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CUVÂNT ÎNAINTE

A

socierea dintre profesia militară şi etica creştină – tema unui reuşit
simpozion desfăşurat recent la Cercul Militar NaŃional, sub auspiciile
Ministerului Apărării NaŃionale, Academiei Oamenilor de ŞtiinŃă din
România şi UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I” – reprezintă, de fapt, o
expresie a unei identităŃi spirituale integrale, complexe şi generoase, consistente şi
durabile, bazată pe spiritualitatea oştirii şi conexiunile intrinseci ale acesteia cu etica
creştină. Biserica şi Armata sunt cele mai respectate instituŃii din România, iar acest
lucru nu este nici conjunctural, nici fortuit, ci vine dintr-o simbioză ancestrală în
spaŃiul construcŃiei fiinŃei neamului nostru. Biserica a mijlocit dintotdeauna accesul
oştirii la etica creştină şi la valorile sacre ale dăinuirii credinŃei şi duratei neamului
nostru pe pământ, în spaŃiul hărăzit de Dumnezeu, iar ostaşul român a dat totdeauna,
prin eroismul său, în toate împrejurările, din străvechi timpuri şi până astăzi, măsura
cea adevărată a acestei simbioze dintre suflet şi acŃiune, dintre datorie şi
responsabilitate. Respectul imens care se cuvine Bisericii îşi are izvorul în valorile
creştine, în spaŃiul de credinŃă şi spiritualitate, pe care l-a generat, l-a întreŃinut şi l-a
împrospătat creştinismul în arealul nostru de viaŃă, de trudă, de speranŃe, de greutăŃi,
dar şi de împliniri, în smerenie şi cumpătare, în valorile pe temeiul cărora ne-am
format ca oameni şi ca popor. Etica creştină este o etică a datoriei şi a respectului, a
credinŃei în Dumnezeu şi în rostul Binelui pe pământ, a limpezirii sufletului şi luminării
vieŃii. Iar profesia militară, chiar dacă este o profesie de risc extrem, care pune pe
acelaşi plan gloria şi neacceptarea înfrângerii, spiritul de învingător şi sacrificiul,
datoria şi onoarea, se nutreşte, în desăvârşirea ei, din etica creştină. Pentru că rostul
ei de a fi este apărarea şi păstrarea spaŃiului nostru de existenŃă şi de viaŃă, a fiinŃei
neamului nostru, împotriva pericolelor şi ameninŃărilor care bântuie încă furibund
această lume.
Vremurile şi vremuirile nu ne-au dat răgazul să desăvârşim, prin vocaŃia
construcŃiei, valoarea dumnezeiască a spaŃiului românesc. Rănile ne sunt încă
nevindecate. Prea multă vreme, năvălirile, hazardurile mari ale istoriei, imperiile
vecine şi războaiele de tot felul nu ne-au lăsat răgazul să ne aşezăm şi să schimbăm
sabia cu plugul. Lumea a fost dintotdeauna conflictuală şi, probabil, aşa va fi mereu.
De aceea, noi, românii, ca şi alŃii ca noi, am fost nevoiŃi să ne apărăm fiinŃa cu orice
preŃ, să ne durăm existenŃa nu doar prin glorie, ci şi prin sacrificiu. Biserica ne-a
învăŃat să ne păstrăm credinŃa, să ne nutrim din credinŃă speranŃa, să ne luptăm cu
onoare şi demnitate pentru dreptul nostru sacru la pământ, la viaŃă şi la cer, în respect
faŃă de celelalte neamuri şi faŃă de noi înşine. CivilizaŃia noastră din spaŃiul românesc
este, într-un fel, o civilizaŃie de sinteză, deschisă la valori şi la cultură, o civilizaŃie
neexclusivă, neconflictuală, de conexiune şi complexitate. Iar Armata României îşi
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extrage izvoarele sale de spiritualitate din această realitate civilizaŃională, din acest
areal de sinteză exprimat, de o manieră consistentă şi binefăcătoare, în etica creştină,
„căci oastea e creştină”, cum se subliniază chiar în textul Imnului NaŃional al
României. Profesia militară este o profesie onorabilă, care şi-a păstrat, de-a lungul
timpurilor, spiritualitatea ei, valorile ei perene, fundamentate, în mare parte, pe
valorile creştine, pe valorile sufletului românesc. Oştirea şi Biserica s-au aflat
totdeauna aproape. Vremurile grele nu le-au despărŃit, chiar dacă, uneori, le-au
separat şi le-au umilit, iar timpurile confuze n-au reuşit să le treacă în desuetitudine şi
neimportanŃă, nici să le contopească într-o masă amorfă şi, în acest fel, să le distrugă.
Nu pot fi distruse spiritualitatea, credinŃa şi forŃa unui popor. Aceste instituŃii n-au fost
niciodată potrivnice sensului istoriei, chiar dacă unii le-au pus de-a curmezişul sau, şi
mai rău, au încercat să le scoată din istorie şi din civilizaŃie.
CivilizaŃia umană se întemeiază pe consistente suporturi de cultură veche şi de
cultură nouă, pe ştiinŃă, pe tehnologie şi pe experienŃa tezaurizată. Oamenii şi-au
creat, de-a lungul timpurilor, în limitele permise de planeta Pământ, propriul lor mod
de viaŃă, propria lor natură. EsenŃa naturii umane se află în cultură. Cultura este un
liant şi, în acelaşi timp, o construcŃie dinamică în spaŃiul spiritualităŃii. Dumnezeu are
grijă de tot ce există în Univers, dar, deocamdată, din câte ştim noi până în prezent,
numai omul este capabil să înŃeleagă acest Adevăr, să se supună lui şi să-l slujească.
Prin valorile eticii creştine, profesia militară îşi întemeiază şi îşi extinde propriul ei
sistem de valori, propria ei cultură profesională militară şi organizaŃională. Timpurile
vin şi trec. Valorile durate şi durabile rămân. Nu există valoare în afara duratei, nici
durată în afara valorii. Profesia militară este o profesie de credinŃă în arhitectura de
profesii şi de valori a Ńării. Apărarea Ńării şi securitatea Ńării rămân datorii
fundamentale, chiar dacă, astăzi, ele se exercită în context aliat. AlianŃa nu
desfiinŃează părŃile, ci, dimpotrivă, le subliniază identitatea şi importanŃa. Dar nu
există identitate acolo unde nu există valoare, chiar dacă, la această valoare, trebuie
adăugat şi interesul, mai ales interesul vital. Armata Ńării este una dintre instituŃiile
care servesc acest interes vital, atunci când este nevoie şi acolo unde este nevoie, şi, de
aceea, ea implică o profesie de credinŃă şi de risc extrem. Este bine că, de câte ori este
nevoie, ne redescoperim şi ne reconfirmăm sistemele de valori, vocaŃia şi
spiritualitatea, precum şi acele nuclee axiologice vitale, în care credinŃa se contopeşte
cu datoria, vocaŃia cu responsabilitatea, dreptul cu datoria, etica creştină cu profesia
militară. Această simbioză, etică creştină – profesie militară, este generatoare de
motivaŃie, încredere, credinŃă şi putere. Iar această realitate se exprimă cum nu se
poate mai concludent, atât în rezultatele de excepŃie obŃinute de militarii români în
procesul de instrucŃie şi în acŃiunile din teatrele de operaŃii, cât şi în modul în care
etica creştină contribuie la generarea şi regenerarea spiritualităŃii şi valorii acestei
nobile profesii.
General (r) prof. univ. dr. H.C. Vasile CÂNDEA
Preşedintele Academiei Oamenilor de ŞtiinŃă din România
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VALORI MORALE ALE ARMATEI
ROMÂNIEI
General-locotenent prof. univ. dr. Teodor FRUNZETI
Comandantul (rectorul) UniversităŃii NaŃionale de Apărare
„Carol I”
Structura de rezistenŃă a unei civilizaŃii, suportul ei durabil şi de neclintit se află
în cultură. Fiecare civilizaŃie – ca şi civilizaŃia umană, în ansamblul ei – se construieşte şi
se reconstruieşte mereu pe această temelie tot mai completă, tot mai complexă şi tot mai
solidă, numită cultură. Dar termenul de cultură nu este nici univoc, nici monosemantic.
Există aproape 300 de definiŃii ale termenului de cultură. Toate sunt, din punctul nostru de
vedere, corecte, complete, interesante şi pertinente. Pentru că orice cultură, ca sistem de
valori, şi cultura, în ansamblul ei, ca sinteză a sistemelor de valori, mai exact, ca sistem de
sisteme de valori, are universalitate. Ea reprezintă universul omului, spaŃiul său vital, ca să
împrumutăm un termen din geopolitică. Valoarea înseamnă durată. Nimic nu poate exista
şi rezista sub semnul duratei, dacă nu are valoare. Nu există durată în afara valorii, nici
valoare în afara duratei.

Valoare şi interes
ultură înseamnă, deci, înainte de toate, valoare. Mai precis,
ansamblu de valori. Iar valoarea este, de fapt, celula de bază a
culturii. Centrul ei de gravitate şi sistemul ei de referinŃă se află în
valori. Fără valoare nu există cultură, fără cultură nu există civilizaŃie. Desigur, nu
ne referim aici la cultura de cartofi, deşi, în universul ontologiei existenŃei umane,
şi cultura materială îşi are rolul ei necesar, complex, incomensurabil. Ne referim
îndeosebi la valoarea ca gând, ca spirit, mai exact, ca produs al gândirii şi al
spiritului, ca monadă a culturii şi a civilizaŃiei, în sensul leibnizian al termenului,
de primă şi ultimă entitate, indivizibilă, generatoare de spiritualitate şi
universalitate.

C

7

Valoarea are un statut cu totul special în viaŃa lumii, în filozofia şi
spiritualitatea omului, în filozofia şi vocaŃia instituŃiilor create de el. La rândul lui,
şi el, omul, este un produs al acestor instituŃii, ca om social, ca entitate spirituală şi
universală, generată de comunitate, dependentă de comunitate, definită prin
condiŃionarea bio-psiho-socială a fiinŃei şi fiinŃării sale, dar şi ca producător şi
creator al propriului său mediu de viaŃă. Spiritualitatea îi este dată omului de
vocaŃie şi ca vocaŃie, universalitatea se constituie într-un orizont al spaŃiului
cognitiv, al capacităŃii şi capabilităŃii omului de a cunoaşte lumea.
Omul este măsura tuturor lucrurilor – spunea Protagoras, cu două milenii
şi jumătate în urmă. A celor ce sunt, pentru că sunt, şi a celor ce nu sunt, pentru că
nu sunt. Situarea fiinŃei umane în centrul lumii omului constituie esenŃa axiologiei,
înŃeleasă ca teorie sau ca ştiinŃă a valorii, îndeosebi a valorii umane, a valorii
morale. Valoarea este, metaforic vorbind, ceea ce rămâne după ce totul a trecut,
ceea ce rămâne în urma acŃiunii umane eficiente, ca efect consistent, persistent şi
durabil al ei, sau ca lanŃ de efecte. Valoarea se acumulează în timp şi se confirmă
de timp. Valoarea dă consistenŃă umană timpului şi spaŃiului, le umanizează.
Valoarea are nevoie de timp şi de recunoaştere, chiar dacă, aşa cum se
spune, ea nu aşteaptă numărul anilor. Valoarea care nu aşteaptă numărul anilor nu
este un alt fel de valoare, ci doar una ceva mai specială. Este valoare individuală
nemijlocită, valoare a omului individual. Această afirmaŃie îşi găseşte un loc cu
totul special în mediul militar, unde predomină forŃa şi vigoarea valorii care nu
numai că nu aşteaptă numărul anilor, dar îi şi devansează şi îi călăuzeşte. Valoarea
care nu aşteaptă numărul anilor poate fi considerată un sistem de calităŃi, de
cunoştinŃe şi predispoziŃii armonios îmbinate într-un suport care-i permite celui
care le are accesul la performanŃă. Fără acest suport – care înseamnă tot acumulare
şi confirmare în timp, chiar dacă timpul este relativ scurt, a unor cunoştinŃe şi
deprinderi, deci, valoare –, nu ar fi posibil accesul la performanŃă, realizarea
performanŃei, a excelenŃei.
PerformanŃa în sine este un efect al acŃiunii umane eficiente. Un efect
recunoscut şi confirmat. Motivul acŃiunii nu-l reprezintă însă valoarea, ci interesul.
Interesul de a face un lucru bun, de a împlini o vocaŃie, de a atinge performanŃa.
PerformanŃa, ca efect al acŃiunii este, de cele mai multe ori, valoare. Valoarea se
naşte din performanŃă, din excelenŃă. Nu din conflict. Nici din interes. Din conflict
şi din interes se generează doar acŃiunea.
Motivul acŃiunii umane este totdeauna interesul uman şi nu valoarea
umană. Valoarea umană reprezintă un suport, acŃiunea umană reprezintă,
deopotrivă, un modus vivendi şi un mod de a trece dincolo de ceea ce există, de a
crea, de a produce valoare adăugată sau valoare utilitară. Valoarea este un efect al
acŃiunii, efectul care se acumulează, care se adaugă la templul culturii şi al
civilizaŃiei, precum o cărămidă la o construcŃie durabilă.
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Valorile sunt „cărămizile” culturii, ale civilizaŃiei, sunt adăposturile
omului, ale spiritului şi ale sufletului, ale vieŃii omului pe Pământ şi în Univers. Ele
generează vocaŃia, întreŃin spiritualitatea, vin din Binecuvântare, dau expresie şi
sens Duratei. Prin valori, omul îşi împlineşte menirea, vocaŃia, se apropie de
perfecŃiune, se apropie de Ideea Absolută de care vorbea Hegel, adică de
Dumnezeu. De Dumnezeu nu te apropii prin interes, ci prin valoare.
Spun toate acestea întrucât, uneori, nu reuşim să rămânem în respectul
Valorii, ci o confundăm sau o coborâm la acel interes mărunt, chiar meschin, care,
din păcate, generează acŃiuni mărunte, nesemnificative în planul construcŃiei
spirituale, al dimensiunii cognitive. Interesul mărunt nu are nimic comun cu
amănuntul, cu acel mugur din care Ńâşneşte acŃiunea, viaŃa. Este interes mărunt,
legat de scopuri şi obiective mărunte, şi atât. Însă de cele mai multe ori, aceste
interese mărunte şi aceste lucruri mărunte – care îşi au şi ele rostul lor în viaŃa
oamenilor şi a comunităŃilor – creează, atunci când sunt confundate cu marile
acŃiuni care generează valori, un păienjeniş cenuşiu şi o ceaŃă confuză în care totul
se amestecă. Desigur, o astfel de situaŃie, oricât de confuză şi de primejdioasă ar fi,
nu poate distruge marile sisteme de valori care stau la baza culturii şi civilizaŃiei
oamenilor. Face însă posibilă recrudescenŃa non-valorilor, a falsei culturi, a
contraculturii. Acestea bulversează viaŃa oamenilor, reprezentările şi chiar
cunoştinŃele lor, idealurile şi orizonturile lor de aşteptare şi de acŃiune.
Înainte de a trece la valorile morale ale instituŃiei militare, aş dori să fac
doar câteva referiri la unele elemente ce Ńin de un anumit tip de axiologie. Este
vorba de axiologia, ca teorie a valorilor morale, din perioadele de tranziŃii, de crize
şi de haos.
În epoca de prin anii 1870, dominată de hegelianism, s-a simŃit nevoia
întoarcerii la Kant. La creativismul, constructivismul cognitiv de tip kantian. La
etica de tip kantian. La valorile kantiene. Acest lucru s-a realizat, cum bine se ştie,
prin două şcoli neokantiene de mare anvergură: Şcoala de la Marburg, reprezentată
de Cohen, Natorp şi Cassirer şi Şcoala de la Baden, reprezentată, în principal, de
Windelband, Rickert şi Lask. Neokantianismul îşi propunea, în general, să dezvolte
o filozofie critică, aplicând metoda transcendentală tuturor domeniilor experienŃei
şi concentrându-se, pe de o parte, asupra teoriei cunoaşterii şi, pe de altă parte,
asupra culturii. Şcoala de la Marburg îşi propunea să lupte, pornind de la ideea
lucrului în sine a lui Kant, împotriva metafizicii. Şcoala de la Baden s-a preocupat
de interpretarea filosofiei kantiene asupra noŃiunii de valoare, în calitatea ei de
condiŃie necesară şi esenŃială pentru constituirea oricărei realităŃi culturale.
Friedrich Albert Lange (1828-1875) dă o nouă dimensiune conceptului de
valoare, prin ceea ce el numeşte „punct de vedere ideal”, adică prin nevoia de a
completa realitatea printr-o lume ideală, printr-o lume produsă de om, printr-o
lume a omului, definită pe o valoare, care nu are existenŃă fizică. Valoarea este
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obiectivul realizat prin subiectiv, este ceea ce dă substanŃă şi durată lumii ideale,
lumii omului gânditor, lumii omului moral.
Rickert depăşeşte psihologicul prin transcendental, descoperind sfera
transcendentală a valorii şi, prin aceasta, domeniul spiritual al ştiinŃelor istorice,
cărora se dedică mai târziu. Adevărul este, de fapt, o valoare care se impune
necondiŃionat omului ca datorie, susŃinea, mai târziu, Heidegger. Ceea ce înŃelegea,
dealtfel şi Kant, prin imperativul său categoric, sollen.
Am Ńinut să fac aceste referiri la una din perioadele cele mai prolifice ale
filosofiei culturii, întrucât, în acea epocă – pe care o considerăm tot de tranzit, de
tranzit filosofic –, s-a identificat şi s-au cristalizat orizonturile acestui concept,
caracterul universal şi non-conflictual al valorii, funcŃiile ei constitutive în
edificarea sistemelor şi proceselor construcŃiei morale.
Tănase Sârbu, într-un foarte consistent studiu, intitulat Etica: valori şi
virtuŃi morale, publicat la Editura SocietăŃii Academice „Matei Teiu Botez” din
Iaşi, în 2005, afirmă că „problema valorilor şi virtuŃilor este pusă ori de câte ori
vrem un răspuns mai ferm la întrebarea: Cum ar trebui să fim noi, pentru ca lumea
din care facem parte să nu ni se mai pară atât de ostilă încât să o agresăm şi să o
mutilăm?”. Opinia autorului este că a venit momentul de domolire a pornirilor
culturale distructive, a elanului malefic, că schimbarea implică, între altele, şi
stabilitate, adică „valoare asociată cu stimularea puterilor creatoare”. Pornirile
culturale distructive n-au nici o legătură cu cultura, sunt doar expresii ale unor
interese care urmăresc cucerirea puterii pe piaŃa produselor culturale, pe piaŃa nonculturii şi contra-culturii. Adevărata cultură – cea care se fundamentează pe valori
– nu se găseşte pe piaŃă. Ea Ńine de sufletul şi de vocaŃia popoarelor, este bunul lor
cel mai de preŃ, este arealul şi structura lor de rezistenŃă la vremuri grele şi vremuiri
ticăloase.
De la anomia pandemică la reflecŃia strategică profundă
În epocile de mari schimbări, grupurile, grupările şi oamenii care le
compun urmează, în general, curba conflictului, certitudinile, ca şi incertitudinile,
tinzând către limita maximă, către limita extremă. În aceste epoci, valorile – şi
îndeosebi cele morale – nu se mai văd, nu se mai disting cu claritate, sunt
contestate, negate, umilite, aruncate în derizoriu, încercându-se impunerea unor
valori noi, dar care nu pot fi valori, întrucât n-au fost confirmate nici de timp, nici
de performanŃă, nici de sistemele sau procesele în desfăşurare. Voluntarismul nu
generează valori, ci doar impune acŃiuni. În asemenea situaŃii, îşi fac loc cvasivalorile, falsele valori – de fapt, non-valorile –, în timp ce adevăratele valori par a
fi dispărut, lăsând edificiul culturii şi, implicit, pe cel al civilizaŃiei, în derivă, fără
acel minim suport de rezistenŃă care să-i asigure supravieŃuirea.
Dar valul trece, iar oceanul rămâne. Adevăratele valori sunt tot acolo, unde
au fost ele dintotdeauna, şi nimeni nu le poate clinti, chiar dacă unii nu mai cred în
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ele, nu le mai văd, nu mai pot sau nu mai vor să le vadă. Este problema lor. În cele
din urmă, nu valorile – care constituie suportul inextricabil al culturii şi
civilizaŃiei –, ci ei, cei care nu le mai văd şi nu le înŃeleg vor dispărea sau vor fi
doar nişte aruncaŃi în lume, nişte alienaŃi, nişte înstrăinaŃi. ExistenŃialiştii, începând
cu danezul Kirkegaard şi cu Heidegger şi continuând cu Jaspers, cu Camus şi cu
Sartre, au sesizat această înstrăinare a omului-intelectual, prin alungarea lui din
sistemele de valori, prin aruncarea lui în lume, prin îndepărtarea lui de reperele
fundamentale ale culturii şi civilizaŃiei. O astfel de epocă este descrisă la fel de
bine şi în romanele Procesul şi Castelul ale lui Kafka.
Epocile de schimbări sociale accentuează, cel puŃin într-un interval de timp
caracterizat de evoluŃii imprevizibile şi chiar haotice, ieşirea din principii,
contestarea sau chiar negarea valorilor, declanşarea unor construcŃii bizare şi
reconstrucŃii grăbite, temporare şi, de cele mai multe ori, superficiale, îndeosebi pe
terenul extrem de sensibil şi de bulversat al valorilor morale. Binele şi răul devin
noŃiuni incerte, interşanjabile şi chiar confuze, gradul lor de nesiguranŃă creşte,
entropia sistemelor şi proceselor atinge cote maxime, pasiunile, ca şi intoleranŃele,
sporesc semnificativ, acŃiunile nechibzuite se multiplică, anomia socială devine
pandemică, precipitarea şi ignoranŃa nu mai permit aproape niciun fel de reflecŃie şi
cu atât mai puŃin o reflecŃie strategică, crevasele şi faliile strategice se adâncesc, iar
respectul faŃă de fiinŃa umană se diminuează dramatic, costul vieŃii creşte enorm, în
timp ce preŃul vieŃii scade enorm. Acolo unde coşul zilnic costă cât un salariu, viaŃa
nu mai are aproape nici un preŃ.
Schimbarea şi transformarea pe care le presupun revoluŃiile nu înseamnă
distrugerea valorilor, cum înŃeleg cei care confundă valoarea cu interesul, preŃul cu
costul, temelia cu construcŃia, durata cu efemerul şi viaŃa cu şansa. Schimbarea şi
transformarea nu clintesc valorile lumii, ci schimbă şi transformă doar modul de a
le vedea, de a le înŃelege, de a le păstra şi respecta. Un popor care nu-şi respectă
valorile este condamnat fie la înstrăinare, fie la pieire.
Dincolo de valurile şi de fumurile pe care le stârnesc trecerile intempestive
prin schimbări, transformări şi revoluŃii, rămân, neclintite, precum munŃii, imensele
sisteme de valori pe care omenirea şi le-a durat de-a lungul întregii sale existenŃe.
Aceste valori nu sunt doar urme, nu sunt relicve sau ruine, ci repere fundamentale
ale culturilor şi civilizaŃiilor, temelii ale vieŃii oamenilor, izvoare din care se
alimentează şi se reconfigurează, peren şi durabil, viaŃa oamenilor şi a
comunităŃilor, universul lor spiritual şi moral, cultura organizaŃională şi cultura
individuală, convingerea, respectul, încrederea, speranŃa şi aproape toate aşteptările
lor esenŃiale.
Valorile intelectuale şi comportamentale ale omenirii şi ale fiecărui om în
parte au două componente sau două orizonturi majore: orizonturile etice şi
orizonturile estetice.
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Etica este morala elaborată de filosofi. Este un fel de filozofie morală. Şi,
în acelaşi timp, de ştiinŃă morală. Ea elaborează concepte, teorii, principii şi ipoteze
pe baza cărora se construieşte moralitatea unei societăŃi. Etica este o cunoaştere
conceptuală a moralităŃii istorice, spunea Hegel, având în vedere o dialectică a
sintezei dintre general şi particular, pe suportul unei ordini sociale şi a unei culturi
organizaŃionale, dar şi pe orizontul paradigmatic al devenirii. Nu există devenire în
afara acestui sistem, acestui proces de sinteză. Kirkegaard susŃinea însă că
particularul rămâne încă ascuns cunoaşterii. Acest lucru rezultă din modul în care
sunt reinterpretate unele mituri formatoare şi fondatoare de etos. Noi, astăzi,
apelăm cu uşurinŃă, mai ales când este vorba de etica morală (etica şi morala nu
reprezintă însă acelaşi lucru), la ceea ce în logică se numeşte ignoratio elenchi
(ignorarea problemei) şi/sau, în aceeaşi măsură, la tot felul de generalizări pripite.
Coordonatele extreme ale eticii sunt binele şi răul. Etica este, deopotrivă,
ştiinŃa binelui, dar şi a răului. Conceptele explicative ale acestor extreme, între care
se situează un univers euclidian infinit de posibilităŃi sunt datoria, obligaŃia,
libertatea, voinŃa şi responsabilitatea. Dar etica şi morala perioadelor de tranziŃie
sunt dominate de haos. Haosul deformează conceptele, le amplifică sau le
simplifică, la scoate din limitele lor şi le asociază dimensiuni şi conotaŃii fluide şi
incerte. Uneori, acest haos poate fi înŃeles doar ca o ieşire din principii în vederea
redescoperirii aceloraşi principii sau construirii altora, noi. Alteori, haosul este pur
şi simplu dezordine. Dezordine care distruge şi dezordine care construieşte sau
reconstruieşte în spaŃiul distrus.
Estetica nu este ştiinŃa formei, ci a sensibilităŃii, a valorii artistice. Omul
trăieşte totdeauna între valori etice şi valori artistice. Fără ele ar fi un nimeni, un
rătăcit într-o lume pe care n-ar reuşi s-o identifice, s-o cunoască şi s-o accepte.
Cum nici lumea respectivă nu l-ar putea cunoaşte şi accepta pe el decât în timp şi
într-o anumită măsură.
După 1990, omul societăŃii noastre – ne referim, desigur, la România, dar
nu numai – a fost scos din prejudecăŃi, eliberat de principii, aruncat pe piaŃă şi oprit
în faŃa speranŃei. Apoi, drumurile s-au bifurcat şi, în lipsa unor repere vizibile şi
inconfundabile, cunoscute sau doar cognoscibile, el n-a mai ştiut încotro s-o apuce.
Şi s-a rătăcit. Foarte mulŃi români – dacă nu chiar toŃi – îşi mai găsesc, astăzi,
repere clare şi distincte care să le orienteze sau reorienteze viaŃa, comportamentul,
orizontul.
Anomia socială, infracŃionalitatea, nesiguranŃa au crescut alarmant şi
periculos. Nimeni nu s-a mai ocupat de universul etic şi estetic al omului care
există şi care devine. Pentru că, în societatea românească de azi, nu mai există un
suport sigur al devenirii. Există un suport fluid, conjunctural, cu configuraŃii în care
predomină indecenŃa, nu decenŃa, aroganŃa şi excesul, nu cumpătarea, agresivitatea,
nu concilierea, războirea, nu împăcarea. Nu există nici măcar un suport al omului
care trece, care tranzitează, care caută.
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Cultura instituŃiilor a fost bulversată. Valorile au fost amestecate cu
interesele, iar reperele – care sunt date numai de valorile fundamentale ale unei
naŃiuni, ale unui stat, ale unei comunităŃi – aproape că au dispărut. Oamenii nu mai
pot răspunde la problema fundamentală a eticii din vremea lui Socrate: Cum ar
trebui să trăim? Şi, astfel, nu se pot înscrie în nici un fel în imperativul formulat
cândva de Seneca: Să trăim în aşa fel ca şi cum am trăi în văzul lumii. Văzul lumii,
în epoca televiziunii şi a globalizării informaŃiei, deşi şi-a globalizat orizonturile,
şi-a îngustat perspectiva. A dobândit adică orbul găinilor…
Hedonismul, egoismul, anomia socială, lichelismul, anomia endemică,
frustrarea, lăcomia au pus parcă stăpânire pe mulŃi dintre oameni. Unii trăiesc în
mediul lor, alŃii sub presiunile şi ameninŃările acestui mediu. Dar toŃi sunt
vulnerabili. RezistenŃa la frontierele agresive ale inculturii şi contraculturii nu se
poate realiza decât prin cultura autentică, prin sistemele de valori care o definesc şi
o generează. Dar însuşi autenticul este contestat, bulversat, reconstruit pe principii
care nu există, care se confundă cu interesele mărunte ale unor grupuri şi unor
oameni ce prind puteri doar în astfel de vremuri.
În opinia noastră, există doar trei piloni inconfundabili de rezistenŃă la
această agresiune accelerată împotriva valorilor culturii naŃionale, ale arealului de
existenŃă şi de viaŃă al poporului român: Academia, Biserica şi Armata.
Academia emană ştiinŃa şi cultura, educaŃia ştiinŃifică şi respectul faŃă de
valori, spiritualitatea, intelectualitatea, universalitatea, performanŃa şi excelenŃa.
Biserica generează credinŃa, spiritualitatea, cultura spirituală, moralitatea,
cumpătarea, solidaritatea şi respectul, buna măsură, altruismul, generozitatea şi
bunătatea.
Armata generează securitatea, cultura organizaŃională pe suporturi stabile
şi durabile, cultura unei profesii de risc extrem, puterea, spiritul de corp, curajul,
dăruirea, buna măsură, devotamentul, loialitatea, patriotismul, onoarea, demnitatea,
cinstea, corectitudinea, solidaritatea, unitatea, respectul, spiritul de învingător şi,
deopotrivă, spiritul de sacrificiu.
În jurul acestor piloni, poate fi reconstituit şi reconstruit, cu răbdare şi
temeinicie, respectul faŃă de sistemul valorilor româneşti, în context european şi
euroatlantic.
Suportul paradoxal al valorilor morale ale Armatei României
Armata României a fost, încă de la începuturile ei, care se pierd undeva, în
istorie, o instituŃie de risc extrem. Pentru că Ńara noastră s-a aflat şi se află încă şi acum
pe o falie strategică foarte activă şi foarte periculoasă. Odinioară, teritoriul de azi al
României făcea parte din primele Ńinuturi cu populaŃii sedentare care mărgineau, spre
Vest, în zona europeană, foaierul perturbator, cum numeşte Gerard Chaliand, în cartea
sa, Antologie mondiale de la strategie, Ńinutul dintre nordul Mării Caspice şi Extremul
Orient, al populaŃiilor războinice migratoare, şi care a suportat şocul acestor migraŃii
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violente, supravieŃuindu-le. De asemenea, în Evul Mediu şi în Epoca Modernă,
teritoriul Ńării noastre a făcut parte fie din zona de securitate strategică între cele trei
mari imperii ale vremii – Rus, Habsburgic şi Otoman –, fie, cu părŃi ale ei –
Transilvania, Banat, Basarabia, Bucovina de Nord –, chiar din componenŃa de margine
a acestor imperii. Am putea spune că întregul teritoriu al României de azi s-a constituit
într-o zonă de securitate strategică de margine, pentru Imperiul Roman, şi
interimperială, pentru cele trei mari imperii ale Evului Mediu şi Epocii de până la 1918
– Habsburgic, Rus şi Otoman.
IndependenŃa Ńării şi constituirea României moderne cereau o instituŃie
militară specială, capabilă să facă faŃă provocărilor vremii, să apere adică Ńara, în
primul rând, împotriva celor de la care abia îşi desprinsese o parte din teritoriile
sale, reintegrându-le în arealul românesc. O astfel de armată trebuia să fie
concepută, ab initio, deopotrivă, ca ultimul „aliniament” de apărare a Ńării, ca
ultima creastă, ca ultima forŃă, ca ultima rezistenŃă, cu alte cuvinte, ca armată de
sacrificiu, cu spirit de sacrificiu, dar şi ca forŃă disuasivă şi, în acelaşi timp, ca
instituŃie de înaltă Ńinută morală, cu spirit de învingător.
Spiritul de învingător şi spiritul de sacrificiu sunt distonante, sunt opuse şi
nu încap în aceeaşi teacă. Dar singura configuraŃie morală posibilă a Armatei
României nu putea fi decât aceasta. Este, cum bine se observă, o configuraŃie în
paradox, cu numeroase elemente asimetrice şi chiar conflictuale. Mai mult,
compunerea, instruirea şi dezvoltarea ei s-au realizat după modelele unor armate
occidentale, care aveau cu totul altă filosofie decât cea a Armatei României.
Armatele occidentale erau, de regulă, armate ofensive, vizând impunerea
intereselor puterilor europene asupra altor puteri, altor continente sau altor Ńări,
deci, cu alte scopuri şi cu alte obiective strategice decât ale armatei noastre. Dar
România nu avea altă şansă decât aceea de a-şi constitui şi întreŃine o armată cu
vocaŃie de sacrificiu şi, în acelaşi timp, cu spirit de învingător. O astfel de armată
trebuie să fie gata să învingă sau să moară, dar care nu poate părăsi niciodată
câmpul de luptă, pentru că acest câmp de luptă este însuşi teritoriul Ńării ei.
Din păcate, cei mai mulŃi dintre marii decidenŃi politici români din toate
tipurile n-au înŃeles niciodată pe deplin această construcŃie în paradox a armatei
naŃionale. Unii au crezut (mai cred şi acum) că Ńara noastră este mult prea mică şi
prea neînsemnată pentru a avea nevoie de o armată, care oricum n-o poate apăra
împotriva nimănui, după cum afirmă ei, alŃii au considerat armata un fel de exces
de zel sau de lux scump pe care nu ar trebui să ni-l permitem. O parte dintre ceilalŃi
au considerat că instituŃia militară, de care nu ne putem, totuşi, lipsi (pentru că nici
alŃii nu se lipsesc de o astfel de forŃă care, din când în când, mai trebuie să apere
Ńara împotriva duşmanilor ei din afară şi din interior, cum se scria în vechile
regulamente) au considerat-o ca o instituŃie foarte comună, între altele, nici mai
bună nici mai rea ca toate celelalte instituŃii.
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Războiul din 1877 şi cele două războaie mondiale au demonstrat cu totul
altceva decât au crezut şi mai cred aceşti oameni. Din fericire, instituŃia militară
românească şi-a înŃeles, încă de la începuturile ei – atât în vechime, cât şi în epoca
modernă –, menirea, situaŃia ei specială, soarta şi configuraŃia ei morală în paradox.
Pierderile suferite în aceste confruntări sângeroase, cele suferite de oştile române
de-a lungul secolelor şi mileniilor, ca şi comportamentul în luptă al militarilor
români demonstrează cu prisosinŃă efortul lor extraordinar de a soluŃiona, de cele
mai multe ori, pe cont propriu, cu viaŃa lor, acest paradox, de a combina şi îmbina
cele două filosofii – a sacrificiului şi a spiritului de învingător – într-un
comportament care a dat măsura valorii morale a Armatei României. Iar
comportamentul de azi al militarilor români în teatrele de operaŃii este unul care
sparge din nou, în condiŃii foarte speciale, acest paradox, care face cinste instituŃiei
noastre. Cu mijloacele precare pe care le au, militarii români îşi îndeplinesc
misiunile în condiŃii foarte bune, iar aliaŃii şi partenerii noştri nu au, pentru ei,
decât cuvinte de laudă şi de respect.
Valori endogene, valori exogene, valori naŃionale, valori universale
Valorile morale ale Armatei României sunt unitare, consonante, perene şi
foarte bine integrate în mari şi consistente sisteme. Aceste sisteme de valori ale
Armatei României oferă instituŃiei un suport temeinic, stabil, durabil şi, în pofida
numeroaselor schimbări şi transformări instituŃionale, unele justificate, altele nu, un
trend de foarte bună calitate, care-i dă forŃa şi energia necesare pentru a trece peste
orice fel de obstacole.
Comportamentul armatei noastre, în toate timpurile, dă măsura acestor
valori. În Războiul din 1877, tânăra Armată a României a trecut Dunărea şi, alături
de Armata Rusă, şi-a făcut pe deplin datoria, contribuind la obŃinerea
independenŃei Ńării. Era prima probă de foc a unei armate care se reconstituise, în
formula ei modernă, la 1832 şi se perfecŃionase după Unirea de la 1859.
În Primul Război Mondial, Armata României a fost nevoită să lupte pe cel
mai lung front din Europa, chiar pe două fronturi, cel de Nord şi cel de Sud,
deplasându-şi diviziile din Nord în Sud şi din Sud în Nord, în condiŃii extrem de
grele, şi dând, în final, adevărata măsură a devotamentului, curajului, spiritului de
sacrificiu şi a celui de învingător la Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz.
În urma ultimatului dat de sovietici în 1940, a fost nevoită să-şi retragă
marile unităŃi care se aflau pe Nistru, fără luptă, ceea ce este dezonorant pentru o
armată, dar a făcut-o fără comentarii şi în deplină ordine, suportând umilinŃe de
neacceptat.
În cel de-al Doilea Război Mondial, Armata României a fost nevoită să
declanşeze acŃiuni ofensive, chiar în condiŃii de inferioritate numerică, să Ńină
frontul fără tancuri şi mijloace antitanc suficiente, să continue, apoi, în campania
din Vest, acŃiunile ofensive în aceleaşi condiŃii precare de înzestrare şi de susŃinere
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logistică. După război, floarea armatei – generali şi ofiŃeri de o valoare cu totul
deosebită, adevăraŃi eroi ai neamului – a fost aruncată în închisori, dar armata a
continuat să existe şi să-şi refacă sistemele ei de valori morale, sub presiuni
sovietice, dar, în cele din urmă, pe suport naŃional.
În vremea comunismului, Armata României a fost scoasă pe şantiere şi la
munci agricole. Dar a continuat să se pregătească, să desfăşoare exerciŃii şi aplicaŃii
de bună calitate, să-şi consolideze spiritul de corp şi valorile morale instituŃionale
şi individuale.
În decembrie 1989, Armata României a fost scoasă în stradă, ca forŃă de
ordine, dar, în cele din urmă, ea a asigurat protecŃia populaŃiei, a infrastructurilor şi
valorilor de patrimoniu, victoria revoluŃiei şi stabilitatea strategică a Ńării. După
care şi-a văzut în continuare de treburile ei cele mai stringente. Adică a continuat
să se pregătească, să se modernizeze şi să asigure toate condiŃiile care au depins de
ea pentru integrarea în NATO şi în Uniunea Europeană. Armata este prima
instituŃie din România care a îndeplinit, în cel mai scurt termen posibil, standardele
pentru integrarea Ńării în NATO.
Valorile endogene ale Armatei României Ńin de construcŃia ei specială, de
arhitectura ei foarte solidă, de flexibilitatea ei dinamică, de forŃa ei de adaptabilitate
la condiŃiile concrete ale situaŃiei, dar şi de integralitatea ei, de coeziunea ei
instituŃională. Principalele valori morale ale acestei instituŃii se înscriu în spectrul
devotamentului necondiŃionat faŃă de Ńară, al liantului colectiv, al spiritului de corp,
al respectului faŃă de lege, al ordinii, disciplinei, al capacităŃii ei de a asimila valori
militare perene, de a realiza conexiuni în planul axiologiei şi moralei militare.
Armata României este receptivă la valorile exogene, şi le însuşeşte fără să se
deformeze, fără să renunŃe la valorile ei ancestrale, care vin încă din vremea
dacilor, la spiritul ei de armată naŃională capabilă să existe şi să acŃioneze într-o
conexiune internaŃională, de alianŃă şi de coaliŃie, în noile condiŃii ale situaŃiei, ale
mediului strategic. Armata României a asimilat cu uşurinŃă valorile NATO şi ale
UE, întrucât aceste valori euroatlantice şi europene se integrează perfect în spiritul
ei, fac parte din spiritul ei, din moralitatea ei.
Acest lucru arată calitatea morală a unei armate, vocaŃia ei. Într-un recent
document – Planul Strategic al Ministerului Apărării NaŃionale –, sunt relevate
următoarele valori comune: loialitate faŃă de Ńară şi instituŃie; profesionalism;
spirit de sacrificiu; integritate şi onoare. Loialitatea faŃă de Ńară şi de viaŃa ei se
numeşte încă patriotism, integritatea se cheamă caracter şi forŃă de coeziune,
onoarea are ca suport demnitatea, încrederea, verticalitatea, cunoaşterea,
înŃelegerea, capacitatea creativă şi temeinica pregătire ca om, profesionist şi
cetăŃean. Aceste calităŃi morale endogene sunt doar câteva din imensa paletă a unei
arhitecturi morale de excepŃie. Militarii români se mândresc cu instituŃia lor.
Cultura organizaŃională şi instituŃională a Armatei României este una de foarte
mare consistenŃă care, în pofida tuturor dezamăgirilor, presiunilor şi
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constrângerilor de ieri şi de azi – inclusiv politice, morale şi bugetare –, continuă să
genereze forŃă, stabilitate, echilibru, vigoare, onoare, demnitate, verticalitate, spirit
de corp, spirit de învingător, optimism, încredere şi, mai ales, tărie de caracter.
Napoleon spunea că, între un ofiŃer inteligent şi unul de caracter preferă ofiŃerul de
caracter. Militarii români s-au dovedit, de-a lungul grelelor încercări prin care au
trecut, în pofida tuturor umilinŃelor pe care le-au suportat şi le mai suportă încă, a
numeroaselor schimbări şi transformări de tot felul, oameni tari, deopotrivă,
inteligenŃi, demni, verticali şi de foarte mare caracter.
Chiar dacă astfel de calităŃi par, astăzi, desuete şi neprofitabile, Armata
României nu se poate lipsi de ele. Ea a fost, este şi va fi mereu instituŃia
verticalităŃii, a onoarei, demnităŃii, a capacităŃii şi capabilităŃii, a oamenilor care nu
se lasă copleşiŃi şi descurajaŃi de vremuri şi vremuiri.
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CREŞTINĂ
Înalt PreasfinŃitul Părinte prof. dr. NIFON MihăiŃă
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GeneraŃie după generaŃie, omul a căutat să-şi fundamenteze viaŃa pe certitudini şi
să-şi manifeste sentimentul de încredere prin ataşamentul faŃă de acele instituŃii
generatoare de stabilitate şi siguranŃă. Astfel, nu întâmplător, cel puŃin în spaŃiul românesc
contemporan, Biserica şi Armata se bucură de mare încredere, fiind considerate două
instituŃii fundamentale ale societăŃii noastre.

