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Astorgoii. Despre „nesim�ire” �i „entuziasm”, Romani 
1:29-31 

 
 

 
 

2 Timotei 3:1-4 S� �tii c� în zilele din urm� vor fi 
vremuri grele. C�ci oamenii vor fi iubitori de sine, 
iubitori de bani, l�ud�ro�i, trufa�i, hulitori, neascult�tori 
de p�rin�i, nemul��mitori, f�r� evlavie, f�r� dragoste 
fireasc�, neîndupleca�i, clevetitori, neînfrîna�i, 
neîmblînzi�i, neiubitori de bine, vînz�tori, obraznici, 
îngîmfa�i; iubitori mai mult de pl�ceri decît iubitori de 
Dumnezeu; avînd doar o form� de evlavie, dar 
t�g�duindu-i puterea. Dep�rteaz�-te de oamenii ace�tia. 

 
Romani 1:29 Astfel au ajuns plini de ori ce fel de 
nelegiuire, de curvie, de viclenie, de l�comie, de r�utate; 
plini de pizm�, de ucidere, de ceart�, de în�el�ciune, de 
porniri r�ut�cioase; Sunt �optitori, bîrfitori, urîtori de 
Dumnezeu, obraznici, trufa�i, l�ud�ro�i, n�scocitori de 
rele, neascult�tori de p�rin�i, f�r� pricepere, c�lc�tori de 
cuvînt, f�r� dragoste fireasc�, neîndupleca�i, f�r� mil�. 

 
 
Dac� am încerca o traducere nou� a textelor din Romani 

�i Timotei 2, atunci ar trebui s� traducem unele cuvinte care ne 
intereseaz� cam a�a: 

 
În vremurile din urm� oamenii vor fi f�r� respect pentru 
autoritate, f�r� sentimente naturale, greu de impresionat, 
greu de înduplecat etc. � 

 
Ambele texte sunt fascinante în original, fiind o lec�ie de 

stil din partea apostolului Pavel, descriind decaden�a lumii în 
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care acesta tr�ia, precum �i a genera�iilor viitoare care nu 
anun�au nimic mai bun.  

 
Acest text este scris în urma a trei evenimente: o boal� 

care m-a �inut la pat, dîndu-mi mai mult timp de cugetare, un 
post mai lung de televizor �i o întîlnire cu un prieten îndep�rtat. 
În r�stimpul bolii, dar mai ales dup� ce am sfîr�it-o cu durerile 
�i am sim�it din nou bucuria de a tr�i normal, m-am întrebat de 
ce atîta apatie în bisericile noastre, de ce atîta lips� de 
entuziasm pentru via�a care este oricum a�a de bogat� �i de 
frumoas�, plin� de atîtea bucurii simple.  

 
 

Despre bucurie, apatie �i entuziasm – preliminarii 

 
 
Apatie �i entuziasm sunt dou� cuvinte grece�ti care 

numeau st�ri de spirit ideale, promovate de diferite �coli antice 
de gîndire: 

1. La sceptici, aphateia însemna lipsa de suferin��, stare 
ideal� care se poate ob�ine atunci cînd nu te ata�ezi de lucruri, 
pentru c� lucrurile oricum nu sunt reale, iar dac� sunt, totu�i, 
reale, ele sunt incognoscibile. Dac� nu te ata�ezi de aceste 
lucruri, r�splata este ataraxia, netulburarea, apatheia, lipsa de 
p�timire �i suferin��. A ajuns ast�zi ca apatia s� însemne 
nep�sare, o amor�eal� vizavi de orice se întîmpl� în jur, dar nu 
numai. Propunem aici ideea c� apatia înseamn� �i o nep�sare 
fa�� de ceea ce se întîmpl�  în interior.  

2. La Platon, în dialogul Ion, Socrate vorbe�te despre Ion 
ca de un entheosiasmos, antrenat fiind de o putere divin� care 
te pune în mi�care la fel ca piatra magnezian�, adic� magnetul 
care atrage inelele de fier �i le d� puterea de a face ele însele 
acela�i lucru fa�� de altele, întocmai ca piatra magnetic� fa�� de 
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primul inel. Entuziastul este cel care este „insuflat de zei”, 
purt�torul unei puteri – puterea inspira�iei.25 Ast�zi termenul a 
ajuns s� însemne entuziasmul romantic, elanul vital al eroului 
gata de ac�iune �i sacrificiu.  

A�adar, apatia, stare de desprindere de cele lume�ti �i 
v�zute, nu însemna deloc stare de nep�sare, iar entuziasmul 
vechilor greci era mult mai aproape de defini�iile pe care 
apostolul Pavel le d� bucuriei inspirate de Duhul decît de 
entuziasmul eroului din epoca romantic�.  