D

in cele mai vechi timpuri, între Biserică şi armată au existat
raporturi de bună înŃelegere, de respect şi, chiar de susŃinere
reciprocă. Istoria neamului românesc mărturiseşte despre
nenumăraŃi fii ai acestor plaiuri care, dorind să-şi apere credinŃa şi familia,
pământul şi Ńara, şi-au dăruit viaŃa, ca ofrandă sinceră şi vie, pentru aceste nobile
idealuri şi pentru apărarea aproapelui. De aceea, se cunosc nenumăraŃi eroi şi, chiar
sfinŃi, dintre militari, care se bucură de o mare cinstire, deopotrivă naŃională şi
religioasă, iar dintre cei mai cunoscuŃi aş aminti doar de numele Sf. Mare Mucenic
Gheorghe, al Sf. Mare Mucenic Dimitrie, ori al Binecredinciosului Voievod Ştefan
cel Mare şi Sfânt.
Biserica este o instituŃie care promovează pacea, ca dar al lui Dumnezeu,
armonia, înŃelegerea şi reconcilierea, dăruind necontenit speranŃă, încredere şi
stabilitate1. Complementar acestei viziuni, am putea spune şi că armata susŃine şi
conservă o axiologie fundamentală a vieŃii, a demnităŃii şi a civilizaŃiei umane şi
1

Cf. I.ICÃ, jr., G. MARANI, Gândirea Socialã a Bisericii, Deisis, Sibiu, 2002, p.223.
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româneşti, dăruindu-ne credinŃa că viaŃa pământească, tot ceea ce noi creăm şi
iubim, în Ńara noastră, şi nu numai, nu se va putea pierde aşa usor, ori nu se va
putea distruge.
Cu siguranŃă că lumea armatei şi cea a religiei sunt două realităŃi distincte
între ele şi aşa şi trebuie să şi rămână, fiecare având finalitatea sa proprie şi fiind
purtătoare ale unor valori fundamentale şi pentru ambele viziuni. Dar, credinciosul
şi cetăŃeanul se contopesc în aceeaşi persoană şi fiecare persoană trebuie să fie
conştientă atât de responsabilităŃile ei religioase, cât şi de responsabilităŃile ei cu
privire la apărarea valorilor naŃionale. De aceea, între aceste două realităŃi trebuie
să existe o colaborare firească, decomplexată şi demitizată, pentru a sluji, cât mai
bine, omul, adică, românul şi creştinul, în mod integral.
Istoria noastră este una a suferinŃelor şi a sacrificiilor, dar şi a împlinirilor
şi a elanurilor generoase, iar Biserica şi Armata au fost adesea catalizatoare ale
acestor elanuri. Dacă ne uităm în istoria naŃiunii noastre vom observa, cu uşurinŃă
că, atunci când numeroase simboluri, ori instituŃii s-au prăbuşit, în faŃa presiunii
istoriei, atât Biserica, cât şi Armata au rămas stindarde de nedoborât ale încrederii
şi speranŃei noastre de mai bine.
În ciuda acestor evidenŃe notabile, unii chiar ar putea ridica întrebarea: oare
profesia militară, care susŃine pregătirea de apărare, pentru război, nu intră în
contradicŃie cu preceptele evanghelice, cu etica creştină, care recomandă
promovarea şi protejarea vieŃii, iar porunca: “să nu ucizi” este, oare, o permanenŃă
a învăŃăturii creştine despre om, viaŃă şi societate? 2
Etica creştină, fundamentată pe învăŃătura Mântuitorului Iisus Hristos,
dumnezeiescul nostru ÎnvăŃător, promovează respectul pentru viaŃă, apărarea,
susŃinerea şi protejarea vieŃii şi a tot ceea ce are legătură cu ea, oricând şi oriunde,
ceea ce înseamnă a promova, cu adevărat, viziunea divină asupra lumii şi a omului.
Această idee se bazează pe faptul că Dumnezeu nu a creat nimic spre distrugere şi
El susŃine în permanenŃă viaŃa, astfel că noi, atunci când apărăm viaŃa, ne apărăm
raŃiunea noastră de a fi, respectăm marele dar pe care Tatăl din cer ni l-a făcut, dar
şi demnitatea noastră.3
Mântuitorul Iisus Hristos nu a susŃinut, apreciat şi nici promovat, niciodată,
vreo formă de agresiune, ori de violenŃă şi nici nu a adus suferinŃă nimănui, pentru
că viaŃa umană îşi are, prin origine şi prin destin, o sfinŃenie indelebilă şi
inviolabilă4, de aceea ea se şi află în mijlocul centrului de interes uman şi implică
2

O. CLEMENT, Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I - Adevăr şi libertate.
Ortodoxia în contemporaneitate (trad.rom.), Deisis, Sibiu, 1997, p. 61.
3
J. BRECK, Darul sacru al vieŃii. Tratat de bioetică (trad.rom.), Patmos, Cluj-Napoca,
2003, p. 15.
4
Cf. N. GEISLER, Ethics – Alternatives and Issues, Zondervan, Grand Rapids, 1971, p. 164.
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valori fundamentale precum chipul lui Dumnezeu, persoană, demnitate,
respect etc.5
În această logică putem spune că, orice om, dar mai cu seamă creştinul, are
marea datorie de a-i apăra pe cei de lângă el, pe cei mai slabi, de a face totul ca
agresiunea şi violenŃa, ca, de altfel, tot ceea ce umileşte, ori lezează demnitatea
umană, să fie eliminat din paradigma socială.6
Profesia militară, mai ales aşa cum o cunoaştem noi românii, este o
instituŃie nobilă, care are drept scop apărarea naŃiunii, a credinŃei şi a Ńării noastre,
astfel că militarul este, mai degrabă, cel care apără viaŃă de orice agresiune fizică,
ceea ce face din el un autentic promotor al vieŃii.
Cu toate acestea, în teologia creştină, s-a ridicat, adeseori, problema
raportării creştinului la război, ori a justeŃii războiului, astfel că personalităŃi
ecleziastice, precum Sf. Ambrozie al Mediolanului, ori Fer. Augustin au susŃinut
că, orice război de apărare sau care urmăreşte pacea şi armonia şi în care, are
întâietate corectitudinea şi dreptatea, este unul drept.7
Un război drept trebuie să fie fundamentat pe iubire, pe iubirea aproapelui,
pe respectarea demnităŃii lui inviolabile şi pe câştigarea păcii.8 Pe lângă această
perspectivă, trebuie să Ńinem seama şi de faptul că şi atunci când apărăm pe cel slab
şi singur, pe cel care nu poate să se apere şi susŃine o cauză dreaptă, pe cel prigonit,
ori terorizat, promovăm, de fapt, pacea şi demnitatea chipului divin din om. 9
Cu siguranŃă că, în orice situaŃie am fi, trebuie să promovăm şi să apăram
viaŃa, aceasta este o responsabilitate universală, la fel, trebuie să spunem răspicat şi
că a apăra viaŃa înseamnă a apăra demnitatea chipului lui Dumnezeu din om, adică
a-i dărui lui Dumnezeu acea cinste şi mulŃumire, care doar Lui şi numai Lui i se
cuvine.
Totuşi, a nu ne implica atunci când aproapele sau vecinul nostru este în
suferinŃă, este agresat şi i se încalcă demnitatea umană este tot un păcat, căci este
vorba despre acea nepăsare care ne poate face părtaşi la crimă. Istoria ne-o
demonstrează că atunci când statele civilizate şi creştine nu s-au implicat, de
exemplu, atunci când pericolul nazist creştea, s-a ajuns la un rău şi mai mare, la
crime şi chiar la holocaust, la distrugeri de nereparat.
În această perspectivă credem că profesia militară, dacă Ńine seama de
aceste principii, nu încalcă etica creştină, iar numeroşii sfinŃi militari şi eroi o
5

V. LOSSKY, Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit, (trad. rom.), Anastasia, Bucureşti,
1993, p. 144.
6
O.CLEMENT, ViaŃa din inima morŃii, (trad. rom.) Pandora, Târgovişte, 2001, 60.
7
Ibidem, p. 90.
8
Ibidem, p. 93.
9
D. ATKINSON, Peace in our time?, Eerdmans, Grand Rapids, 1985, p. 13.

20

demonstrează din plin, ca, de altfel, şi cultul eroilor, al acelora care şi-au sacrificat
existenŃa pentru apărarea celorlalŃi. Logica apărării celor fără aparare, a celor slabi
şi mici, concordă cu logica sacrificiului şi nu poate fi considerată nici inumană şi
nici necreştină.
O mărturie a acestei înŃelegeri este şi aceea că Biserica a instituit, ca zi de
pomenire a eroilor neamului, Sărbătoarea ÎnălŃării Domnului, adică o zi de cinstire
specială a jertfei acelora care şi-au dat viaŃa pentru apărarea credinŃei noastre
strămoşeşti şi a Ńării noastre. Eroii neamului, ca nişte jertfe vii, s-au înfăŃişat
Domnului cu credinŃa în cele tari şi nepieritoare şi cu conştiinŃa că apără valori
perene şi fundamentele susŃinerii speranŃei şi lumii noastre.
Creştinismul face parte din fiinŃa intimă a naŃiunii noastre, căci, noi
românii, nu avem o dată de creştinare oficială, deoarece Evanghelia Mântuitorului
Iisus Hristos a intrat, în mod tainic şi treptat, în procesul de formare a poporului
român. Acesta este şi motivul pentru care între Biserică şi naŃiunea română există o
strânsă şi profundă legătură, pentru că toate marile momente naŃionale au fost
plămădite de spiritul Ortodoxiei noastre.
Biserica noastră a fost şi este, pentru orice român, coloana fundamentală de
susŃinere a aspiraŃiilor profund naŃionale. Participantă activă la toate momentele
naŃiunii române, Biserica Ortodoxă Română este, într-adevăr, creatoare de istorie
naŃională, astfel că ea dăruieşte chiar şi astăzi naŃiunii noastre, ca, de altfel, şi în
trecut, siguranŃă, încredere şi stabilitate.
Preotul şi militarul sunt două repere esenŃiale ale comunităŃii în care
activează, ei se bucură de un mare respect pentru că edifică certitudini, unul în
viaŃa spirituală, celălalt în cea materială, dar, ambii sunt văzuŃi ca apărători, şi
susŃinători ai acestui mare dar divin, care este viaŃa, astfel că ei, fără a greşi, putem
spune că sunt nişte adevăraŃi slujitori ai vieŃii.
Biserica are toată disponibilitatea de a cultiva împreună cu Armata valorile
democraŃiei, ale drepturilor omului şi ale respectării legilor, de a cultiva dialogul
interreligios şi ecumenic, în spiritul adevărului, al dreptăŃii şi al iubirii, pentru a
face din slujirea lui Dumnezeu, indiferent de numele pe care fiecare i-l dă, o mare
operă de reconstrucŃie morală şi de reînălŃare a naŃiunii noastre întregi.
În aceste timpuri, de răscruce, când ameninŃarea războiului este, pentru
multe părŃi ale lumii, o realitate puternică, putem să afirmăm cu tărie că pacea
trebuie susŃinută cu tărie, de toposul religios, dar şi de cel laic, pentru că lumea a
suferit destul din cauza fanaticilor care căutau să-şi impună voinŃa prin frică şi
crimă…(de aceea) pacea nu este numai o noutate, ci şi o posibilitate pentru a
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promova o convieŃuire corectă între oameni, după prea mulŃi ani de conflicte şi de
contrapuneri, uneori făcute chiar în numele lui Dumnezeu.10
Misiunea Bisericii Ortodoxe Române, dar şi a Armatei (acum deja
integrată în structurile nord-atlantice) Ńării noastre, în Europa unită, este aceea de a
fi martore fidele ale reconcilierii şi ale păcii, adevărate lumini, suporturi pentru o
durabilă şi viguroasă dezvoltare spirituală şi materială.
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DREPTURILE UMANE ÎN APĂRAREA
ŞI PROMOVAREA OMULUI
- VIAłA, DEMNITATEA, PACEA PreasfinŃitul Cornel DAMIAN
Episcop Auxiliar de Bucureşti
„Omul este calea Bisericii”1. Începem această prezentare prin a parafraza
frumoasa expresie a papei de pioasă amintire Ioan Paul al II-lea afirmând, la rândul
nostru, că „omul este şi calea armatei”. Prin asta înŃelegem că autenticitatea unei instituŃii
este dată de slujirea faŃă de om. Menirea Bisericii este aceea de a-l duce pe om la
întâlnirea cu Cristos Domnul şi la mântuire. În această lucrare ea îşi află sprijin şi în
diferite realităŃi umane printre care armata ocupă un loc de seamă. InstituŃia armatei are
ca principală menire apărarea omului, a naŃiunilor, a popoarelor şi a valorilor umane
intangibile: pe plan personal viaŃa şi demnitatea, iar pe plan social pacea. Asupra vieŃii,
demnităŃii şi păcii ne vom opri în expunerea de faŃă. Pentru a reda învăŃătura Bisericii pe
aceste teme prezentăm mai întâi un scurt preambul referitor la imaginea militarului şi
despre câteva lumini şi umbre ale civilizaŃiei actuale.

Militarul în slujba omului şi a Bisericii
e-a lungul istoriei mulŃi militari s-au remarcat prin spiritul lor de
jertfă care a mers până la eroism şi martiriu, atunci când credinŃa
creştină e pusă în joc.
În mai multe locuri din Noul Testament figura militarului e pusă la loc de
cinste. Evanghelistul Matei relatează minunea vindecării slujitorului din casa
centurionului roman (Mt 8,5-13). În acest fel e pusă în valoare mijlocirea
comandantului pentru sluga sa bolnavă, dar şi încrederea sa în puterea lui Isus. În

D

1

Pp IOAN PAUL II-lea, Redemptor Hominis (14 martie 1979), p. 14.
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Faptele Apostolilor, apostolul Petru vesteşte învierea lui Cristos unui centurion
roman, care se botează cu întreaga familie (Fap, 10).
Istoria bisericii de la începuturi aminteşte nume de martiri militari. Deşi
cunoaştem puŃine amănunte în legătură cu sfinŃii martiri ai începuturilor
creştinismului în părŃile noastre îi amintim pe cei din Tomis2, printre care se află şi
sfântul Marcelin, ostaş în armata romană. Deoarece a refuzat să aducă jertfă zeilor,
conform poruncii împăratului Licinius, care încerca să reinstaureze cultul păgân în
Imperiu, a fost crunt bătut şi apoi aruncat în mare, în ziua de 3 ianuarie, prin anii
320-330.
Făcând un salt în timp şi spaŃiu doresc să-l amintesc pe Sfântul Martin din
Tours (FranŃa), care a trăit în secolul al XI-lea, şi care e renumit prin actul său de
caritate fraternă. Ca tânăr soldat, a întâlnit pe cale un sărac îngheŃat şi tremurând de
frig. A luat atunci propria mantie şi, după ce a tăiat-o în două cu spada, a dat
jumătate din ea. Noaptea i-a apărut în vis Isus, zâmbind, învăluit chiar în acea
mantie. Prin logica împărŃirii cu alŃii se exprimă în mod autentic iubirea pentru
aproape. Numai printr-o comună angajare de împărtăşire este posibil a răspunde
marii provocări a timpului nostru: adică aceea de a construi o lume de pace şi de
dreptate, în care fiecare om să poată trăi cu demnitate. Acest lucru poate avea loc
dacă predomină „un model mondial de autentică solidaritate”3. Ni se pare
important de subliniat că armata şi slujitorii său au o deosebită vocaŃie la
solidaritate şi împărtăşire.
Lumini şi umbre
Facem un alt salt în timp până pe 10 decembrie 1948, când OrganizaŃia
NaŃiunilor Unite publica în mod solemn DeclaraŃia universală a drepturilor
omului. Documentul era o reacŃie întregii familii umane la ororile celui de-al
Doilea Război Mondial, recunoscând propria unitate bazată pe demnitatea egală a
tuturor oamenilor şi punând în centrul convieŃuirii umane respectarea drepturilor
fundamentale ale fiecăruia şi ale popoarelor: acela a fost un pas decisiv în drumul
dificil şi angajant spre înŃelegere şi pace. A rămas omenirea fidelă acestui
angajament, acestei promisiuni?
Din păcate, în ciuda greşelilor trecutului, omenirea trăieşte şi astăzi mari
dezbinări şi conflicte puternice care aruncă umbre întunecoase asupra viitorului ei.
2

Numele lor se află consemnate în Martirologiul sirac, în Martirologiul hieronymian şi,
îndeosebi, în Sinaxarele Constantinopolitane, dar cei mai mulŃi au rămas necunoscuŃi, din
cauza vitregiilor timpului, care au distrus sau au îngropat sub pământ istoria suferinŃelor şi
sfârşitului lor glorios.
3
Pp BENEDICT al XVI-lea a evocat personalitatea Sfântului Martin la rugăciunea Angelus
din 11.11.2007
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Vaste arii ale planetei sunt implicate în tensiuni crescânde, în timp ce pericolul că
se înmulŃesc Ńările deŃinătoare de arme distrugătoare în masă trezeşte îngrijorări
motivate în orice persoană responsabilă. Încă sunt în desfăşurare multe războaie.
Zone ale lumii sunt încă teatre de conflicte şi de atentate, care influenŃează şi
naŃiuni şi regiuni limitrofe, riscând să le implice în vârtejul violenŃei. Pe un plan
mai general, trebuie recunoscută cu mâhnire creşterea numărului de state implicate
în cursa înarmărilor: chiar naŃiuni în curs de dezvoltare destinează o cotă
importantă din scăzutul lor produs intern pentru cumpărarea de arme. În acest
comerŃ macabru responsabilităŃile sunt multe: există Ńări din lumea dezvoltată
industrial care scot câştiguri copioase din vânzarea de arme şi există oligarhiile
dominante în atâtea Ńări sărace care vor să-şi întărească situaŃia lor prin cumpărarea
de arme tot mai sofisticate. Este cu adevărat necesară în timpuri atât de dificile
mobilizarea tuturor persoanelor de bunăvoinŃă pentru a găsi acorduri concrete în
vederea unei demilitarizări eficace, mai ales în domeniul armelor nucleare4.
Cu această ocazie, reînnoiesc apelul, cu speranŃa de a fi purtătorul de
cuvânt al celor care îşi doresc un viitor de pace în lume.
ViaŃa
„Într-o convieŃuire organizată şi rodnică, trebuie să fie pus la temelie
principiul că orice fiinŃă umană este o persoană, adică o natură înzestrată cu
inteligenŃă şi voinŃă liberă; şi deci este subiectul unor drepturi şi îndatoriri care
izvorăsc nemijlocit şi simultan din însăşi natura ei; drepturi şi îndatoriri care sunt,
de aceea, universale, inviolabile, inalienabile”5. Acest adevăr asupra omului este
cheia de boltă pentru soluŃionarea tuturor problemelor care privesc promovarea
păcii. A educa pentru acest adevăr este una din căile cele mai rodnice şi durabile
spre a afirma valoarea păcii. O condiŃie intrinsecă de promovare a păcii este
respectul faŃă de viaŃă.
În acest sens citez: „A acŃiona în favoarea vieŃii înseamnă a contribui la
reînnoirea societăŃii prin edificarea binelui comun. (…) Nu e posibilă construirea
binelui comun fără a recunoaşte şi ocroti dreptul la viaŃă, pe care se întemeiază şi
se dezvoltă celelalte drepturi inalienabile ale fiinŃei umane. Nici nu poate avea baze
solide o societate care – în timp ce afirmă valori ca demnitatea persoanei, dreptatea
şi pacea – se contrazice în mod radical acceptând sau tolerând diferite forme de
dispreŃuire a vieŃii umane”6.

4

Vezi CONCILIUL VATICAN AL II-LEA, Gaudium et spes, pp. 79-89
Pp. IOAN al XXIII-lea, Pacem in terris (11 aprile 1963), p.1.
6
Pp. IOAN PAUL al II-lea, Evangelium Vitae (25 martie 1995), p. 101.
5
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Demnitatea fiinŃei umane
Reluând afirmaŃia „omul este calea bisericii” dorim să punctăm că
persoana umană reprezintă scopul ultim al societăŃii. Societatea, statul, toate
instituŃiile aferente există doar în vederea persoanei umane. Unul din documentele
de doctrină socială a Bisericii învaŃă: „apărarea şi promovarea demnităŃii persoanei
umane ne-au fost încredinŃate de către Creator. Oamenii sunt datori şi răspunzători
faŃă de ele în toate împrejurările istoriei”7.
Respectul faŃă de persoana umană pleacă de la principiul „fiecare trebuie
să-l considere pe aproapele, fără nici o excepŃie, ca pe "un alt el însuşi", Ńinând
seama în primul rând de viaŃa lui şi de mijloacele necesare pentru a o trăi cu
demnitate”8. „Orice formă de discriminare în privinŃa drepturilor fundamentale ale
persoanei, fie pe plan social, fie cultural, fie că se bazează pe diferenŃa de sex, rasă,
culoare, condiŃie socială, limbă sau religie, trebuie depăşită şi eliminată, fiind
contrară planului lui Dumnezeu”9.
De la apărarea persoanei la apărarea armată10
Este justificată apărarea sau intervenŃia armată? Sunt o cale de slujire a
demnităŃii persoanei umane? Într-un discurs din 2001, pe atunci prefect al
CongregaŃiei pentru Doctrina CredinŃei, Cardinalul Ratzinger declara că o persoană
sau o comunitate are dreptul la apărare armată în caz de agresiune, dar a subliniat
că acest lucru trebuie făcut respectându-se anumite drepturi fundamentale: „Un tată
care îşi vede familia atacată are datoria de a face tot ce îi stă în putinŃă pentru a şi-o
apăra, pentru a apăra vieŃile persoanelor încredinŃate lui, folosindu-se, dacă este
nevoie, de violenŃă, pe măsura atacului”.
În acest sens, Cardinalul a dat un alt exemplu istoric al Poloniei, care s-a
opus agresiunii fasciste. Conform tradiŃiei creştine, nimeni nu poate nega faptul că,
într-o lume marcată de păcat, poate exista o agresiune care să ameninŃe să distrugă
nu numai valori şi oameni, ci şi însăşi imaginea omului. Într-un astfel de caz, a te
apăra pentru a-i apăra astfel pe alŃii poate fi o datorie.
Există însă condiŃii precise care impun apărarea armată. Mai înainte de
orice, aceasta trebuie să fie „singura posibilitate de apărare a vieŃilor şi a valorilor
umane”, apoi ca „mijloacele folosite pentru apărare să fie întotdeauna în

7

Pp. IOAN PAUL al II-lea, Solicitudo rei socialis (30 decembrie 1987), p. 47.
CONCILIUL VATICAN AL II-LEA, Gaudium et spes, p. 27.
9
CONCILIUL VATICAN AL II-LEA, Gaudium et spes, p. 29.
10
Cf. RATZINGER Ioseph, Discurs privitor la Apărarea armată poate fi o datorie în
anumite cazuri((14 noiembrie 2001).
8
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concordanŃă cu legea. Într-un astfel de război, inamicul trebuie respectat ca om, şi
trebuie respectate drepturile lui fundamentale”11
La sfârşitul intervenŃiei Ratzinger a spus: „totul trebuie bine analizat în
conştiinŃă, luându-se în considerare toate alternativele”. În lumina experienŃei din
ultimii ani, Cardinalul invită la o reanalizare a acestei tradiŃii având în vedere
„noile posibilităŃi de distrugere, noile pericole”. De exemplu, dreptul la apărare nu
poate permite folosirea armelor atomice.
În chestiunea fundamentalismului, Ratzinger a susŃinut că acesta îşi are
rădăcina în „abuzul faŃă de numele lui Dumnezeu”, politizând astfel religia care
devine subiect al puterii şi factor de putere.
Cu în an înainte, în Mesajul pentru Ziua Modială a Păcii din 2000, Papa
Ioan Paul al II-lea a folosit termenul de intervenŃie umanitară, pe care îl explică „în
mod evident, atunci când o populaŃie civilă riscă să fie copleşită de atacurile unui
agresor nedrept şi eforturile politice şi apărarea non-violentă se dovedesc fără
rezultat, este legitim şi chiar obligatoriu să se ia măsuri concrete pentru dezarmarea
agresorului. Aceste măsuri, totuşi, trebuie să fie limitate în timp şi exacte în
scopurile lor. Ele trebuie să se desfăşoare în respectul deplin al legii internaŃionale,
garantat de o autoritate care este recunoscută internaŃional şi, în orice caz, să nu se
rezume niciodată doar la o intervenŃie armată”.
Persoana umană, inima păcii
Construirea unei lumi pline de omenie cere o convertire a oamenilor „la
adevărul păcii”12.
Ioan Paul al II-lea, adresându-se Adunării Generale a NaŃiunilor Unite la 5
octombrie 1995, avea să spună că noi „nu trăim într-o lume iraŃională sau lipsită de
sens [...]; există în ea o logică morală care luminează existenŃa umană şi face
posibil dialogul dintre oameni şi dintre popoare”. Sigur că nu poate fi lipsită de
logică lumea la a cărei origine se află Cuvântul veşnic, deci raŃiunea şi nu
iraŃionalitatea?
Tocmai această raŃiune a dus la formularea drepturilor omului. Însă dacă
aceste drepturi se întemeiază pe o concepŃie slabă despre persoană, cum să nu
ajungă şi ele să fie slăbite? Răspunsul papei Benedict este grăitor: „e clară
insuficienŃa profundă a unei concepŃii relativiste despre persoană, când este vorba
de a-i justifica şi a-i apăra drepturile. Aporia în acest caz este clară: drepturile sunt
propuse ca absolute, însă fundamentul care se propune pentru ele este doar relativ.
Trebuie să ne uimim dacă, în faŃa exigenŃelor "incomode" puse de un drept sau
11
12

Vezi CATEHISMUL BISERICII CATOLICE, ed. III, ARCB 2003, 2307-2317.
Vezi CONCILIUL VATICAN AL II-LEA, Gaudium et spes, p. 77.
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altul, poate să se ridice cineva să-l conteste sau să-i decidă cantonarea? Numai dacă
sunt înrădăcinate în instanŃele obiective ale naturii dăruite omului de către Creator,
drepturile atribuite lui pot să fie afirmate fără teamă de dezminŃire. De altfel, este
clar că drepturile omului implică asupra sa şi obligaŃii. Bine spune, în acest sens,
Mahatma Gandhi: „Gangele drepturilor coboară din Himalaia obligaŃiilor”. Numai
făcând claritate cu privire la aceste principii de fond, drepturile umane, astăzi
supuse la atacuri continue, pot să fie apărate în mod corespunzător. Fără această
claritate, se ajunge să se folosească aceeaşi expresie "drepturi umane" tocmai
subînŃelegând subiecte foarte diferite între ele: pentru unii, persoana umană
marcată cu demnitate permanentă şi cu drepturi valide mereu, pretutindeni şi pentru
oricine; pentru alŃii, o persoană cu demnitate care se schimbă şi cu drepturi mereu
negociabile: în conŃinuturi, în timp şi în spaŃiu”13.
Concluzie
Trecând în revistă dreptul la viaŃă, la demnitate şi pacea ca valori umane
perene, am Ńinut să arătăm convergenŃa între misiunea Bisericii şi cea a instituŃiei
armatei în slujirea omului, a apărării drepturilor sale fundamentale. Am făcut acest
lucru pe baza învăŃăturilor Bisericii Catolice, dar şi Ńinând cont de DeclaraŃia
universală a drepturilor omului. Un punct nevralgic este actuala concepŃia
relativistă asupra persoanei umane. DeclaraŃia universală a drepturilor omului din
10 decembrie 1948 e mărturia clară a căutărilor contemporane de a găsi un
fundament universal acceptat pentru apărarea şi promovarea fiinŃei umane. Acest
fundament primeşte o luminare din partea credinŃei în Cristos, Cuvântul întrupat,
Chipul Tatălui ceresc şi model pentru fiecare fiinŃă umană.

13

Pp. BENEDICT al XVI-lea, Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Păcii (1 ianuarie 2007),
p. 12
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RĂZBOIUL, PROFESIA ARMELOR
ŞI ETICA CREŞTINĂ
Reverend Victor DUBBIN,
fost capelan general al ForŃelor Terestre Britanice

Introducere
tunci când un creştin serveşte în ForŃele Armate, se poate aştepta
ca oamenii să întrebe, “De ce te-ai înscris în armată? A fost o
tradiŃie de familie? Pentru că îŃi oferea aventură, emoŃii şi pericol?
Ai simŃit că astfel puteai să ajuŃi ca lumea să fie un loc mai sigur? Sau a fost pur şi
simplu cea mai bună ofertă de lucru la momentul respectiv?” Totuşi, adesea
oamenii vor întreba: “în ce fel sunt compatibile cariera pe care Ńi-ai ales-o sau
vocaŃia cu ucenicia creştină.” Oamenii pun aceste întrebări pentru că sunt conştienŃi
de anumite aspecte ale învăŃăturii lui Isus.
Aceasta este cu siguranŃă o problemă importantă pentru orice creştin care
serveşte în ForŃele Armate.
“Pot să fiu creştin şi în acelaşi timp să iau în considerare o carieră în
armată? Aş putea să am o vocaŃie către a fi marinar, soldat sau aviator?” Dacă un
creştin ar fi pus această întrebare celorlalŃi ucenici în zilele de început ale Bisericii
Creştine cel mai probabil i s-ar fi răspuns că nu este potrivit pentru un urmaş al lui
Isus să lucreze ca şi soldat.