3. La apostolul Pavel apare în original, în limba greac�, 
un termen: astorgos. Acesta se refer� la oamenii care �i-au 
pierdut orice urm� de afec�iune natural�, fireasc� – dragostea 
de tip STORGE, dragoste care face posibil� rela�ionarea noastr� 
la familia apropiat�.  

 

„Bucura�i-v� �i iar��i zic bucura�i-v�” – entuziasmul 

cre�tinesc 

 
Cre�tinismul nu are nimic de a face cu apatia sceptic�, 

nici cu ataraxia, �i nici cu entuziasmul de tip romantic. 
Îndemnul lui Cristos �i al apostolului Pavel a fost la bucurie �i 
entuziasm, dar la acea bucurie care vine din insuflarea Duhului 
pe care nu trebuie s� Îl întrist�m în noi. 

Bucura�i-v� �i iar��i zic bucura�i-v�, spune apostolul 
închis în lan�uri. Paradoxal. Aici este vorba de altfel de 
pasiune, de un altfel de entuziasm. C.S. Lewis, în ale sale 
Scrisori ale lui Zgînd�ril�, sesizeaz� c�, de ceva ani încoace, 
ceva s-a întîmplat cu bucuria cre�tin�, Apoi Steinhardt, reluînd 
ideea în Jurnalul fericirii, încearc� s� trag� un semnal de 
alarm� privitor la pierderea bucuriei elementare cre�tine care a 
dec�zut în acreal�.  

                                                 
25 Platon, Dialoguri, Editura Cultura Na�ional�, Bucure�ti, 1922, p. 231.  
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Tot Noul Testament este plin de îndemnuri la bucurie, de 
vreme ce Mirele este cu noi �i Duhul bucuriei ne locuie�te.  

 

O biseric� apatic� în vremurile din urm� 

 
Ce s-a întîmplat îns� cu Biserica lui Cristos – cea care ar 

trebui s� fie plin� de entuziasm, �i în sens etimologic, �i în sens 
propriu, chiar �i în prigoane – de este atît de apatic�, în toate 
sensurile? Ce se întîmpl� de cî�iva ani încoace c� predicile, 
cînt�rile �i poeziile sunt receptate cu tot mai pu�in� emo�ie? 
Enoria�i �i lucr�tori deopotriv� ne cufund�m în programe �i 
activit��i care ne creeaz� o fals� oboseal�, pretext ideal pentru a 
ascunde lipsa de pasiune �i entuziasm.  

Bif�m activit��ile religioase, plec�m f�r� bucurie �i 
particip�m la serviciile de închinare cu tot mai pu�in entuziasm. 
B�trînii nu mai au bucurie, tinerii nu mai au chef, adul�ii nu 
mai au poft� de prea multe. Aventurile misionare de pe vremea 
ra�iilor de benzin� �i interzicerii manifest�rilor publice sunt 
lucruri deja uitate. Unii spun c� ar trebui s� avem din nou 
prigoan� pentru a ie�i din starea de lingoare �i “b�lteal�” 
general� despre care vorbea cu pasiune un coleg.  

 

Care este cauza? – desprinderea de realitate 

 
Nu pretindem c� am g�sit diagnosticul final, piatra 

filozofal�, cheia dezleg�rii problemelor care ne fr�mînt� de 
cam 10 ani încoace pe unii, de 50 de ani, pe al�ii.  

Care este cauza reac�iei atît de slabe la realitatea 
cotidian�, la normalitate, la ac�iunea zilnic�? Unul dintre 
r�spunsuri poate fi: o alt� realitate, o realitate virtual�, 
deformat�, o p�c�leal� de autenticitate, o fals� participare la 
via��, intermediat� de un filtru care falsific� �i deformeaz�.  
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Orice dependent de droguri sau alcool afl� c� pentru a 
ob�ine satisfac�ia de ast�zi trebuie s� ia o doz� mai mare ca ieri, 
iar mîine bucuria se va ob�ine doar printr-o supradoz�. Ce 
pl�cere mai po�i g�si în ap� dup� �uic�? „Speciali�tii” ne spun 
c� numai cu bere te mai po�i drege.  

De cî�iva ani încoace tr�im într-o realitate în�el�toare, 
într-o camer� cu oglinzi deformate, privind via�a prin filtre de 
lumin� �i de adev�r care func�ioneaz� ca un drog �i care, în 
momentul în care coborîm în realitate, via�a adev�rata, realul, 
începe s� aib� gust de carton.  

 

 Astorgoii –, oamenii vremurilor din urm�: tot mai 

mul�i �i tot mai pu�ini 

 
De vreo 50 de ani încoace, o specie este pe cale de 

apari�ie, o specie pe care în scrierea noastr� o vom numi cu 
numele împrumutat de la apostolul Pavel: ASTORGOII, 
oamenii vremurilor din urm�, c�rora le lipsesc sentimentele 
normale, naturale: mila, compasiunea, pasiunea, dragostea 
familial�. Astorgoii sunt oamenii care cap�t� privirile sticloase 
împrumutate de pe ecranele televizoarelor.  