A

Câteva aspecte ale învăŃăturii lui Isus
Nu există nicio dovadă că Domnul Isus le-ar fi dat ucenicilor o învăŃătură
clară despre război sau serviciul militar. Aşadar, în lumina acestui fapt, trebuie să
căutăm adânc în învăŃăturile Domnului Isus la acele afirmaŃii care se referă la
modul în care ucenicii ar trebui să reacŃioneze faŃă de cei care greşesc faŃă de ei,
sau care chiar îi lovesc sau îi persecută.
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Anumite pasaje din Evanghelii ne vin minte. Acestea includ: “AŃi auzit că
s-a zis celor din vechime: Să nu ucizi; oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa
judecăŃii. Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa
judecăŃii; şi oricine va zice fratelui său: «Prostule!» va cădea sub pedeapsa
Soborului; iar oricine-i va zice: «Nebunule», va cădea sub pedeapsa focului
gheenei.” Mat. 5:21-22. “AŃi auzit că s-a zis: «Ochi pentru ochi, şi dinte pentru
dinte.» Dar Eu vă spun: Să nu vă împotriviŃi celui ce vă face rău. Ci, oricui te
loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt.” Mat. 5:38-39. „AŃi auzit că s-a
zis: «Să iubeşti pe aproapele tău, şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.» Dar Eu vă spun:
IubiŃi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaŃi pe cei ce vă blestemă, faceŃi bine celor ce
vă urăsc, şi rugaŃi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc.” Mat.5:43-44.
Ne mai putem aduce aminte de asemenea de momentul în care Isus a fost
arestat în Grădina Ghetsimani. “Şi unul din cei ce erau cu Isus, a întins mâna, a
scos sabia, a lovit pe robul marelui preot, şi i-a tăiat urechea. Atunci Isus i-a zis:
«Pune-Ńi sabia la locul ei; căci toŃi cei ce scot sabia, de sabie vor pieri».”
Mat.26:51-52.
Pot fi luate acestea ca lecŃia finală sau directiva de bază pentru modul în
care ar trebui să reacŃioneze creştinii din zilele noastre atunci când se confruntă cu
violenŃă sau ameninŃarea violenŃei sau cu întrebarea dacă ar trebui sau nu să intre în
armata naŃională?
Există şi alte pasaje în Evanghelii şi în Noul Testament care nu par să
suporte o politică de nonrezistenŃă. Acestea includ: Luca 22:36, “Şi El le-a zis:
«Acum, dimpotrivă, cine are o pungă, s-o ia; cine are o traistă, de asemenea s-o ia;
şi cine n-are sabie, să-şi vândă haina, şi să-şi cumpere o sabie».” Luca 22:38,
“«Doamne» I-au zis ei, «iată aici două săbii.» Şi El le-a zis: «Destul!».” Luca
22:49, “Cei ce erau cu Isus, au văzut ce avea să se întâmple, şi au zis: «Doamne, să
lovim cu sabia?»” În primul rând, era evident că cel puŃin doi dintre ucenici purtau
săbii, iar întrebarea care urmează de aici este: dacă Isus se opunea cu vehemenŃă
folosirii unor astfel de arme, de ce ar fi permis unuia dintre cei pe care îi numea
ucenici să poarte o armă la el?
Aş atrage de asemenea atenŃia şi asupra relatării alungării negustorilor din
curŃile templului. În Marcu 11:15 citim, “Au ajuns în Ierusalim; şi Isus a intrat în
Templu. A început să scoată afară pe cei ce vindeau şi cumpărau în Templu; a
răsturnat mesele schimbătorilor de bani, şi scaunele celor ce vindeau porumbei.” În
relatarea făcută de Ioan aflăm mai multe detalii: “A făcut un bici de ştreanguri, şi
i-a scos pe toŃi afară din Templu, împreună cu oile şi boii; a vărsat banii
schimbătorilor, şi le-a răsturnat mesele.” Ioan 2:15. În ambele relatări suntem
martorii unei situaŃii în care Isus a fost atât de tulburat de modul în care negustorii
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foloseau curŃile templului, “casa tatălui” Său, încât a recurs la forŃa fizică pentru
a-şi arăta starea de spirit.
În Matei 22:6-8 citim – în contextul pildei spuse de Domnul Isus despre
ospăŃul Ńinut cu ocazia nunŃii fiului de împărat – următoarele: “CeilalŃi au pus mâna
pe robi, şi-au bătut joc de ei, şi i-au omorât. Când a auzit împăratul s-a mâniat; a
trimis oştile sale, a nimicit pe ucigaşii aceia, şi le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor
săi: «Nunta este gata; dar cei poftiŃi n-au fost vrednici de ea».”
De asemenea, în profeŃiile Sale referitoare la “vremurile din urmă”, Isus a
vorbit despre războaiele din viitor. A spus că o naŃiune se va ridica împotriva altei
naŃiuni, şi un regat împotriva altui regat, că vor fi războaie şi veşti de războaie, că
Iudeea va fi pustiită, Ierusalimul asediat şi ocupat de Neamuri, iar templul profanat
şi distrus.
Deşi istorisirea referitoare la alungarea negustorilor din curŃile templului şi
relatarea Sa despre violenŃa cauzată de soldaŃii regelui celor care refuzaseră
invitaŃia la nuntă, s-ar putea să nu constituie în sine o dovadă suficient de
concludentă pentru a susŃine ipoteza că Isus nu le-ar fi interzis ucenicilor să lucreze
ca şi soldaŃi, există mai multe pasaje în Evanghelii, în care Isus se întâlneşte faŃă în
faŃă cu soldaŃi însă nu face niciodată vreun comentariu negativ asupra carierei alese
de aceştia. Un pasaj în care Isus a avut ocazia să comenteze cu privire la această
chestiune dar nu a făcut-o, se găseşte în Mat. 8:5-13.
“Pe când intra Isus în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, care-L ruga
şi-I zicea: „Doamne, robul meu zace în casă slăbănog, şi se chinuieşte cumplit.”
Isus i-a zis: „Am să vin şi să-l tămăduiesc.” „Doamne”, a răspuns sutaşul, „nu sunt
vrednic să intri sub acoperământul meu; ci zi numai un cuvânt, şi robul meu va fi
tămăduit. Căci şi eu sunt om sub stăpânire; am sub mine ostaşi, şi zic unuia:
«Du-te!» şi se duce; altuia: «Vino!» şi vine; şi robului meu: «Fă cutare lucru!» şi-l
face. Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a mirat, şi a zis celor ce veneau după El:
„Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credinŃă aşa de mare. Dar vă spun
că vor veni mulŃi de la răsărit şi de la apus, şi vor sta la masă cu Avraam, Isaac şi
Iacov în ÎmpărăŃia cerurilor. Iar fiii ÎmpărăŃiei vor fi aruncaŃi în întunericul de
afară, unde va fi plânsul şi scrâşnirea dinŃilor.” Apoi a zis sutaşului: „Du-te, şi
facă-Ńi-se după credinŃa ta.” Şi robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela.”
În concluzie, Isus nu a dat niciodată ucenicilor o învăŃătură specifică
referitoare la război sau la întrebarea dacă ucenicii puteau sau nu sluji ca şi soldaŃi.
Când ne uităm însă la Biserica Primară însă, descoperim că, în general, foarte
puŃini creştini au slujit în armată.
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Biserica Primară
Suntem aproape siguri că Biserica primară a urmat îndeaproape
învăŃăturile lui Isus despre cum trebuie tratat inamicul.
Dezaprobarea creştinilor vizavi de serviciul militar poate fi regăsită în
scrierile teologului Tertulian şi în mai multe “ordine bisericeşti” din secolul al
treilea şi al patrulea. Aceste “ordine” erau documente care dădeau instrucŃiuni
referitoare la închinare, îngrijirea pastorală, sau etică. Din acest motiv ele
reprezintă o bună sursă de informare pentru a vedea care era perspectiva Bisericii
primare asupra membrilor forŃelor armate.
Printre aceste “ordine,” este “TradiŃia Apostolică”, ce datează din prima
parte a secolului al treilea, dar care – conform părerilor unor erudiŃi – provine din
ultima parte a secolului al doilea. În plus mai este Canonul lui Hipolit, scris în
prima parte a secolului al patrulea, precum şi ConstituŃiile Apostolice care au fost
scrise probabil în jurul ultimei părŃi a secolului al patrulea.
Toate aceste surse exprimă o opinie asupra întrebării dacă creştinii ar
trebui sau nu să slujească în serviciul militar. ToŃi sunt de acord că niciun creştin
nu ar trebui să se înroleze voluntar în armată. Totuşi, specialiştii în istoria bisericii
primare, care cuprinde şi “Ordinele bisericeşti”, observă o dezvoltare pe parcursul
primelor patru secole – schimbări care par să fi ajutat la acceptarea acelor creştini
care intraseră în armată.
Constantin, Ambrozie, Augustin şi formularea teoriei “doar în caz de
război”
Convertirea lui Constantin în prima parte a secolului al patrulea a marcat
un punct de cotitură în istoria Bisericii, precum şi în cea a întregii Europe. Aceasta
a însemnat nu doar sfârşithul persecuŃiei creştinilor, ci şi ceea ce s-ar putea numi o
“Legea libertăŃii religioase” a secolului al patrulea. Mai mult, în acest edict se
includea finanŃare pentru noi exemplare ale Bibliei şi construirea de biserici, în
special de bazilici în Roma, la mormintele tradiŃionale ale sfinŃilor Petru si Pavel, şi
în łara Sfântă, la Betlehem şi la Mormântul Sfânt.
În ciuda schimbărilor politice masive care au adus multe beneficii
Bisericilor Creştine, încă nu avuseseră loc schimbări majore în gândirea oficială a
bisericilor cu privire la dezaprobarea creştinilor implicaŃi în serviciul militar.
Primele semne de schimbare au venit, aşa cum am arătat, odată cu scrierea
ConstituŃiilor Apostolice, în care direcŃiile principale se deosebeau de Ordinele
Bisericeşti timpurii în aceea că urmau învăŃăturile lui Ioan Botezătorul şi permiteau
botezul creştinilor care intrau voluntar în armată.
Odată cu recunoaşterea serviciului militar ca profesie acceptată pentru
creştini, teologii şi liderii Bisericii au început să se gândească la condiŃiile în care
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pot lua parte la conflictele armate ca soldaŃi combatanŃi. Astfel a început
dezvoltarea teoriei “doar în caz de război”.
Sf. Ambrozie (340-396 AD) şi Sf. Augustin (354–430 AD) au fost primii
care au adus o apărare teoretică a participării creştinului în conflictul armat, şi în
timp ce teoria “doar în caz de război” a fost o teorie în mare creştină, Sf. Ambrozie
şi Sf. Augustin s-au folosit de scrierile filozofului roman Cicero care a trăit între
106 BC şi 43 BC.
Ambrozie, ca şi Cicero, a subliniat importanŃa justiŃiei şi a chemat soldaŃii
la a-şi risca vieŃile pentru apărarea celor nevinovaŃi. El era convins că creştinii, ca
parte a datoriei lor civile, trebuie să lupte în război atunci când se declară război de
către Ńara lor pentru protejarea ordinii sociale. Ca şi Sf. Pavel care, în Romani 13:12 scrie, “Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire
care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt, au fost rânduite de
Dumnezeu. De aceea, cine se împotriveşte stăpânirii, se împotriveşte rânduielii
puse de Dumnezeu; şi cei ce se împotrivesc, îşi vor lua osânda.” Ambrozie
consideră puterea guvernamentală ca fiind “parte din mila lui Dumnezeu, chiar
dacă stăpânitorul este păgân.”1
Augustin a adăugat învăŃăturilor lui Ambrozie criteriile pe baza cărora se
poate determina când se poate duce un război drept, respectiv, cauza războiului
trebuie să fie una dreaptă, o autoritate politică legitimă trebuie să fie cea care
declară războiul, şi acea autoritate trebuie să fie corect motivată atunci când
acŃionează ca atare.2 “Pacea este sfârşitul cel mai de dorit al războiului.” Chiar şi
războaiele nedrepte vizează “pacea cu gloria” pe care o aduce victoria.3 Augustin
credea că participarea creştinilor în anumite războaie era îndreptăŃită pe baze
biblice. Nu doar că Dumnezeu a poruncit războaie în Vechiul Testament, dar nici
Ioan Botezătorul nici Domnul Isus nu au chemat soldaŃii să renunŃe la serviciul
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militar, lăsând astfel să se înŃeleagă cel puŃin o acceptare tacită a unei astfel de
profesii.4
Odată ce Ambrozie şi Augustin au luat aceste pasaje drept dovadă pentru
faptul că cel puŃin unele războaie erau justificabile, a fost nevoie mai apoi să
explice alte texte biblice, la care am făcut referinŃă mai devreme, care par să
interzică violenŃa. “Niciun creştin”, spuneau ei, “nu ar trebui să îşi salveze propria
viaŃă cu preŃul alteia; totuşi atunci când în decizie sunt implicaŃi şi alŃii afară de el
însuşi, orice creştin ar trebui să Ńină piept răului prin mijloacele eficiente puse la
dispoziŃia sa de către stat.”5
Această combinaŃie de idei, ce pare ciudată pentru oamenii de astăzi,
ilustrează, potrivit părerilor lui Paul Ramsey, faptul că dragostea care nu opune
rezistenŃă rămâne baza raŃionamentelor cu privire la participarea creştinilor în
război. Clough şi Stiltner rezumă bine această idee: ”Pe dinafară, soldatul oferă
supunere fizică conducătorului, în timp ce în interior oferă supunere spirituală legii
dragostei lui Hristos. Augustin sfătuieşte soldatul creştin, sau de fapt orice creştin
căruia i se cere să folosească forŃa, să nu aibă o atitudine de ură şi egoism, ci una de
dreptate şi obiectivitate. Aşadar, creştinul poate continua să îşi iubească inamicul în
luptă făcând diferenŃa între păcat şi păcătos şi direcŃionând forŃa către acŃiunile
greşite ale păcătosului.”6
Dezvoltarea ulterioară a teoriei “doar în caz de război” dintr-o perspectivă
creştină se bazează pe scrierile lui Toma d’Aquino, 1225-1274. El a enumerat trei
condiŃii necesare pentru ca un război să fie drept; autoritatea suverană, cauza
dreaptă şi intenŃia corectă. Cea din urmă avea două componente, anume, o intenŃie
corectă îndreptată spre pace, precum şi nevoia de a evita o intenŃie greşită.
D’Aquino scria: ”Religia adevărată consideră paşnice acele războaie care sunt
purtate nu pentru cuceriri sau din cruzime, ci cu scopul de a asigura pacea, de a
pedepsi făcătorii de rele şi pentru a înălŃa binele.”7 În plus, el a învăŃat că este
acceptabil ca un creştin să se apere pe sine în caz de atac sau să îi apere pe cei de
care este responsabil.8
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Până la mijlocul secolului al XVII-lea, datorită contribuŃiilor aduse de doi
teologi spanioli, Francisco de Vitoria (1486-1546) şi Francisco Suarez (15481617), precum şi de olandezul Jurist Hugo Grotius (1583-1645), elementele majore
ale teoriei ”doar în caz de război” ce sunt acceptate astăzi, au fost completate.
Teoria are două componente majore; referitoare la legitimitatea intrării în război şi
cealaltă privind modul în care se desfăşoară războiul.
Pe scurt, aceste criterii sunt următoarele:
Jus ad Bellum (Doar în caz de răboi)
• Războiul trebuie să aibă o cauză dreaptă.
• Războiul trebuie dus de o autoritate legitimă.
• Războiul trebuie dus cu intenŃii corecte.
• Războiul trebuie să fie doar în caz de ultimă instanŃă.
• Rezultatele aşteptate ale războiului trebuie să fie proporŃionale.
• Trebuie să existe o speranŃă rezonabilă de succes miliar.
Jus in Bello (In situaŃie de război)
• Armele şi actul luptei trebuie să fie discriminatorii: noncombatanŃii nu
trebuie niciodată să fie vizaŃi intenŃionat.
• Armele şi actul luptei trebuie să fie proporŃionale.
• Toate drepturile legale ale soldaŃilor şi civililor inamici trebuie
respectate.9
Ar fi o greşeală să presupunem că odată cu dezvoltarea teoriei “doar în caz
de război” şi a acceptării acesteia de către biserici, dilemele cu care se confruntă
creştinii şi bisericile, legate de război şi serviciul militar , au fost rezolvate.
Etica militară în ziua de azi
Dr. Th.A. van Baarda şi Dr. D.E.M. Verweij definesc etica militară ca,
„Etica ce se referă la natura, conŃinutul, aplicabilitatea şi efectul moralei în
contextul militar. Ca atare, etica militară se referă atât la creaŃia conceptuală a
teoriei ştiinŃifice, cât şi la etica aplicată, inclusiv la cazuistică”.10 Se disting cinci
categorii ale eticii militare:
1. Sistemele de valoare personală;
9
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2. Etica profesiei militare;
3. Etica anumitor profesii din cadrul armatei, cum ar fi medici militari,
avocaŃi, capelani etc.;
4. Etica organizaŃională, care stabileşte standardele atât pentru organizaŃia
militară, cât şi pentru personalul din cadrul acesteia;
5. Etica politică, ce stabileşte condiŃiile în care unităŃile ForŃelor Armate
pot fi trimise în misiune de către conducerea politică11.
IntenŃionez să comentez pe scurt prima dintre aceste cinci categorii, mai
precis, sistemele de valoare personală, inclusiv standardele etice stabilite de armată
pentru personalul încadrat. Sunt convins că abordarea adoptată în înŃelegerea
rolului relatărilor, istoriei şi a transmiterii mai departe a acestor povestiri care
aparŃin comunităŃii creştine, poate fi folosită în mod eficient de către serviciile
armate pentru a susŃine etosul acestora, cât şi pentru a pune la dispoziŃia
marinarului, soldatului şi a aviatorului o busolă morală personală care să îi indice
direcŃia în care comunitatea celor încadraŃi în serviciul militar doreşte să se
îndrepte.
Vă veŃi aminti rapoartele media care au început să apară în presă încă din
2005, mai exact, cele care acuzau membrii forŃelor armate americane şi britanice de
brutalitate faŃă de prizonierii din Irak. Acele rapoarte monstruoase şi ruşinoase care
arătau fotografii şi dădeau detalii despre activităŃi odioase care au avut loc în
închisoarea din Abu Ghraib, precum şi în anumite centre de detenŃie din Basra au
contribuit la conştientizarea publicului cu privire la importanŃa eticii, ducând la
pregătire suplimentară pe marginea acestui subiect.
Simptome ale deteriorării morale în situaŃiile de conflict
Unul dintre ofiŃerii cei mai în vârstă din Armata Britanică, Sir Graeme
Lamb, a fost citat în ediŃia Sunday Telegraph din data de 22 August 2005, spunând
că acuzaŃiile aduse soldaŃilor privind abuzul prizonierilor ar putea să submineze în
mod fatal Armata Britanică. “Ne aflăm în pericolul foarte real de a ne pierde
poziŃia în societate ca instituŃie Britanică foarte respectată... poate singura care mai
menŃine acest statut, atât în ochii noştri cât şi ai celorlalte Ńări.” Se spune că
Generalul Lamb, care a servit la rândul său ca şi comandant al trupelor din Irak, ar
fi spus, “OfiŃerii şi oamenii de sub conducerea noastră nu s-au ridicat la standardele
aşteptate de noi. Cei care au eşuat au fost împuterniciŃi atunci când nu ar fi trebuit
să fie, au rămas nesupravegheaŃi în condiŃiile în care probabil ştiam că n-ar fi
trebuit să rămână.“Unul dintre motivele ce au generat această situaŃie, susŃinea el, a
11
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fost datorită faptului că armata britanică a fost nevoită să recruteze oameni
dintr-o societate “coruptă moral şi disfuncŃională”, societate în care tinerii
idolatrizează jucătorii de fotbal, cunoscuŃi pentru stilul lor vulgar. El remarca faptul
că mulŃi recruŃi erau “plini de ei şi aroganŃi, fiind crescuŃi în spiritul beŃiilor crunte
şi având ca modele nişte puştani fotbalişti …cu o educaŃie care lasă de dorit şi
nefiind capabili de autodisciplină.”
Comentariile generalului ridică numeroase aspecte foarte importante.
Eşecul unor soldaŃi şi ofiŃeri în a trăi la înălŃimea standardelor morale cerute de
liderii lor, nu privesc întreaga Armată, ci o societate care nu a echipat generaŃia
tânără cu valorile morale şi principiile necesare pentru a deveni cetăŃeni şi soldaŃi
responsabili.
Societatea trebuie să reflecte asupra acestui aspect, şi să investească serios
în educaŃia morală şi dezvoltarea caracterului tinerilor, pe care îi trimete să lupte în
război, să ucidă duşmanul şi chiar să îşi dea viaŃa de dragul unei cauze drepte în
care credeau fie ei, fie comandanŃii lor sau chiar guvernul, astfel încât aceştia să nu
se poarte într-un chip nevrednic faŃă de Armata ai cărei membrii sunt.
Nu este de mirare că comportamentul lipsit de etică al unei minorităŃi din
personalul american şi britanic a fost analizat şi examinat cu atenŃie, şi s-a constatat
că atât forŃele armate britanice, cât şi americane au readus în prim plan importanŃa
instruirii în domeniul eticii şi a analizat programele ce vizează această pregătire.
În opinia mea, reamintirea tuturor soldaŃilor de valorile esenŃiale şi
subiectul cursului de etică în cadrul armatei, nu a fost doar o reacŃie la regretabilele
incidente care au avut loc în Irak în urmă cu patru sau cinci ani. De fapt, în ultima
decadă a anilor 1990, Armata a decis în mod deliberat să accentueze tot mai mult
un element al doctrinei militare, şi anume: "Componenta morală a Puterii de luptă".
O parte a contribuŃiei mele la acea vreme a fost să ajut generalii să
conştientizeze cadrul moral din care îşi recrutau şi instruiau tânărul personal. Trăim
atunci şi acum într-o societate în care autoritatea morală a fost serios afectată.
Am fost şi încă facem parte dintr-o societate ce demonstrează o lipsă tot
mai pregnantă a reponsabilităŃii personale.
M-am convins că provocările cu care ne confruntam atunci, ca şi acum, nu
erau doar cele imediate, precum abaterile de la comportamentul moral al trupelor
aflate în operaŃiuni, ci mult prea profundele dezbateri filozofice care au format şi
continuă să formeze societatea din care sunt recrutaŃi soldaŃii.
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Societatea vestică, scrie Jonathan Sacks12, “a fost mult formată de două
influenŃe primare, Grecia antică şi Israelul antic, ce îşi datorează supremaŃia
CreştinătăŃii, ce derivă încă din timpul celor două civilizaŃii”13.
Michael Polanyi14, om de ştiinŃă şi filozof a afirmat: “Ultimii trei sute de
ani au fost cei mai străluciŃi din istoria umanităŃii, însă această strălucire a fost dată
de tumultul miilor de ani depozit al tradiŃiei creştine în oxigenarea raŃionalismului
grec.”15
În încercarea mea de a descrie un cadru ofiŃerilor (cu vechime), m-am
luptat cu întrebarea: De ce sunt lucrurile aşa cum sunt? Cum ne putem înŃelege
situaŃia în cel mai corect mod? Ian Torrance, în acea vreme profesor în cadrul
universităŃii Aberdeen, în prezent Decanul Seminarului teologic din Princeton, a
acceptat invitaŃia mea de a susŃine o serie de seminarii ofiŃerilor seniori la diferite
întruniri. Unul dintre acestea s-a intitulat: «Fragmentarea AutorităŃii Morale şi
Cultul Individualismului». Seminariile profesorului Torrance au stimulat gândirea
şi discuŃiile.
Cauzele principale ale Fragmentării AutorităŃii Morale
Cu toate că nu este intenŃia mea să predau o lecŃie istorică, este important
să înŃelegem ce s-a întâmplat în timp, şi am găsit nimerit să vă spun pilda scrisă de
filozoful american Alasdair MacIntyre16. «Imaginează-Ńi că o dată în viitor, va fi o
revoluŃie pe scară largă împotriva ştiinŃei. Au loc numeroase dezastre ecologice.
ŞtiinŃa şi tehnologia sunt acuzate. Este o panică generală. Răscoalele izbucnesc
peste tot. Laboratorarele sunt arse. Un nou partid politic vine la putere, pe fondul
luptei anti-ştiinŃă şi înlătură orice învăŃătură şi activitate ştiinŃifică. Un secol mai
târziu, totul se linişteşte. Oamenii încep să reconstruiască ce fusese distrus, dar tot
ce au sunt nişte fragmente a ceea ce a fost odată o cultură ştiinŃifică închegată:
12
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pagini vechi din cărŃi vechi, instrumente ştiinŃifice a căror utilizare a fost dată
uitării, bucăŃi şi fragmente de informaŃii despre teoriile şi experimentele fără cadrul
cunoaşterii unui context. Aceste bucăŃi sunt adunate într-o disciplină numită ştiinŃă.
Terminologia şi o parte din practici se aseamănă cu ştiinŃa, dar construcŃia
sistematică a credinŃelor ce odinioară era la baza ei a dispărut. Nu ar mai exista nici
o concepŃie unitară asupra a ceea ce a fost odinioară ştiinŃa, practicile şi
terminologia acesteia. S-ar răspândi iluzia că ştiinŃa a fost recuperată, însă aceasta
era de fapt pierdută şi nu există nici o modalitate de a descoperi ceva ce de fapt s-a
pierdut17.
Ceea ce MacIntyre demonstrează este modul în care a fost afectată
gândirea morală în secolul 18. Perioada numită «Iluminism» a reuşit să distrugă
tradiŃiile de care erau legaŃi termeni cu conotaŃie morală. Au supravieŃuit cuvinte
precum: bine, corect, datorii, obligaŃie, virtute – însă acestea au căpătat o nuanŃă
diferită de contextul în care au fost utilizate18.
Scriitorii canadieni, Middleton19 şi Walsh20, explică folosind ilustraŃii
interesante şi utile precum carnavalul şi circul. GândiŃi-vă pentru un moment la
circ. De obicei este doar o scenă principală, şi aici se desfăşoară spectacolul. În
afara reprezentanŃei principale, sunt adesea şi altele secundare pe care le putem
vedea în drumul nostru înspre sau dinspre scenă. De fapt, majoritatea scenelor
adiacente, sunt elemente ale programului principal.
Aşa cum am menŃionat mai devreme în citatele lui Jonathan Sacks şi
Michael Polanyi, principala activitate şi influenŃele filozofice transmise de la ringul
principal, ce au format societatea noastră timp de mai multe secole, a fost
Creştinismul. Totuşi, în secolul 18, în vremea « filozofiei Iluminismului » această
influenŃă a fost înlăturată şi şi-a pierdut supremaŃia, fiind înlocuită de filozofie. S-a
crezut că doar raŃiunea poate şi trebuie să rezolve toate problemele morale şi
dificultăŃile.
Religia creştină, deşi importantă în trecut, a generat prea multe probleme şi
conflicte, şi iată acum era un nou mod mai bun de a aborda lumea noastră.
Jonathan Sacks ridică întrebarea: "Când mărturisirea de credinŃă nu mai
este necesară pentru cetăŃeni, ce altceva leagă vieŃile oamenilor de un trai comun?"
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Gânditorii secolului 19, cu câteva excepŃii nu aveau nici o îndoială. Exista o
moralitate reciprocă21.
Înlăturarea creştinismului de pe scena Europei în secolul 18 şi înlocuirea
acestuia cu gândirea raŃională filozofică nu reprezintă sfârşitul poveştii – de fapt a
fost îndepărtată chiar obişnuita moralitate. Această imagine s-a fărâmiŃat în atâtea
bucăŃi încât dacă rămânem cu imaginea circului, pe scena principală nu mai există
nici o reprezentare principală, ci doar scenele secundare.
Departe de erodarea sau chiar eclipsarea religiei creştine prezisă cu atâta
încredere de Iluminism, înlăturat şi el, a rezultat un amestec de religii şi opinii
globale destinat consumului22.
Jonathan Sacks rezumă cel mai bine istoria a peste 200 de ani al cărei
impact îl resimŃim astăzi, astfel: “civilizaŃia vestică s-a bazat, de veacuri, pe etica
iudeo-creştină, ce a fost abandonată treptat, într-un mod ideologic, sistematic şi
complet.”23
MacIntyre a scris următoarele: “Am crezut cu toŃii vreme îndelungată că
există criterii ale raŃiunii care pot evalua răspunsurile adversarilor la astfel de
întrebări şi care să fie valabile în aceeaşi măsură, cel puŃin de principiu, tuturor
persoanelor, indiferent dacă au moştenit sau nu un anumit sistem de tradiŃii”24. Şi
totuşi, aceasta este o prezumŃie falsă. RaŃiunea nu este în stare să rezolve ea singură
problemele noastre complexe asupra cărora experŃii nu pot cădea de acord – iar
asupra acestui aspect se poate argumenta la nesfârşit.
Concluzia pe care mulŃi o trag este că „acŃiunea etică este dependentă de
moştenirea unui set de povestiri cu valenŃe sociale, de apartenenŃa la o anumită
comunitate cu orientări specifice unei anumite viziuni asupra vieŃii”.25 Tot
MacIntyre spunea „Sunt în stare să răspund întrebării «Ce voi face?» dacă voi fi în
stare să răspund mai întâi întrebării «În care istorie sau istorii mă regăsesc pe mine
ca personaj?»”26
În lumina acestor afirmaŃii, s-a sugerat că singurul mod de a înainta este
crearea “comunităŃilor morale”. În cadrul acestora ar coexista “tradiŃia şi raŃiunea”
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ce vor avea un rol esenŃial în luarea deciziilor morale. Profesorul Torrance propune
ca o sugestie prudentă şi validă ca ForŃele Armate să devină o astfel de comunitate.
ImportanŃa poveştii şi ComunităŃii - Comunitatea Creştină
ViaŃa creştină începe cu chemarea de a-L urma pe Isus Hristos. Este o
chemare la ucenicie. Prin lucrarea Duhului Sfânt, un om ajunge să creadă în Isus
Hristos, să îşi pună încrederea în El, ca Mântuitor şi Domn, şi să-şi dedice viaŃa ca
ucenic, dornic să-L urmeze şi să înveŃe mai mult despre această nouă relaŃie. Acea
chemare urmată de angajament, este nou început. În 2 Corinteni 5 :17 Pavel scrie:
"Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus iată că
toate lucrurile s-au făcut noi." Mai mult, toŃi credincioşii fac parte din istorie, o
poveste care începe acum două mii de ani în urmă. În anumite privinŃe, povestea
lor este mult mai complexă căci ea prezintă pe Cel prin care toate lucrurile au intrat
în fiinŃă.
Scriitorii creştini se referă la Biblie ca fiind cartea care prezintă faptele
măreŃe ale lui Dumnezeu în istorie. Cred că acest fapt se poate înŃelege şi din
perspectiva unei «poveşti». Vechiul Testament poate fi citit ca o poveste despre
călătoria poporului cu Dumnezeu. Israelul este poporul format printr-o poveste, şi
din Deuteronom 6 :21-25 aflăm cum povestea s-a transmis de la o generaŃie la alta.
La praznicul Paştelor, tatăl spunea celor mai mici: „Noi eram robi ai lui Faraon, în
Egipt, dar Domnul ne-a scos din Egipt, cu mâna Lui cea puternică. Domnul a făcut
sub ochii noştri minuni şi semne mari şi nenorocite împotriva Egiptului, împotriva
lui Faraon şi împotriva întregii lui case; şi ne-a scos de acolo, ca să ne aducă în Ńara
pe care o jurase părinŃilor noştri că ne-o va da. Domnul ne-a poruncit atunci să
împlinim toate aceste legi şi să ne temem de Domnul, Dumnezeul nostru, ca să fim
totdeauna fericiŃi, şi să ne Ńină în viaŃă cum face astăzi.»
Din Noul Testament, aflăm că credinŃa creştină nu a început cu o afirmare
a credinŃei, ci cu relatări despre Isus, care mai târziu au fost consemante în
Evanghelii. Acestea au fost transmise de la unul la altul, de la o generaŃie la alta, şi
astăzi aspecte ale acelor relatări rămân esenŃa sfintei închinării creştine. În
1 Corinteni 11 :23, Pavel scrie: "Căci am primit de la Domnul ce v-am învăŃat; şi
anume că Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine, şi după ce a
mulŃumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi a zis: «LuaŃi mâncaŃi; acesta este trupul Meu
care se frânge pentru voi; să faceŃi lucrul acesta spre pomenirea Mea.»"
ImportanŃa Poveştii şi a comunităŃii – Comunitatea Militară
Când un soldat se înrolează în armată şi slujeşte alături de regimentul lui
sau al ei, sau de corpul militar, nu doar devine parte a comunităŃii, ci este inclus în
istorie. El devine parte a poveştii. În timpul anilor şi lunilor în serviciul militar, el
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este format de acea istorie, şi aceasta îşi pune amprenta pe valorile şi caracterul lui.
El se află într-o comunitate atât de transformată de această poveste, încât valorile şi
credinŃele îi sunt redefinite. Valorile fundamentale ale Armatei Britanice sunt
curajul, loialitatea, disciplina, slujirea cu devotament, integritatea şi respectul faŃă
de alŃii. Stanley Hauerwas afirma: "ViaŃa morală nu este doar chestiune de decizie
guvernată de principii şi reguli apărate public; putem acŃiona în lumea pe care o
vedem doar fiind determinaŃi, într-o oarecare măsură, caracterul transformat
de-a lungul istorisirii pe care am aflat-o sau am trăit-o în viaŃa noastră."27
Tot astfel şi Charlotte Linde scrie: "A fi parte dintr-o instituŃie cu caracter
formal sau nu, înseamnă să spui istorisirile acelei instituŃii, şi să înveŃi să spui
propiile tale poveşti într-un mod desluşit celor din grupul tău. Cunoaşterea
poveştilor grupului, evenimentele din trecut judecate din perspectiva prezentului,
valorile ce sunt evidenŃiate de aceste relatări, şi momentul în care trebuie să le spui,
sunt necesare celui ce doreşte să fie membru al grupului. Acesta este modul cel mai
important prin care oamenii îşi însuşesc valorile instituŃiei în care se află. Acest
proces la care participă toŃi, eficientizează mai mult poveştile ca mijloc de
transmitere a cunoaşterii sociale, deoarece ascultătorul îşi aduce aportul la
construirea poveştii, şi astfel ajunge să intre în joc."28
Trăirea unei "poveşti"
Lesslie Newbigin, într-o parte din cărŃile sale, vorbeşte despre cunoaşterea
sufletească a unei poveşti. Aceasta înseamnă mai mult decât simpla cunoaştere sau
povestirea unei poveşti. O persoană poate să analizeze aspectele principale ale
credinŃei creştine, inclusiv istoria Bisericii, la un nivel care să îi permită să înveŃe
pe alŃii ce înseamnă credinŃa creştină, care sunt convingerile şi practicile acesteia,
fiind în acelaşi timp un ateu. O asemenea persoană nu “trăieşte” povestea
respectivă aşa cum o face un creştin. Este pur şi simplu imposibil ca lucrul acesta
să se întâmple. Persoanele de acest gen studiază povestea creştină din afară,
privind-o din cadrul unei alte istorisiri.
Leslie Newbigin scrie: "Să fii om înseamnă să fii parte a poveştii, iar să te
înŃelegi pe Ńine însuŃi înseamnă să înŃelegi povestea”.
ViaŃa mea, la fel ca a oricărui alt creştin, devine parte dintr-o poveste în
continuă desfăşurare, una cu mult mai mare; aceea a oamenilor lui Dumnezeu,
Biserica Sa. Nu este povestea unui singur om, ci a comunităŃii urmaşilor lui
Hristos. În cadrul acestei comunităŃi omul îl slăveşte pe Dumnezeu şi învaŃă despre
dragostea Sa pentru lume. Este de asemenea o poveste din care putem să găsim
27
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ajutor şi inspiraŃie pentru a fi oameni mai buni, în loc să încercăm să facem faŃă pe
cont propriu. Este o poveste în care s-au dezvoltat tradiŃii şi obiceiuri, şi din care
atât comunitatea, cât şi viziunea în aspectele etice ale problemelor importante şi
serioase.
Totuşi, oricât de mult mă bucur să fac parte din această poveste creştină în
curs de desfăşurare, sunt conştient că în ea există mari contradicŃii referitoare la
chestiuni cum ar fi conducerea Bisericii şi crezurile confesionale, precum şi
probleme sociale printre care războiul şi serviciul militar.
Dacă înŃelegem "vocaŃia” ca fiind chemarea unui individ în viaŃă, atunci
pentru creştin, chemarea principală a acestuia este să Îl iubească pe Dumnezeu şi
pe aproapele său. Cu toate acestea, creştinul trebuie să se întrebe şi în ce fel cariera
aleasă sau vocaŃia sa este compatibilă cu ucenicia creştină.
Dacă un creştin este în slujba forŃelor armate, se poate aştepta ca oamenii
să îl întrebe, “De ce te-ai înscris în armată? A fost o tradiŃie de familie? Pentru că
îŃi oferea aventură, emoŃii şi pericol? Ai simŃit că astfel puteai să ajuŃi ca lumea să
fie un loc mai sigur? Sau a fost pur şi simplu cea mai bună ofertă de lucru la
momentul respectiv?” Cea mai importantă întrebare pe care şi-o poate pune o
persoană este “Pot să fiu creştin şi în acelaşi timp să iau în considerare o carieră în
armată? Aş putea să am o vocaŃie către a fi marinar, soldat sau aviator?” Dacă un
creştin ar fi pus această întrebare celorlalŃi ucenici în zilele de început ale Bisericii
Creştine cel mai probabil i s-ar fi răspuns că nu este potrivit pentru un urmaş al lui
Isus să lucreze ca şi soldat. Dar, cu timpul, situaŃia s-a schimbat, iar astăzi a devenit
din ce în ce mai larg acceptat faptul că un creştin poate să slujească în armată. Cu
toate acestea întrebarea dacă un creştin poate sau nu să slujească în armată nu a
dispărut niciodată, iar în secolul al XVI-lea găsim o lucrare scrisă de marele
reformator Martin Luther, intitulată “SoldaŃii pot fi şi ei mântuiŃi?”
Luther, la fel ca şi Augustin înaintea lui, la fel ca şi mulŃi alŃi erudiŃi
creştini care au trăit înaintea şi după Reformă, au ajuns la concluzia că un creştin
poate să se dedice serviciului militar. De ce? "Pentru că el exercită un serviciu
esenŃial pentru binele societăŃii. Folosită cum se cuvine, armata protejează o sferă a
vieŃii civile în cadrul căreia este posibilă o existenŃă relativ paşnică.”29
Subiectul războiului şi al serviciului militar pentru creştini a făcut parte din
istoria comunităŃii creştine timp de secole. Cât de uşor ar fi fost dacă Isus ar fi dat
indicaŃii clare ucenicilor Săi despre aceste probleme! Fără acestea însă, creştinii pot
doar reflecta din punct de vedere teologic asupra poveştii din care fac parte şi să
29
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ajungă la un raŃionament echilibrat pentru ei înşişi. Părerea mea este că, până la
sfârşitul timpurilor când Hristos va reveni, această dilemă va rămâne, şi toŃi
creştinii, pacifişti sau nonpacifişti, trebuie să se roage, "Doamne ai milă de mine,
păcătosul.”
Prin “trăirea” respectivelor istorisiri, fie aceea a comunităŃii creştine, a
forŃelor armate sau oricăror alte organizaŃii, indivizii dobândesc valori necesare,
care le sunt benefice pentru viaŃa organizaŃiilor din care fac parte, organizaŃii
modelate de poveşti în desfăşurare.
Pericolele prezente în susŃinerea unor valori centrale unui alt sistem sunt
evidente. Loialitatea, disciplina şi curajul, trei dintre valorile principale ale armatei
sunt de asemenea împărtăşite şi de grupările teroriste sau de grupurile de
răufăcători. Teroristul crede cu siguranŃă în disciplină. El nu se va îmbăta sâmbătă
seară şi pentru ca apoi să spună celor din bar ce plănuieşte gruparea sa teroristă să
facă săptămâna următoare. De asemenea, el crede în loialitate şi ştie că pentru a-şi
îndeplini obiectivele de distrugere şi suferinŃă el va avea nevoie de curaj.
BineînŃeles, armata a adoptat nişte Valori Fundamentale din motive cu
totul diferite faŃă de cele ale teroristului. Armata Ńinteşte spre fi o comunitate bună
şi morală, dar evident există capcane ce trebuie evitate. Instructorul, prezentându-şi
lecŃia despre valoarea fundamentală a loialităŃii, ar putea părăsi sala de clasă
convins că toŃi soldaŃii prezenŃi înŃeleg importanŃa loialităŃii. Se prea poate ca
soldaŃii să fi înŃeles dar, undeva în viitor, ei ar putea limita aplicarea acesteia la o
patrulă de numai patru oameni. Dacă patrula, în timpul unei operaŃiuni, se
comportă într-un mod imoral agresând civili nevinovaŃi, un soldat ar putea mai
degrabă să exercite loialitate faŃă de ceilalŃi membri ai secŃiunii patrulă, decât faŃă
de Regimentul său ori faŃă de Armată. Cum pot fi aceste dificultăŃi similare
rezolvate? Sau, cu alte cuvinte, cum se menŃine o comunitate sănătoasă?
Exact această întrebare a fost ridicată de profesorul Iain Torrance în
prelegerea sa despre "Etica şi comunitatea militară”. Răspunsul său a fost, "Nefiind
preocupat de propria persoană şi de justificarea proprie, ci având o referinŃă
transcendentă este cea mai sigură garanŃie a sănătăŃii morale a unei comunităŃi”30.
Pentru creştinul ce trăieşte în comunitatea Bisericii, acel punct de referinŃă este
Dumnezeu, care este autorul istorisirii din care acesta face parte. Poate fi mai
dificil pentru Armată să articuleze prin propria doctrină care este acel punct
transcendent de referinŃă, dar recunoaşterea importanŃei căutării unui asemenea
punct este vitală. Într-un anumit sens, membrii patrulei trebuie să se raporteze la un
punct exteriorul formaŃiunii lor, cum ar fi compania sau regimentul. Chiar şi
30
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regimentul trebuie să privească la diviziune sau Armată ca punct de referinŃă, iar
Armata către Guvern.
ViaŃa mea, la fel ca cea a cititorului, este produsul unui număr de
întâmplări, istorii. Pentru că nu numai că sunt parte din istoria creştină, ci am fost
parte a unui număr de evenimente care au avut un impact şi au contribuit la cine
sunt astăzi. Modul cum văd lumea ce mă înconjoară şi cum înŃeleg ce se întâmplă
în ea, fie că se referă la probleme politice, economice, sociale sau pe plan intern,
depinde de sistemul de valori pe care îl adopt. Dacă privesc lumea din interiorul
istorisirii creştine, văd că Dumnezeu, şi nu naŃiunile puternice stăpânesc lumea, şi
că nimic nu este exclus de sub stăpânirea lui Hristos. Văd o poveste care are un
început, un scop şi un final. Dacă cineva adoptă un alt cadru, un alt punct de
vedere, aceleaşi chestiuni vor fi probabil înŃelese diferit.
Concluzie
Pe lângă toate prezentările formale din sălile de curs referitoare la etică vor
fi multe ocazii, inclusiv ceremonii oficiale, potrivite pentru povestirea şi
repovestirea istorisirii din care marinarul, soldatul sau aviatorul fac parte. Nu
încerc să spun că tot personalul din serviciul militar ar trebui să fie instruit despre
sutele de ani de istorie militară, ci că anumite aspecte ale acelor istorisiri ar trebui
folosite pentru a evidenŃia valorile morale ce contribuie la etosul dorit al serviciului
miliar. În afară de acele aspecte pozitive ale istorisirilor, sunt multe de câştigat din
împărtăşirea momentelor când valori morale vizibil sănătoase nu au fost puse în
aplicare. Acele ocazii pot fi folosite ca exemple negative în comparaŃie cu situaŃiile
prezente şi discutate astfel încât să fie puŃin probabil ca greşeli de acel gen să se
mai repete.
Oricine reuşeşte să trăiască istorisirea creştină este bine echipat să
găzduiască şi să dezvolte această metodă de training şi se află în poziŃia de a
prezenta ideea atât de clar exprimată de Stanley Hauerwas: ”Am ajuns să mă
recunosc în povestea pe care am învăŃat să mi-o însuşesc.”31
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O punte necesară între Biserică şi Armată
nul dintre motoarele devenirii istorice îl reprezintă tendinŃa
omenirii înspre civilizaŃie, confort, bunăstare materială. Nimic de
reproşat până aici, dacă instalarea în confort nu ar conduce la
degradarea sau chiar neglijarea dimensiunii spirituale şi, în ultimă instanŃă, la
îndepărtarea omului de Creator, sursa primordială a existenŃei noastre pământeşti.
Forma de viaŃă prin care o colectivitate umană îşi exprimă forŃa creatoare –
scria Marin Preda – este cultura. Dar tocmai aici, în cultură, se manifestă un
ansamblu heteroclit al valorilor creştine cu acelea care îl despart pe om de
Dumnezeu. Dinamica acestui „mix” este frământată, nu rareori confuză, provocând
pretexte care îi aruncă pe oameni unii împotriva altora, în apărarea valorilor pe care
şi le însuşesc diversele colectivităŃi. În fază acută, aceste confruntări conduc la
război. Fie de cotropire, fie de apărare. Şi într-un caz, şi în celălalt, beligeranŃii îşi
vor găsi justificări, mai mult sau mai puŃin întemeiate, pentru a pune mâna pe arme.
Oare ce punte se poate arunca peste hăul care desparte propovăduirea
iubirii omului de către om de grozăvia distrugerii omului de către om? Din ce
material să fie edificată puntea aceasta şi pe ce să se sprijine ea ca să spulbere
prăpastia dintre Biserică şi Armată – două instituŃii aparent incompatibile ca
misiune, cel puŃin în vremurile moderne?
Sondaje sociologice privind încrederea populaŃiei în instituŃiile Ńării
efectuate după 1989 au relevat, de fiecare dată, că majoritatea românilor aşază în
capul listei tocmai Biserica şi Armata, aceste două entităŃi aparent antagonice. Să
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fie oare întâmplător? Suntem înclinaŃi să înŃelegem, mai degrabă, că există o serie
de numitori comuni pe care se întemeiază cerinŃele şi valorile celor două instituŃii
şi care îşi dovedesc valabilitatea în viaŃa şi rosturile omului: victoria, curajul, jertfa,
ascultarea, ierarhia, disciplina, austeritatea, apărarea „turmei” (în sensul metaforei
biblice, nicidecum peiorativă).
Războiul reprezintă o situaŃie-limită, definită prin şoc, suferinŃă şi
perspectiva imanentă a morŃii. Aici, sub semnul fatalităŃii, se construiesc şi se
probează caractere, mai limpede decât în oricare altă ipostază a vieŃii. Aici se
despart apele, se tranşează curajul de laşitate, loialitatea de trădare, tăria spiritului
de slăbiciunea instinctelor. Aici, în război, inevitabilul morŃii zguduie omul într-o
ultimă şi decisivă alegere.
Victoria este Ńinta firească, indiscutabilă a oricărui demers beligerant. Ea
este urmărită deopotrivă de cel ce atacă şi de cel ce se apără. Vechiul Testament
vorbeşte despre victoriile poporului ales sub comanda lui Dumnezeu prin gura
„emisarilor” Săi, dar şi despre înfrângerile suferite atunci când se îndepărta de la
poruncile Domnului. Apoi, la momentul statornicit, Dumnezeu Însuşi îşi face
intrarea în spaŃiul şi timpul istoriei în Persoana Fiului, împlinind porunca prin
pildă1.
Odată cu Noul Testament, lupta se mută din planul fizic în cel spiritual,
Mântuitorul propovăduind iubirea de aproapele şi buna înŃelegere între semeni, ca
o pregătire şi prefigurare a lumilor superioare de după împlinirea vieŃii pământeşti.
Fiul Omului nu s-a luptat niciodată cu oamenii, ci pentru oameni, împotriva
duşmanului comun care răspândeşte păcatul în spaŃiul CreaŃiei Divine. A arătat,
prin exemplul Său, că victoria absolută se obŃine prin jertfa trupului: Nu vă temeŃi
de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul (Matei 10:28)2. Victoria pe care
o propovăduieşte Domnul este, aşadar, una spirituală, girată de la anvergura
absolutului de la care El vede prea bine că omenirea nu va fi scutită de frământare
fizică, ucidere şi războaie, drept pentru care deseori apelează la termeni concreŃi
pentru a-şi defini misiunea: Să nu credeŃi că am venit s-aduc pacea pe pământ;
n-am venit să aduc pacea, ci sabia (Matei 10: 34). Instrument radical de tranşare a
unui conflict ireductibil, sabia poate fi privită şi ca metaforă pentru despărŃirea
categorică a principiilor opuse ale binelui şi răului.
1
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Domnul Oştirilor şi Domnul Iubirii
Străvechea conlucrare a lui Dumnezeu din Vechiul Testament cu oamenii
poporului ales se manifestă şi în plan militar. În Cartea Întâi Samuel, la cap. 2,
citim: 6. Domnul omoară şi învie, El pogoară în locuinŃa morŃilor şi El scoate de
acolo. (...) 10. Vrăjmaşii Domnului vor tremura, din înălŃimea cerului El Îşi va
arunca tunetul asupra lor; Domnul va judeca marginile pământului. El va da
Împăratului Său putere...
În Deuteronom, Dumnezeu ne porunceşte Să nu ucizi (5:17), dar aceeaşi
carte cuprinde la capitolul 20 „Legile pentru război”. Asta nu înseamnă că
Dumnezeu se contrazice, ci mai degrabă se face aici distincŃie între conduita
morală a omului de zi cu zi şi situaŃia-limită a conflictului armat. De remarcat
totuşi că, şi în acest din urmă context, Domnul grăieşte cu rezervă şi în poruncile
Lui nu găsim încurajare la violenŃă în registrul ei patologic: Când te vei apropia de
o cetate ca să te baŃi împotriva ei, s-o îmbii cu pace. Dacă nu primeşte pacea cu
tine şi vrea să facă război cu tine, atunci s-o împresori. (Deut. 20: 10, 12).
Propovăduind pacea, Evanghelia ne vorbeşte, cum am mai spus, despre
Biserica luptătoare de pe pământ şi Biserica biruitoare din ceruri. Aşadar, luptă şi
biruinŃă – ingrediente ale războiului. De altfel, Iahve al Vechiului Testament era
supranumit şi Domnul Oştirilor, iar întreg Vechiul Testament stă sub semnul
multor războaie şi al proorocirii încă şi mai multor războaie. Iar în Noul Testament,
Însuşi Mântuitorul spune, întrebat fiind de ucenici asupra sfârşitului lumii: VeŃi
auzi de războaie şi veşti de războaie: vedeŃi să nu vă spăimântaŃi, căci toate aceste
lucruri trebuie să se întâmple. (Matei 24:6). Având în vedere anvergura
prezicerilor, care depăşeşte cu mult o viaŃă de om, este limpede că Isus Hristos nu
le vorbeşte atât ucenicilor, cât unui lung şir de generaŃii care vor putea depune
mărturie pentru împlinirea lor.
Când însă Apostolul Petru încearcă să-L apere cu sabia în Grădina
Ghetsimani, Mântuitorul îi spune: Pune-Ńi sabia la locul ei, căci toŃi cei ce scot
sabia, de sabie vor pieri (Matei 26:52). În termenii ştiinŃelor naturii, regăsim acest
adevăr în principiul acŃiunii şi reacŃiunii. În aceeaşi Evanghelie mai citim, între
Fericiri: Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul!... Ferice de cei
împăciuitori, căci ei vor fi chemaŃi fii ai lui Dumnezeu! (Matei 5:5,9).
Parabola vindecării slugii sutaşului (Evanghelia după Matei, cap. 8)
ilustrează cel mai limpede legătura dintre instituŃia militară şi credinŃa în
autoritatea lui Hristos.
Mântuitorul vindecă de la distanŃă sluga centurionului roman pe firul
credinŃei stăpânului, fără a Ńine seamă că acesta este soldat al unei armate de
ocupaŃie. Întâlnim aici trei lucruri: credinŃa („...ci numai zi cu cuvântul şi se va
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vindeca sluga mea”), smerenia („Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul
meu”) şi iubirea de aproapele (sutaşul cere tămăduire nu pentru sine, ci pentru
slujitorul său). Drept pentru care Mântuitorul rosteşte, cu nereŃinută admiraŃie:
„Adevărat grăiesc vouă: la nimeni, în Israel, n-am găsit atâta credinŃă”3. Domnul
nu se poate să nu fi apreciat faptul că sutaşul, exponent al armatelor cuceritoare,
din dragoste pentru sluga lui, îşi punea nădejdea la picioarele Celui ce făcea parte
din populaŃia ocupată.
În Noul Testament tema războiului capătă conotaŃii spirituale superioare.
Asumându-şi tradiŃiile Vechiului Testament în care Domnul Savaot este Domnul
Oştirilor, iar războaiele se poartă în apărarea dreptei credinŃe, fiind conduse de
Însuşi Dumnezeu, Noul Testament proiectează „idealul creştinismului combatant
pe câmpul de bătălie duhovnicească, împotriva diavolului, împotriva tentaŃiilor rele
ale acestei lumi şi împotriva propriilor slăbiciuni şi patimi”4. Harul ia locul Legii
Talionului („ochi pentru ochi, dinte pentru dinte” ― Deut. 19:21), iubirea vine să
detroneze răzbunarea, ca rânduială a aceluiaşi Dumnezeu. Răsturnare de lege sau
transfigurare a Legii? Mântuitorul spune în Matei 5:17 că nu a venit să strice
Legea, ci s-o împlinească. Iar împlinirea Legii se face prin jertfa supremă a Însuşi
Legiuitorului, care Îşi pune viaŃa spre răscumpărarea păcatelor lumii.
Iubirea lui Dumnezeu este singura în stare să mântuiască omul de
consecinŃele păcatului originar şi să scoată sufletul la liman prin credinŃă, supunere
şi jertfă, pe făgaşul credinŃei, supunerii şi jertfei asumat de Însuşi Isus Hristos. Iată
un cap de pod pentru puntea dintre Biserică şi Armată: ierarhia transcendentă se
oglindeşte, în parte, şi în ierarhia militară. Pe acest cap de pod ostaşul este chemat
să-şi construiască puntea, cu materialul credinŃei în Dumnezeu care îi îngăduie săşi apere Ńara şi neamul.
Domnul ceresc şi domnii pământeni
Să ne amintim că pământul României de astăzi şi poporul care îl
sălăşluieşte au fost copleşite de atâtea şi atâtea ori prin foc şi sabie. În ultimele
două milenii de istorie frământată, rezistenŃa neamului nostru în faŃa pericolului
alienării culturale şi asimilării sale de către alte popoare se datorează în bună
măsură învăŃăturii creştine.

3

Vezi şi N. Steinhardt, AdmiraŃiile Domnului, în vol. Cuvinte de credinŃă, Editura
Humanitas, Bucureşti, 2006, p. 257.
4
Preot lector Vasile Merticaru, SfinŃii militari în spaŃiul românesc, în: Armata şi Biserica,
ediŃie coordonată de comandor Ilie Manole, ColecŃia „Revista de istorie militară”,
Bucureşti, 1996, p. 119.
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Istoria medievală a Ńărilor române cunoaşte un şir lung de domnitori cu
suflet şi cuget profund creştine. Majoritatea acestora au fost nevoiŃi să ridice sabia,
ei înşişi în fruntea oastei, în faŃa marilor imperii care înconjurau pământul
românesc râvnind să-l acapareze. Un detaliu semnificativ este şi formula de
prezentare a lor care, înaintea numelui, cuprindea o mărturie de credinŃă creştină.
Mircea cel Bătrân, bunăoară, în actele oficiale apare astfel: În Hristos Dumnezeu,
binecredinciosul şi de Hristos iubitorul şi singur stăpânitorul, Io Mircea mare
voievod şi domn...
La începutul veacului al XVI-lea, ÎnvăŃăturile lui Neagoe Basarab către
fiul său Theodosie nu au fost îndreptate doar către fiul domnitorului, ci către toŃi
fiii neamului românesc ― aşa cum Hristos ştia că nu vorbeşte doar
contemporanilor Săi, ci întregii lumi. Pentru a întări oastea ridicată în apărarea Ńării
şi a face ca Atotputernicul să răspândească asupra lor voinŃă şi putere de luptă,
domnitorul propune contemporanilor şi urmaşilor să înalŃe rugăciune către
Domnul:
Iar dacă veŃi vedea că [năvălitorii] nu vor să se întoarcă, voi nu vă temeŃi
de dânşii, nici de oştile lor cele multe, ci luaŃi pre Dumnezeu ajutor în inimile
voastre şi vă rugaŃi zicând: Stăpâne, făcătoriul tuturor şi Dumnezeul cel bun, noi
suntem robii Tăi şi n-am iubit lucrul acesta. (...) nici voim să fie vărsare de sânge,
nici să se ude mâinile noastre în sângele de om. (...) Deci şi noi am plecat
smereniia noastră lor, iar ei n-au vrut să priimească smerenia noastră, ce s-au
potrivit să fie mai puternici decât Tine. (...) Pentr-aceia, Dumnezeul nostru, acum
nu avem altă nădejde, făr’ numai singur pe Tine, judecătorul cel drept, că toate
bunătăŃile de la Tine pogoară.5
Gândirea lui Neagoe Basarab aşază rosturile şi resorturile războiului şi ale
păcii într-o rânduială teologică „pe care nu o găsim nici în BizanŃul Ortodox şi nici
în lumea apuseană, dar o întâlnim, înaintea sa, la Ştefan cel Mare, în concepŃia
potrivit căreia „războaiele sunt câştigate de Dumnezeu şi victoriile se cuvin cinstite
prin posturi aspre de recunoştinŃă pentru ajutorul Său”6. De altfel, ne găsim la
momentul istoric în care Principele lui Niccoló Machiavelli evidenŃia, în Occident,

5

ÎnvăŃăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie, Editura Minerva, Bucureşti,
1970, pp. 279-280.
6
Col.(r.) Ioan Strujan, Apărarea patriei în „ÎnvăŃăturile lui Neagoe Basarab către fiul său
Theodosie”, în Armata şi Biserica, ediŃie coordonată de comandor Ilie Manole, ColecŃia
„Revista de istorie militară”, Bucureşti, 1996, p. 67.
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divorŃul dintre politică şi credinŃa creştină7, punând astfel piatra de temelie pentru
descreştinarea globală a existenŃei în veacul nostru8. Prin comparaŃie, am putea
spune că spaŃiul românesc îşi asuma „un medievalism întârziat într-o lume
modernă”9.
Numai că tocmai această „întârziere” a credinŃei creştine autentice în
bazinul carpato-danubiano-pontic a fost „bobul de muştar” care a dat tărie lui
Mihai Viteazul să-şi deschidă cale cu securea în rândul duşmanilor şi să adune
laolaltă neamul de limbă românească la 1600 – fie şi numai într-o vremelnică
anticipare a unităŃii naŃionale ― sau, un veac mai târziu, lui Constantin
Brâncoveanu să jertfească viaŃa lui şi a copiilor săi în numele lui Hristos.
IubiŃi pe vrăjmaşii voştri10
Ei da, aici e cu adevărat prilej de confuzie pentru soldatul care se vrea şi un
bun creştin. Cum adică, să-mi iubesc duşmanul pe care sunt trimis să-l ucid? Aici
se cere derogare de la poruncă pentru ostaşi, vor spune unii ― mai ales cei care se
alipesc de litera legii în dauna spiritului ei.
Desigur, a ucide e un mare păcat, şi Dumnezeu urăşte păcatul ― în
schimb, ne iubeşte pe noi păcătoşii. În virtutea acestei iubiri, la a cărei intensitate şi
cuprindere nici un om nu poate accede, El este gata să ierte dincolo de măsura
înŃelegerii noastre. Hristos i-a dăruit cu iertarea iubirii Sale şi pe sutaşul din
Capernaum, şi pe tâlharul de pe cruce, şi chiar pe torŃionarii Săi pentru care S-a
rugat Tatălui: Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac (Luca 23: 34).
Dar chiar „practicată la nivelul eticii curente, de la om la om, iertarea
poartă, în structura ei, o aromă trans-omenească: ea este efectul stuporii cu care
absolutul contemplă lumea, e însăşi această stupoare, transformată, pe nesimŃite, în
îngăduinŃă”11. „Dragostea este un consilier mai bun decât ura” spunea Richard
Wurmbrand, pastor evanghelic care a petrecut mai bine de paisprezece ani în
închisorile comuniste, întemniŃat ca deŃinut religios, ca mii alŃii.12

7

„Machiavelli a căutat să creeze modelul unui stat capabil de a rezista atacurilor externe.
Scrierile sale tratează principiile pe care este bazat un asemenea stat şi modalităŃile prin
care aceste principii pot fi implementate şi menŃinute.
8
Col.(r.) Ioan Strujan, op.cit., p. 67.
9
Idem.
10
Dar Eu vă spun: IubiŃi pe vrăjmaşii voştri... (Matei 5: 44).
11
Andrei Pleşu, Minima moralia, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008, p. 22.
12
Richard Wurmbrand, Isus, prietenul teroriştilor, ColecŃia Analele pătimirii, Editura
Stephanus, Bucureşti, 1996, p. 17.
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S-au consemnat nu puŃine cazuri când, pe câmpul de luptă, câte un ostaş nu
numai că-şi cruŃa inamicul căzut în neputinŃă de a mai lupta, dar îşi mai lua şi răgaz
să-i îngrijească rănile pe cât putea, sau să-i dea o gură de apă. În situaŃii extreme, la
un pas de moarte, omenia îşi strigă triumful asupra adversităŃii.
Un reflex al conştiinŃei colective căreia tot Dumnezeu i se adresează este şi
luarea de prizonieri în locul nimicirii totale a inamicului (excluzând situaŃiile
speciale sau cazurile patologice). Şi tot ca reflex al aceleiaşi conştiinŃe colective,
s-au adoptat şi corpuri normative consistente care reglementează derularea
conflictului şi a căror încălcare dovedită atrage pedepse dintre cele mai severe13.
Pentru ce ridicăm sabia?
Lupta şi suferinŃele populaŃiei din spaŃiul carpato-danubiano-pontic spre
întregirea neamului românesc nu pot fi înŃelese exclusiv prin prisma unui context
geopolitic nefericit (în termeni laici, necum creştini). În fond, sunt puŃine locurile
de pe planetă care să nu fi avut parte de conflicte armate. DiferenŃele stau, însă, în
motivaŃia celui care ridică sabia.
Să luăm ca exemplu cruciadele, care vreme de aproape două veacuri au
zguduit Europa şi Orientul Mijlociu, sub pretextul eliberării locurilor sfinte de sub
ocupaŃia păgână. „De la cruciade cavalerii occidentali au aşteptat totul: mântuirea
veşnică, satisfacerea spiritului de aventură, iar cei mai mulŃi, bogăŃiile fabuloase ale
Orientului.”14 Se ştie prea bine astăzi că la baza acestor incursiuni cu etichetă
religioasă au stat adesea raŃiuni politice şi economice. Mai ales Cruciada a IV-a
(1202-1204), legată de dorinŃa puternicului pontif InocenŃiu al III-lea de a-şi
impune supremaŃia asupra întregii lumi creştine din Occident şi Orient şi deturnată
de la eliberarea Ierusalimului la asediul şi jefuirea Constantinopolului creştin, a
demascat fără echivoc degradarea idealurilor de credinŃă sub impactul unor
meschine interese politice15.
Trista lecŃie a cruciadelor nu a fost învăŃată nici mai târziu, drept pentru
care statele din Orient au fost recucerite, pe rând, de otomani16. Creştinul va
13

ConvenŃiile de la Geneva (1864, 1906, 1949) stabilesc standardele dreptului internaŃional
privind tratamentul aplicat noncombatanŃilor (civililor) şi prizonierilor de război;
ConvenŃiile de la Haga (1899, 1907) reglementează folosirea armamentului în timp de
război; Protocolul de la Geneva (1925) tratează problema armelor chimice şi biologice.
14
Preot profesor dr. Ioan Rămureanu, Istoria Bisericească Universală, Editura Institutului
Biblic şi de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, 2004, p. 266.
15
Vezi Alexandru Mihail NiŃă, Cruciada a IV-a anticreştină, în vol. Desfigurarea şi
transfigurarea lumii, Ed. EIKON, Cluj-Napoca, 2006, pp. 69-73.
16
Vezi şi: http://ro.wikipedia.org/wiki/Cruciad%C4%83.
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distinge aici o pedeapsă îngăduită de Pronia cerească pentru ipocrizia unui demers
pe cât de amplu şi susŃinut, pe atât de contrar mesajului hristic.
Astfel de războaie fratricide adeveresc zicala conform căreia distrugerea
unei cetăŃi (fie ea de piatră sau de credinŃă) porneşte chiar din interiorul ei ― în
cazul nostru, prin deteriorarea credinŃei sub apăsarea orgoliului care dă sete de
putere şi mărire lumească. Cum nu se poate mai nimerit a sintetizat acest aspect Mihai
Eminescu în Scrisoarea a III-a, în replica lui Mircea cel Bătrân către Baiazid
sultanul:
Ce-i mâna pe ei în luptă, ce-au voit acel Apus?
Laurii voiau să-i smulgă de pe fruntea ta de fier,
A credinŃii biruinŃă căta orice cavaler.
Eu? Îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul...
Cu totul alta, aşadar, a fost motivaŃia care a întărit de-a lungul vremurilor
rezistenŃa oştilor române, în rândul cărora aflăm calităŃi admirabile, făurite sub
apăsarea istoriei: hotărâre aprigă alături de modestie, vitejie crâncenă alături de
milă, compasiune şi un profund bun simŃ, dor de viaŃă alături de spiritul de jertfă.
Iar, dacă printre ei au fost şi „căldicei”, sau chiar trădători şi laşi (de care nu duce
lipsă lumea), aceştia nu vor fi făcut decât să potenŃeze contrastul.
Nicolae Titulescu, ilustrul diplomat şi ministru de externe declara la
răscrucea dintre cele două războaie mondiale: „Vrem să fim prietenii tuturor
naŃiunilor fără excepŃie, dar în treburile noastre nu primim ca stăpân decât pe noi
înşine”.
ExistenŃa profesiei militare presupune existenŃa unor interese umane
conflictuale şi care necesită folosirea violenŃei pentru promovarea acestor
interese.17
Abilitatea definitorie a unui militar este managementul violenŃei şi nu actul
violenŃei în sine şi are ca responsabilitate securitatea militară a societăŃii. Militarul
profesionist nu este un mercenar care-şi oferă serviciile celui care-l plăteşte mai
bine, dar nu este nici soldatul-cetăŃean aflat temporar în serviciul militar, inspirat şi
motivat de patriotism şi datorie fără a fi preocupat permanent de a se perfecŃiona în
profesia armelor. MotivaŃiile militarului profesionist sunt ataşament faŃă de propria
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Samuel P. Huntington, The Military Mind: Conservative Realism of the Professional
Military Ethic, în S.P. Huntington, The Soldier and the State, The Theories and Politics of
Civil-Military Relations, Vintage Books, New Zork, 1957, (traducere de Marian Zulean)
apud Ionel Nicu Sava, Gheorghe Tibil, Armata şi societatea, Editura Info-Team, Bucureşti,
1998, p. 179.
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meserie şi un simŃ al obligaŃiei sociale de a-şi utiliza abilitatea sa în beneficiul
societăŃii.18
„Nu este o idee mai înaltă şi mai binefăcătoare decât aceea de a-şi sacrifica
propria viaŃă, pentru a apăra pe fraŃii săi, pentru a-şi apăra patria şi neamul”,
spunea Dimitrie Gusti.
În Evanghelia după Ioan, Mântuitorul lăsa pentru mai departe porunca ce
avea să reprezinte definiŃia comportamentului oricărui creştin: Vă dau o poruncă
nouă: Să vă iubiŃi unii pe alŃii, cum v-am iubit Eu (...). Prin aceasta vor cunoaşte
toŃi că sunteŃi ucenicii Mei, dacă veŃi avea dragoste unii pentru alŃii. (Ioan
13:34,35)
Etica, afirma filozoful şi sociologul Dimitrie Gusti, este ştiinŃa care îşi
propune educaŃia socială a voinŃei, având sarcina cea mai măreaŃă – aceea de a
forma şi realiza voinŃa cea mai bună, voinŃa către o personalitate desăvârşită.
Etica creştină nu înseamnă că agentul moral caută în străfundurile vieŃii
sale etice orice dovadă posibilă că este în relaŃii de comunicare cu Divinitatea. Mai
degrabă, etica creştină înseamnă că Dumnezeul Sfânt i Se adresează omului prin
Cuvântul Lui, revelându-i-se deopotrivă ca Dumnezeu care vorbeşte deja în
conştiinŃa omului. La rândul ei, conştiinŃa slujeşte ca semnal de alarmă anterior
momentului judecăŃii.19
Creştinismul vorbeşte despre om ca despre o fiinŃă care poartă chipul lui
Dumnezeu. Omul diferă într-un punct esenŃial de toate celelalte fiinŃe. Numai el
poartă imago dei – chipul lui Dumnezeu. Numai el are, ca parte a naturii lui
esenŃiale, formele raŃiunii şi moralităŃii. Numai el a primit un conŃinut distinct al
cunoaşterii. Pentru că este făcut astfel, el nu poate să evite responsabilitatea etică.
Expresia aceasta neobişnuită – imago dei – nu este un latinism arhaic; ea conŃine
natura esenŃială a omului aşa cum este el pe baza creaŃiei.20
Felul în care fiecare om vede natura cerinŃei morale este în acelaşi timp şi o
evaluare a lui însuşi şi a universului realităŃii în care trăieşte. Valorile cărora omul
le dă prioritate, la fel ca şi cele pe care le respinge, implică o concepŃie definită, dar
nearticulată, despre Dumnezeu, despre lume şi despre ordinea morală.
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Samuel P. Huntington, Officership as a Profession, în S.P. Huntington, The Soldier and
the State, The Theories and Politics of Civil-Military Relations Vintage Books, New Zork,
1957, (traducere de Marian Zulean) apud Ionel Nicu Sava, Gheorghe Tibil, Armata şi
societatea, Editura Info-Team, Bucureşti, 1998, pp. 246-248.
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Carl. F. H. Henry, Etica creştină personală, Editura Cartea Creştină, Oradea, 2004, p.
223.
20
Ibidem, p. 170.
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În opera sa Aspectul psihologic al răsboiului, literatul şi folcloristul
Dumitru Caracostea face o trecere în revistă a unor impresionante mărturii despre
credinŃa ostaşilor români în vremea Primului Război Mondial21. „Sub impresia unei
vii primejdii actuale, gândul celui ce vede moartea cu ochii se îndreaptă cu
necesitate spre Dumnezeu” – scrie autorul22, iar câteva pagini mai departe
consemnează mărturia unui ofiŃer, colonelul Popescu I. Dumitru: „La serviciile
divine care se făceau pe front, vedeai îngenunchind alături şi credincioşi şi
necredincioşi; toŃi credeau acum, aveau nevoia să creadă şi cereau sprijin de
undeva, sprijin în care aveau încredere”23. Dumitru Caracostea sintetizează seria de
episoade relatate de martori oculari sau de cei direct implicaŃi într-o inspirată, pe
cât de îndreptăŃită concluzie: „În forma cea mai aprigă a luptei pentru existenŃă, în
răsboiu, se vede limpede că unul din cele mai puternice mijloace de a birui frica de
moarte este sentimentul religios. Cel ce se simte în legătură personală cu puterea
dumnezeească, acela e mai înarmat împotriva fricii şi a deprimării, nu poate fi
biruit uşor de groaza morŃii. Ceva mai mult: simte în el un spor de putere, necesar
faptelor mari. Se vede şi aici cum din doi inşi egali în celelalte privinŃe, birueşte
acela care are cu el şi pavăza credinŃii. CredinŃa poate chiar să cântărească mai
mult decât forŃe fizice covârşitoare”24.
Adânc înrădăcinată în conştiinŃa omului, credinŃa în Dumnezeu este,
aşadar, o sursă de putere şi linişte sufletească ce depăşeşte nemăsurat alte forme de
încredinŃare – într-o eventuală cauză dreaptă, în personalitatea şi carisma
comandantului-strateg, ori în eficacitatea unui echipament militar de ultimă
generaŃie. Nici una dintre acestea nu poate transcende frica de moarte aşa cum o
face chemarea lăuntrică a Creatorului, a Aceluia care, cu preŃul vieŃii pământeşti,
ne dăruieşte viaŃa veşnică.
Quo vadis, homine?...
Hristos nu a venit ca să propovăduiască supremaŃia unei naŃiuni asupra
altora, El vine să înlocuiască comuniunea de sânge cu una spirituală, supraetnică.
Asta nu trebuie să ducă însă la anihilarea spiritelor naŃionale, care ar însemna
ignorarea principiului unităŃii în diversitate. Pe de altă parte, nici retorica
naŃionalistă cu alunecare spre xenofobie nu este un semn de luciditate într-o epocă
în care frontierelor naŃionale ar trebui să li se acorde mai degrabă semnificaŃia unor
21

Dumitru Caracostea, Aspectul psihologic al răsboiului, Editura Cartea Românească,
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contururi culturale în peisajul unei lumi care ar merita, după atâta frământare, un
dram de coerenŃă şi armonie.
„Secolul XX a fost cel mai sângeros din istoria umanităŃii. Am fost
martorii primelor două războaie mondiale, Holocaustului, apariŃiei comunismului şi
fascismului, domniei regimurilor totalitare care i-au întors pe copii împotriva
părinŃilor lor în numele RevoluŃiei Culturale. Câmpurile de bătălie din Asia de sudest, tentativele de genocid din Balcani şi Rwanda, naşterea extremismului islamic
sunt doar câteva exemple care ilustrează cât de puŃin a progresat umanitatea de la
răutatea care a cauzat Marele Potop. În secolul XX au murit de două ori mai mulŃi
creştini ca martiri decât au făcut-o în celelalte nouăsprezece secole anterioare. Va fi
secolul XXI diferit în vreun fel?”25
Scriitorul şi omul politic francez André Malraux avertiza că secolul XXI
va fi religios sau nu va fi deloc. Iată, că am păşit şi pragul secolului XXI, iar
omenirea nu pare a duce lipsă nici de religii, dar nici de războaie. Şi părintele
Dumitru Stăniloaie spunea că fără creştinism va fi sigur război, oricât de tare s-ar
trâmbiŃa pacea în lume, şi că numai credinŃa creştină autentică ar putea amâna şi
împuŃina războaiele în lume.
Conflictele armate, deloc rare astăzi, sunt augmentate şi de diversificarea
conceptului de „război”: război economic, război informaŃional, război electronic,
război mediatic şi, nu în ultimul rând, război religios ― acesta din urmă, alimentat
de fanatism şi fundamentalism. Toate acestea alcătuiesc un concert conflictual care
explodează, mai devreme sau mai târziu, „la gura Ńevii”.
Asistăm la o contracŃie spectaculoasă a efectivelor militare pe măsură ce
forŃa umană este compensată de performanŃe tehnologice. Contactul cu inamicul
este din ce în ce mai estompat, ajungându-se ca din spatele unui ecran să nu-l mai
distingem decât, cel mult, ca pe o Ńintă virtuală din jocurile pe calculator. El nu mai
este o Ńintă vie, nu-l mai percepi ca pe semenul tău cu a cărui viaŃă sau moarte intri
în rezonanŃă; el devine o imagine în mişcare, o nălucă care nu-Ńi mai angajează
conştiinŃa la momentul apăsării pe trăgaci sau pe buton. Să încercăm o alăturare
între războiul duhovnicesc, în care înfrunŃi ispitele diavolului sau chiar pe el,
înarmat doar (!) cu credinŃa în Dumnezeu, şi războiul modern în care, dintr-un
elicopter sau avion sofisticat hotărăşti soarta unor puncte mişcătoare pe pământ,
aflate la sute sau mii de metri distanŃă. De care parte a conştiinŃei te mai afli
atunci? Cât de liniştit mai poŃi dormi la adăpostul justificării „Am executat un
ordin”? Care mai este, în cazul acesta, diferenŃa între un ostaş şi un călău şi câtă
„onoare ostăşească” îŃi mai poŃi aroga?
25
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Dezvoltarea tehnologică în profesia militară este inevitabilă, în ultimele
decenii asistând la un mers tot mai accelerat. Tehnologia are, desigur, multiple
avantaje: reducerea personalului militar şi, deci, a unor cheltuieli şi riscuri, evitarea
distrugerii inutile a unor obiective edilitare civile, culturale, economice, reducerea
numărului de victime din rândul militarilor şi al victimelor colaterale, prin
posibilitatea unor atacuri punctuale. Să ne gândim la diferenŃa dintre marile bătălii
de odinioară, care lăsau în urmă sute şi mii de morŃi să putrezească pe câmpul de
luptă, şi faptul că astăzi armatele îşi pot aduce acasă fiecare ostaş căzut şi să-l
înmormânteze cu onoruri militare.
Pe de altă parte, nu putem să nu observăm – fără a condamna – că
tehnologia şi excesele (în toate domeniile, deci şi al profesiei armelor) au ca efect o
îndepărtare a omului de originea sa profundă, de Dumnezeu. Pare că trăim o secetă
spirituală în care raportarea la Creator se dizolvă treptat sub iluzia unor concepte
mecaniciste, seci, ca: eficienŃă, randament, rentabilitate, confort etc. Instalat în
sentimentul de siguranŃă creat de o dotare din ce în ce mai sofisticată, pe militar îl
paşte riscul de a se strămuta nu doar cu mintea, ci şi cu tot sufletul în mirajul
virtuŃilor tehnice a căror fascinaŃie ameninŃă, uneori, să-i întunece conştiinŃa
rădăcinilor şi rostului său în lume. Poate că ar fi de dorit, într-o atare situaŃie, un
efort sporit şi din partea credincioşilor bisericilor creştine de a-şi folosi talanŃii şi
de a da vieŃii noastre de zi cu zi o perspectivă biblică pentru a străbate acest vid de
credinŃă în formare şi de a reface legătura omului cu Dumnezeu. În ultimă instanŃă,
o sinteză între morala creştină şi moralul ostaşului nu poate decât să ridice calitatea
serviciului militar sub toate aspectele acestei delicate vocaŃii şi meserii.
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WANTED CHRISTIAN MEN –
SE CAUTĂ BĂRBAłI CREŞTINI
Colonel Bruce A. WEST,
reprezentantul senior pentru apărare şi ataşat al apărării al SUA

A

stăzi voi vorbi despre o căutare, căutarea unor bărbaŃi creştini. În
această expunere vom discuta despre viziune, despre spirit
conducător în slujba comunităŃii, precum şi despre a fi un