Avem de-a face cu un fenomen în care o majoritate 
prefer� s� se mute dincolo de via�a real�, acolo unde începe 
via�a servit� la filtru, strecurat� ca s� nu ne înec�m cu prea 
mult� autenticitate. Tat�l minciunii a creat un nou sistem de a 
tr�i în minciun�. �i-a rafinat aparatul prin care totul, chiar �i ce 
este adev�rat, poate p�rea o mare în�el�ciune, la fel ca în bîlciul 
unde sunt oglinzi deformate, în labirintul cu sticle în care 
ie�irile �i chipurile sunt toate în�el�toare.  

De o vreme încoace tr�im tot mai mult în via�a pe sticl� 
�i tot mai pu�in în via�a de dincolo de fereastr�. Avem tot mai 
multe emisiuni preferate �i tot mai pu�ine activit��i preferate. 
Avem tot mai mai mul�i fani a tot felul de actori �i forma�ii, �i 
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tot mai pu�ini care au modele, înv���tori sau mae�trii la care s� 
mearg� acas�.  

Tot mai mul�i b�rba�i pot s� se scoale la 3 noaptea ca s� 
urm�reasc� finala NBA sau cursele în direct de Formula 1, îns� 
prea pu�ini mai sunt amatorii unor nop�i de veghe în rug�ciune, 
fiindc� le consider� plicticoase.  

Tot mai mul�i sunt gata s� urm�reasc� interminabilele 
seriale ca Spitalul de urgen�� �i r�nile deschise de acolo, în 
vreme ce sunt tot mai pu�ini dispu�i s� mearg� într-o vizit� de-
adev�ratelea la spital, pentru c� imaginile de pe ecran nu miros 
a om bolnav �i pansamente.  

Tot mai multe femei sunt gata s� petreac� în via�a de 
familie a personajelor din telenovele, via�� filmat� în mereu 
acelea�i cadre, vizionînd mii de episoade, f�r� sfîr�it, în care se 
schimb� replici de un banal penibil. Tot mai pu�ine se bucur� 
de scena casei lor în care se întîmpl� lucruri mult mai 
fascinante. Ba în ultimul timp au ap�rut emisiuni la care po�i 
sta la nesfîr�it privind oameni ca tine cum fac baie, cum 
m�nînc� ou� moi, cum asist� la spectacolul plictistor al vie�ii 
altora. �i uite-a�a, te la�i p�c�lit în a crede c� universul t�u este 
infinit mai lipsit de emo�ie.  

So�ia nu mai tr�ie�te bucuria familiei �i a casei pentru c� 
în telenovele este mai bine. Cum s� compari o via�� de familie 
ca în telenovele cu via�a ta de familie atît de pu�in palpitant�? 

So�ul nu mai poate tr�i bucuria calm� a mesei în familie 
pentru c� secre�ia de adrenalin� este mai mare la meciurile de 
pe Eurosport. Cum s� conduc� cu 50 km la or� dup� ce a tr�it 
entuziasmul suscitat de ce a v�zut prin camera montat� pe 
monopostul pilotat de Schumacher. 

Tinerii nu mai tr�iesc bucuria de a face sport pentru c� 
ecranele de toate tipurile – fie de computer fie de televizor – le 
servesc destul sport sîngeros. 

Sem�n�m cu animale h�ituite care vîneaz� repede 
mîncarea la pia��, somnoro�i �i cu ochii ro�ii de atîta privit la 
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televizor. Nu ne mai putem privi vecinii în ochi �i ne enerv�m 
pe vînz�toarea care ne face s� pierdem episodul preferat din 
cauza încetinelii ei. Ne culc�m tîrziu, adormind în fa�a 
ecranului. Ne scul�m tîrziu, obosi�i de prea multe cîte am aflat, 
nu de cîte am f�cut.  

�i la boal� tot ecranul ne e mîngîiere. Lumea, 
comunitatea, biserica pot fi înlocuite cu o lume fals� care î�i 
coboar� în cas� cînd ai tu chef. Te duci s� dai cina la bolnavi �i 
descoperi c� nici chiar în timpul rug�ciunii televizorul nu este 
oprit, ca nu cumva s� se piard� ceva. Mergi în vizite �i gazda 
nu se îndur� s� opreasc� televizorul, ca nu cumva s� se piard� 
vreo �tire important� din afar�.  

Ce bine ar fi s� avem televizoare pentru fiecare, pentru 
so�, so�ie �i copii, deoarece, atunci cînd emisiunile preferate se 
suprapun, telecomanda devine un obiect de disput�! 