războinic.
Pentru început nu ştiu cum este pentru voi, dar eu sunt mereu ocupat. Pare
că întotdeauna este ceva de făcut şi nu se termină niciodată. Începe dimineaŃa
devreme şi durează mai mult decât mi-aş dori până seara târziu. Există săptămâni
în care trebuie să particip la dineuri, recepŃii sau întrevederi până seara târziu, de
mai multe ori pe săptămână.
Pare că serviciul meu şi munca mea mi-au luat în primire viaŃa. M-au
acaparat pe mine, mi-au acaparat familia, mi-au acaparat sufletul. PuteŃi să vă
identificaŃi cu acest lucru? TreceŃi şi voi prin experienŃe similare?
Şi ştiŃi ce? Nu ar trebui să fie aşa. E greşit, e complet întors pe dos. Îmi
place cu adevărat ce fac, dar îmi iubesc familia şi îl iubesc pe Dumnezeu. De ce
oare las să mi se întâmple aceste lucruri? De ce sunt priorităŃile mele, cel puŃin
având în vedere unde îmi petrec majoritatea timpului, atât de răsturnate?
CâŃi dintre voi au auzit povestea despre broască şi apa fierbinte? Dacă
încălziŃi apa până devine fierbinte şi aruncaŃi o broască în ea va sări imediat afară.
Însă dacă puneŃi o broască într-un vas cu apă la temperatura camerei şi apoi îl
încălziŃi până când devine fierbinte broasca rămâne acolo şi fierbe. Uneori am
senzaŃia că sunt acea a doua broască stând în propriul meu vas cu apă fierbinte,
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serviciul meu, şi că nu pot să fac celelalte lucruri pe care ar trebui să le facă un
bărbat, un soŃ, un tată creştin.
În ultimele 5-6 luni m-am întâlnit cu câŃiva bărbaŃi, de câteva ori pe lună, la
micul dejun sau doar pentru a petrece timp împreună. Ne întâlnim doar pentru
aproximativ o oră şi studiem Cartea Judecătorilor din Vechiul Testament. Aceasta a
suscitat discuŃii extrem de interesante, mai ales când am citit în Capitolul 4 despre
Deborah, o judecătoare, şi despre Barak, un conducător local.
Începând cu versetul al 6-lea: “Ea (Deborah) a trimis să fie chemat Barak,
fiul lui Abinoam din Kdesh în Naphtali şi i-a spus: “Domnul Dumnezeu al
Israelului îŃi porunceşte: «Du-te, ia cu tine zece mii de bărbaŃi din Naphtali şi
Zebulun şi condu-i pe Muntele Tabor». Versetul al 7-lea: «Îl voi ademeni pe
Sisera, comandantul Armatei lui Jabin, cu carele sale de luptă şi soldaŃii săi spre
Râul Kishon şi îi voi preda în mâinile tale.»”
Ei bine, asta sună ca o victorie garantată, nu-i aşa? Domnul a spus-o, iar eu
o cred. E destul de uşor să fii omul lui Dumnezeu. Dar ştiŃi ce a spus Barak? În
Versetul al 8-lea, Barak i-a spus “dacă vei merge cu mine, mă voi duce; dar dacă
nu vei veni cu mine, nu voi merge.” Cum?? Ce răspuns mai e şi ăsta? Îi este teama?
Este el un laş?
Nu are el încredere în Dumnezeu? Nu crede el în Dumnezeu? Nu îl crede el
pe Dumnezeu? AŃi fi mers dacă aŃi fi fost în locul lui Barak? De ce nu I-a vorbit
Dumnezeu direct lui, în loc să Îi vorbească prin intermediul lui Deborah? Nu
ascultase în trecut?
Şi de ce este judecătorul o femeie? Unde sunt bărbaŃii? Avem o femeie
judecător şi un bărbat care nu face ceea ce îi porunceşte Dumnezeu decât dacă
femeia merge cu el. Deci încă o dată, unde sunt bărbaŃii? Unde sunt conducătorii
bărbaŃi? Unde sunt bărbaŃii dispuşi să urmeze porunca lui Dumnezeu? Unde sunt
bărbaŃii care VOR să facă ceea ce le porunceşte Dumnezeu, indiferent de
consecinŃe?
Numai pentru a sublinia ideea refuzului lui Barak de a merge, dacă nu
merge şi Deborah cu el, aceasta din urmă spune în versetul al 9-lea: “Prea bine, voi
merge cu tine. Dar din cauza felului în care procedezi în această privinŃă, onoarea
nu-Ńi va aparŃine pentru că Domnul îl va preda pe Sisera unei femei.” În final Barak
îl înfruntă pe Sisera şi cele 900 de care ale sale pe câmpul de luptă, iar Sisera este
spulberat – nici un bărbat nu scapă în afară de Sisera care fuge pe jos. Ajunge în
cortul unei femei numite Jael, pe care Sisera o crezuse în mod eronat o prietenă. În
versetul al 21-lea citim că aceasta l-a ucis în timp ce el dormea în cortul ei,
împlinind profeŃia pe care Deborah o făcuse lui Barak în versetul al 9-lea. Cum
credeŃi că s-a simŃit Barak atunci când a ajuns la cortul lui Jael şi l-a văzut pe
Sisera zăcând acolo mort, când şi-a amintit ce i-a spus Deborah şi anume că
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onoarea nu avea să fie a lui, ci a unei femei? Iarăşi, unde sunt bărbaŃii? De ce nu se
comportă ca nişte bărbaŃi?
Acum câŃiva ani am citit o carte intitulată “Inimă salbatică” de John
Eldredge. În carte, autorul susŃine că există trei lucruri care îi animă pe bărbaŃi. În
primul rând, o frumuseŃe pe care să o salveze. În al doilea rând, o aventură pe care
să o trăiască, iar în al treilea rând o bătălie pe care să o câştige.
Gândindu-mă la viaŃa mea, cred că autorul are dreptate. Pe când eram băiat
mă raportam categoric la ultimele două, la aventură şi la bătălie, dar prea puŃin la
frumuseŃea ce trebuia salvată. Aceasta a venit mai târziu pe măsură ce am crescut şi
am devenit un tânăr bărbat. Împreună cu prietenii mei ne jucam de-a cowboii şi
indienii sau de-a armata, ore în şir, trecând peste toate greutăŃile pentru a fi
învingători, fiind întotdeauna curajoşi şi îndrăzneŃi, iar uneori fiind răpuşi de o
moarte glorioasă.
Când mă uit la fiul meu Jason care are 8 ani constat că este categoric în
faza cu aventura şi cu bătălia. Presupun că aceia dintre voi care au fost
binecuvântaŃi cu fii văd şi ei acelaşi lucru. Pentru Justin, fiecare lucru pe care pune
mâna este o armă – o sabie, o puşcă, un cuŃit, iar totul pentru el este alb sau negru,
bun sau rău. Există foarte puŃin gri în lumea lui.
Premisa cărŃii “Inimă sălbatică” este aceea a povestirii din Cartea
Judecătorilor despre Barak şi Deborah. Unde sunt bărbaŃii? Mai important, unde
sunt bărbaŃii cu Dumnezeu? Unde, când şi de ce în timpul vieŃii noastre încetăm să
mai fim “bărbaŃi” aşa cum ne-a făcut Dumnezeu? În mod sigur “aventurile” şi
“bătăliile” noastre ca bărbaŃi sunt diferite de cele pe care le avem ca băieŃi. Cu toate
acestea, ele sunt însă acolo. Ele nu sunt fanteziile şi bătăliile simulate cu săbii şi
puşti de plastic sau de lemn, ci sunt aventuri şi bătălii adevărate.
De ce nu ducem cu noi mantia bărbăŃiei, a spiritului conducător, al onoarei
şi responsabilităŃii pe care trebuie să le ducem? Dumnezeu ne-a făcut bărbaŃi.
BărbaŃi trebuie să fim. BărbaŃi cu spirit conducător, cu onoare, responsabilitate şi
integritate. Puternici întru Dumnezeu, soŃii şi taŃii pe care Dumnezeu ne porunceşte
să fim. Conducători în comunitate şi în activitatea noastră, etalând puternice
idealuri creştine.
Nu vrem să fim Barak-i. Noi toŃi avem nevoie de ajutor pentru a ne pune în
ordine priorităŃile şi pentru a le menŃine ca atare. Acele priorităŃi ar trebui să fie
Dumnezeu, soŃiile şi apoi familiile noastre, în acea ordine. Munca, banii, “jucăriile”
noastre şi toate celelalte lucruri pe care le facem şi pe care le avem trebuie să fie
într-o ordine oarecare după acele prime trei. Dacă reuşim să avem relaŃia verticală
corectă cu Dumnezeu şi relaŃia orizontală corectă cu soŃia şi familia noastră,
Domnul ne va binecuvânta şi toate celelalte se vor aşeza conform voinŃei Sale.
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Prin urmare, unde şi cum încetăm să fim “bărbaŃi” aşa cum a intenŃionat
Dumnezeu? Când ne pierdem acea viziune? Ce se întâmplă? Vă spun eu ce se
întâmplă, şi e un singur cuvânt. ViaŃa. ViaŃa se întâmplă. Pe măsură ce înaintăm în
vârstă şi devenim adulŃi ne asumăm din ce în ce mai multe responsabilităŃi cum ar
fi un serviciu, o căsnicie, copii, un apartament sau o casă, o maşină, “viziunea”
noastră despre aventura pe care trebuie să o trăim şi bătălia pe care trebuie să o
câştigăm începe să se diminueze. Începe să se micşoreze. În loc să privim spre
Dumnezeu pentru călăuzirea Sa, puterea Sa, aventura Sa, începem să privim spre
noi înşine, spre puterea noastră, şi spre inteligenŃa noastră. În loc să trăim pentru
Dumnezeu şi pentru măreŃia Sa, trăim pentru noi, iar “măreŃia” concepută de om nu
se poate în nici un fel compara cu măreŃia Domnului. Cum ştiu asta? Pentru că am
trăit-o. Am fost într-un loc unde nu aveam decât 90 de lei pentru a cumpăra de
mâncare pentru două săptămâni pentru soŃia mea şi pentru mine. Am fost într-un
loc unde nu aveam bani şi nu aveam nici un fel de mâncare în casă pentru a ne
hrăni pe mine, pe soŃia mea şi pe fiica mea nou-născută. Absolut nici un ban. Dar
Dumnezeu ne-a întâlnit acolo, ne-a împlinit nevoile şi ne-a aşezat mâncare în
cămară ca să trecem de această încercare. Viziunea pe care am avut-o, care ardea
mocnit, s-a aprins şi a ars cu strălucire. L-am văzut pe Dumnezeu mişcându-se.
I-am văzut iubirea pentru noi. Am ştiut că acolo unde vroiam să fiu era acolo unde
era El. Vroiam să trăiesc aventura pe care mi-o destinase, vroiam să Îl am lângă
mine când urma să-mi duc bătăliile. Vreau să-mi păstrez ochii aŃintiŃi asupra Sa. Vă
amintiŃi una dintre aventurile pe care le-a trăit apostolul Petru? El a păşit pe apă.
Nu ar fi grozav? Ce aventură ar fi asta! Pierde nişte puncte pentru că şi-a pierdut
credinŃa şi s-a scufundat, dar să vă spun ceva, el a fost singurul care a avut credinŃa
şi curajul de a se da jos din barcă şi a face acel prim pas. Numai atunci când i-a fost
distrasă atenŃia şi nu s-a mai concentrat asupra lui Isus, ci asupra vieŃii din jurul lui,
a început să se scufunde. HaideŃi, oameni buni, fiŃi bărbaŃi. Nu fiŃi un Barak.
PrindeŃi viziunea, viziunea lui Dumnezeu pentru viaŃa voastră. AveŃi curajul să
părăsiŃi barca. FaceŃi acel prim pas.
Odată ce aŃi avut această viziune ştiŃi ce se întâmplă? DeveniŃi lideri.
Oamenii vor vedea că nu sunteŃi implicat în asta pentru voi, ci pentru alŃii. Vor dori
să aibă ceea ce aveŃi şi voi. Vor dori să se alăture vouă şi să vă urmeze. VeŃi
conduce prin exemplul vostru. Isus nu a venit pentru El, ci pentru noi. Fiul lui
Dumnezeu a venit pentru a se pune în slujba altora. El a fost exemplul suprem al
stilului de conducere în slujba altora. A avut grijă de oamenii Lui, până la a spăla
cu smerenie picioarele discipolilor Lui. Vă puteŃi imagina asta? I-a învăŃat pe
oameni. A fost mentorul oamenilor. Le-a îndeplinit nevoile. Acesta e tipul de
conducător pe care trebuie să-l aplicăm şi noi. Conducătorul în slujba celorlalŃi.
Unitatea voastră are o misiune? Da, are. Unitatea voastră are oameni? Da, are.
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ExperienŃa mea în toate funcŃiile de conducere pe care le-am avut îmi spune că
dacă am grijă de oamenii mei, ei vor avea grijă să-şi îndeplinească misiunea. Dacă
lucrez alături de ei, dacă sunt mentorul lor, dacă îi învăŃ, dacă îi ajut să aibă grijă de
familiile lor, dacă îi las să-şi facă treaba, dacă înŃeleg că vor face şi greşeli, dar nu
îi concediez când greşesc, misiunea este îndeplinită. Adeseori în mod diferit faŃă de
ce m-aş fi aşteptat sau de modul în care aş fi îndeplinit-o eu. În calitate de
conducători nu trebuie să fim şi dictatori. Nu trebuie să fim conducători de sclavi.
În mod categoric nu trebuie să fim fără scrupule şi intoleranŃi. Putem fi conducători
mai eficienŃi şi mai buni având grijă de oamenii din jurul nostru, atât de cei
subordonaŃi nouă, cât şi de superiorii noştri. FiŃi în slujba lor, satisfaceŃi-le nevoile,
iar ei vor avea grijă de voi şi îşi vor îndeplini misiunea.
În sfârşit, noi în armată suntem războinici. Ce fel de războinici trebuie să
fim? Unii cu o cauză mai importantă decât cauza noastră personală. Vă amintiŃi de
bătălia ce trebuie câştigată? E vorba de noi. În Exodul 15:3 se spune: Domnul este
un războinic, iar în Geneză se spune că suntem plămădiŃi după imaginea lui
Dumnezeu. Motto-ul Corpului de Infanterie Marină al Statelor Unite este: “O mână
de bărbaŃi destoinici”. Domnul vrea ceva mai mult decât bărbaŃi destoinici. El vrea
bărbaŃi destoinici creştini. Dacă Domnul este un războinic, iar noi suntem plămădiŃi
după imaginea Lui, atunci putem fi într-adevăr războinici măreŃi. Războinici
pregătiŃi pentru bătălie. Nu numai pentru bătăliile în care se varsă sânge, în care se
pierd vieŃi, în care sunt hotărâte destinele naŃiunilor, dar şi în bătăliile pentru
dreptate, pentru victoria binelui împotriva răului. Pentru a face ceea ce se cuvine,
indiferent de preŃul plătit. Pentru a stabili un etalon şi pentru a-l menŃine. Trebuie
să luptăm pentru a ne păstra integritatea, deoarece nu este ceva care ne poate fi
luat, ci este ceva ce putem să dăruim. Războinicii care luptă pentru o cauză nobilă
nu se predau şi nu dau bir cu fugiŃii. Trebuie să fim buni războinici pentru naŃiunea
noastră şi pentru armata noastră. Dar în acelaşi timp trebuie să fim buni războinici
pentru a păstra idealurile creştine care sunt atât de importante pentru felul în care
ne trăim vieŃile în fiecare zi.
Aşa cum am spus la început, sunt ocupat. ToŃi suntem ocupaŃi. Dar vreau
să fiu şi unul care răspunde la apel când este lansată chemarea: Avem nevoie de
bărbaŃi creştini. BărbaŃi care să aibă o relaŃie verticală corectă cu Dumnezeu şi o
relaŃie orizontală corectă cu soŃiile şi copii lor. Şi bărbaŃi care să aibă o viziune,
conducători în serviciul comunităŃii, care rămân războinici până la capăt. PuteŃi să
o faceŃi. Ştiu că puteŃi să o faceŃi. RăspundeŃi la această chemare. FaceŃi acel prim
pas îndrăzneŃ din barcă.
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„OASTEA CEA IUBITOARE DE HRISTOS”
ÎNTRE DEZIDERAT ŞI REALITATE
Colonel Mihai BRUMĂ
Preşedintele AsociaŃiei de prietenie a militarilor creştini din România „Cornelius”
Motto: „Dacă poporul Meu peste
care este chemat Numele Meu se va
smeri, se va ruga, şi va căuta FaŃa
Mea, şi se va abate de la căile lui
rele, – îl voi asculta din ceruri, îi voi
ierta păcatul, şi-i voi tămădui Ńara.”
(2 Cron. 7:14)

C

onsider un privilegiu deosebit faptul de a mă adresa unei audienŃe
atât de distinse, cu un subiect care, pentru mine, are a importanŃă cu
totul specială. ImportanŃa pe care rolul eticii creştine în exercitarea
profesiei militare o are pentru mine derivă din dubla mea calitate: aceea de militar
de profesie – de la vârsta de 14 ani, când am păşit pe porŃile liceului militar – şi
aceea de creştin – după ce, prin harul Domnului Iisus Hristos, în urmă cu 10 ani am
înŃeles valoarea fără seamăn a jertfei Sale răscumpărătoare şi am luat creştinismul
în serios, intrând în legământul poruncit de El, ca să trăiesc o viaŃă dedicată în
întregime împlinirii voii Lui.
Voi aborda subiectul raportului dintre profesia militară şi etica creştină prin
prisma conŃinutului şi a modului de reflectare în realitatea de zi cu zi a vieŃilor
noastre de militari a inspiratei şi plinei de conŃinut sintagme „Oastea cea iubitoare
de Hristos”, care, după cum bine ştiŃi, este leitmotivul oricărei rugăciuni pentru
armată, în ansamblul ei, în cadrul ceremoniilor religioase desfăşurate în armata
noastră. În demersul meu nu am utilizat nici un alt aparat ştiinŃific care să dea
greutate aserŃiunilor exprimate şi, în acest fel, să convingă auditoriul, decât Sfânta
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Scriptură, a cărei greutate şi autoritate ştiu că nu este contestată de către nimeni
dintre cei prezenŃi.
În abordarea problematicii aferente acestui generos subiect am considerat că,
pentru creştinii aflaŃi în armată, problema principală nu este aceea a caracterului
drept sau nedrept, corect sau incorect al acestei meserii, ci a modului de exercitare
a ei prin prisma valorilor specifice eticii creştine, care, la rândul său, nu se poate
manifesta plenar decât în legătură directă cu calitatea de creştin a celor ce o
practică.
1. Raportul dintre profesia militară şi etica creştină
Ca membru al „Oastei cele iubitoare de Hristos” şi ca ostaş al lui Hristos, ma preocupat mult raportul în care se află profesia militară şi etica creştină. Ce am
constatat?
Văzută ca o meserie prin care cineva se dedică apărării patriei şi ordinii
constituŃionale în statul de drept, ar fi greu să găseşti în Scriptură, învăŃătură
consistentă cu ansamblul Evangheliei lui Hristos, care să restricŃioneze practicarea
profesiei militare de către un creştin trăitor sau care să contravină cerinŃelor
profesiei militare. Nici Sf. Ioan Botezătorul1, nici Domnul Iisus Hristos2, nici Sf.
Ap. Pavel3 nu au poruncit sau sugerat măcar că un credincios ar trebui să renunŃe a
mai practica această meserie. În schimb, observăm porunci şi recomandări pentru
practicarea acesteia cu dreptate şi credincioşie faŃă de Dumnezeu.
Cât priveşte aplicarea cerinŃelor generale ale eticii creştine la profesia
militară, putem afirma că nu există incompatibilităŃi de substanŃă între profesia
militară şi etica creştină, dar există interdependenŃe şi condiŃionări uimitoare. Un
bun militar poate fi şi un bun creştin, dar pentru a fi desăvârşit, un militar trebuie să
fie creştin, în sensul că, de exemplu, partea de hazard a artei militare solicită
intervenŃia puterii divine, care este mult mai probabilă în cazul unui creştin.
În acelaşi timp, cele mai multe dintre aspectele profesiei militare capătă
valenŃe deosebite în prezenŃa unui caracter creştin autentic. De exemplu, dragostea

1

„Nişte ostaşi îl întrebau şi ei, şi ziceau: „Dar noi ce trebuie să facem?” El le-a răspuns: „Să
nu stoarceŃi nimic de la nimeni prin ameninŃări, nici să nu învinuiŃi pe nimeni pe nedrept, ci
să vă mulŃumiŃi cu lefurile voastre.” (Luca 3:14).
2
<<Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a minunat de sutaş, S-a întors spre norodul, care
mergea după El, şi a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credinŃă atât de
mare.”>> (Luca 7:9)
3
„În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaş din ceata de ostaşi numită „Italiana”.
Omul acesta era cucernic şi temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea
multe milostenii norodului şi se ruga totdeauna lui Dumnezeu” (Fapte 10:1,2).
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de patrie, curajul sau loialitatea unui militar creştin sunt mult mai profunde când
sunt însoŃite de încrederea lui în Dumnezeu.
Dar şi profesia militară poate avea o influenŃă pozitivă asupra unora dintre
valorile eticii creştine, care sunt amplificate de trăsăturile specifice unui
profesionist militar: disciplina, hotărârea, fermitatea, perseverenŃa etc. Astfel,
trăsături cum sunt: credincioşia şi ascultarea sunt foarte bine înŃelese de către
militari, care prin practica specifică meseriei ştiu să fie ascultători şi credincioşi în
relaŃii.
2. Avantajele exercitării profesiei militare prin prisma principiilor eticii
creştine
Exercitarea profesiei militare prin prisma principiilor eticii creştine în
integralitatea lor – după Scripturi – este profitabilă atât pentru persoana în cauză,
cât şi pentru instituŃie.
Profitabilitatea pentru sine a practicării profesiei militare prin trăirea creştină
autentică cuprinde atât succesul în carieră, cât şi răsplătirea divină pentru o viaŃă
dăruită Mântuitorului ceresc. Având în vedere promisiunea Domnului Hristos cu
privire la ceea ce vor primi cei ce îl urmează4, putem avea certitudini că atât în
viaŃa aceasta, cât şi în cea veşnică, cei ce practică etica creştină cu credincioşie vor
avea de câştigat.
Avantajul instituŃiei militare decurgând din faptul că membrii acesteia îşi
desfăşoară activitatea profesională respectând cu sfinŃenie preceptele scripturale ale
credinŃei, constă în calitatea deosebită a materialului uman animat de aceste
principii, cu toate consecinŃele ce decurg de aici: misiuni îndeplinite la parametri
maximi, relaŃii optime, utilizare eficientă a resurselor, moral ridicat etc. În acest
sens, este binecunoscut de către cei mai mulŃi dintre noi cazul militarilor în termen
credincioşi din armata perioadei comuniste a istoriei noastre, care erau repartizaŃi
cu prioritate în misiunile de mare răspundere, unde se cerea disciplină şi ascultare
necondiŃionată. Dar este de aşteptat ca, şi la nivelul instituŃiei, Dumnezeu să
intervină în providenŃa Sa şi să binecuvânteze Armata, ca urmare a predominanŃei
oamenilor temători de El în cadrul corpului de comandă şi al întregului personal.

4

„[...]oricine a lăsat case, sau fraŃi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori,
sau holde, pentru Numele Meu, va primi însutit, şi va moşteni viaŃa veşnică.” (Matei
19:29).
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3. „Oastea cea iubitoare de Hristos”
a) Deziderat
Dezideratul sintagmei „Oastea cea iubitoare de Hristos” poate fi exprimat, pe
scurt, în termeni ce definesc locul pe care dragostea de Hristos, ca cea mai mare
poruncă din Lege5, îl ocupă în ansamblul de valori al membrilor armatei. În acest
sens, dragostea de Hristos este valoarea supremă şi, ca atare, le determină şi le
susŃine pe toate celelalte. În postura de valoare supremă, ea motivează pe fiecare
sau cel puŃin majoritatea covârşitoare a membrilor instituŃiei să adopte un
comportament şi să-şi formeze un caracter de creştin trăitor al înaltelor valori etice
cerute de „poruncile”/ comandamentele christice6. Această dragoste este atât de
puternică încât determină acŃiune hotărâtă pentru a o exprima în faptă. Ca urmare,
ea nu rămâne doar un deziderat, o metaforă frumoasă, la nivel declarativ, dar lipsită
de conŃinut pentru cei mai mulŃi, ci se vede în acŃiunile de clipă cu clipă ale
fiecăruia, în rezultatele obŃinute în îndeplinirea misiunilor, în nivelul disciplinei şi
al moralului, în calitatea relaŃiilor interumane, în gradul de coeziune a colectivelor,
în eficacitatea cheltuirii fondurilor, în prestigiul instituŃiei, şi în multe altele.
b) Realitatea
Care este realitatea? Deşi nu există studii, nici măcar sondaje de opinie pe
tema corespondenŃei dintre dezideratele sintagmei Oastea cea iubitoare de Hristos
şi realitatea „din teren” – cum obişnuim să ne exprimăm noi, militarii – ne putem
folosi în primul rând de experienŃa personală a fiecăruia, precum şi de datele
statistice privind diverşi indicatori ai îndeplinirii planurilor anuale, de situaŃia şi
natura evenimentelor, de orice alte date şi informaŃii care reflectă starea de fapt a
instituŃiei. Dar întrucât cele mai multe din aceste date sunt cel puŃin pentru uz
intern, dacă nu cu un nivel mai înalt de clasificare, vom utiliza doar ceea ce
constituie un fel de patrimoniu comun al personalului din armată, şi anume ceea ce
se găseşte la nivelul conştiinŃei comune, nesistematizate.
Ca membri ai acestei armate ştim destul de bine în ce măsură, în primul
rând, noi înşine şi, în al doilea rând, camarazii noştri îl iubim pe Hristos. Ştim
locul pe care dragostea de Hristos îl ocupă în ansamblul valorilor ce ne determină
exercitarea profesiei. Ştim ce rol are relaŃia noastră cu Hristos, principiile eticii
creştine în luarea deciziilor de a acŃiona într-un fel sau în altul, de a ne îndeplini
sarcinile la un standard profesional sau altul, mai corect sau mai puŃin corect, de a
5

„ÎnvăŃătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?” Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe
Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.” (Mat.
22:36,37)
6
„Dacă mă iubiŃi, veŃi păzi poruncile Mele” (Ioan 14:15)
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face totul ca pentru Domnul7 sau de a lucra de ochii şefului etc. Ştim câte piedici
ne stau în cale pentru ca dragostea de Hristos dacă/câtă există să ne motiveze cele
mai multe dintre acŃiunile întreprinse în plan profesional şi nu numai, ce factori
intervin şi împiedică această dragoste să se nască, să crească şi să se manifeste
plenar.
Dacă am căuta să înŃelegem de unde porneşte această situaŃie, am descoperi
cu uşurinŃă că totul pleacă de la necunoaşterea lui Dumnezeu. Domnul Hristos
însuşi a spus că oamenii religioşi ai timpului Său se încurcau când venea vorba de
aspectele practice ale credinŃei pentru că nu cunoşteau nici Scripturile, nici puterea
lui Dumnezeu8. Această lipsă de cunoştintă despre care prorocul Osea spunea că
duce la pieirea poporului9 este determinată, în cele mai multe cazuri, de informarea
parŃială, nesistematică sau eronată, prin utilizarea unor surse incerte, incomplete,
deformante, ori de lipsa de informare ce vine din dezinteres sau/şi din prevalenŃa
altor priorităŃi. În acest fel, se ajunge la necunoaşterea Scripturii şi a puterii lui
Dumnezeu a Cuvântului Său, ceea ce duce la o credinŃă bazată pe empirism, la
amestecul învăŃăturii apostolilor cu basme lumeşti şi băbeşti10, cu obiceiuri păgâne,
superstiŃii şi multe alte reprezentări nescripturale ale dumnezeirii şi chiar la
necredinŃă şi ateism.
Convingerile creştine slabe, generate de necunoaşterea lui Dumnezeu, duc la
lipsa încrederii în puterea, providenŃa, răsplătirea lui Dumnezeu pentru cei ce Îl
urmează şi, de aici a motivării de a-L iubi şi urma pe Hristos. De aceea, chiar dacă
în anumite situaŃii ştiu cu certitudine ce este bine, etic şi creştinesc, nu am putere să
împlinesc pentru că îmi lipseşte sursa puterii, care vine prin trăirea credinŃei în Cel
ce a fost mort şi a înviat şi stă la dreapta Tatălui ca să mijlocească11 şi să ajute pe
cei ce împlinesc porunca şi rămân neclintiŃi în nădejde.
Alte piedici ce stau, în funcŃie de împrejurări, în calea manifestării dragostei
de Hristos în viaŃa noastră, ca militari creşini, sunt: nevegherea asupra gândurilor,
vorbelor şi acŃiunilor proprii; anturajul nepotrivit pentru un creştin; imitaŃia lipsită
de discernământ – limitarea practicării credinŃei vii poruncite de Mântuitorul şi
sfinŃii apostoli, la un minim de rituri şi ritualuri asumate prin imitaŃie, care de cele
mai multe ori sunt lipsite de fervoarea încrederii neclintite, întărite de Duhul Sfânt,
7

După îndemnul Sf. Ap. Pavel: „Orice faceŃi, să faceŃi din toată inima, ca pentru Domnul,
nu ca pentru oameni.” (Col. 3:23)
8
<<Drept răspuns, Isus le-a zis: „Vă rătăciŃi! Pentru că nu cunoaşteŃi nici Scripturile, nici
puterea lui Dumnezeu”>>. (Mat.22:29)
9
„Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinŃă.” (Osea 4:6)
10
„Fereşte-te de basmele lumeşti şi băbeşti.” (1 Tim. 4:7)
11
„Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu, şi mijloceşte
pentru noi!” (Rom. 8:34)
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în Cel ce este Lumina lumii, pentru ca, dacă Îl urmează cineva, să nu mai „umble
în întuneric”, ci să aibă „lumina vieŃii” (Ioan 8:12).
4. Propuneri
Având în vedere situaŃia descrisă pe scurt mai sus, se pune întrebarea dacă
trebuie să facem ceva cu privire la aceasta, şi dacă răspunsul este da, ce anume?
În ceea ce mă priveşte, sunt de părere că noi, ca oameni practici trebuie să
căutăm soluŃii, imediat ce constatăm o problemă. În mod deosebit, iubirea de
oameni „cu fapta şi cu adevărul” (1 Ioan 3:18), dar şi interesul nostru individual şi
comun ne îndeamnă, în acest caz să nu stăm pasivi la starea de lucruri prezentată.
Cred că este momentul să ne deschidem inimile şi să nu ne amăgim că
suntem bine dacă ne botezăm după datină, ne cununăm în biserică şi suntem
conduşi pe ultimul drum după un anumit ritual şi, în plus, participăm la serviciile
de închinare în zilele de sărbătoare, mai facem şi câte un bine, mai rar sau mai des,
după cum ni se pare potrivit.
Etica creştină, ca şi întregul ansamblu al credinŃei în Hristos, înseamnă trăire
în adevărul pe care ni-l descoperă moartea şi învierea Lui. Principiile de viaŃă şi de
muncă exprimate de preceptele eticii creştine nu pot fi aplicate separat de celelalte
elemente ale credinŃei creştine. De aceea, doar un creştin în adevăratul sens al
cuvântului le poate trăi în integralitatea lor, prin harul Domnului.
Adevărul despre cerinŃele eticii creştine ne este descris pe paginile Sfintei
Scripturi, iar prin stăruinŃa în rugăciune, Duhul Sfânt ne descoperă înŃelesul
Cuvântului divin, aplicarea acestuia la viaŃa noastră practică atât ca militari, cât şi
ca oameni, în general şi ne ajută în aplicarea lui în practica vieŃii de zi cu zi.
CondiŃia iniŃială este să căutăm din toată inima12. Apoi, ceea ce primim, să trăim cu
credincioşie şi hotărâre, continuând să cerem şi să primim mai mult de la Cel ce
este infinit în toate atributele Sale, Dumnezeul cel veşnic.
Identificarea, la nivel individual, dar şi ca instituŃie, a nevoii primordiale de
Dumnezeu, căutarea la sursă, adică în Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, Sfânta
Scriptură, legătura cu oamenii lui Dumnezeu, experimentarea puterii lui Dumnezeu
prin încredere şi acŃiune pe baza promisiunilor şi poruncilor Lui, renunŃarea la
formalism şi superficialitate în favoarea autenticităŃii şi profunzimii în relaŃia cu
Dumnezeu, acordarea priorităŃii cuvenite lucrurilor spirituale sunt doar câteva
dintre căile pe care noi putem să ieşim din starea actuală spre o treaptă superioară a
exercitării profesiei militare prin prisma valorilor eticii creştine.

12

„Mă veŃi căuta, şi Mă veŃi găşi, dacă Mă veŃi căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit
de voi, zice Domnul” (Ier. 29:13,14)
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Pentru că sunt pe deplin încredinŃat de posibilitatea, compatibilitatea şi
avantajele exercitării profesiei militare prin prisma valorilor eticii creştine, opinez
că este momentul să gândim şi să punem în practică un set de acŃiuni şi măsuri
pentru atingerea următoarelor scopuri:
conştientizarea personalului Armatei cu privire la nevoia de Dumnezeu şi
dezvoltarea motivaŃiei fiecărei persoane de a cunoaşte Adevărul13;
creşterea nivelului de cunoaştere a doctrinelor creştine fundamentale, a
Scripturii şi a poruncilor Mântuitorului Iisus Hristos;
dezvoltarea hotărârii şi identificarea modalităŃilor specifice de a exercita
profesia militară prin prisma eticii creştine;
formarea şi dezvoltarea caracterului creştin al întregului personal care se
declară creştin.
Consider că următoarele acŃiuni pot contribui la atingerea scopurilor
propuse:
instituirea unei zile naŃionale de post şi rugăciune pentru personalul din
Armată;
instituirea ConferinŃei anuale la nivelul Ministerului Apărării: Profesia
militară şi etica creştină;
introducerea disciplinei Moralul în curricullum-ul educaŃional al
studenŃilor militari;
încurajarea eforturilor individuale şi de grup pentru o educaŃie creştină
solidă şi pentru transformarea convingerilor creştine în fapte de viaŃă; intensificarea
acŃiunilor organizate în acest sens în cadrul instituŃiilor militare, prin:
 stabilirea unui program anual de pregătire pentru personalul creştin
sub îndrumarea capelanilor militari sau a altor persoane abilitate;
 instituŃionalizarea procesului de informare şi dezbatere publică a
raportului dintre profesia militară şi etica creştină prin conferinŃe,
simpozioane, comunicări ştiinŃifice, mese rotunde la Cercurile
militare;
 înfiinŃarea de grupuri de părtăşie creştină şi rugăciune pe lângă
cercurile militare.
editarea unei reviste creştine pentru uzul personalului creştin din armată.
6. Concluzii
Principiile eticii creştine se potrivesc foarte bine cu exercitarea profesiei
militare, nu există incompatibilităŃi de substanŃă, ba chiar se pot identifica
13

„Isus i-a zis: „Eu sunt calea, adevărul şi viaŃa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.”
(Ioan 14:6)
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interdependenŃe şi condiŃionări reciproce. În acelaşi timp, exercitarea profesiei
militare prin prisma eticii creştine este benefică, aduce avantaje mari atât la nivel
individual, cât şi la nivelul instituŃiei.
Oastea cea iubitoare de Hristos este o sintagmă minunată, care deşi,
deocamdată, este, în cea mai mare măsură, doar un deziderat, merită să fie semnul
sub care întreaga oştire strânge rândurile pentru a înlătura piedicile majore ce stau
în calea transformării ei în realitate: necunoaşterea lui Dumnezeu, interesul scăzut
pentru lucrurile spirituale, convingerile creştine slabe, nevegherea, anturajul
nepotrivit, imitaŃia lipsită de discernământ. Este clar că valorile eticii creştine nu se
pot manifesta separat de întregul care se cheamă creştinism, ci numai în cadrul unui
caracter creştin integru, al unei persoane cu convingeri creştine biblice, ferme.
În conŃinutul prezentării am propus câteva direcŃii şi modalităŃi de acŃiune,
aşa cum mi se par mie mai potrivite, având în vedere situaŃia dată. Sper să fiŃi de
acord ca ele să fie luate în considerare, amendate şi completate, astfel ca să se facă
paşi înainte în acest domeniu. Nu cred că este bine să ne mulŃumim a analiza,
interpreta şi constata; sunt convins că suntem chemaŃi la acŃiune, fiecare dintre noi,
în poziŃia în care suntem.
Opinia foarte răspândită, conform căreia aceasta este doar datoria structurilor
de specialitate ale armatei, aşa cum, din păcate, se mai crede, în multe împrejurări,
că problema credinŃei este treaba preoŃilor, nu ne poate înşela. Creşterea rolului
eticii creştine în exercitarea profesiei militare este problema noastră, a tuturor.
Fiecare în parte, la nivel individual, precum şi la nivel instituŃional, prin poziŃiile
avute putem face ceva pentru ca etica creştină, viaŃa în Domnul Hristos să
caracterizeze cu adevărat modul în care este exercitată profesia militară de către
personalul armatei, nu doar la nivel verbal, declarativ, ci la nivelul fiecărui gând, al
fiecărui cuvânt, al tuturor acŃiunilor noastre.
Din aceste motive, îndrăznesc să vin cu un îndemn, care sunt sigur că se
găseşte în orice inimă care îl iubeşte pe Hristos: să nu ne mulŃumim a constata
starea de fapt a raportului dintre profesia militară şi etica creştină în Armata
României, ci să căutam cu tot dinadinsul să facem ceea ce depinde de noi pentru a
orienta lucrurile pe făgaşul dorit de Dumnezeu, a ceea ce ştim că trebuie să fie
realitate pentru Oastea cea iubitoare de Hristos din care, cu onoare, cei mai mulŃi
facem, am făcut sau vom face parte, în caz de nevoie.
Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toŃi!
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VIOLENłA, RĂZBOIUL „DREPT”
ŞI PACEA LUI HRISTOS
Preot Ion ILINCA
SecŃia AsistenŃă Religioasă din Statul Major General
ExperienŃa de zi cu zi arată interacŃiunea între păcătos şi lume. InteracŃiunea
decurge în două direcŃii: de la păcătosul care trăieşte în lume către lume şi de la lume
către păcătos. Această temă este foarte importantă pentru teologia morală în general, dar
în special, pentru dimensiunea pastorală a păcatului. Desigur, există astăzi probleme
foarte delicate pentru conştiinŃa creştină, care se vede în faŃa unor complexităŃi ale
răului cu consecinŃe pentru viaŃa tuturor.

V

iolenŃa nu creează, ea nu este decât o iluzie de forŃă, o caricatură a
acŃiunii. Falsul ei dinamism este mai mult apetit de distrugere
decât de cucerire, dorinŃă de constrângere mai mult decât

de posesie.
Lucien Herr spune că ea este „ura pentru ceea ce este altceva". Ura este
în centrul violenŃei şi o defineşte. Răul este refuz, răul este păcatul, răul este
ruptura. „Răul izvorăşte din reaua întrebuinŃare a libertăŃii şi are un caracter
transcendent. De aceea nu se limitează la situaŃii concrete ale vieŃii imediate, nici
nu menŃine înfăŃişări exacte, ci creează, cu discreŃie, situaŃii noi şi este deghizat
ca înger al luminii (ănggelon fotos) (II Cor. 11, 14). Dar nici binele nu se află
permanent în totalitate la nivelul vieŃii imediate. Binele la acest nivel se prezintă
fragmentar"1 .
ViolenŃa este erezie: neagă sau rupe comunicarea producătoare; neagă sau
distruge comunicarea dintre oameni şi Dumnezeu. Marele Apostol Pavel îi
1

G. Mantzaridis, Etica Creştină, p. 381.
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îndeamnă pe Romani prin cuvintele: Cooperatores Dei Sumus. Starea
sănătoasă, starea adevărată şi puternică este persoana şi Dumnezeu conlucrând
în forma creatoare şi desăvârşitoare. Creştinii sunt chemaŃi să se îngrijească în
mod deosebit şi să Ńină „tin enotita tou Pneumatos en to syndesmo tis eirinis"2.
Unitatea ca stare interioară, ca realitate fiinŃială şi ca vieŃuire eclesială
reprezintă elementul cel mai important al vieŃii duhovniceşti. Fără aceasta nu este
posibilă realizarea păcii şi a comuniunii, întâi cu Sfântul Duh3 şi apoi între oameni.
Desigur, Duhul lui Dumnezeu se află peste tot şi nu fuge de la om în mod spaŃial
(topika). Cel care păcătuieşte se îndepărtează de Acesta în mod existenŃial
(tropika)4.
ViolenŃa rupe comunicarea. Ea este foarte vicleană atunci când este
ornată cu justificări şi generozităŃi. Ea înaintează sub masca sacrificiului şi a
purităŃii. Amestec de „virtuŃi” şi de compensaŃii ascunse, unde aspiră răul. În
adâncul „acestor frumuseŃi” găsim hibrizi. ViolenŃa, prin despărŃirea omului de
lume, creează două tipuri de raŃiuni: rigidă, care fabrică idei; suplă, pe care
obiectul o condamnă. Una răsucită şi închisă. Cealaltă, umilă şi dreaptă. EsenŃialul
violenŃei este format de solidaritatea imediată dintre raŃiunea rigidă şi
atitudinea rigidă. Există o violenŃă a idealismului, având mintea răsturnată,
ce nu apreciază persoanele decât ca pe nişte depozite de idei, pentru atitudinea lor
de a crea.
DemenŃa calmă a fanaticului religios înlocuieşte un Dumnezeu viu,
personal. Omul viu este urât începând cu momentul în care sunt adorate
„principiile” în locul iubirii persoanelor, divine sau umane. Libertatea lui
Hristos nu este samavolnicie, ci desăvârşire nelimitată în iubire şi adevăr.
Războiul
Cu veacuri în urmă, Heraclit a spus că războiul este „tatăl tuturor".
„Această opinie rămâne, cu diferite înfăŃişări şi variaŃii, influentă şi astăzi".

2

Ef. 4, 3.
Harul Sfântului Duh nu este un obiect creat, nu este o realitate care poate fi obiectivată. El
este un dar personal necreat şi păstrarea lui nu are sensul unei presiuni a unei valori
obiective, ci a unei relaŃii şi comuniuni personale cu Dumnezeu. Când comuniunea se
întrerupe, harul devine inert. Lupta continuă contra patimilor şi cultivarea virtuŃilor opuse
lor îl fac pe credincios să păstreze comuniunea cu Sfântul Duh (Sf. Grigore al Nissei,
Despre scopul lui Dumnezeu, ed. W. Jaeger, vol. 8,1, pp. 46-47).
4
Fotie a exprimat acest lucru: „Căci cine păcătuieşte nu se îndepărtează de Dumnezeu după
loc, ci după mod". (M. Fottou, Amfilochia 170, PG 101, 865 A).
3
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MulŃi, desigur, remarcă faptul că pacea constituie o înfăŃişare a războiului
care are legătură cu politica şi economia5. Dimpotrivă, pentru Biserica Ortodoxă
„Patir panton" nu este războiul, ci Dumnezeul Păcii6.
Războiul vine ca o consecinŃă a înstrăinării omului de Dumnezeu, de
sine însuşi şi de aproapele. Şi pentru că înstrăinarea, alienarea aceasta, cu tripla ei
înfăŃişare, este generală, şi războiul constituie un fenomen care apare în toate
societăŃile, de la cele mai primitive până la cele mai evoluate şi moderne7.
Dezordinea rămâne tripla separaŃie a războiului: a divinului, a naturii şi a
umanului. DisjuncŃii solidare. Diviziunea războiului pătrunde un centru mai intim,
cel mai intim: „dedublarea conştiinŃei"8. Dedublarea este, în acelaşi timp, efect şi
cauză a violenŃei.
Deci, războiul constituie o peripeŃie tragică a omului, care a fost creat
pentru a trăi în iubire, pace şi demnitate. Înstrăinarea de Dumnezeu este
înstrăinarea de iubire şi pace, este înstrăinarea de fundamentul existenŃei vieŃii, a
demnităŃii şi axiologizării ei. Când omul se înstrăinează de Dumnezeul iubirii şi
păcii, care este arhetipul existenŃei lui, îşi mărgineşte sinele şi se confundă în mod
inevitabil în nelinişte şi distrugere (Is.l, 19-20; Mat. 26, 52).
Nicio violenŃă nu se reduce la simpla satisfacŃie de a distruge; toate o
conŃin însă. Fanatismele unitare au comprimat şi distrus lumea. Nimeni nu a
perceput vidul cu atâta acuitate ca aceia din timpul celor două războaie mondiale.
Secol fără suflet, însă conştient. Omul actual simte cum plutesc în camerele
5

Vezi: Roland H. Bainton, „Christian Atitudes Forward War and Peace: A Historical
Survey
and
Critical
Reevalution",
New
York
1960;
Edward
Guinan, "Peace and Nonviolence: Basic Writings", New York, Paulist Press, 1973;
Geoffrey F. Nuttall, „Christian Pacifism in History", Oxford: Basil Blackwell, 1978; Ralph
B. Poster, „War and Moral Discourse", Richmond: J. Knox Press, 1969; Michael Waltzer,
„Just and Unjust Wars: A Moral Argumente with Historical Illustrations", New York, B.
Books, 1977; Charles J. Reid, ed. „Peace in the Nuclear Age: The Bishop's Pastoral Letter
in Perspective", Washington: The Catholic University of America, 1986; P. Ramsey, "War
and the Christian; Conscience: How shall Modern War be conducted Justly?", Durham,
NC: Duke University Press, 1961.
6
Cf. Alexandru Webster, „The teaching on Peace in the Fathers", Un regard Orthodoxe
sur la Paix, Chambesy: Les Editions du Centre Orthodoxe 1986.
7
Generalitatea fenomenului războiului 1-a condus pe sociologul francez G. Bouthoul
(„Războiul", traducere din franceză de K. Zarouka, Atena, 1996, p. 29), să propună
construirea unei ramuri aparte, speciale, în sociologia generală, care să se ocupe de
problematica şi filosofia războiului, cu scopul „studierii obiective a războaielor, a
înfăŃişărilor şi a consecinŃelor lor, precum şi a determinismelor perioadelor de război"
(„Histoire de la Sociologie", Paris, 1967, p. 125).
8
Pierre Gardere, „Violence", în: „L'homme et le peche”, p. 160.
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sale interioare chipuri vechi, pe jumătate roase şi contururi ale chipurilor viitoare.
Există prea puŃină consistenŃă pentru a nu ne mai fi teamă. Terorismul se extinde,
şi odată cu el, se extinde şi frica. Persoanele suferă mai mult de deşertul din
afară, pe care-1 investighează mai bine măştile dinăuntru. Noi suntem îndepărtaŃi
de noi înşine precum cele mai îndepărtate stele, spunea Chesterton. Noi suntem
în mod substanŃial singurătate, afirmă Rainer Maria Rilke.
Nu forŃă, spun PărinŃii Bisericii, nu constrângere şi violenŃă. Însă, în mod
paralel, nici Noul Testament şi nici PărinŃii Bisericii nu au contestat dreptul
autorităŃii de stat să folosească puterea pentru menŃinerea ordinii şi pentru
protejarea siguranŃei statului: "Căci ea este slujitoare a lui Dumnezeu spre
binele tău. Iar dacă faci rău, teme-te; căci nu în zadar poartă sabia; pentru că ea este
slujitoare a lui Dumnezeu şi răspunzătoare a mâniei Lui, asupra celui ce
săvârşeşte răul"9.
Şi însuşi Hristos a dezaprobat, după cum ştim, forŃa şi a spus: "Întoarce
sabia ta la locul ei, că toŃi cei ce scot sabia, de sabie vor pieri"10. Un adevărat creştin,
ca persoană, preferă să fie ucis decât să ucidă. Ca şi cetăŃean, însă, al unui stat,
ascultă de autoritatea de stat din raŃiuni de conştiinŃă: "De aceea este nevoie să vă
supuneŃi, nu numai pentru mânie, ci şi pentru conştiinŃă"11.
Credinciosul nu poate rămâne indiferent în faŃa nedreptăŃii pe care o vede în
jurul lui. După cum, în mod caracteristic, observă Sfântul Ambrozie, aducând în
discuŃie exemplul lui Moise, cel care nu combate nedreptatea care se face
aproapelui său, se află în acelaşi păcat cu acela care îl realizează12, adică este
complicele lui prin tăcerea, indiferenŃa, ignoranŃa sau omiterea lui. Biserica nu a
prezentat niciodată învăŃătura despre "războiul drept", deoarece războiul are
întotdeauna la baza lui o anumită sau anumite nedreptăŃi, însă, a fost obligată să
se resemneze prin iconomie, înŃelegând războiul de apărare ca un „rău mai mic"
(elatton kakon), pentru a salva o parte din ce se mai putea salva.
Totuşi, acest elatton kakon este foarte relativ. În realitate, nu există păcat
mai mare, o nelegiuire a nelegiuirilor, întrucât acesta trage după sine consecinŃe
înfiorătoare, cu atrocităŃi şi crime şi vărsări de sânge13. Războiul este cea mai mare
absurditate a istoriei.

9

Rom. 13, 4
Mat. 16, 52
11
Rom 13, 5
12
Sf. Ambrozie, "De officiis ministrorum" I, 36,178, PL 16, 81 C.
13
Cf. Arhim.Sofronie, Îl vom vedea pe Dumnezeu precum este, Atena, 2005, p. 170.
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Problematica şi ambiguitatea „războiului drept” contemporan
Teoria "războiului drept" poate fi interfaŃa unui sistem al intenŃiilor
politice, care priveşte dominaŃia mondială şi stăpânirea resurselor planetare.
Războiul drept poate să fie "faŃa umană" a imperialismului secular. Astfel,
în 27 ianuarie 2003, preşedintele american Bush a expus raŃiunile atacării
Irakului: regimul lui Saddam Hussein este inuman faŃă de propria populaŃie din
Irak, el destabilizează întreaga regiune, a atacat deja două Ńări vecine (Iranul şi
Kuweitul), constituie unul dintre inamicii Israelului, deŃine arme de
distrugere în masă, susŃine activ terorismul mondial14 .
IntervenŃia s-a făcut şi a fost condusă de o "autoritate legitimă supremă" în
vederea stabilirii păcii şi stabilităŃii regionale, care se va regăsi prin "infuzia"
democraŃiei în regiunea Orientului Mijlociu. Aparent am avea toate "ingredientele"
războiului drept: ar fi suficient ca în timpul operaŃiunilor militare să utilizăm
mijloace proporŃionale cu obiectivul vizat şi de a nu lua personalul necombatant şi
civilii inocenŃi ca Ńinte (reducerea pe cât e cu putinŃă a "pierderilor colaterale").
Referirea la ideea de război drept nu merge de la sine (este forŃată), deoarece
teoria în cauză provine din matricea spirituală a Republicii Creştine, în timp ce
sistemul politic al Statelor Unite ale Americii este "perfect neutru în această
materie", chiar dacă religiozitatea societăŃii americane reprezintă o realitate
constitutivă15.
"Contextul general al întoarcerii la doctrina războiului drept este, de
fapt, acela al sfârşitului dreptului cetăŃenilor europeni"16, a cărui caracteristică, şi
nu dintre cele mai mici, era aceea de "a-1 recunoaşte pe inamic ca inamic legitim,
deoarece instrumentul pe care îl foloseau inamicii, războiul, era considerat un
instrument normal de reglare a disputelor".
Elementul primordial al relaŃiilor europene era suveranitatea de stat: statul
apărea ca entitatea politică predominantă ce îşi subsumează teritoriul aplicând
principiul descris de Max Weber ca "monopol al violenŃei legitime"17. După
expunerea lui Thomas Hobbes, statele erau unele faŃă de altele în postura de
gladiatori18. Ideea războiului drept în contextul modernităŃii e cel puŃin
14

Stephen Launy, "Metamorphoses contemporaines de la guerre juste", Revue d'Ethique et
de Teologie Morale, nr. 226/septembrie 2003, Paris, p. 47.
15
Ibidem, p. 48.
16
Pentru această temă: Carl Schmitt, "Le Nomos de la terre dans le droit des gens du jus
publicum europaeum" (1950) trad. L. Deroche-Gurcel, PUF, 2001, pp. 213-320.
17
Stephen Launy, op. cit., p. 50.
18
Vezi: Bertrand Badie, L'Etat importe, Fayard, 1992; pentru activismul sovietic: GeorgesHenri Soutou, "La Guerre de cinquante ans. Les relations East-Quest, 1943-1990", Fayard,
2001.
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problematică deoarece se pune întrebarea dreptului internaŃional şi a competenŃei
tribunalelor internaŃionale dincolo de frontierele statelor. IngerinŃa sau
amestecul unei autorităŃi în interiorul unui stat suveran poate fi justificată prin
"raŃiuni umanitare". Dar nerespectarea principiului suveranităŃii naŃionale de
către comunitatea internaŃională provine deseori de la inexistenŃa acestei
autorităŃi suverane în teritoriile în cauză. łările în care autoritatea politică este
contestată, şi care sunt în pragul anarhiei sau al războiului civil, sunt numite
"state decăzute" sau în colaps, ceea ce justifică intervenŃia exterioară. Chiar dacă
se neagă complet existenŃa statului presupus a fi în "colaps", şi sunt arestaŃi şi
judecaŃi de tribunalele internaŃionale doar indivizi, trebuie să observăm că sunt
urmăriŃi şi judecaŃi cu preponderenŃă tocmai acei indivizi care au comis
infracŃiuni ca funcŃionari oficiali ai statului respectiv. Acest lucru este paradoxul
acŃiunii internaŃionale a unei "autorităŃi supreme legitime": intervenŃia este
legitimată de inexistenŃa statului supus agresiunii externe (denumit "stat
decăzut" sau "colaps statal"), iar tribunalul internaŃional este constituit să judece
tocmai infracŃiunile funcŃionarilor de stat sau a funcŃionarilor din interiorul unui
sistem a cărui nerecunoaştere a determinat intervenŃia străină.
Michael Walzer scrie că "limitatea războiului este deja începutul păcii"19. În
această expresie se restrânge întreaga doctrină a războiului drept, în care
justificarea teologică priveşte nu atât folosirea forŃei, cât limitarea ei. Toma
d'Aquino enumerase cele trei condiŃii de existenŃă ale războiului drept:
1. condiŃia ca războiul drept să fie decis de o autoritate legitimă;
2. condiŃia să aibă o cauză dreaptă (prinŃul trebuie să pedepsească răul în
numele lui Dumnezeu);
3. condiŃia ca războiul să fie angajat cu o intenŃie dreaptă20.
În epoca modernă, "cauza dreaptă" ce trimitea la autoritatea de necontestat
a Bisericii Apusene nu mai este referentul ultim, ea fiind înlocuită cu principiul
suveranităŃii egale a statelor.
Războiul a devenit o afacere limitată prin aşezarea teritorială a suveranităŃii
şi prin acest "stat contemporan", pe care Max Weber îl va defini "ca o comunitate
umană care, în limitele unui teritoriu determinat – noŃiunea de teritoriu fiind una
dintre caracteristici – revendică cu succes în propriul său cont monopolul violenŃei
fizice legitime"21.
19

Michael Walzer, Guerres Justes et Injustes. Argumentations morale avec des exemples
historique", 1977, trad. S. Chambon et A. Wicke, Berlin., 1999, p. 444.
20
Mgr De Solages, La theologie de la guerre juste. Genese et orientation, Desclée de
Brouwer, 1946, p. 10.
21
Max Weber, Le metier et la vocation d'homme politique, 1919; Le Savant et le Politique,
1963, pp. 100-101.
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Dreptul juridic al cetăŃenilor europeni cuprindea recunoaşterea duşmanului
ca inamic legitim, contenciosul dintre state reglementându-se prin război, însă,
fiecare stat deŃinea înlăuntrul său monopolul violenŃei legitime în ceea ce priveşte
menŃinerea ordinii politice şi a autorităŃii.
Războiul din Golf (1990-1991) a fost considerat “drept”, deoarece armata
coaliŃiei a avut mandat ONU, şi invazia a fost considerată un răspuns faŃă de
violarea dreptului internaŃional de către Irak, atunci când Irakul a invadat Kuweitul.
IntervenŃia NATO în Kosovo, din 1999, nu a avut mandatul ONU, însă a fost
considerată retrospectiv ca legitimă, datorită presupuselor violări ale drepturilor
omului prezentate în mass-media. "Această intervenŃie a creat un precedent în
favoarea războiului umanitar – ceea ce pune problema analogiei cu o cruciadă"22,
scrie Stephen Launay, deşi "cruciada" a fost îndreptată împotriva ortodocşilor sârbi
şi a dorinŃei acestora de a-şi apăra istoria şi teritoriul istoric – leagănul civilizaŃiei
lor – şi i-a favorizat pe musulmani, creând în Mijlocul Europei o pepinieră a
terorismului internaŃional. SUA practică un fel de "idealism misionar", în sensul că
îşi justifică strategia ofensivă din Orientul Mijlociu prin distribuirea democraŃiei.
"DemocraŃia" este noua zeitate a "cruciadei", în numele căreia se poate face orice:
vechile tentative de eliberare a Ierusalimului, de sub ocupanŃii musulmani, au fost
înlocuite cu "exportul" suveranităŃii americane dincolo de frontierele Americii, în
numele "umanismului"23.
ExperŃii ONU au spus însă că regiunea Kosovo rămâne un focar de
tensiuni şi de ură interetnică, iar Irakul se confruntă cu o recrudescenŃă a violenŃei
anti-americane şi antioccidentale. RaŃiunile umanitare nu se confirmă. Nu se poate
da numele de "război umanitar" unor erori strategice şi tactice.
Se pare că "morala" e privilegiul exclusiv al celui înarmat, deci are forŃa de
a se impune. Raymond Aron spunea că "într-o lume a armatelor, statele dezarmate
nu figurează printre actorii istoriei"24, iar Zbigniew Brzezinski a desemnat Europa
ca fiind "un protectorat american"25. De la ideea "războiului drept" s-a glisat spre
22

Ibidem, p. 61.
Pierre Hassner, Etats-Units: l'empire de la force ou la force de l'empire, Chaiers de
Chaillot, nr. 54, sept. 2002; Chassan Salame, "Appels d'empire. Ingerences et resistances â
l'âge de la mondialisation", Fayard, 1996; Asupra problemei Kosovo: Norberto Bobbio,
"L'OTAN au Kosovo: une guerre juste?", în: L'Unité, 25 aprilie şi 16 mai 1999, trad.
F. Liffan în Esprit, nr. 254, iulie 1999, pp. 10-19.
24
Raymond Aron, De la defense europeenne, Contrepoint nr. 20, 1076; Idem, "Paix et
guerre entre les nations", Calman-Levy, 1984.
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Zbigniew Brzezinski, Le Grand Echiquier, Bayard, 1977; Robert Kagan, un înalt
funcŃionar american de stat insistă, în mod egal, asupra unei mari zile a neputinŃei militare
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ideea “războiului umanitar” şi apoi la aceea a “războiului preventiv” sau a
“loviturilor preventive” împotriva unui pericol presupus. Ideea războiului preventiv
face parte din secularizarea doctrinei războiului drept şi are rolul liniştirii
conştiinŃelor care trag primul foc de armă într-un conflict armat.
"Unul dintre cele mai mari principii conŃinute în Actul final de la Helsinki e
neintervenŃia în afacerile interne ale altor Ńări"26. Acest principiu nu a fost însă
respectat nici în perioada Războiului rece şi nici după aceea. Schimbarea actuală a
doctrinelor nu reprezintă decât renunŃarea la ipocrizia trecutului în favoarea unor
justificări mai demne de consideraŃie. Problema intervenŃiei armate în interiorul
unui anumit stat, chiar împotriva dorinŃei guvernului acelui stat, în scopul
declarat al prevenirii răspândirii morŃii sau suferinŃei în interiorul populaŃiei din
regiune, a pretins elaborarea unei doctrine "cu faŃă umană".
Pacifismul modern şi pacea lui Hristos
În "Dreptate, pace şi integrarea CreaŃiei", Gennadios Limouris afirmă că
fără pacea cu Dumnezeu nu poate exista o adevărată pace cu oamenii:
"Mântuirea are două dimensiuni pentru creştin: transcendenŃa şi imanenŃa.
Acolo unde nu există pace cu Dumnezeu nu poate exista pace adevărată cu
umanitatea. Nu poate exista nici o nouă umanitate până ce nu există noi persoane.
Astfel, dimensiunea verticală a Creştinismului ar putea fi descrisă în termeni de
credinŃă şi rugăciune, Biserică şi Taine, moarte şi viaŃă eternă – aşa cum am
făcut-o deja. Cu toate acestea, în acelaşi timp, nu putem să uităm
dimensiunea orizontală. Ar trebui să ne unim cu oamenii în luptele lor pentru
transformarea vieŃii şi cercetării lor în ceea ce priveşte dreptatea, pacea,
dezarmarea şi sănătatea mediului înconjurător"27.
Georges Dragas afirmă că în tradiŃia ortodoxă nu există pace fără dreptate:
"Este clar că în tradiŃia ortodoxă nu există pace fără dreptate; de asemenea, că
pacea urmează unei dăruiri necondiŃionate a milei şi dragostei, chiar în cazul
implicării suferinŃei şi morŃii inocente. Astfel, o atare ofrandă, suferinŃă şi moarte
din interiorul AlianŃei cu privire la opticile diferite ale războiului din Irak, dar nu numai, a
se vedea: Victor Davis Hanson, "Adieu a 1'Europe", Commentary, octobre 2002, trad. de
P.E Dauzat, în Le Debat, nr. 123, jan-fevr. 2003; Joseph Nye Jr. "Le Leadership american.
Quand les regles du jeu changent" (1990), trad. în franc. în: Presses Universitaires de
Nancy, 1992; Emmanuel Todd, "Apres l'Empire. Essai sur la decomposition du systeme
americain", Gallimard, 2002.
26
Hugh Beach, Interventions and just Wars: the Case of Kosovo, Studies in Christian Ethic,
vol. 13, 2000, nr. 2, p. 15.
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Gennadios Limouris, Justice, Peace and the Integrity of Creation, Insights from
Orthodoxy, World Council of Churches Publications, Geneva, 1990, p. XIII.

78

conduc la rândul lor către reconciliere, înviere şi viaŃă eternă. Aşa cum crucea
precede învierea sau cum învierea urmează crucii, tot astfel dreptatea ofrandei şi
suferinŃei necondiŃionate îi precede stabilirea reală a păcii sau stabilirea reală a
păcii urmează ofranda sau sacrificiul necondiŃionat"28.
Patriarhul ecumenic Dimitrios spune că: "Există dezordine şi teatre de
război, deoarece noi căutăm pacea independent de presupoziŃiile ei: iubirea,
adevărul, libertatea şi dreptatea; aceste condiŃii sunt atât de esenŃiale păcii încât
acolo unde ele există, pacea adevărată urmează de la sine. Pentru ca pacea să poată
veni pe pământ, noi, locuitorii pământului, trebuie să învăŃăm dreptatea"29.
Paul Tarazi oferă temeiurile biblice ale adevărului conform căruia "numai
Dumnezeu este cel care stabileşte pacea" (Shalom) (Isaia 26,12)30. În orizontul
scrierilor profetice ale Vechiului Testament există o corespondenŃă evidentă între
pace (Shalom), pe de-o parte, şi judecata echitabilă (Mishpat), dreptate
(Sedaqah) şi adevăr (Emet) pe de altă parte. În acest paralelism total, "pacea
(Shalom) e cea care depinde de judecata echitabilă (Mishpat), şi nu viceversa.
Astfel, efectul dreptăŃii va fi pacea, iar rezultatul dreptăŃii – liniştea şi încrederea
pentru totdeauna" (Isaia 32, 17). Regelui pământesc i se oferă Pacea de Sus, dar i
se pretinde dreptatea. Pacea este garantată de învierea lui Iisus, care este actul
eshatologic divin prin excelenŃă31.
În Memorandumul episcopilor ortodocşi sârbi privind situaŃia regiunii
Kosovo se dezvăluie tocmai încălcarea flagrantă a echităŃii şi a dreptăŃii - în dauna
populaŃiei creştine ortodoxe, care este în continuare prigonită şi pregătită pentru
anihilarea deplină.
Kosovo (literal: "Câmpia mierlei") este leagănul civilizaŃiei sârbeşti:
Ierusalimul sârbilor. "Kosovo este pentru poporul sârb ceea ce este Ierusalimul
pentru poporul evreu. Ca şi Ierusalimul, Kosovo nu reprezintă numai geografie şi
demografie. Este o problemă de identitate: naŃională, spirituală, creştină, culturală,
umană pentru creştinii ortodocşi legaŃi de Dumnezeu-Omul"32.
Biserica Ortodoxă Sârbă a criticat radical aroganŃa preşedintelui sârb
Miloşevici, precum şi abuzurile oamenilor politici internaŃionali, care decid
configuraŃii politice fără să Ńină cont de istorie, de identităŃi spirituale, culturale
sau naŃionale, strivind totul prin ameninŃarea unei presiuni externe din ce în ce
28
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mai agresivă. Memorandum-ul din 1992 respinge acuzaŃiile internaŃionale
privind compromisul Bisericii cu autorităŃile statale comuniste şi reafirmă
realitatea Ierusalimului sârbesc: "Biserica ortodoxă sârbească şi poporul sârb nu
au fost niciodată nici partizanii comunismului, nici ai oricărei alte ideologii
totalitare. Biserica sârbească îşi marchează deschis distanŃele faŃă de puterea
actuală şi diriguitorii ei. Vom aminti tuturor celor ce sunt la putere, în special, în
Serbia, că nici un post nu este mai important decât destinul şi libertatea poporului
în ansamblu şi viitorul copiilor noştri. Amintim, în aceeaşi măsură, tuturor
autorităŃilor, aflate la putere în Serbia, în Europa şi în lume, să respecte drepturile
şi responsabilităŃile tuturor celor care trăiesc în Kosovo şi în Metochia. Cerem ca
nici o soluŃie să nu fie impusă sub presiune exterioară, ci să fie adusă o
susŃinere veritabilă ordinii democratice, umană şi justă, de natură să protejeze
pe toŃi oamenii şi pe toate popoarele din această regiune, ce reprezintă pentru
poporul sârb, conform raŃiunii semnificaŃiei spirituale, naŃionale şi culturale, ceea
ce este Ierusalimul pentru evrei"33.
În condiŃiile agresiunii musulmane a albanezilor, mulŃi sârbi au recurs, în
disperare de cauză, la islamizarea "de formă": acest compromis îngrozitor al
apostaziei a făcut să se vorbească de "cripto-sârbi"34.
După incendierea de către albanezi a clădirilor Patriarhiei din Peci, 21 de
preoŃi şi călugări au semnat un "Apel pentru apărarea populaŃiei sârbeşti şi a
locurilor sfinte din Kosovo şi Metochia". În studiul "Noua Golgotă sârbească"
se arată că ancheta ziarului Washington Post a descoperit faptul că CIA şi
NATO au colaborat cu UCK-ul albanez (miliŃiile musulmane albaneze), încă din
aprilie 194835.
Biserica Ortodoxă Sârbă a condamnat şi violenŃele armatei şi populaŃiei
iugoslave din 1999, care au dus la expulzarea a sute de mii de albanezi. În aceste
condiŃii, mănăstirea Visoki Deciani a adăpostit 200 de femei şi copii albanezi,
distribuind ajutoare umanitare în toată regiunea Deciani36.
Atacul sârbesc nu a făcut decât să sporească ura musulmanilor.
Complicitatea forŃelor internaŃionale KFOR cu musulmanii a condus la
distrugerea prin explozii şi incendierea a 112 sanctuare ale Ortodoxiei. Albumul
color al tuturor acestor profanări, precum şi a barbariei musulmane moderne,
poartă numele "Kosovo-ul răstignit". Au ajuns de notorietate cuvintele episcopului
sârb Artemie, care a afirmat: "Chiar şi bisericile care au supravieŃuit de-a lungul
33
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celor 500 de ani de jug turcesc nu au mai putut supravieŃui celor 18 luni de pace
internaŃională37.
OperaŃiunea Bisericii, din anul 2002, sub titlul: "Să ne restaurăm
Sanctuarele prin rugăciune" a avut parte de noi provocări teroriste musulmane.
Pacea impusă de NATO este şi rămâne discutabilă în acest context.
Pacea creştină este Pacea care vine de sus. Expresia "Pacea care vine de sus"
arată că adevărata pace este, în profunzimile ei, un har pe care oamenii îl primesc
de la Dumnezeu, fiind uniŃi cu El şi în El, în convertirea totală a inimii şi
îndeplinirea poruncilor Sale. Această pace interioară şi spirituală precede orice altă
formă de pace reală şi durabilă.
Unul dintre primele texte ale Vechiului Testament unde se pune problema
păcii este, în Cartea Numerilor (6, 26), un cuvânt al lui Dumnezeu către Moise,
indicându-i cum să-i binecuvânteze pe fiii lui Israel: "Domnul să-Şi dea harul Său
şi să-Ńi aducă pacea!" De aici, rezultă că pacea este un dar şi că ea vine în primul
rând de la Dumnezeu. Numeroase pasaje ale Noului Testament ne confirmă acest
lucru. Arătându-Se discipolilor Săi, Hristos înviat zice: "Pacea vouă". La fel,
preotul ortodox, în momentele cele mai importante ale rugăciunii, se adresează
credincioşilor, zicând: "Pace vouă". Simbolistica sărutului păcii între slujitori (dar
nu numai Liturghiile apusene păstrează această tradiŃie şi pentru credincioşi) arată
că doar în sensul păcii şi iubirii reciproce este posibil să mărturisim credinŃa
comună, şi să ne apropiem "fără nevrednicie şi judecată" de taina comuniunii
trupului dat şi de sângele răspândit pentru toŃi de către Hristos. O taină a păcii, aşa
cum subliniază Sfântul loan Gură de Aur.
Sfântul Apostol Pavel îşi începe epistolele: "Har vouă şi pace de la
Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul nostru Iisus Hristos" (Rom. 1, 7:.cf. I
Cor. 1, 3; Ef. 1, 2; I Tes. 1, 2; 1 Tim. 1,2; 2 Tim. 1, 2; Tit. 1, 4; Filip. 1,3; Filim. 3).
Acelaşi Apostol mai zice: "Iar Domnul Păcii însuşi să vă dea vouă pacea..." (2 Tes.
3, 16). Şi Sfântul loan adaugă: "Har, milă, pace fie cu voi, de la DumnezeuTatăl..., în adevăr şi iubire" (2 loan 3).
Ca dar de la Dumnezeu, harul este o energie divină, o calitate divină
activă care străluceşte şi se comunică. Cartea Judecătorilor spune că Dumnezeu I
S-a arătat lui Ghedeon ca "pace" şi că Ghedeon I-a ridicat un altar Domnului, pe
care 1-a numit: „Domnul este pacea" (Jud. 6, 23-24). Profetul Miheia spune mai
precis: "El însuşi va fi pacea" (Mih. 5, 4). Pavel, Apostolul Neamurilor, îl
numeşte pe Dumnezeu: "Dumnezeul păcii" (1 Cor. 14, 33; 2 Col. 13, 11; 1 Tes. 5,
23; Evr. 13, 20).
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Această pace de sus, ce vine de la Tatăl, a fost comunicată la origine nu
doar omului, ci tuturor fiinŃelor create de Dumnezeu. Pacea are o dimensiune
cosmologică. SfinŃii PărinŃi, în unanimitate, descriu starea paradisiacă fiind o
stare în care omul trăieşte în pace cu Dumnezeu, cu el însuşi, cu aproapele şi cu
celelalte creaturi.
Această pace ia sfârşit prin păcatul strămoşesc: ieşind din comuniunea cu
Dumnezeu, în mod voluntar, ProtopărinŃii se privează de harul pe care l-au primit
de la El, şi, drept consecinŃă, de pacea care era una dintre formele acestei garanŃii.
După SfinŃii PărinŃi, păcatul primului om a constat în dorinŃa acestuia
de a se auto-îndumnezei, în tentaŃia de a deveni Dumnezeu prin el însuşi, în afara
lui Dumnezeu şi fără Dumnezeu, după ce fusese chemat să se împărtăşească de
viaŃa dumnezeiască în Dumnezeu şi prin harul Său, prin iubire şi împlinire
liberă a VoinŃei Sale.
Adam a substituit iubirea lui Dumnezeu cu iubirea de sine. Această iubire,
egoistă şi nihilistă, pe care PărinŃii greci, ca Evagrie Ponticul38, Teodor al
Edesei 39 şi Sfântul Ioan Damaschinul 40 o califică drept „demnă de ură
universală", introduce în lume o veritabilă stare de război. Omul devine totodată
duşman al lui Dumnezeu, al lui însuşi, al aproapelui său şi al altor făpturi ale
creaŃiei, această stare manifestându-se sub diversele forme ale opoziŃiei şi
diviziunii.
De la opoziŃia fundamentală care se stabileşte între om şi Dumnezeu
decurge faptul că omul se găseşte divizat în el însuşi, facultăŃile sale, care erau
înainte dictate de Dumnezeu şi unite cu El, cunoscând astfel dizarmonia,
dezordinea, agitaŃia şi opoziŃia.
De la separarea de Dumnezeu decurge şi opoziŃia oamenilor între ei, pentru că
nu se mai iau în considerare după unitatea în Dumnezeu. Polaritatea sexuală originară,
care îşi găsea armonia în complementaritate, devine diviziune şi opoziŃie între sexe.
Iubirea egoistă de sine, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, este la
originea "diviziunii care domneşte în prezent în natură"41, ea este cea care ne-a
îndepărtat în mod înşelător de Dumnezeu şi de ceilalŃi42, ea este cea care "a
abrutizat natura [noastră] şi a divizat esenŃial unica umanitate în părŃi numeroase şi
antagoniste şi, în mod natural, distrugătoare"43. Din această patimă de căpătâi,
afirmă SfinŃii PărinŃi, se trag toate rivalităŃile: invidia, gelozia, vrajba,
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duşmănia, lupta, nesociabilitatea44, injustiŃia, exploatarea celuilalt45, crimele46, şi,
cum subliniază Clement al Alexandriei, războaiele47.
Alături de iubirea de sine, Sfântul Maxim plasează alte două patimi,
pe care le consideră la fel de grave şi surse ale tuturor celorlalte: ignoranŃa şi
tirania48.
IgnoranŃa apare, ca sursă a diviziunilor, drept o excelentă aliată a iubirii de
sine, care este pentru om ignorarea lui Dumnezeu, a lui însuşi (adică a naturii şi a
vocaŃiei sale spirituale) şi a aproapelui său, în realitatea spirituală a chipului lui
Dumnezeu şi a fiului lui Dumnezeu, prin filiaŃie divină.
În ceea ce priveşte tirania, pe care Sfântul Grigorie de Nazianz o
numeşte "iubirea de putere" (Philarhia)49, şi Sfântul Isaac Sirul "iubirea de a
porunci"50, nu este doar pasiunea celor care posedă puterea şi o folosesc în mod
despotic, nici o pervesiune a autorităŃii celor cărora le-a fost dată51; ea este o
patimă fundamentală care locuieşte în omul decăzut şi pe care acesta o manifestă
sau tinde să o manifeste în toate relaŃiile cu ceilalŃi, la orice nivel sau în toate
domeniile în care se situează (conjugal, familial, profesional sau social),
traducându-se printr-o tendinŃă de a dirija, guverna sau domina pe aproapele, de a
avea autoritate asupra lui sau de a-1 supune voinŃei sale.
Istoria Israelului, aşa cum ne-o relatează Vechiul Testament, ne
apare ca o continuă alternare a războaielor şi a păcii precare, Dumnezeu
stabilind cu poporul Său o alianŃă pe care acesta n-o păstrează pentru mult
timp. ProfeŃii deplâng mizeria umanităŃii, încercând în permanenŃă să raporteze
omenirea la Dumnezeu. Dar oamenii nu se arată doar infideli: ei se găsesc
complet mutilaŃi în urma păcatului strămoşesc. ProfeŃii, constată SfinŃii
PărinŃi ai Bisericii, eşuează cu toŃii atunci când vor să scoată omenirea din
starea sa păcătoasă înrobitoare, şi Îl cheamă pe Dumnezeu, singurul care poate
s-o vindece de boala gravă de care suferă52.
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Astfel, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său pentru a elimina bariera pe care
păcatul a stabilit-o între oameni şi Dumnezeu. În acelaşi timp, Dumnezeu şi
om, Cuvântul întrupat a reunit în persoana Sa umanitatea cu Dumnezeu. El
suprimă, prin puterea Sa divină, în natura umană pe care Şi-a asumat-o,
deviaŃiile pe care aceasta le-a cunoscut în urma păcatului strămoşesc, şi o
restabileşte în starea sa originară; El elimină puterea diavolului, a păcatului şi a
morŃii, biruind toate tentaŃiile şi slăbiciunile, prin moartea Sa; iar prin
înviere, El ne repune în posesia vieŃii care vine de la Dumnezeu. Învierea şi toată
iconomia salvatoare a Cuvântului întrupat sunt considerate de către SfinŃii PărinŃi,
în urma Sfântului Apostol Pavel, ca o operă de pacificare, în sensul cel mai înalt al
cuvântului. De fapt, Hristos, prin Botezul Său, lupta Sa victorioasă împotriva
ispitirilor, prin suferinŃele şi patimile Sale, prin moartea Sa pe Cruce şi prin
Învierea Sa, ne-a împăcat cu Dumnezeu, cu noi înşine şi cu semenii noştri.
Sfântul Pavel scrie în epistola sa către Efeseni (2, 13-14): "Acum însă, fiind în
Hristos Iisus, voi, care altădată eraŃi departe, v-aŃi apropiat prin sângele lui
Hristos. Căci El este pacea noastră, El care a făcut din cele două – una, surpând
peretele din mijloc al despărŃiturii".
Aşadar, pacea, precum toate darurile divine la care Dumnezeu ne cheamă
să participăm, nu poate fi dobândită decât cu preŃul unui efort constant, prin care
noi ne străduim să ne conformăm lui Dumnezeu în practica preceptelor Sale,
ceea ce îl face pe Psalmist să afirme: "Mare este pacea celor ce iubesc Legea Ta"
(Ps. 118, 165). La rândul său, Apostolul Pavel spune: "... pace oricui face
binele" (Rom. 2, 10).
Acest efort, această neîntreruptă asceză, care constă în împlinirea
poruncilor dumnezeieşti, ia forma unei lupte împotriva patimilor, destinată efectiv
să "omoare" vechiul om, şi în mod corelativ să trăiască după virtuŃile ce îl
caracterizează pe omul cel nou în Hristos. Prin acest nou etos, omul se face,
personal şi liber, imitatorul lui Hristos, murind cu El pentru a învia şi a trăi din nou,
cu El.
Omul nu cunoaşte pacea, ne învaŃă SfinŃii PărinŃi, decât dacă prin propriul
său efort colaborează cu harul şi elimină din el toate patimile care locuiesc în
natura sa decăzută. El trebuie, pentru a obŃine pacea, să fi învins în primul rând
patimile, care sunt în mod particular generatoare de opoziŃie şi divizare, toate
formele de agresivitate dirijate împotriva aproapelui, vanitatea, orgoliul, tirania.
Dar pentru că patimile sunt legate între ele, omul nu poate cu adevărat să
găsească pacea dacă nu le-a învins pe toate.
Pentru a cuceri această pace şi toate bunurile care o însoŃesc, omul trebuie
să investească în efort toată agresivitatea sa, în loc de a o folosi împotriva
aproapelui. Tocmai această luptă interioară, spirituală, invizibilă, împotriva

84

puterilor demonice, tentaŃiilor, patimilor, constituie ceea ce Apostolul Pavel
numeşte "lupta bună" (1 Tit. 1, 18; 6, 12; 2 Tit. 4, 7). Această violenŃă este
recomandată de Hristos, când ne învaŃă: "... împărăŃia cerurilor se ia prin
străduinŃă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea" (Mat. 11, 12).
Pacea este strâns legată de posesia virtuŃilor. Ea este cert legată, mai întâi,
de virtuŃile care sunt opuse patimilor ce stârnesc diviziunea şi opoziŃia: detaşarea
de bunurile materiale, de plăceri şi, mai presus de orice, smerenia53 şi mila54, şi,
printre formele diverse ale milei, iubirea de duşmani, atât de greu de atins. Dar, în
realitate, datorită faptului că toate virtuŃile sunt legate între ele, pacea nu poate fi
complet obŃinută decât dacă ele sunt toate prezente. Astfel, Sfântul Nicolae
Cabasila scrie: "De vreme ce cuvântul dreptate, în Evanghelie, nu înseamnă doar
reparaŃia echitabilă, ci toate felurile virtuŃii, tot aşa termenul de pace este ceva
universal: este fructul tuturor virtuŃilor, dar şi al înŃelepciunii spirituale. Pentru
că acela care este lipsit de orice virtute nu ar putea avea o pace perfectă; însă
cel care vrea să aibe această pace, trebuie să o fi atins trecând prin toate
virtuŃile"55.
În planul individual, pacea percepută de înŃelepciunile acestei lumi este
o stare mai mult sau mai puŃin profundă şi mai mult sau mai puŃin stabilă în
calmul său interior, adesea fondată pe simpla inactivitate a facultăŃilor, care
este un fel de somn sau chiar un fel de moarte psihologică; o astfel de stare nu
mărturiseşte o schimbare de ordin spiritual, lăsând să subziste în adâncul inimii
patimile opuse adevăratei păci. In planul colectiv, pacea concepută de lume este o
pace care administrează relaŃiile între oameni într-un mod pur exterior, căutând
să se stabilească după mijloace exclusiv umane; mai degrabă decât o pace, este
absenŃa neliniştilor exterioare. În plan politic, istoria ne permite să constatăm
câte păci de acest gen au fost sau nu false, fondate pe dominaŃia unei puteri asupra
alteia, pe înŃelegerea mai multor state în detrimentul altuia sau sub acŃiunea de
intimidare, adică sub frică sau compromisuri politice, unde interesele reciproce,
adesea sordide, sunt în joc. Orice pace stabilită în aceste condiŃii nu poate fi
decât instabilă şi înşelătoare, pentru că rămâne fondată pe patimi şi neputinŃe
umane, adesea aceleaşi care sunt la originea rivalităŃilor şi războaielor. Această
pace, dar şi cele care sunt fondate pe falsele înŃelepciuni ale acestei lumi sau pe
indiferenŃa spirituală faŃă de sine şi de ceilalŃi, sunt respinse de Hristos, când
zice: "Să nu credeŃi că am venit să aduc pacea pe pământ" (Mat. 5, 34).
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O autentică pace între oameni, în orice domeniu, nu poate decurge sau
izvorî decât din pacea spirituală a Evangheliei, care cheamă fiecare persoană
s-o dobândească, şi ea presupune renunŃarea din partea fiecăruia la toate patimile
care îl ataşează de el însuşi şi îl separă de Dumnezeu şi de aproapele nostru. La
realizarea acestei păci ne invită Hristos, când spune: "FericiŃi făcătorii de pace, că
aceia Fiii lui Dumnezeu se vor chema" (Mat. 5,9).
Lumea de astăzi, factorii de răspundere şi "marii" actori politici şi militari
internaŃionali trebuie să fie conştienŃi că, pentru a găsi pacea între noi, trebuie mai
întâi s-o găsim în noi înşine, iar pentru a o afla în noi, trebuie s-o descoperim în şi
prin Dumnezeu.
Odată ce am intrat în posesia ei, vom putea, prin milostenie şi iubire, să
strălucim în pace, ca în orice virtute, şi s-o comunicăm altora. După ce am devenit
proprii noştri pacifişti, putem fi pacifiştii celor care ne înconjoară.
Spiritualitatea ortodoxă este comuniunea cu Unul Dumnezeu în Trei
Persoane. Iubirea treimică este sursa, exemplul şi modelul oricărei păci şi oricărei
comuniuni umane. Spiritualitatea ortodoxă ne cheamă la o luptă spirituală: lupta,
în sinergia tainică a harului divin şi a voinŃei umane care se deschide spre ea;
lupta împotriva impulsurilor egoiste, împotriva "patimilor" ce distrug pacea
interioară şi pacea în lume. Prin Oamenii deveniŃi, printr-o lungă şi asiduă
asceză, fiinŃe ale păcii şi ale împăcării, pacea primită de la Dumnezeu poate să
strălucească în lume. "Dobândeşte pacea şi mii de oameni în jurul tău o vor primi",
ne învaŃă Sfântul Serafim de Sarov, un mare părinte spiritual al secolului XIX.
Dacă fiecare dintre noi ar încerca să dobândească această pace interioară, lumea
întreagă, printr-o contaminare binefăcătoare, ar cunoaşte "pacea care vine de sus".
Prin urmare, convertindu-ne noi înşine la voinŃa lui Dumnezeu şi
purificându-ne pentru a fi vrednici să primim harul Său, vom putea găsi în
Dumnezeu unitatea şi pacea la care aspirăm, şi să îndeplinim poruncile lui
Hristos: "... trăiŃi în pace unii cu alŃii" (Marcu 9, 50).
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ASISTENłA RELIGIOASĂ ÎN OPERAłIILE
MULTINAłIONALE
Preot drd. Valentin LAZĂR
Statul Major al ForŃelor Terestre

Misiunea – activitate tipic militară şi misiunea creştină
entru înŃelegerea temei de abordat, dorim ca pe parcursul prezentei
lucrări să se facă distincŃia necesară între misiunea creştină şi
misiunea, nu neapărat de luptă, ci misiunea în înŃelesul general, ca
activitate tipic militară.
Misiunea creştină este “vocaŃia apostolică” a Bisericii de a face cunoscută
tuturor voia lui Dumnezeu şi Evanghelia lui Hristos, chemând la reconciliere în
numele lui Dumnezeu prin pocăinŃă şi botez (“Mergând, învăŃaŃi toate neamurile,
botezându-i…”, Matei 28,19)1.
Misiunea, ca activitate tipic militară (fie că este vorba de misiune de foc
sau altfel de misiune), este acea activitate prin care se asigură exercitarea actului de
comandă. Aceasta trebuie să fie respectată şi îndeplinită.2
Misiunea (militară) mai este definită ca “sarcina pe care un militar… o are
de îndeplinit într-o acŃiune specific militară. Ea se stabileşte de comandantul
eşalonului superior şi se face cunoscută prin ordin, prezentată într-o formă clară şi
precisă, însoŃită de principalele elemente care contribuie la îndeplinirea ei”.3

P

1

Pr. prof. dr. Ion Bria, DicŃionar de Teologie Ortodoxă, Bucureşti, 1981, p. 296
Frederic de Mullinen, Dreptul războiului şi forŃele armate (rezumat pentru comandanŃi),
Bucureşti, 1994, p.5
3
Lexicon militar, colectiv, Bucureşti, 1980, p.448-449; Lexicon militar, colectiv, Chişinău,
1994, p.224
2
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1. Definirea subiecŃilor creştini - păstoriŃii
SubiecŃii cărora noi le slujim sunt în general militari. Ei sunt creştini cu un
statut aparte. Nota lor distinctă constă în faptul că sunt “creştini aflaŃi sub
jurământ”. Pentru a-i înŃelege trebuie să ştim că morala creştină defineşte
jurământul ca fiind “chemarea lui Dumnezeu ca martor al adevărului afirmaŃiei
noastre sau ca garant al promisiunii făcute”4 de noi. Este adevărat că slujirea
noastră are în vedere şi alte categorii de personal decât cele mai sus amintite şi
definite, cum ar fi bunăoară: salariaŃii civili, militarii angajaŃi pe bază de contract şi
alŃii. Atât în primul caz , cât şi în celelalte este normal, având în vedere “unitatea
de diversitate” (Ioan 17,21), să acceptăm că oamenii pot avea şi alte convingeri
decât cele ortodoxe şi atunci este necesar să fie trataŃi cu îngăduinŃă evanghelică şi
respectaŃi ca şi ortodocşii.
În timpul misiunilor de menŃinere a păcii şi nu numai, în campanie şi în
timpul altor misiuni, teatrul de operaŃii ne pune în faŃa unor realităŃi aparŃinând
asistenŃei religioase ce impun soluŃii. În atare condiŃii, preotul prinde în ordinea lui
de gândire, în virtutea poruncii Mântuitorului Hristos “iubiŃi pe vrăjmaşii voştri…”
(Matei 5,44), a normelor de drept umanitar şi a normelor internaŃionale pe care
România le-a semnat şi asimilat (ConvenŃia de la Geneva 1929, 1949 şi
protocoalele aferente), modalităŃi de asistenŃă religioasă, cu respectarea specificului
confesional ce vizează pe inamic, decedaŃii inamicului, eventualii prizonieri şi
locurile unde sunt cazaŃi prizonierii (lagărele), camp-urile de refugiaŃi, bolnavii,
răniŃii ambelor părŃi implicate în conflict în cazul în care în zona de activitate a
preotului se află vreun spital, eventual aliaŃii, în cazul în care sunt unii ca aceştia îi
reprezintă pe acei “şi alŃii” menŃionaŃi mai sus.
2. Misiunea de menŃinere a păcii – realitate pe parcursul şi în cadrul
căreia se desfăşoară activitatea liturgică, pastorală şi educativă
a) Abordare generală
Participarea statelor la operaŃiunile multinaŃionale de menŃinere a păcii nu
este o modă determinată de amploarea actuală a situaŃiei conflictelor, ci va rămâne
cu siguranŃă şi în viitor o modalitate eficientă de gestionare a crizelor. Pentru foarte
multă vreme de acum încolo operaŃiunile de pace vor fi o formă de activitate
politică, diplomatică, umanitară şi militară, o misiune de prim rang a organizaŃiilor
internaŃionale, a guvernelor şi forŃelor armate din toate statele. Ceea ce se întâmplă
în arena mondială în ultimul timp o demonstrează cu prisosinŃă, căci aceasta pare a
fi singura posibilitate de asigurare a stabilităŃii şi echilibrului pe plan internaŃional.