Nimeni nu mai cite�te c�r�i din scoar��-n scoar��, ca pe 
vremea cînd cump�ram c�r�ile la pachet ca s� punem mîna pe 
un roman bun. Acum totul se g�se�te pe suport vizual (casete 
video gata de închiriat, CD-uri, mai nou DVD-uri), în forma 
digerabil�. Copiilor nu le mai este motivat� imagina�ia de Jules 
Verne, pentru c� au toate explica�iile din natur� �i toat� via�a le 
este sintetizat� la Familia “DE CE” de pe Fox Kids.  

Copiii înva�� s� citeasc�, înva�� limba englez�, dar „f�r� 
profesor” �i cu un terminal de sticl�. Locul pedagogului din 
secolul trecut, al profesorului care d�dea medita�ii acas�, este 
luat de tot felul de anim�lu�e care vorbesc pe CD-uri.  

În cele din urm� vom celebra lipsa. Idealul este lipsa 
celuilalt, al aproapelui real, �i înlocuirea lui cu o întreag� lume, 
un univers constituit de o comunitate inform�, DE DEPARTE 
– o lume în care copiii nu vor mai vedea vaca bunicilor în mod 
real, ci numai pe Animal planet, o lume în care r�s�ritul 
soarelui îl vom privi plictisi�i, f�r� uimire, doar pe Discovery. 
Celui care va dori s� c�l�toreasc� de pl�cere i se va oferi 
canalul Travel. La urma urmei e mult mai ieftin un sejur în 
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Caraibe pe sticl� decît „pe bune”. Dac� vei vrea s� alergi, ai s� 
ape�i butonul pentru Eurosport. �ederea pe banca din fa�a 
por�ii, ca prin Oltenia, sau ziarul citit ca în Morome�ii vor fi 
definitiv  înlocuite de CNN �i Euronews, iar biserica, de TBN. 
Orice pentru oricine.  

Cineva mi-a spus c� prefer� s� stea duminica diminea�a 
s� se uite pe TBN sau pe CBN, pentru c� ascult� o predic� mai 
bun�, î�i bea ceaiul în lini�te lîng� so�ie �i nimeni nu miroase 
lîng� el a transpira�ie, ca la biseric�. În plus, nu mai trebuie s� 
ias� afar�, în frig, �i nici nu mai consum� benzin� sau bilete de 
tramvai.  

Tat�l Minciunii ne ofer� alternative mai comode, mai 
ispititoare pentru orice fa�� a realit��ii prin tubul de sticl� care 
se termin� în fa�a noastr� – o proiec�ie de via�� preparat� cu 
grij� �i servit� în por�ii care s� nu deranjeze sufletul. 

 

Astorgia – un handicap invizibil 

 
Astorgia este un handicap care nu se vede, generat 

tocmai de prea multa vedere. M-am întîlnit la un moment dat 
cu un prieten de departe. L-am întrebat ce efect au avut asupra 
lui evenimentele de la 11 septembrie 2001, el fiind cet��ean 
american, român de origine care a emigrat cu mul�i ani în 
urm�. Mi-a spus c�, dureros, evenimentele l-au l�sat destul de 
rece, pentru c� avea sentimentul de déjà vu; se obi�nuise cu 
imagini de acel gen, mai ales c� cei de la Hollywood le fac 
mult mai bine. Cu to�ii, într-un mod mai intens sau mai diluat, 
am sim�it atunci acest lucru; am avut senza�ia c� nu este 
adev�rat, c� este film, un fel de Ziua Independen�ei „reloaded”.  

Realitatea deformat� intrat� prin ecranele de sticl�, prin 
ziare sau prin internet ne-a afectat dramatic capacitatea de a 
reac�iona la realitatea cotidian�.  
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Accidentul, creierii împr��tia�i, oamenii strivi�i în 
caroserii nu ne mai fac s� ne gîndim la grani�a dintre via�� �i 
moarte. �ocul nu mai e destul de puternic. Imaginile ne sunt 
familiare; le-am v�zut la Reflec�ii rutiere. Femeile de ast�zi 
conduc mult mai bine �i le�in� mult mai greu decît cele din 
secolul trecut, de pe vremea domnului Goe. Sim�urile ni s-au 
atrofiat, sentimentele au p�lit în intensitate; avem sînge tot mai 
rece. Pentru a motiva reac�ii �i sentimente normale este nevoie 
de ceva mult mai spectaculos; e nevoie de senza�ional, de 
stimuli tot mai puternici, de Surprize, surprize, de Iarta-m�, de 
tot felul de improviza�ii �i teme cu varia�iuni la via��, bine 
împ�nate cu dresuri regizorale �i cu destul de mult sex ca doza 
s� fie eficient�.  

 
Ne mir�m c� doi români din cinci sufer� de depresie 

cînd, oricît ar fi omul de s�rac, nu-�i ia calorifer, dar î�i ia 
televizor color? 

În ritmul acesta vom ajunge ca în România anului 2020 
bolile psihice s� ocupe locul I în topul afec�iunilor care solicit� 
aten�ie special�, spunea mai demult Daniela Barto�, fost 
ministru al s�n�t��ii. 

Am devenit tot mai usca�i, tot mai apatici, mai 
nesim�itori, mai greu de impresionat, pentru c� dozele de via�� 
pe care le lu�m de pe micul ecran sunt stimulente prea 
puternice, fa�� de care via�a real� nu mai are nici farmec, nici 
emo�ie, nici culoare �i nici gust. Emisiunile �i filmele cu 
rotunde, triunghiuri �i p�trate ne condamn� o întreag� genera�ie 
la a deveni nesim�itoare, f�r� sentimente naturale. Devenim 
astorgoi – oameni care sim�im tot mai pu�in fa�� de ceea ce se 
întîmpl� lîng� noi. �i aceasta poate fi calea sigur� spre ocolirea 
celui c�zut care are nevoie s� fie ridicat, spre abandonarea celui 
care are nevoie s� fie ap�rat. Aceasta e cheia în�elegerii cum 
echipajul unei ambulan�e las� un bolnav s� moar� în strad� cu 
perfuziile în mîini �i cum un copil moare de frig p�r�sit în tren.  
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Privi�i la desenele animate pe care le urm�resc copiii 

no�tri, în care personajele nu vorbesc decît urlînd, f�cînd 
gesturi ample �i exagerate. S-a dus vremea lui Tom �i Jerry 
care se fug�reau nevinova�i. Acum totul este la o alt� 
dimensiune a mi�c�rii. Culorile se schimb� repede. 
Videoclipurile sunt tot mai fulger�toare.  

Avem ast�zi o nou� specie. Sunt cei cu picioare mai 
scurte, cu mîini atrofiate, cu �ezutul lipit de fotolii, cu degete 
antrenate la popcorn, dar cu ochi din ce în ce mai mari, 
preg�ti�i pentru noile ecrane plate, cu urechi mai fine, acordate 
cu noile sisteme de sonorizare 5+1. Ace�tia sunt astorgoii – 

nesim�itorii – un nou neam; cei lipsi�i de dragostea �i 
sentimentele fire�ti din cauza dozelor prea mari de sentimente 
înv�lm��ite pe ecran. Ne plîngem c� suntem înconjura�i de 
nesim�i�i de toate felurile? Acesta este noul pas în dec�dere, 
noua specie purt�toare a unui handicap cumplit: atrofierea 
inimii, a sentimentului natural.  

M� întreb de ce doz� vor avea nevoie copiii no�tri ca s� 
verse lacrimi �i s� fie impresiona�i, dac� nou� ne trebuiesc 
dou� ore de tot felul de Suprize ca s� l�crim�m.  

 

Biserica „distrat�”  

 
Care este solu�ia? Scoaterea televizorului? Dup� scrierea 

acestui text am t�iat cablul cu patentul -  rar� satisfac�ie de felul 
acesta.  

Televizorul nu este singura problem�. Mai este �i 
computerul, chiar �i ziarul. Avem atîtea canale prin care otrava 
se insinueaz� în casele noastre, afectîndu-ne, de 50 de ani 
încoace, toate reflexele emo�ionale. Suntem afecta�i mai mult 
decît ne vine s� credem.  
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Care au fost m�surile de urgen�� luate de biserici? Din 
p�cate, Biserica, în loc s� fie glasul profetic al acestui veac 
pentru ace�ti nesim�itori �i r�i, încearc�, a�a cum ar�ta Tozer, 
s� se foloseasc� ho�e�te de modalitatea de distragere a aten�iei 
care apar�ine lumii, pentru a face serviciile divine mult mai 
interesante pentru oamenii lume�ti.  

Solu�ia a fost aducerea distrac�iei �i adrenalinei în 
biseric�. Amvonul a fost condamnat s� dispar� în unele 
biserici, lucru care arat� o schimbare dramatic� a modelelor 
eclesiale. În locul amvonului s-a n�scut o scen� cu jocuri de 
lumini, cu reflectoare, pe care se joac� piesa alung�rii plictiselii 
�i apatiei, în care actorii principali sunt programele �i 
predicatorii noi, care predic� din glum� în glum�, nu din verset 
în verset.  

Predicatorul plin de autoritate, cu voce profetic� a fost 
înlocuit de tot felul de m�sc�rici pe care îi putem vedea pe 
canalele de televiziune religioase. Ace�tia sunt noii profe�i 
f�cu�i de manageri, impresari, machiori �i regizori, nu de 
Duhul.  