4

Teologia Morală Ortodoxă, vol.2, colectiv, Bucureşti, 1980, p.67
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Creşterea importanŃei operaŃiunilor de menŃinere a păcii este relevată şi de
următoarele date statistice: din 1948 până în prezent au funcŃionat 35 de misiuni de
pace numai în sistemul O.N.U., din care 17 sunt curente. La ele au participat
20.000 de militari şi 89.356 de poliŃişti din 77 de Ńări. Şi-au pierdut viaŃa 1.194 de
eroi ai păcii, iar bugetul total al operaŃiunilor a fost de 12,5 miliarde dolari, din care
8,5 milioane numai pentru operaŃiunile curente. După primul război din Golf,
Statele Unite au căutat în mod constant să transforme forŃele militare ale NATO în
forŃe convenŃionale, dotate cu înalte tehnologii şi cât mai multe elemente
interoperabile. În acelaşi timp, NATO a urmărit să dezvolte capabilităŃi
suplimentare pentru desfăşurarea misiunilor în afara ariei tradiŃionale şi proiecŃiei
forŃei, dintre care multe după modelul capabilităŃilor americane.
ForŃa de Răspuns a NATO reprezintă simbolul unei astfel de intenŃii. În
general, ambele eforturi au oglindit sentimentul că NATO trebuie să găsească un
nou motiv de existenŃă post Război Rece bazat pe noi misiuni şi noi capabilităŃi.
Statele europene membre NATO cheltuiesc mai mult de 220 de miliarde de dolari
americani pentru forŃele lor militare şi au efective de aproximativ 2,2 milioane de
militari în serviciul active şi aproximativ 2,6 milioane de rezervişti. OperaŃiunile
militare pe care S.U.A. le desfăşoară în Irak s-ar putea cifra , când situaŃia se va
stabiliza în această zonă, undeva între 1000 şi cu puŃin peste 2000 de miliarde de
dolari americani.
Chiar dacă evoluŃia viitoare a problematicii menŃinerii păcii nu poate fi
prevăzută, cu certitudine un lucru este sigur: există o voinŃă internaŃională de a
salvgarda pacea în lume şi nici un efort în această direcŃie nu este inutil.5
Iată, tot atâtea motive ca autorităŃile publice din România – politicieni,
diplomaŃi şi militari – să cunoască modalităŃile de concepere, organizare şi
desfăşurare a acŃiunilor destinate să asigure pacea la nivel zonal, continental şi
mondial, precum şi structurile şi funcŃionarea forŃelor de pace. Participarea
României la acŃiunile multinaŃionale de menŃinere a păcii trebuie privită ca o
problemă care Ńine de promovarea propriilor interese naŃionale şi nu ca expresia
unor imperative impuse de marile puteri care dirijează jocul organizaŃiilor
internaŃionale. Parte integrantă a Europei şi a lumii, România trebuie să-şi asume în
mod liber şi responsabil îndatorirea şi dreptul de a acŃiona în cadrul eforturilor
internaŃionale de salvgardare a păcii şi securităŃii internaŃionale. ConştienŃi de
faptul că în lipsa acestui demers România nu-şi poate asigura propria securitate
naŃională, factorii de decizie politică şi militară au conceput după 1990 un sistem

5

ModalităŃi şi proceduri de întrebuinŃare a trupelor de uscat în acŃiuni neconvenŃionale
(studiu – SecŃia operaŃii – Statul Major al ForŃelor Terestre), Bucureşti, 1997, p.171
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coerent de integrare în sistemul regional şi mondial de asigurare a stabilităŃii şi a
păcii.
În contextul actualelor descinderi ale societăŃii româneşti, racordarea
armatei române la evoluŃia fenomenului militar internaŃional determină o
organizare şi o pregătire specifică pentru o nouă şi o importantă misiune:
participarea la operaŃiuni de menŃinere a păcii sub egida O.N.U, în cadrul
operaŃiunilor NATO sau a altor organisme internaŃionale.
Până în prezent, calendarul participării armatei române la operaŃiuni de
menŃinere a păcii cuprinde:
 participarea cu observatori la misiunea UNAVEM (pentru Irak şi
Kuweit) şi cu supravegherea îndeplinirii de către Irak a rezoluŃiilor
O.N.U.;
 participarea cu observatori militari în Republica Moldova (sub egida
O.S.C.E.);
 prezenŃa a 5 ofiŃeri români în cadrul unui detaşament belgian în
Ruwanda (este pentru prima oară în istoria operaŃiunilor O.N.U. când
ofiŃerii unei Ńări participă în cadrul forŃelor armate ale altei Ńări);
 participarea spitalului de campanie în Somalia – misiunea UNAVEM
II, respectiv în Angola – împreună cu un batalion de infanterie –
misiunea UNAVEM III;
 participarea cu un batalion de geniu în cadrul I.F.O.R. (forŃa de
implementare a păcii) – devenită S.F.O.R. – misiunea “EFORT
CONCENTRAT” în Bosnia;
• participarea militarilor români la misiunile de menŃinere a păcii din
Afganistan şi Irak.
ForŃele O.N.U. de menŃinere a păcii au fost înfiinŃate în anul 1948, prima
implicare de marcă a “căştilor” sau “beretelor albastre” (culoarea steagului
NaŃiunilor Unite) a fost prilejuită de criza canalului Suez în 1956.6
b) OperaŃiunile de menŃinere a păcii între tradiŃie şi actualitate
Carta O.N.U., convenŃiile şi tratatele internaŃionale nu conŃin o definiŃie
oficială a operaŃiunilor de menŃinere a păcii. Nici Comitetul Special al
OperaŃiunilor de MenŃinere a Păcii, instituit în 1965, ca organism subsidiar al
O.N.U. pentru pregătirea şi planificarea unor astfel de activităŃi, n-a definit acest
concept. Din documentele sale rezultă implicit (şi nu expres) că activităŃile militare
desfăşurate de misiunile de observatori şi de forŃele de urgenŃă instituite de O.N.U.
ca unităŃi militare, fac parte din “operaŃiunile de menŃinere a păcii”. O definiŃie
6
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general valabilă, care să puncteze genul acestor misiuni, nu există . Există însă o
definiŃie descriptivă, conform căreia menŃinerea păcii este o operaŃiune decisă de
către NaŃiunile Unite sau de către alt grup de state, în scopul instituirii păcii într-o
zonă de conflict, operaŃiune desfăşurată de unităŃi militare care nu pot utiliza forŃa
armată în îndeplinirea sarcinilor lor. O altă definiŃie a fost dată de Academia
InternaŃională a Păcii, care consideră că prin operaŃiunile de menŃinere a păcii
trebuie să înŃelegem operaŃiunile desfăşurate prin intervenŃia paşnică a unui terŃ, în
scopul prevenirii, limitării, moderării sau încetării ostilităŃilor interne sau interstate. În concept este vorba de intervenŃia organizată şi dirijată a unor subiecte de
drept internaŃional care folosesc pentru stabilirea şi menŃinerea păcii forŃe militare,
poliŃieneşti şi civile multinaŃionale. Astăzi atât în documentele O.N.U., cât şi în
cele ale O.S.C.E., operaŃiunile de menŃinere a păcii reprezintă o tehnică ce se
extinde atât la posibilităŃile de prevenire a conflictelor, cât şi la cele de restabilire a
păcii, cuprinzând:
 diplomaŃia preventivă;
 realizarea păcii;
 menŃinerea păcii;
 impunerea păcii;
 construcŃia păcii.7
Acest mod de concepere a asigurării păcii presupune o interacŃiune între
momentele de realizarea păcii şi construcŃia păcii, adică între fazele de prevenire
ale unui conflict, de menŃinere propriu-zisă a păcii şi de reconstrucŃie
postconflictuală.
TendinŃa de a depăşi cadrul abordării clasice a conceptului de menŃinere a
păcii apare ca normală în cadrul creat de Carta O.N.U., deoarece, prin aceasta,
organizaŃia se adaptează la cerinŃele şi realităŃile lumii contemporane. Acest lucru a
determinat lansarea unui nou concept, acela de “operaŃiuni de sprijinire a păcii”,
care acoperă întreaga gamă definită separat până în prezent – prevenirea
conflictelor, realizarea, menŃinerea, impunerea şi consolidarea păcii .
Se impune explicitarea denumirii de “operaŃiuni”. OperaŃiunile de
menŃinere a păcii sunt un gen de acŃiuni militare care pot avea desfăşurări paralele
pe toate palierele artei militare, de la nivel tactic până la cel strategic, în funcŃie de
caracteristicile geografice şi temporale, de amploarea forŃelor şi acŃiunilor.
De la data constituirii sale, O.N.U. a acŃionat doar în două situaŃii: războiul
din Coreea (1950) şi în cazul agresiunii Irakului asupra Kuweitului (1991), deşi în
aceasta perioadă au avut loc peste 150 de conflicte armate pe teritoriul a 84 de Ńări.

7
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Practica internaŃională, cât şi teoria O.N.U. despre menŃinerea păcii susŃin o dublă
accepŃiune a noŃiunii.
Astfel, în raportul secretarului general asupra activităŃii organizaŃiei se
arată că operaŃiunile de menŃinere a păcii sunt extrem de diverse şi înglobează o
gamă de activităŃi aproape nelimitată pe plan politic, geografic şi social. Din
această cauză nu există un singur tip de misiuni, ci tipuri de operaŃiuni de
menŃinere a păcii, fiecare misiune fiind unică în felul ei.
Există, de asemenea, posibilitatea ca menŃinerea păcii să fie iniŃiată nu
numai sub auspiciile O.N.U., ci şi de către organizaŃiile regionale, în virtutea
capitolului VIII din Carta O.N.U.
c) Temeiul juridic al operaŃiunilor de menŃinere a păcii
Fundamentul juridic al operaŃiunilor de menŃinere a păcii se regăseşte în
primul din cele patru scopuri ale organizaŃiei.
• MenŃinerea păcii şi securităŃii internaŃionale prin folosirea unor măsuri
colective eficace pentru prevenirea şi înlăturarea ameninŃărilor contra păcii şi
reprimarea actelor de agresiune şi a altor încălcări ale păcii, rezolvarea pe cale
paşnică a tuturor diferendelor şi situaŃiilor care ar duce la încălcarea păcii.
Metodele ce pot fi utilizate în menŃinerea păcii sunt dezvoltate în
capitolele IV (Reglementarea paşnică a diferendelor) şi VII (AcŃiunea în caz de
ameninŃare a păcii sau agresiune) din Carta O.N.U., fără ca temeiul legal al
operaŃiunilor să fie formulat în mod expres.
De asemenea, sunt considerate izvoare juridice pentru operaŃiunile de
menŃinere a păcii tratatele de constituire a unor organizaŃii internaŃionale mandatate
de state în acest sens .
Date fiind ambiguităŃile, se impune o delimitare conceptuală clară şi o
reglementare juridică a statutului şi intervenŃiei forŃelor de menŃinere a păcii.
Baza juridică directă şi concretă a participării Ńării noastre la acest gen de
acŃiuni o reprezintă art.5 din Legea nr.45/1994 a apărării naŃionale a României,
care dispune: “În interesul securităŃii colective şi potrivit obligaŃiilor asumate de
România prin tratate internaŃionale, la solicitarea preşedintelui României, se
supune Parlamentului spre aprobare participarea cu efective militare de constituire
a forŃelor internaŃionale destinate menŃinerii păcii sau în scopuri umanitare”.8
În sprijinul acestei afirmaŃii se impune prezentarea unei argumentări
adecvate:
ambiguitatea conceptului de “menŃinere a păcii” care apare mai mult ca o
problema acută şi o aspiraŃie legitimă a umanităŃii decât ca un instrument juridic
8
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internaŃional suficient de necesar pentru a asigura pacea şi securitatea
internaŃională. Dacă agresiunea este definită şi condamnată, pacea şi menŃinerea ei
nu-şi găsesc o reflectare efectivă şi o delimitare clară prin prevederile consacrate de
dreptul internaŃional, dând naştere la interpretări conjuncturale şi generând uneori,
chiar intervenŃii şi conflicte sângeroase sub o “umbrelă” generoasă;
 insuficienta reflectare în Carta O.N.U. sau în convenŃii şi tratate
internaŃionale a problematicii forŃelor O.N.U., caracterul sumar conturat al
fundamentului juridic, al instituirii şi acŃiunii forŃelor multinaŃionale;
 depăşirea cadrului internaŃional de folosire a forŃelor O.N.U. şi angajarea
acestora în operaŃiuni de menŃinere a păcii în conflicte cu caracter intern, îndeosebi
interetnic;
 lărgirea mandatului forŃelor O.N.U. dincolo de orice prevederi ale Cartei
sau ale altor instrumente juridice internaŃionale (misiuni cu caracter politic –
restabilirea democraŃiei – Angola, Mozambic, El Salvador, Somalia, Cambogia,
Haiti, Irak; militari de specialitate – demnitari – Afganistan, Cambogia, Somalia;
umanitar – asistenŃă alimentară, medicală, culturală – ex. Iugoslavia, Somalia,
Ruwanda).
Realitatea lumii contemporane impune redimensionarea conceptului de
operaŃiuni de menŃinere a păcii, sub cel puŃin două criterii.
În raport cu un conflict armat:
• prevenirea conflictului armat;
• reducerea amplorii sau prevenirea agravării conflictului armat;
• reconstrucŃie postconflictuală .
Acestea sunt cuprinse într-un nou concept care acoperă întreaga gamă
enumerată mai sus, şi anume operaŃiuni de sprijinire a păcii.
Privite prin prisma angajării de facto (sau nonangajării) a forŃelor O.N.U.,
naŃiunile de conflict internaŃional, conflict intern (Rusia – Cecenia – decembrie
1994), conflict secundar (Peru – Ecuador – februarie 1995) capătă contururi tot mai
dificil de precizat.
d) Angajarea României in misiunile de menŃinere a păcii
Problematica angajării României şi participarea armatei române la
operaŃiunile de menŃinere a păcii sub egida O.N.U., în cadrul operaŃiunilor NATO
sau a altor organisme internaŃionale este deosebit de complexă, datorită
implicaŃiilor politice, juridice, militare (doctrina, ştiinŃa şi arta militară, pregătire
profesională) şi nu în ultimul rând economice.
Sub aspect politic, eforturile interne şi internaŃionale sunt orientate spre a
evidenŃia percepŃia conform căreia România îşi afirmă disponibilitatea de a fi
complet şi cât mai rapid asimilată şi integrată în mecanismul de securitate
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europeană şi internaŃională. Decizia politică în acest sens trebuie să întrunească
consensul forŃelor politice parlamentare şi nonparlamentare, aprobarea şi sprijinul
opiniei publice interne, dar şi internaŃionale, să fie agreată la nivel guvernamental
şi nonguvernamental, precum şi de către populaŃia Ńării (zonei) în care trupele
române urmează să fie dislocat.
Aceasta presupune o analiză lucidă şi atentă, explicită şi transparentă a
avantajelor şi dezavantajelor implicării în diferite “puncte fierbinŃi” de pe glob,
private prin prisma intereselor naŃionale şi a “imaginii României”, dar şi a
raportului dintre câştigul politico-moral (prin sprijinirea unor obiective geopolitice
– pacea şi securitatea internaŃională) şi impactul socio-naŃional al riscului vieŃii
personalului angajat. Acestea trebuie să constituie elementele de principiu care să
primeze de fiecare dată când puterea politică va lua în considerare o viitoare
operaŃiune de menŃinere a păcii la care România este solicitată să participe.9
Din punct de vedere juridic, nu este prevăzută în mod expres în
ConstituŃie: participarea armatei române la operaŃiuni, altele decât războiul,
reglementarea unor astfel de situaŃii urmând să se facă printr-o legislaŃie specială.
Din legislaŃia adoptată până în prezent, dispoziŃii în domeniu sunt cuprinse în
Legea Apărării NaŃionale a României: în interesul securităŃii colective şi potrivit
obligaŃiilor asumate de România prin tratate internaŃionale, la solicitarea
preşedintelui României, se supune Parlamentului spre aprobare participarea cu
efective şi tehnică militară la constituirea forŃelor internaŃionale destinate
menŃinerii păcii sau în scopuri umanitare”.
În domeniul militar motivaŃiile participării la operaŃiuni de menŃinere a
păcii vizează:
– adaptarea doctrinei şi teoriei militare la rolul în schimbare al armatei
române (în sensul că doctrina şi teoria militară tradiŃională presupune un inamic
clar definit în condiŃiile unei agresiuni asupra Ńării noastre), ori în operaŃiunile de
menŃinere a păcii este abordată ca fiind o misiune complementară faŃă de misiunile
fundamentale ale armatei (garantarea suveranităŃii, a independenŃei şi unităŃii
statului, a integrităŃii teritoriale a Ńării şi a democraŃiei constituŃionale);
Doctrina şi teoria militară trebuie să-şi definească:
colectivele geopolitice şi militare pe care misiunile române de menŃinere a
păcii le pot sprijini;
tipul adecvat, scopul şi finalitatea operaŃiunilor;
suportul tehnic, logistic şi financiar.
– problema dislocării de trupe române în afara graniŃelor Ńării: în plan
conceptual, este un aspect al doctrinei şi teoriei militare îndeosebi prin prisma
9

Ibidem, p.179
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cuantificării implicaŃiilor asupra diminuării capacităŃii de apărare a Ńării într-o
situaŃie de criză majoră (distanŃa la care sunt dislocate, posibilităŃi de ordin material
şi de transport pentru aducerea în Ńară, implicaŃii în plan internaŃional, asigurarea
securităŃii, capacităŃii de luptă şi întrebuinŃării acestor forŃe). În plan operaŃional, se
pune problema asigurării financiare, tehnice, logistice, psihologice, familiale şi de
informare (mass-media) a efectivelor dislocate;
– comanda, controlul şi jurisdicŃia asupra trupelor române ce participă în
cadrul forŃelor internaŃionale de menŃinere a păcii;

– pregătirea militară şi psihologică specifică. Organizarea,
planificarea şi desfăşurarea pregătirii pentru misiune a personalului este
atributul structurilor special constituite, care se detaliază prin programe,
regulamente, antrenamente şi acŃiuni, funcŃie de specificul fiecărei angajări
în parte. Elementele de detaliu fac obiectul preocupărilor actuale ale
structurilor de specialitate din S.M.F.T.;
– asigurarea asistenŃei religioase a trupelor dislocate (n.a.).
Potrivit “Programului unic de realizare a interoperabilităŃii între armata
română şi structurile N.A.T.O.” sunt nominalizate forŃele şi mijloacele puse la
dispoziŃie pentru misiunile de menŃinere a păcii.
Începând din anul 1994, unităŃi din trupele de uscat au avut ocazia să-şi
verifice capacitatea de luptă pentru misiuni de pace în cadrul unor exerciŃii şi
antrenamente multinaŃionale de menŃinere a păcii, iar după 1995 s-au organizat
astfel de acŃiuni pe teritoriul naŃional (Cooperative Determination).
Pentru pregătirea cadrelor se are în vedere constituirea unui Centru de
Instruire pentru operaŃiunile de pace.
e) Principiile participării României la operaŃiunile de menŃinere
a păcii:
 participarea să fie plasată sub egida şi controlul O.N.U. sau O.S.C.E. şi
NATO;
 decizia de participare a României va fi luată analizându-se fiecare caz în
parte;
 România exclude participarea directă la operaŃiunile desfăşurate pe
teritoriul Ńărilor vecine;
 necesitatea unei compatibilităŃi a contingentului românesc sub toŃi
parametrii, cu structurile operaŃiunii;
 constituirea contingentului românesc se va face exclusiv pe baza de
voluntariat;
 Parlamentul României îşi va exercita, cu privire la aceste operaŃiuni
dreptul de a analiza şi a controla condiŃiile în care militarii români îşi
desfăşoară activitatea;
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 posibilitatea ca efectivele contingentului să fie retrase în cazul în care
nu se respectă prevederile acordurilor încheiate sau angajamentul de a
asigura securitatea personalului.10
În baza acestor principii se concretizează particularităŃile participării
României la operaŃiunile multinaŃionale de menŃinere a păcii, stabilind cadrul
juridic şi administrativ intern, categoriile de forŃe participante, organizare, pregătire
şi înzestrarea acestora, asigurarea logistică şi financiară, protecŃia socială a
efectivelor române .
Instrumentele de lucru stabilite pentru prevenirea conflictelor şi
supravegherea crizelor sunt:
misiuni de anchetă şi raportare (supravegherea crizelor);
operaŃiuni de menŃinere a păcii care pot include, potrivit mandatului,
personal militar şi pot avea caracter limită sau de anvergură:
• misiuni de observatori şi de supraveghere;
• largi desfăşurări de forŃe.
activităŃi de menŃinere a păcii:
• observarea încetării focului;
• supravegherea retragerii trupelor;
• sprijinirea respectării legii şi ordinii;
• acordarea asistenŃei umanitare şi medicale;
• ajutorarea refugiaŃilor.
Caracteristica operaŃiunilor de menŃinere a păcii este faptul că acestea nu
vor antrena acŃiuni coercitive.

10

Ibidem, p.185
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DIMENSIUNEA ETICĂ A RĂZBOIULUI
ÎNTRE DOCTRINA MILITARĂ
ŞI ÎNVĂłĂTURA CREŞTINĂ
Preot dr. Sorin PITIC
Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I”
„Cei mai crânceni şi mai străluciŃi soldaŃi
sunt cei ai popoarelor religioase.
Când mori sub drapel te gândeşti
că te duci la strămoşi1.”

Petre łuŃea
Încă de la începutul existenŃei lor oamenii au tins să descopere şi să aleagă cursul
acŃiunii lor. Drama condiŃiei umane este că omul trebuie să decidă cărei acŃiuni să-i dea
curs, întrucât deciziile lui pot realmente să aibă consecinŃe de lungă durată.

D

e la vârste foarte fragede, suntem învăŃaŃi să discernem între bine
şi rău, între dezirabil şi indezirabil, între util şi inutil, iar apoi, mai
târziu, suntem în situaŃia de a aplica în viaŃa noastră ori a
semenilor noştri ceea ce credem noi că trebuie să facem. Uneori ni se impune,
alteori suntem lăsaŃi să experimentăm, însă în cele din urmă sfârşim prin a prefera
anumite situaŃii, acŃiuni şi prin a manifesta anumite atitudini. Odată realizată
această orientare şi alegere, nu mai e decât un pas până la asumarea ei ca valoare:
acest pas este dat de efortul de menŃinere a acestei orientări şi alegeri. Structurarea,
1

322 de vorbe memorabile ale lui Petre łuŃea, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008,
pag.100. De fapt în aceste gânduri autorul exprimă şi viziunea sa privind războiul. El spune
că “războiul nu e făcut de oameni, e mult prea serios. Îl face Dumnezeu. Cum ne dă
cutremure ne dă şi război.”
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sistematizarea şi ajustarea în timp a acestor valori conduce la constituirea
sistemului propriu de valori care ne ghidează opŃiunile, alegerile şi acŃiunile
noastre. Valoarea stă astfel la temelia apariŃiei sistemului propriu de valori care
apoi, prin acordarea cu sistemul de valori al semenilor, constituie premisa
internalizării unui cod de valori acceptat social ce constituie morala acelei societăŃi
sau acelui grup.
Pe măsură ce aprofundăm acest domeniu al moralităŃii faptelor noastre2
suntem din ce în ce mai conştienŃi că din punct de vedere spiritual, principiile de
reflecŃie, criteriile de judecată dar şi direcŃiile de acŃiune de la care trebuie să plece
orientarea şi fundamentarea acestui demers se găsesc în doctrina socială a
Bisericii.3 De aceea, în acest context, dimensiunea teologică se arată extrem de
necesară atât pentru explicarea şi interpretarea problemelor actuale ale convieŃuirii
umane (crize, conflicte, războaie etc.), cât şi pentru rezolvarea acestora.
A transforma realitatea socială cu puterea Evangheliei lui Hristos şi a
moralei creştine a fost dintotdeauna o provocare mai ales pentru cei care, prin forŃa
exemplului personal şi-au propus cu îndărătnicie să participe la consolidarea
firavului mănunchi de virtuŃi şi principii creştine pentru care Dumnezeu mai
păsuieşte încă existenŃa noastră.
Din această perspectivă profesia militară poate fi privită ca o expresie
calificată şi exigentă a angajării în slujba celorlalŃi prin căutarea binelui comun,
prin realizarea şi menŃinerea climatului de securitate, prin promovarea dialogului şi
a păcii în perspectiva solidarităŃii, dar şi prin dezvoltarea sentimentului de dreptate
şi a altor virtuŃi. ToŃi militarii în calitate de titulari ai drepturilor şi obligaŃiilor
cetăŃeneşti, sunt chemaŃi să respecte aceste orientări şi principii morale şi să Ńină
cont de ele în special în gestionarea problemelor complexe ale conflictelor sau ale
mediului în care îşi desfăşoară activitatea.
Datoriile de responsabilitate în organizaŃia militară cer o angajare serioasă
şi clară, care, prin contribuŃii la structurarea doctrinei politico-militare, prin
planificare şi decizii practice, să ştie să pună în evidenŃă necesitatea absolută a unei
înalte calificări spiritual-morale a vieŃii de militar.4
2

Vezi Discursul cu ocazia întâlnirii Papei Ioan Paul II cu membrii Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române la Palatul Patriarhal din Bucureşti, sâmbătă 8 mai 1999 dar şi
Consiliul Pontifical pentru dreptate si pace, Editura SapienŃia, Iaşi, 2007.
3
Gândirea socială a bisericii, Fundamente, documente, analize şi perspective, vol.
coordonat de Ioan I. Ică jr. şi Germano Marani, Editura Deisis, Sibiu, 2002.
4
Ion Coman, Emil Burbulea, Coordonate umane ale apărării naŃionale, Editura Militară,
Bucureşti, 1984, p. 295. Dincolo de calităŃile spirituale, profilul luptătorului armatei trebuie
să includă trăsături politico-morale definitorii pentru omul nou, exprimate în constituiri de
sinteză, aşa cum sunt devotamentul faŃă de patrie; încrederea în justeŃea cauzei naŃionale;
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Conceptul în sine al profesiei de ofiŃer este perceput de societate ca parte
specifică a profesiei militare.5 Orice profesie a apărut şi a căpătat perenitate datorită
faptului că a răspuns unei nevoi sociale. Pentru a răspunde unor necesităŃi
specifice, orice profesie implică un anumit tip de pregătire, care o distinge de
celelalte. Desigur, multe profesii au elemente de referinŃă comune: prestarea unui
serviciu în interesul naŃiunii, calităŃi de lideri, o înaltă etică profesională ş.a. Ceea
ce diferenŃiază esenŃialmente profesia militară de celelalte este cerinŃa funcŃională
de a utiliza violenŃa pentru a apăra patria cu bunurile ei spirituale şi materiale şi a
învinge în conflictele armate care afectează sau pot afecta fiinŃa naŃiunii şi
interesele ei de securitate. Corpul de elită al profesiei militare – ofiŃerii – asigură
managementul aplicării acestei violenŃe în condiŃiile şi limitele impuse de
autorităŃile legitime ale statului. Natura violentă a unui conflict armat şi
consecinŃele enorme pe care le antrenează un eşec militar îşi pun amprenta în mod
decisiv asupra etosului profesiei militare. Militarii nu deŃin monopolul situaŃiilor în
care luarea deciziilor se realizează în condiŃii de incertitudine şi sub presiunea unei
multitudini de factori. În schimb, ofiŃerii pot fi expuşi cel mai frecvent unor
circumstanŃe în care trebuie să demonstreze că au curajul şi tăria morală de a lua
decizii când vieŃile lor şi cele ale subordonaŃilor sunt în joc. Atunci când este
vorba de fiinŃa statului şi securitatea naŃională, ofiŃerii au responsabilitatea morală
de a-şi îndeplini misiunile încredinŃate, chiar cu preŃul propriei vieŃi şi a acelora a
subordonaŃilor lor. Mai mult, ei trebuie să procedeze de aşa manieră încât să nu
transfere niciodată riscurile la care sunt expuşi asupra populaŃiei şi bunurilor civile.
Ei trebuie să ştie, în primul rând, cum să lupte şi să învingă deoarece viaŃa naŃiunii
depinde de aceasta. În egală măsură, ei trebuie să fie pregătiŃi să îndeplinească o
gamă tot mai largă de misiuni, de prevenire, de stabilizare sau de asistenŃă,
conform noilor provocări la care este chemat să răspundă organismul militar
într-un mediu geostrategic de o complexitate progresivă.6
nivelul ridicat de responsabilitate şi aspiraŃie socială; fermitate în promovarea şi apărarea
valorilor fundamentale ale societăŃii; autocontrolul şi autodisciplina; autoexigenŃa
permanentă şi refuzul de a face concesii propriei persoane atunci când se pune problema
integrităŃii morale. Vezi şi Alexandra Sarcinschi, Impactul profesionalizării Armatei
României asupra raporturilor sale cu societatea în care fiinŃează, Bucureşti, Editura
UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I”, 2005.
5
Gl. bg. prof. univ. dr. Nicolae Uscoi, Discurs rostit la Cursul festiv al promoŃiei anului
2003, http://www.armyacademy.ro
6
Gl. bg. prof. univ. dr. Nicolae Uscoi, op. cit. Vezi şi NICULA, Tudor, Profesia militară şi
prestigiul ei în societate, Spirit militar modern nr. 4-5/1994 şi AGABRIAN, Mircea,
Profesia militară – dimensiuni sociologice, Revista Academiei Trupelor de Uscat, nr. 3 din
1997.
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Militarii au o etică profesională proprie7. Ea acŃionează ca o formă foarte
puternică de control social. Etica militară profesională este o înŃelegere împărtăşită
a standardelor de conduită profesională şi personală pe care ofiŃerii o demonstrează
în fiecare zi, pe timpul îndeplinirii tuturor îndatoririlor, în timp de pace şi de
război. Ea este determinată de cerinŃele funcŃionale ale instituŃiei militare, de
tradiŃiile acesteia, de încercările deosebite la care îi supune războiul pe militari, de
legile războiului şi, nu în ultimul rând, de credinŃa sau de cultura naŃională.
Componentele eticii profesionale a ofiŃerului sunt complexe şi interdependente8. În
mod intenŃionat, ea nu este codificată într-un document unic, pentru că izvoarele ei
sunt multiple. De aceea pentru îndeplinirea misiunilor încredinŃate – mai ales în
vreme de război – militarul trebuie să acŃioneze conform exigenŃelor dictate de
prudenŃă, astfel încât să aibă capacitatea de a discerne în orice circumstanŃă
adevăratul bine şi de a alege mijloacele adecvate pentru a-l îndeplini. PrudenŃa îi
face pe oameni capabili să ia decizii coerente cu realism şi simŃ de responsabilitate
în privinŃa consecinŃelor acestora, astfel, făcându-se posibil ca prin ea principiile
morale sa fie aplicate corect. În general, prudenŃa poate fi exprimată în trei
momente de bază: clarifică situaŃia şi o evaluează, inspiră decizia şi dă impuls
acŃiunii.9 Primul moment se caracterizează prin reflecŃie şi consiliere pentru a
studia subiectul, făcând apel la opiniile necesare; al doilea pas este momentul
analizei şi al judecăŃii privind realitatea; al treilea moment este cel al deciziei şi se
bazează pe faptele precedente care fac posibil discernământul între acŃiunile ce
trebuie îndeplinite.
În ceea ce priveşte dimensiunea etică a războiului dezvoltată şi analizată
într-un context social-politic suntem tentaŃi să vorbim de o etică pe care şi-o asumă
statul, dar şi de o etică pe care şi-o asumă biserica. Cea mai înaltă etică pe care o
poate aştepta cineva de la stat este etica unei legi naturale, bazată pe premisa
raŃionalităŃii în om şi pe cea a universalităŃii acestei legi. Biserica, în schimb, îşi
asumă etica Evangheliei10. Este foarte important să se conştientizeze faptul că, deşi
creştinul aparŃine deja ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu, el trăieşte încă în împărăŃia
«Cezarului», care are termenii ei. Nu poŃi să iei idei ce Ńin de o realitate
escatologică a ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu şi să le impui realităŃii prezente a
7

The Parameters of Military ethics, Edited by Lloyd J. Matthews &Dale E. Brown,
Pergamon/Brasseỳ s. vezi şi Lewis B. Smedes, Mere Morality, Grand Rapids, Michigan,
1983.
8
Tătar Octavian, OfiŃerul şi schimbarea morală, Revista Academiei ForŃelor Terestre,
Sibiu, Nr. 2 din 2001
9
Consiliul Pontifical pentru dreptate si pace, Compendiu de doctrină socială a bisericii,
Editura SapienŃia, Iaşi, 2007, pag.418. Vezi şi Catehismul Bisericii Catolice, 1806.
10
Ieromonah Teofil Mada, Homo eticus, Editura Agnos, Sibiu, 2007.
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împărăŃiei «Cezarului». PoŃi însă, şi trebuie, să cauŃi dreptatea şi pacea, dar eşti
obligat să le cauŃi în conformitate cu condiŃiile realităŃii prezente.
Este cunoscut faptul că exista trei păreri sintetice referitoare la etica
războiului:
1. Pacifismul – care respinge orice formă de război ca fiind, din punct de
vedere religios, împotriva voinŃei lui Dumnezeu, exprimată în poruncile Lui şi în
predica de pe munte, iar din punct de vedere etic fiind lipsit de orice etică.
2. Activismul – care este o poziŃie complet opusă pacifismului, susŃinând
faptul că toate războaiele sunt drepte, fiind poruncite de stat, iar creştinul trebuie să
se supună autorităŃilor.11
3. Selectivismul – ce afirmă faptul că unele războaie sunt nedrepte,
creştinul neputând, din punct de vedere etic şi religios, să participe la ele, iar unele
războaie sunt drepte, creştinul trebuind, din punct de vedere etic şi religios, să
participe la ele.12
Atât pentru pacifism, cât şi pentru activism, lucrurile sunt clare; indiferent
de natura războiului, credinciosul se implică sau nu în război. Pentru selectivism
însă se pune întotdeauna întrebarea dacă există un război care se poate numi drept
şi dacă războiul în care este provocat să se implice este sau nu drept. Prin urmare,
scopul nostru este acela de a afla dacă există sau nu un război drept, iar în cazul în
care există un război drept, de a arăta că atât pacifismul, cât şi activismul
falimentează din punct de vedere etic şi religios, selectivismul rămânând singura
soluŃie ce merită aprofundată.
În Vechiul Testament trebuie făcută distincŃia între “războiul drept” şi
“războiul sfânt”. Scopul nostru nu este acela de a analiza motivaŃiile sau scopurile
războaielor sfinte, ci de a face distincŃia dintre un război sfânt şi unul drept pentru a
descoperi dacă găsim argumente morale pertinente care să susŃină războiul drept. În
mod simplu, războaiele sfinte sunt cele duse în numele sau pentru apărarea unor
idealuri religioase, pe când cele drepte sunt duse în numele dreptăŃii. Nu putem să
11