Se impun noi cote ale decibelilor, noi boxe �i forma�ii, 
noi grupe de tot felul care înlocuiesc Cuvîntul cu Sunetul, 
rostirea cu imaginea. Comunit��i respectabile simt nevoia s� î�i 
orneze sanctuarele cu ecrane uria�e pe care s� proiecteze 
ilustra�iile �i micile filmule�e ca accesorii la mesaj. Genera�iile 
noastre nu mai pot asculta rostiri mai lungi de 20 de minute, 
dar pot urm�ri imagini pre� de o or� �i jum�tate.  

Unde sunt Spurgeon, Wesley �i Moody, care nu aveau la 
dispozi�ie nici m�car retroproiectoare? Studiile biblice pe 
grupuri sau nu – îndeletnicire f�r� prea multe emo�ii – au fost 
înlocuite de un fel de �edin�e de vindec�ri, de spiritism sau de 
orice altceva, tocmai pentru a crea senza�iile tari de care 
suntem priva�i de obicei la biseric�. Binecuvînt�ri de la 
Toronto sau de pe aiurea sunt menite s� emo�ioneze o genera�ie 
c�reia i s-a tocit capacitatea de a sim�i. Biserica devine o mare 
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scen� pe care se petrec lucruri care trebuie s� intre în 
competi�ie cu ceea ce se întîmpl� pe micul ecran.  

 

Antidotul 

 
Vom încerca s� c�ut�m împreun�, empiric, la risc, un 

prim pas spre o posibil� solu�ie. �tim c�, într-un fel, nimic nu 
este nou sub soare. Chiar �i în vremea apostolilor, dup� ce 
r�zboaiele Romei se sfîr�iser�, oamenii erau în c�utarea a noi 
senza�ii. R�zboinicii romani, lacomi de realitatea cîmpului de 
lupt�, au creat Circul �i gladiatorii. Poporul exact asta a�tepta: 
circ �i pîine. Grecii, nostalgici dup� vremea în care chiar se 
f�cea �coal� în Academia lui Platon �i Lyceumul lui Aristotel, 
au creat Agora în care oamenii discutau nimicuri, dornici doar 
s� afle nout��i.  

Diavolul a fost dintodeauna specialistul în crearea de 
înlocuitori care s� îi distrag�  pe oameni de la via�a adev�rat�. 
Deformarea este tot atît de mare ca în cazul copiilor care se 
intoxic� cu laptele de mam� �i care nu pot îngurgita decît 
laptele praf preparat special pentru ei. De cincizeci de ani 
încoace, simptomatic, suntem lacomi dup� înlocuitori de tot 
felul – nu numai de mu�ama în loc de piele, de margarin� în loc 
de unt �i de cubule�e de sup� în loc de p�trunjel – suntem 
lacomi dup�  „înlocuitori de via��” pentru via�a îns��i.  

Problema noastr� nu se rezolv� cînd arunc�m 
televizoarele pe fereastr�. Putem începe prin a le controla. 
Boala este, totu�i, mult mai grav� �i mai adînc înr�d�cinat�. 
Deformarea �i oferta de înlocuitori pentru realitate este mult 
mai diversificat� �i mai subtil� decît deja vetustul televizor.  

Probabil va trebui s� intervenim într-adev�r radical în 
programele, în via�a �i în organizarea bisericii. Poate va trebui 
s� r�spundem cu un alt chip chipului veacului acesta care 
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încearc� s� intre în biseric�. Îns�, pîn� la reforme institu�ionale 
în�elepte �i nu doar de form�, mai sunt alte lucruri de rezolvat.  

Probabil c� în secolul urm�tor va trebui s� preg�tim 
biserica pentru a vie�ui în catastrofa rela�ional� f�r� a se 
transforma în biseric� pe internet, biseric� televizat� sau un fel 
de TBN adus la cote inimaginabile.  

 
Dar înainte de aceasta trebuie s� începem cu cîteva 

lucruri m�runte. Trebuie început cu restaurarea a ceea ce s-a 
stricat mai tare în urma acestei campanii a Celui Mincinos: 
capacitatea de a sim�i normal, de a reac�iona normal la via�a 
normal�. Trebuie s� încerc�m o întoarcere la via�a normal�. 
Trebuie s� revenim cu picioarele pe p�mînt �i s� încerc�m a 
vedea via�a de dincolo de ferestrele noastre, a�a cum este ea în 
adev�r. Încearc� urm�toarele lucruri. S-ar putea s� par� 
m�runte. Nu avem ca argument decît experimentul. Iat� cîteva:  

 
Opre�te pentru cel pu�in o s�pt�mîn� televizorul, 

internetul, computerul, aparatele radio –  cam tot ce se bag� în 
priz�, face zgomot �i aduce o altfel de via�� în via�a ta. Aceasta 
va crea o lini�te ciudat�, neobi�nuit�, iar acest neobi�nuit va 
crea crize. Gustul adev�ratei vie�i �i se va p�rea ca �i gustul 
cafelei preferate pe care încerci s� o bei dup� ce ai mîncat 
semin�e s�rate de floarea soarelui. Dezleag� leg�turile robiei.  

S�rb�tore�te micile bucurii ale familiei. Dac� tot s-a 
f�cut lini�te, umple spa�iul ob�inut cu micile bucurii de regul� 
considerate poveri: scîncetul copilului de scutec, întreb�rile 
nesfîr�ite ale copiilor de �coal�. Abia acum, dup� ce ai închis 
televizorul �i ai îndr�zneala, curajul �i voin�a de a nu te mai 
uita la Tîn�r �i nelini�tit, observi c� ai în cas� un adolescent 
deja tîn�r �i nelini�tit care are nevoie de un prieten �i de un 
maestru; are nevoie de un tat� real, nu de un mare absent care 
nu se vede de ziar sau care se mut� de pe fotoliu pe canapea în 
fa�a televizorului. Bucur�-te de obi�nuit, de lucrurile mici care 
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compun via�a minunat�. Via�a nu este compus� doar din orele 
care trebuie s� se scurg� mai repede pîn� începe emisiunea 
preferat�, iar copiii sunt infinit mai mult decît simple obstacole 
în fa�a ecranului pe care trebuie s� îi fug�rim înainte de a 
pierde faza.  

Întoarce�i-v� la obiceiurile tradi�ionale, cum ar fi 
rug�ciunea la mas� cu to�ii, f�r� muzic�, f�r� zgomot, f�r� a 
mînca pe fug� �i fiecare pe unde apuc�. Reveni�i la masa 
familial� comun�, chiar dac� tocmai au început �tirile. Relua�i 
obiceiul de a v� ruga seara cu copiii la marginea patului, în 
genunchi. Întoarce�i-v� la povestea de sear� citit� copiilor sau 
la statul de vorb� cu so�ia, diminea�a. 

Ascult� pove�tile celor din cas�. Revenirea la 
obiceiurile tradi�ionale te vor obliga s� petreci mai mult timp 
de rela�ie cu cei ai casei. Înva�� s� ascul�i cu aten�ie întîmpl�rile 
banale de peste zi ale celor din cas�: toate nimicurile care i s-au 
întîmplat so�iei tale în a�a de pu�in fascinanta zi de sp�lat vase, 
aspirat, întins rufe pe balcon, tot ce au f�cut copiii la gr�dini�� 
�i la �coal�. Nu întodeauna este important ce au f�cut, dar 
întotdeauna este important felul în care î�i povestesc. Ai în fa�� 
un univers mai palpitant decît cel de pe Discovery. Î�i vei 
redescoperi so�ia. Unii a�a s-au reîndr�gostit de so�iile lor, dup� 
20 de ani.  

Entuziasmeaz�-te! las�-te entuziasmat de mul�umire. 
Scriptura spune c�, în vremurile din urm�, oamenii vor fi 
nemul�umitori, pentru c� nu cî�tig� buc�t�riile promise la 
diverse emisiuni, apartamentul sau ma�ina pe care au al�ii 
noroc s� le cî�tige. Mul�ume�te pentru lucrurile simple pe care 
deja le ai, pentru bucuriile simple, pentru mersul simplu f�r� 
dureri reumatice, pentru aplecatul elastic atunci cînd te închei 
la �ireturi f�r� dureri de sciatic�, pentru mestecatul f�r� dureri 
provocate de afte, pentru vederea f�r� dureri de conjunctivit�. 
Dup� o boal� sau dup� un regim restrictiv, pu�c�rie sau armat�, 
tuturora ne vine bucuria �i pofta de via��.  
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Fii atent la cei din jurul t�u; cultiv�-�i rela�iile cu cei 
apropia�i. Un film te poate face s� ui�i c� e�ti la televizor. 
Persoane reale pot deveni obstacole în calea ac�iunii �i a 
actorilor ce joac� în filmele de pe ecran. Po�i ajunge chiar s� te 
cer�i violent pentru a vedea emisiunea preferat�. Scriptura ne 
spune c�, în acele vremuri, oamenii vor fi iubitori de sine. 
Închide lumea care î�i intr� în via�� pe u�a din dos, spre a te 
bucura de apropia�ii pe are Dumnezeu �i i-a d�ruit ca s� te 
izb�veasc� de o prea mare iubire de sine.  

Renun�� la tichete, cupoane, capace, etichete, bilete �i 
decupaje de trimis pentru cî�tigarea a tot felul de lucruri pe 
noroc �i nemuncite. Ce ironie ar fi s� te faci de rîs cî�tigînd 
cine �tie ce aparat audio cu eticheta unei beri sau a unui pachet 
de �ig�ri... Scriptura spune c� oamenii, în vremurile din urm�, 
vor fi iubitori de bani �i cî�tig murdar. Nu ai puterea de a risca 
s� nu dea norocul peste tine? Închide-�i ochii �i urechile cînd la 
televizor e�ti ispitit s� trimi�i capace de margarin� ca s� cî�tigi 
o buc�t�rie complet utilat�. Acesta e doar un exerci�iu spiritual.  

Regînde�te-�i toat� via�a social�. F�-�i ordine în rela�ii. 
Invit�-�i prietenii nu numai ca s� vede�i serialul preferat, ci �i s� 
face�i o pr�jitur� împreun�. Invit�-i la îmb�ierea copilului, la 
repararea ma�inii împreun�, la un picnic în mijlocul naturii, nu 
doar la meciuri �i emisiuni preferate. G�se�te forme de 
socializare care s� disloce perspectiva televizorului. Scrie 
scrisori vecinilor, reia invita�iile clasice din secolul al XIX-lea 
la ceaiurile cu dulcea�� specifice lumii lui Caragiale în care 
pîn� �i domnul Goe era usor sim�itoriu.  

Regînde�te-�i întregul sistemul de autoritate în care te 
afli – familie, biseric�, societate –, dezintoxicîdu-te astfel de 
modul în care mass-media î�i vinde sistemul de autoritate de 
ast�zi. Scriptura ne arat� în Timotei c�, în vremurile din urm�, 
oamenii nu se vor mai supune nici unui fel de autoritate 
natural�, familial�, social�. Mesajele pe care le primesc copiii 
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t�i pe ProFM sunt în genul „Ascult�-�i muzica �i n-asculta de 
nimeni!”  

Evalueaz�-�i principiile �i standardele morale. „F�r� 
limite” este lozinca lumii postmoderne în care tr�im. Traducînd 
corect textul lui Pavel c�tre Timotei, afl�m c� pentru oamenii 
din vremurile din urm� orice fel de limit� moral�, orice 
conven�ie social�, orice îngr�dire a bunului sim� natural li se va 
p�rea o exagerare. Reviste ca Avantaje sau chiar ca nevinovata 
Femeia au din ce în ce mai multe articole în care adulterul este 
o alternativ� decent�, un fel de tratament pentru stres. Ni se 
spune c� schimbarea partenerului este benefic�, chiar 
eliberatoare. Renun�� la revista preferat�, chiar dac� pierzi 
re�eta lunii pe care oricum nu o po�i prepara fiindc� nu ai 
ingredientele necesare.  

Evit� scenele tari, de orice fel,  de la televizor. Intr�, 
dac� vrei, în scenele tari din via��. O vizit� la spital, la un azil 
de b�trîni, la un orfelinat sau la un ospiciu, chiar la o pu�c�rie, 
dac� ai acces, î�i va oferi mai multe �i mai emo�ionante istorii 
decît cele de la Surprize, surprize sau  Iart�-m�. O asemenea 
por�ie de via�� real� te-ar ajuta s� gu�ti via�a ta mai mult �i s� te 
bucuri de normalitatea pierdut� prin atacul mass-mediei asupra 
sim�urilor.  

Du-te regulat la o biseric� �i fii consecvent �i credincios 
în acest lucru. Asigur�-te c� nu ai doar o form� de evlavie în 
care bifezi pur �i simplu activit��ile. Implic�-te activ în ceva, în 
orice, dar f� ceea ce faci cu inim�, cu tot sufletul. 

�i chiar de-ar fi s� se internetizeze biserica, s� se 
electronizeze fr��ietatea, s� fie mai comod statul la slujb� în 
fa�a televizorului, întoarce-te la ceea ce ai înv��at de la mama �i 
bunica ta, Timotee, întoarce-te la lucrurile tradi�ionale, 
întoarce-te via�a îns��i.  

 
Nu e deloc u�or. �i totu�i, cînd toat� lumea din jurul 

nostru se d�ruie tot mai mult virtualului �i electronicului, se 
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interiorizeaz� �i se închide fa�� de cele din afar�, noi s� ne 
întoarcem unii c�tre ceilal�i �i, împreun�, spre via�a a�a cum 
este ea într-adev�r! Cînd lumea prive�te via�a „pe sticl�”, noi s� 
ne uit�m la via�a r�sturnat� de Oglinda Cuvîntului, pentru a o 
vedea a�a cum ne-o arat� El c� este, nu a�a cum ni se pare nou� 
c� este. 

  