Dintre apologeŃii moderni ai războiului ca factor de progres, menŃionăm pe Joseph de
Maistre, cu lucrarea Les soireés de Saint Petersburg 1821, în care scrie: „Războiul este
divin în el însuşi, pentru că el este o lege a lumii, este divin în gloria misterioasă care-l
înconjoară, în protecŃia acordată marilor căpitani... în felul cum se declară... prin rezultatele
sale...este divin chiar în instinctul de a ucide ”, citat la D. Gusti, Sociologia militans, p. 487.
O idee asemănătoare găsim la Proudhomme, în lucrarea La guerre et le paix, vol. I, Paris,
1861, p. 33: „războiul este un fenomen de ordin divin, aş putea spune miraculos..., care se
ridică la înălŃimea unei religii... Războiul este o formă a raŃiunii noastre, o lege a sufletului
nostru, o condiŃie a existenŃei noastre”, citat de D. Gusti, op. cit. p. 487
12
Din acest punct de vedere este interesantă şi poziŃia SfinŃilor PărinŃi ai Bisericii, dar mai
ales canoanele ce privesc această temă.
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nu observăm climatul aspru al unei vieŃi duse sub ameninŃarea războaielor, dar şi
ceva din încrederea că odată va veni o vreme când oamenii vor renunŃa la ambiŃiile
războinice, lăsându-se călăuziŃi de în relaŃiile lor exclusiv de legile moralei şi
omeniei.
Războiul în sine este văzut ca un mare rău în Legea Veche. Acest lucru se
înŃelege foarte clar din faptul că Dumnezeu îl opreşte pe David de la zidirea
templului pe motiv că a vărsat sânge şi a făcut războaie mari.13
Nota dominantă în învăŃătura morală a Vechiului Testament este de natură
paşnică, textele de aici ne strecoară convingerea că oamenii acelor vremuri îşi
îndreptau năzuinŃele şi puterile nu atât spre organizarea şi purtarea de războaie, cât
mai ales spre o anumită formă de viaŃă morală, întemeiată pe înŃelegere şi pace.
Mai mult decât atât, majoritatea marilor profeŃi ai Vechiului Testament întăreau
speranŃele poporului într-o epocă lipsită de războaie, care avea să înceapă odată cu
venirea lui Mesia.14
Sigur că odată cu apariŃia Mântuitorului începe o revigorare a vieŃii
spirituale şi odată cu aceasta, se pun bazele unor noi forme de convieŃuire, a unor
norme morale clare pentru realizarea acelei comunităŃi sociale din care războiul să
fie eliminat definitiv. Este adevărat că nici Mântuitorul, nici SfinŃii Apostoli n-au
dat o poruncă specială cu privire la război, dar nici nu era necesar, căci Decalogul
cu porunca „Să nu ucizi”, apoi porunca dragostei şi testamentul păcii arătau
limpede că războiul nu poate fi integrat în substanŃa doctrinară a creştinismului.15
Dacă printre cei vechi se găseau unii care considerau războiul ca un factor
necesar pentru transformare şi progres16, SfinŃii PărinŃi merg în unanimitate în a-l
considera expresia şi întruchiparea celor mai mari rele fizice şi morale pe care le
poate trăi omul, un cutremur social cu urmări catastrofale. Astfel, Tertulian
condamnă aspru serviciul militar din vremea sa, deşi, pe de altă parte, îi recunoaşte
statului datoria susŃinerii ordinii, securităŃii şi apărării.17 O astfel de părere o are şi
Origen, care afirmă următoarele: „Prin Iisus Hristos, noi am devenit fii ai păcii.
Creştinii vor lupta pentru Împăratul, dar nu cu armele, ci cu o armată a evlaviei şi a
rugăciunii”.18
13

I Paral. 2,8
Psalmii 21, 34, 132; Isaia 2, 4; Miheia 4,3; Zaharia 9, 10.
15
Mitropolit dr. Nicolae Mladin, prof. diac. dr. Orest Bucevschi, prof dr. Constantin Pavel,
prof. diac. dr. Ioan Zăgrean, Teologia Morală Ortodoxă pentru institutele teologice, vol. II,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., Bucureşti, 1980, p. 324
16
Heraclit din Efes 576-480 î.d.Hr. spunea: „Răzbioul este tatăl lucrurilor, pe unii îi face
zei, pe alŃii oameni, pe unii sclavi, pe alŃii liberi”, citat la D. Gusti, op. cit., p. 487
17
De idolatria XIX
18
Contra Celsum V, 33; P.G. VIII , 73
14
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Putem observa totuşi în acest context că în legătură cu această temă, atât
scriitorii bisericeşti cât şi SfinŃii PărinŃi nu au avut o atitudine unitară. Clement
Alexandrinul condamnă războiul, dar aprobă ca soldaŃii creştini să-şi păstreze
serviciile lor.19 După Lactantiu, creştinului nu îi este îngăduit să poarte arme.20 În
Canonul I, Sfântul Atanasie cel Mare spune că „în război, a suprima pe duşmani
este permis şi vrednic de laudă”, iar SfinŃii PărinŃi Vasile cel Mare, Grigore de Nisa
şi Ioan Gură de Aur, condamnă războiul în termenii cei mai categorici spunând
despre acesta că este tatăl dezastrului şi al morŃii.
Dacă la începuturile Bisericii exista o atitudine rezervată şi uneori
contradictorie a creştinilor privind îmbrăŃişarea carierei militare, fiindcă în acea
vreme existau anumite practici religioase incompatibile cu învăŃătura creştină, cum
ar fi „cultul Cezarului”, dar şi conflictul dintre „iubirea creştină” şi vărsarea de
sânge, odată cu trecerea timpului au apărut elemente care au influenŃat această
atitudine21. Factorul care a determinat biserica creştină să treacă de la respingerea
iniŃială a serviciului militar şi a războiului la aprobarea lor a fost recunoaşterea
datoriei cetăŃeneşti de a apăra statul cu armele împotriva atacurilor dezlănŃuite de
alte neamuri.
În timpul împăratului Constantin cel Mare, când relaŃiile dintre biserică şi
stat iau o altă înfăŃişare, aceasta participând la întreaga viaŃă a statului, opoziŃia faŃă
de război slăbeşte treptat, ajungându-se la aprobarea războiului pentru apărarea
statului. Astfel, apare acum în istoria războaielor noŃiunea de război drept creată de
creştinism pentru a împăca împlinirea datoriilor faŃă de patrie cu principiile moralei
creştine şi în privinŃa războiului.
În construirea teoriei despre „războiul drept”, etica războiului a formulat şi
criteriile pentru legitimarea lui care se reduc în esenŃă la:
a) cauza dreaptă – apărarea unui atac nedrept, recâştigarea unui teritoriu
răpit, pedepsirea unor ofense aduse statului, prejudicii mari în interesele sale vitale,
ameninŃarea şi lezarea dreptului, a ordinii şi securităŃii;
b) intenŃia bună – scop paşnic, fără ură şi ambiŃii deşarte.
Ca urmare a înŃelegerilor dintre state, s-a ajuns la realizarea unor reguli în
ceea ce priveşte purtarea războaielor, cum ar fi ConvenŃia de la Geneva din 1864
sau cea de la Haga din 1907, care ar putea într-o oarecare măsură să conducă la
umanizarea războiului.
Putem concluziona astfel că Biserica în principiu, condamnă războiul, şi
din interpretările moraliştilor ortodocşi înŃelegem că războiul de apărare poate fi
19

Padagogul I, 12
Divinae Institutiones, I, 48
21
Ibidem, p.326
20
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îngăduit doar ca act de legitimă apărare. Statul, ca şi individul, are dreptul să se
apere când este atacat în existenŃa sa de duşmani, are dreptul şi datoria să apere
bunurile materiale şi spirituale ale cetăŃenilor împotriva atacurilor duşmănoase.
Biserica Ortodoxă Română caută să-şi realizeze şi să-şi împlinească
slujirea ei de realizare a păcii atât pe plan naŃional, cât şi internaŃional, străduinduse să ajute la soluŃionarea diferitelor conflicte şi să îndemne la armonie atât pe
cetăŃeni, cât şi grupuri etnice, organizaŃii, guvernări sau forŃe politice. În acest
scop, ea face apel la toŃi factorii de influenŃă ai societăŃii şi depune eforturi pentru
organizarea de negocieri între părŃile aflate în conflict. De asemenea, biserica se
opune propagandei războiului şi violenŃei, precum şi diferitelor manifestări ale urii
care pot provoca conflicte, promovând prin educaŃie şi slujire afirmarea unor valori
spirituale şi morale autentice.
În împrejurările actuale, cunoaşterea principiilor morale ale Bisericii în
ceea ce priveşte războiul ne poate fi de un real folos. Din acest punct de vedere,
Biserica afirmă clar că nu războiul, ci pacea este elementul firesc şi prielnic
dezvoltării normale a vieŃii omeneşti şi că lumea nu poate întrezări un alt ideal mai
luminos ca acela al convieŃuirii paşnice dintre oameni şi popoare.
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RELIGIE ŞI RĂZBOI
– decorelări necesare –
C.S. Mihai-Ştefan DINU

Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I”
Religia şi războiul au fost, vremuri îndelungate, care nu par a se fi terminat încă,
într-o relaŃie directă. Vechii oşteni plecau la luptă fortificaŃi de gândul că Dumnezeu este
de partea lor, neuitând să aducă rugăciuni şi sacrificii în semn de mulŃumire, dar şi pentru
a-l menŃine în viitor pe Dumnezeu alături de ei. În culturile tribale (şi aici Biblia ne oferă
suficiente exemple), atunci când o parte pierdea un război, de cele mai multe ori, membrii
acelui trib trebuiau să se închine zeilor pe care îi venerau cei victorioşi.

Conflictul armat în doctrinele religioase
Majoritatea religiilor fac referire, în scrierile lor, la conflictul armat, la
război, justificându-l explicit şi implicit. Datorită evidenŃelor istorice, vom
deschide analiza noastră cu acele religii care au fost numite „religii ale cărŃii”1,
pentru că, paradoxal, par a fi dovedit – în timp – un pregnant caracter beligerant.
Prin urmare, vom identifica aspectele relaŃionate războiului în cele trei religii
monoteiste: creştinism, islam şi iudaism.
Este adevărat că iudaismul şi creştinismul împărtăşesc nu numai o sursă, ci
şi o tradiŃie comună, cristalizându-se într-un context istoric în care starea de război
era cvasi-permanentă: „Cine merge la război pe cheltuiala sa? Cine sădeşte o vie
şi nu mănâncă din rodul ei? Cine paşte o turmă şi nu mănâncă din laptele
turmei?” (Corinteni – 9:7)

1

Este vorba aici despre religiile abrahamice – iudaism, creştinism şi islam ale căror
învăŃături sunt cuprinse în cărŃile sfinte: Tora, Biblia, respectiv Coranul.
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În acest context istoric, creştinismul se afirmă însă, în mod expres, ca o
religie a „iubirii şi păcii universale”: „Voi nimici carele de război din Efraim, şi
caii din Ierusalim, şi arcurile de război vor fi nimicite. El va vesti neamurilor
pacea, şi va stăpâni de la o mare la cealaltă, şi de la râu până la marginile
pământului.” (Zaharia - 9:10). Exemplelor din Vechiul Testament li se pot adăuga
uşor cele din Noul Testament, atunci când Iisus Hristos îi spune lui Petru: „Pune-Ńi
sabia la locul ei; căci toŃi cei ce scot sabia de sabie vor pieri” (Matei 26:52) sau
„…Eu vă spun: iubiŃi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaŃi pe cei ce vă bleastemă,
faceŃi bine celor ce vă urăsc şi rugaŃi-vă pentru cei ce vă prigonesc, ca să fiŃi fii
Tatălui nostru care este în cercuri; căci El face să răsară soarele peste cei răi şi
peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepŃi şi peste cei nedrepŃi”(Matei 5:44, 45).
Deşi izvoarele Bibliei şi Coranului par a fi comune, doctrina Coranului este
relativ diferită de Biblie. Astfel, Mohammed considera că „paradisul se află sub
umbrele săbiilor”, dar îşi îndeamnă adepŃii să-i lase pe necredincioşi singuri să
aştepte cu răbdare ca Domnul să-i pedepsească: „aşa că lăsaŃi-i până când vor
întâlni ziua lor şi vor leşina … Şi pentru cei nelegiuiŃi mai este încă o pedeapsă
afară de aceasta … Şi aşteaptă cu răbdare judecata Domnului tău, căci tu eşti în
ochii Noştri”(Sura 52:45, 47, 48). Calea întâmpinării opoziŃiei cu răbdare şi
persuasiune: „Cheamă la drumul Domnului cu înŃelepciune şi prin îndemânare
frumoasă şi ceartă-te cu ei cum e mai frumos. Domnul tău ştie cine s-a abătut de la
căile Lui şi El îi cunoaşte pe cei bine ocârmuiŃi” (Sura 16:126); sau „Niciodată
binele şi răul nu vor fi deopotrivă. ÎndepărtaŃi răul cu ce este bine” (Sura 41; 34) –
suferă o transformare, iar în timp versetele „iertării şi îndurării” sunt înlocuite cu
cele „ale sabiei”: „Războiul vă este orânduit şi el vă este urât. Poate că urâŃi
tocmai ceva ce este bun pentru voi şi iubiŃi ceva ce este rău pentru voi; însă
Dumnezeu o ştie aceasta, iar voi nu o ştiŃi” (Sura 2:212, 213); sau „Dacă însă au
trecut lunile cele sfinte, atunci omorâŃi-i pe păgâni, unde îi aflaŃi, şi-i apucaŃi şi-i
împresuraŃi. PândiŃi-i în toate cursele, iar dacă se căiesc şi împlinesc rugăciunea
şi dau milostenii, atunci daŃi-le drumul, căci Dumnezeu este iertător şi milostiv.”
(Sura 9:5).
Războiul poate fi dus în anumite limite, existând, însă, şi excepŃii: „Luna
cea sfântă pentru luna cea sfântă iar templele pentru răzbunare; cine vă atacă,
atunci atacaŃi-l şi pe el întocmai cum v-a atacat pe voi şi temeŃi-vă de Dumnezeu şi
să ştiŃi că Dumnezeu e cu aceia care se tem de el.” (Sura 2: 190). Mesajul este că
se permite ducerea războiului religios şi în luna cea sfântă, în care, din orice alt
motiv, războiul este interzis. De asemenea, se permit luptele justificate religios în
sanctuarul de la Mecca. Există, de asemenea, prevederi şi pentru cei ce au statutul
de „necombatant” din tabăra opusă: „LuptaŃi-vă pentru calea lui Dumnezeu
împotriva celor ce voiesc să se lupte cu voi, însă nu începeŃi cu nedreptul, căci

107

Dumnezeu nu-i iubeşte pe cei nedrepŃi”. (Sura 2: 186). Starea prizonierilor este şi
ea luată în calcul: „Şi dacă întâlniŃi necredincioşi, jos cu gâturile, până ce i-aŃi
măcelărit, şi legaŃi tare cătuşele. Şi după aceea sau îndurare sau răscumpărare,
până ce a depus războiul sarcina sa. Aşa! Cred de ar fi voit Dumnezeu, singur s-ar
fi răzbunat asupra lor;…” (Sura 47: 4-5). Conform şcolii hanafite, orânduiala
conŃinută în aceste două versete ale surei 47 (Sura lui Mahommed) a avut valoare
numai pentru lupta de la Bedr. Potrivit şcolii shiite, însă, această orânduială rămâne
valabilă permanent. Duşmanii prinşi după luptă pot fi eliberaŃi pentru bani de
răscumpărare, sau fără bani, la schimb pentru prizonieri musulmani.
În sura 22:57 se promit recompense pentru cei ce mor în Jihad: „Iar cei ce
purceseră pe drumul lui Dumnezeu, apoi fură ucişi sau muriră, pe aceia îi va
îngriji Dumnezeu cu îngrijire frumoasă.”, „LuptaŃi cu aceia care nu cred în
Dumnezeu şi în ziua de apoi şi nu opresc ceea ce a oprit Dumnezeu şi trimisul
Său, şi nu mărturisesc mărturia adevărului – dintre cei cărora li s-a dat scriptura
– până ce nu dau tributul din mână şi sunt supuşi… Şi zic iudeii „Uzair (Ezdra)
este fiul lui Dumnezeu, iar creştinii zic ”Mesia este fiul lui Dumnezeu!” … Bată-i
Dumnezeu.”( Sura 9:29-31), „Mi s-a ordonat să lupt până când oamenii vor spune
„nimeni nu are dreptul la închinare decât Allah şi averea şi viaŃa lui vor fi salvate
de către mine în afara legii islamice, iar socotelile lui vor fi faŃă de Allah (Sura
4:196), „De veŃi fi omorâŃi pentru drumul lui Dumnezeu sau veŃi muri, este
iertarea lui Dumnezeu şi îndurarea sa mai bună decât (toate averile) câte le-aŃi
adunat. Căci dacă veŃi muri sau veŃi fi omorâŃi, vă veŃi aduna la Dumnezeu.” (Sura
3: 151-153), „Să nu crezi că-s morŃi cei ce fură omorâŃi pe Drumul lui Dumnezeu,
ci că sunt vii la Domnul lor, unde sunt bine îngrijiŃi. Ei se bucură cu ceea ce le-a
dat Domnul lor ca binefacere şi se veselesc asupra celora care n-au ajuns la ei,
însă le vor urma. Asupra lor nu vine nici frică, nici întristare. Ei se veselesc asupra
harului lui Dumnezeu şi a binefacerii Sale şi că Dumnezeu nu lasă să se piardă
răsplata credincioşilor.” (Sura 3:163-164)
Se stabilesc patru tipuri de pedeapsă pentru potenŃialii inamici: „Însă
partea celor ce se împotrivesc lui Dumnezeu şi trimisul său şi caută să facă
stricăciune pe pământ va fi că ei vor fi omorâŃi sau crucificaŃi, sau li se vor tăia
mâinile şi picioarele cruciş sau vor fi alungaŃi din Ńară. Acest rău vine în lumea de
acum peste ei, iar în lumea de apoi îi aşteaptă pedeapsă mare, afară de cei care se
căiesc înainte de a intra sub puterea voastră.”(Sura 5:37-38)
Deşi surele musulmane sunt mai explicite în privinŃa fixării relaŃiei dintre
credinŃă şi război, creştinii au identificat în propria lor dogmă destule
„argumente” doctrinare în cursul sângeroaselor conflicte religioase din Europa sau
al cruciadelor, ca şi în timpul violentei „expansiuni coloniale clasice”. De-a lungul
istoriei, viziunea creştină asupra războiului a suferit o întreagă serie de modificări.
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Dacă în timpul bisericii primare a fost afirmată o viziune pacifistă2 , aceasta se
transformă în timpul domniei lui Constantin, care în timpul Conciliului de la Arles
(anul 314 d.C.) a declarat că a interzice statului dreptul de a porni la război
înseamnă a-l condamna la dispariŃie. A fost impulsul care a îndemnat elita
învăŃaŃilor creştini la formularea unei doctrine despre război, şi anume doctrina
războiului drept. Astfel a fost răspândită ideea că folosirea violenŃei şi iniŃierea
acŃiunilor de tip război este îndreptăŃită şi justificată dacă este pusă în slujba
răspândirii credinŃei şi spre apărarea ei în conflictele cu inamicii acesteia. Deci,
acŃiunile violente, chiar şi războaiele, nu mai erau considerate din start ca “rele”,
etichetarea acestora depinzând în mare măsură de obiectivele respectivelor acŃiuni.
Această mentalitate pare a fi stat, de altfel, şi la baza cruciadelor, devenind astfel
fundamentul pe care a fost promovat conceptul Războiului Sfânt.
Ideea că acŃiunile violente nu sunt obligatoriu “rele” s-a păstrat de-a lungul
timpului, fiind menŃionată în diferite ipostaze ale doctrinei războiului drept. În
prezent, mediile internaŃionale, academice, diplomatice sau politico-militare s-au
văzut nevoite chiar să accepte faptul că în anumite situaŃii acŃiunile violente, de
tipul războiului, pot fi un element esenŃial în restaurarea şi menŃinerea păcii.
Aşa cum s-a observat anterior, doctrina islamică diferenŃiază clar situaŃiile
în care războiul este permis sau, dimpotrivă, există restricŃii în acest sens. Astfel,
războiul poate fi purtat doar în următoarele situaŃii:
•în scop de apărare;
•atunci când alte neamuri atacă un neam musulman;
•dacă un stat desfăşoară acŃiuni de oprimare a cetăŃenilor săi de religie
musulmană.
Ducerea războiului trebuie desfăşurată cu un necesar minim de trupe, cu
strictă disciplină pentru a se evita rănirea sau uciderea necombatanŃilor, iar în cazul
capturării de prizonieri, aceştia trebuie să beneficieze de un tratament uman: "…cel
ce omoară un suflet, nu [ca răsplată] pentru un alt suflet sau pentru că face
stricăciune pe pământ, este aşa ca şi când ar fi omorât toŃi oamenii, şi cel ce
susŃine în viaŃă un suflet e ca şi când ar susŃine în viaŃă pe toŃi oamenii.” (Coran,
Sura 5:35)
Principiile de ducere a războiului au fost mai târziu detaliate, aşa cum s-a
petrecut în cazul primului calif, Abu Bakr, care îşi instruia astfel oastea pe care o
2

Acest fapt este susŃinut de scrieri ale epocii. Origene spunea despre creştini că „nu
acŃionează ca soldaŃi”, iar Tertullian întăreşte acest fapt: ”creştinii pornesc la război fără
sabie, căci Domnul a zdrobit sabia”. Poate şi mai reprezentativ este textul lui Clement din
Alexandria: „cel ce poartă sabie va trebui să o lepede de la dânsul, iar dacă vreunul dintre
credincioşi devine soldat acesta va trebui îndepărtat din biserică, pentru ca astfel el urăşte
pe Domnul”.
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conducea în luptă: ”să nu trădaŃi sau să vă îndepărtaŃi de la dreapta credinŃă”;
“nu distrugeŃi arborii, în special pe aceia ce au fructe”; ” nu măcelăriŃi vitele
duşmanilor, ci păstraŃi-le pentru a vă hrăni”; ”dacă veŃi întâlni persoane ce şi-au
închinat viaŃa Domnului prin slujba monastică, lăsaŃi-i să treaca, nu le faceŃi nici
un rău”3.
La rândul său, doctrina iudaică nu condamnă folosirea forŃei sau ducerea
războiului, în special dacă au loc cu scopul afirmării dreptăŃii. Este acceptat faptul
că se pot duce diferite tipuri de război, justificate moral, însă, înainte de
declanşarea războiului, trebuie să aibă loc încercări de a evita conflictul armat şi de
a restabili pacea. Dacă aceste încercări eşuează, necombatanŃilor trebuie să li se
permită părăsirea câmpului de luptă înainte de izbucnirea războiului. Talmudul
afirmă că o crimă este permisă doar pentru salvarea propriei vieŃi, această regulă
aplicându-se atât în cazul indivizilor, cât şi al grupurilor.
ÎnvăŃaŃii iudaismului, rabinii din vechime, erau de părere că există trei
tipuri de războaie în care neamul lui Israel poate fi implicat: războaie obligatorii
(războaie duse din comandă divină, cum ar fi cele duse împotriva canaaniŃilor şi
amalecilor), războaie de apărare (această doctrină prevede lovituri preventive –
atacarea inamicului care are declarate intenŃii ofensive; au fost exprimate păreri ce
considerau că războiul de apărare nu putea fi considerat drept război, ci mai
degrabă o acŃiune normală ce trebuia întreprinsă ca răspuns la presiunea
atacatorilor,conform textului din Geneza 9:6:”Dacă varsă cineva sângele omului,
şi sângele lui să fie vărsat de om; căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul Lui.”)
şi războaie necesare (acestea erau războaie întreprinse în scopuri întemeiate, sau se
purtau atunci când orice altă formă de conciliere era epuizată).
ModalităŃile de ducere a războiului, în tradiŃia iudaică, sunt clar enunŃate în
ceea ce priveşte declanşarea oricărui tip de război, înaintea oricărei acŃiuni de tip
militar trebuind epuizate toate posibilităŃile de stingere paşnică a conflictului, aşa
cum este afirmat în Deuteronom 20:10, 12: ”Când te vei apropia de o cetate ca să
te baŃi împotriva ei, s-o îmbii cu pace.”, ”Dacă nu primeşte pacea cu tine şi vrea
să facă război cu tine, atunci s-o împresori”. Pe timpul ducerii acŃiunilor de luptă,
este permisă numai uciderea combatanŃilor din rândul inamicului, comandanŃii
trebuind să permită necombatanŃilor părăsirea câmpului de luptă înaintea
declanşării operaŃiunilor militare. În cazul războaielor moderne acest lucru nu mai
este pus în aplicare, autorităŃile avertizând însă că, dacă populaŃia necombatantă

3

http://www.isesco.org.ma/english/publications/Islamtoday/19/
P2.
php;
http://newsweek.washingtonpost.com/onfaith/panelists/david_waters/2007/07/why_is_isla
m_such_a.html.
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rămâne pe locul unde declanşarea unei acŃiuni de luptă este iminentă, nu i se poate
garanta protecŃia.
Am întreprins această scurtă analiză a noastră privind ideile despre război
în principalele doctrine religioase cu scopul de a ne furniza o idee clară asupra
potenŃialului beligerant al fiecăreia dintre ele. Prin urmare, din punct de vedere al
doctrinelor religioase, războiul poate fi o acŃiune:
•greşită: în cazul religiilor pacifiste care exclud orice act de violenŃă
îndreptat asupra unei fiinŃe chiar şi în caz de autoapărare;
•îndreptăŃită: atunci când războaiele pot fi justificate datorită percepŃiei că
ar fi purtate în sprijinul unei cauze drepte (în acest caz există reguli „morale” de
declanşare şi ducere a războiului);
• sfântă: credinŃa că un război poate fi sfânt apare atunci când există
percepŃia unei cereri sau comenzi divine (din partea autorităŃii divine) dată
„credincioşilor” de a declanşa/purta un război împotriva celor ce nu împărtăşesc
acea religie şi sunt percepuŃi ca o ameninŃare la adresa adepŃilor acesteia.
Doctrina Războiului Sfânt
În prezent, omul modern se găseşte pus în faŃa a nenumărate contradicŃii.
Una dintre acestea este, cu siguranŃă, ideea de Război Sfânt. Verbele ce
caracterizează cel mai adesea acŃiunile unui război, a ucide şi a distruge, nu par a
avea nimic sfânt în ele.
Aşa cum menŃionam la începutul acestui articol, religia şi războiul au fost,
vremuri îndelungate, care nu par a se fi terminat încă, într-o relaŃie directă. Vechii
oşteni plecau la luptă fortificaŃi de gândul că Dumnezeu este de partea lor, neuitând
să aducă rugăciuni şi sacrificii în semn de mulŃumire, dar şi pentru a-l menŃine în
viitor pe Dumnezeu alături de ei. În culturile tribale (şi aici Biblia ne oferă
suficiente exemple), atunci când o parte pierdea un război, de cele mai multe ori,
membri acelui trib trebuiau să se închine zeilor pe care îi venerau cei victorioşi…
Dar nu acest fel de implicare a divinului face ca un război să fie sfânt. Pentru
aceasta, pentru ca un război să fie numit Război Sfânt, religia trebuie să fie forŃa
conducătoare.
În cele mai multe cazuri, războiul religios este caracterizat de câteva
elemente:
•îndeplinirea unui obiectiv religios;
•să fie autorizat de un lider religios;
•să “prevadă” o recompensă morală, spirituală pentru cei ce devin
combatanŃi în acest tip de război.
Cauze de natură religioasă în declanşarea războiului. Majoritatea
cercetătorilor fenomenului sunt de părere că din punct de vedere al unei comunităŃi
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creştine, de exemplu, ar putea exista cinci cauze ce ar putea duce la declanşarea
unui Război Sfânt:
•în scopul răspândirii unei anumite credinŃe (religii);
•pentru recuperarea teritoriilor ce au aparŃinut cândva unor comunităŃi ce
împărtăşeau aceeaşi religie, chiar dacă nu mai există adepŃi pe acel teritoriu;
•pentru salvarea celor de aceeaşi religie în teritorii în care acea religie s-a
transformat din religie majoritară în religie minoritară şi de cele mai multe ori
supusă oprimării;
•dorinŃa de a recupera “teritorii simbol” în scopul “purificării” acestora,
considerându-se că ar putea fi supuse pângăririi, profanării, de către alte neamuri;
•pentru a răzbuna acŃiuni ca blasfemia, persecutarea sau uciderea celor de
aceeaşi credinŃă, chiar dacă acestea s-au desfăşurat cu mult timp în urmă.
Autoritatea legitimă în cazul unui Război Sfânt nu aparŃine guvernului sau
statului – cu excepŃia statelor teocratice – ci Bisericii sau unei organizaŃii de acelaşi
tip, ori – cum s-a întâmplat frecvent – unui individ care este liderul unei astfel de
instituŃii religioase. Autoritatea directă nu mai este deŃinută de Divinitate, la fel ca
în vremurile de început – cum ni se dezvăluie şi din scrierile Vechiului Testament –
când Dumnezeu transmitea în mod direct comunităŃii instrucŃiuni privind
pregătirile şi declanşarea unui război.
Unul din primele războaie religioase poate fi considerat cel din anul
312 d.C., atunci când împăratul roman Constantin a avut viziunea unei cruci pe cer
ce purta înscrisul "in hoc signo vinces" (sub acest semn veŃi învinge). Drept
urmare, a inscripŃionat pe armura soldaŃilor săi semnul crucii şi, chiar dacă trupele
sale erau cu mult depăşite numeric, a ieşit victorios în faŃa unei armate care,
conform cronicilor, folosea ritualuri păgâne.
Mai târziu, odată cu declanşarea cruciadelor, putem vorbi despre o serie
întreagă de războaie religioase desfăşurată în perioada 1095-1291 d.C. Scopul
acestora era de a redobândi “locurile sfinte” de la musulmani, de aceea au fost
privite drept războaie de corectare a nedreptăŃilor îndreptate asupra creştinătăŃii.
Prima cruciadă a fost iniŃiată de Papa Urban al II-lea, în 1095, ca răspuns la
capturarea locurilor sfinte şi la tratamentul suportat de creştinii din regiune. Scopul
declarat al războiului era acela al reîntăririi creştinismului. Astfel, în concepŃia sa,
conflictul armat căpăta sprijinul divin. "Acesta să fie strigătul vostru de luptă,
pentru că acest cuvânt vă este dat vouă de către Domnul. Când vom ataca
duşmanul fie ca acest strigăt să se ridice din piepturile tuturor oştenilor Domnului:
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Aceasta este voia Domnului! Aceasta este voia Domnului!"4 ."...Oricine va hotărî
să se alăture acestui sfânt pelerinaj, va face astfel legământ cu Dumnezeu,
oferindu-I astfel Lui sacrificiul viu, sfânt, pentru că este acceptat de El, va purta
semnul crucii Domnului pe fruntea sau pieptul său"5. Astfel Papa absolvea de
păcate, trecute sau viitoare, pe toŃi cei care luau parte în războiul cruciat. Rezultatul
acestei prime cruciade a fost capturarea Ierusalimului după bătălii grele,
violentarea şi măcelărirea localnicilor de către cuceritorii creştini. Erau încălcate
astfel principii morale şi se creau precedente pentru viitoare războaie, aceste
violenŃe rămânând până în prezent în memoria colectivă a islamismului,
influenŃându-i direcŃia politică. În prezent învăŃăturile islamice par a fi greşit
percepute în Occident, mai ales în ceea ce priveşte „problema” jihadului. Jihadul
înseamnă „luptă dusă pe calea Domnului”. Termenul „Jihad” conŃine două sensuri,
fiind înŃeles ca:
•datorie a musulmanilor, ca persoane sau comunitate, de a îndeplini voia
Domnului şi de a lărgi comunitatea musulmană prin intermediul predicilor şi al
educaŃiei;
• Război Sfânt în sprijinul sau apărarea credinŃei islamice; în Occident a
fost reŃinut şi a circulat, în special, acesta din urmă.
Doctrina Războiului Drept
Privită adeseori drept o metodă de evaluare a acŃiunilor militare în timp de
război, doctrina războiului drept constă într-o serie de norme etice asupra
întrebuinŃării justificate a forŃei. Deşi identificată cu Catolicismul, sursa doctrinei
războiului drept poate fi regăsită iniŃial, după cum am observat anterior, şi în religia
iudaică.
Încă din Evul Mediu s-a conturat tendinŃa de definire a limitelor etice ale
războiului. Lumea creştină a acelei perioade îşi sprijinea concepŃia dreptăŃii morale
în relaŃiile internaŃionale pe câteva principii: iubirea de aproape, iubirea de neam şi
patrie, înŃelegerea nevoilor altor popoare, binele propriului neam nu poate fi
realizat decât prin mijloace morale. În jurul acestora, a fost dezvoltată de-a lungul
istoriei, de către numeroşi teologi şi filosofi creştini doctrina războiului drept.

4
5

http://www.donparrish.com/EssayPopeUrban.html
Ibidem
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ContribuŃia majoră asupra conceptului de război drept au avut-o însă Sfântul
Augustin6 (354-430 d.C.) şi Sfântul Toma d’Aquino7.
Astăzi, într-un mediu caracterizat de fluiditate, unde rezolvarea pe cale
paşnică a conflictelor eşuează deseori, doctrina războiului drept furnizează un
cadru moral8 pentru limitarea urmărilor unor acŃiuni ce implică folosirea forŃei,
precum războiul.
•Războiul trebuie să reprezinte ultima soluŃie în rezolvarea unui conflict.
Înaintea declanşării războiului trebuie să existe certitudinea că au fost epuizate
toate încercările paşnice de rezolvare a conflictului.
6

Summa theologicae. Sf. Augustin susŃine că singurul motiv ce justifică războiul este
dorinŃa de pace, criticând alte motive ca „dorinŃa de a face rău, răzbunarea crudă, dorinŃa
de a stăpâni”. Scopul unui război este de a face ceea ce este strict necesar pentru obŃinerea
păcii, „necesitatea să fie aceea ce ucide războinicul inamic, nu voinŃa voastră”. Augustin
se referă şi la necesitatea aplicării unor tratamente corecte prizonierilor şi populaŃiei civile
cucerite, precizând faptul că cei cuceriŃi trebuie să fie trataŃi cu milă, mai ales dacă nu mai
reprezintă o ameninŃare la adresa păcii.
7
Toma d’Aquino se concentrează în scrierile sale privind doctrina războiului drept pe
definirea dreptului de declanşare a războiului şi pe importanŃa motivului ce stă la baza
deciziei de a porni războiul. Pentru declanşarea războiului este necesară împlinirea a trei
condiŃii: să fi fost declarat de o autoritate legitimă, să fie iniŃiat sub auspiciile unei cauze
drepte şi să aibă la bază „buna intenŃie” şi anume de a „realiza un lucru bun sau de a evita
un lucru rău”.
8
În prezent, după părerea specialiştilor, cea mai completă şi clară expunere a doctrinei
războiului drept este realizată în catehismul Bisericii Catolice. Există norme asupra
declanşării războiului, a apărării legitime prin forŃă militară, precum şi asupra
responsabilităŃii deciziei: declanşarea războiului – popoarele au dreptul de a purta un
război „atâta timp cât pericolul războiului persistă şi nu există nici o autoritate
internaŃională cu puterea şi competenŃa necesară; guvernelor nu li se poate nega dreptul
legal la autoapărare odată ce toate încercările paşnice de rezolvare au eşuat”(2308);
apărarea legitimă prin forŃă militară (2309) – importanŃa unei asemenea decizii este dată
şi de condiŃiile riguroase de legitimitate morală:
 prejudiciul creat de agresor naŃiunii sau comunităŃii de naŃiuni trebuie să fie de
durată, grav şi sigur;
 modalităŃile de rezolvare a unei asemenea situaŃii trebuie să se fi dovedit ca
ineficiente sau nerealiste;
 trebuie să existe serioase şanse de succes;
 folosirea armelor nu trebuie să producă neajunsuri sau blocaje mai grave decât cele a
căror eliminare se doreşte. Puterea de distrugere a armelor moderne cântăreşte foarte
greu în luarea unei decizii;
– decidentul – evaluarea anterioarelor condiŃii de legitimitate morală aparŃine gândirii
judicioase a acelora ce au responsabilitatea valorilor şi bunurilor comune. (2309)
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•Declanşarea războiului poate fi posibilă doar prin hotărârea unei autorităŃi
legitime. Chiar şi în cazul existenŃei unui motiv întemeiat, declanşarea unui război
nu poate fi decisă de persoane sau grupuri de persoane care nu sunt legitimate în
acest sens.
•Războiul nu poate fi declanşat/purtat decât sub imperativul bunei intenŃii.
Singurul obiectiv acceptat în acest caz este acela de reparare a unui prejudiciu
creat. Războiul de apărare în faŃa unui atac armat, de exemplu, este considerat ca
având o cauză dreaptă. Războiul nu poate fi declanşat/purtat decât sub imperativul
bunei intenŃii. Singurul obiectiv acceptat în acest caz este acela de reparare a unui
prejudiciu creat.
•Obiectivul suprem al declanşării/purtării unui război este de restabilire a
păcii.
•Un război nu poate fi declanşat dacă nu există şanse reale de victorie.
Pierderile de vieŃi omeneşti suferite pe parcursul unei acŃiuni cu şanse inexistente
de reuşită nu s-ar justifica moral.
•Mijloacele de luptă utilizate în război trebuie să fie adecvate, strict,
îndeplinirii obiectivului. PărŃilor le este interzisă folosirea unor forŃe şi mijloace
disproporŃionate în raport cu scopul de realizat.
•
AcŃiunile de război, precum şi tipurile de armament folosite în decursul
derulării acestora, trebuie adecvate pentru a se evita uciderea populaŃiei civile
necombatante.

*
*

*

Nu vom încheia acest articol fără a face precizarea că cele trei religii
monoteiste ce au stat la baza analizei noastre nu sunt singurele religii ale căror
doctrine menŃionează condiŃiile în care un război poate fi declanşat şi purtat. Nici
alte religii nu fac economie de justificări dogmatice în confruntări violente, deşi
aparent nu există diferenŃe semnificative între viziunile asupra războiului, din
cadrul principalelor doctrine religioase ale mapamondului. Ceea ce sigur există,
însă, sunt diferenŃele apărute în planul interpretării şi aplicării acestora.
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Domnii general-locotenent prof. univ. dr. Teodor
FRUNZETI şi colonel (r) dr. Vladimir ZODIAN
sunt coordonatorii valorosului colectiv de autori, care,
în urma unui volum de muncă impresionant,
direcŃionat spre analize de securitate, au reuşit să
concluzioneze cercetările şi studiile întreprinse într-o
lucrare enciclopedică ce depăşeşte o mie de pagini.
Autorii au scris cu erudiŃie, profesionalism despre
relaŃiile internaŃionale şi securitatea internaŃională de
astăzi, despre crizele contemporane, vulnerabilităŃile,
ameninŃările şi riscurile actuale, despre situaŃia
economică mondială şi criza economico-financiară,
despre securitatea energetică a UE şi competiŃia
pentru pieŃe şi resurse a companiilor energetice în
Europa Centrală şi de Sud, despre Uniunea Europeană, raporturile euroatlantice şi
politica externă a României în anii 2008-2009, despre mediul de securitate din
Zona Lărgită a Mării Negre, FederaŃia Rusă, Asia, Orientul Mijlociu, India,
Oceania şi Africa, precum şi despre problemele militare actuale în lume. Analizând
lumea politică, economică şi militară a anului 2009, ei constată că trăsătura
esenŃială a acestui an este criza economico-financiară de proporŃii globale, care
reprezintă o criză a globalizării înseşi, ce a apărut iniŃial în SUA, deoarece
americanii au consumat timp de 25 de ani mai mult decât au produs. Statele lumii
au intervenit pentru redresarea situaŃiei băncilor falimentare, iar FMI a împrumutat
Ńările ameninŃate. Grupul G-20 a adoptat un plan de acŃiune pentru contracararea
crizei mondiale şi reformarea sistemului financiar-bancar, deoarece sistemul
financiar capitalist s-a prăbuşit în septembrie 2007, „în sensul că paradigma
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autoreglării pieŃelor a fost invalidată de realitate” şi dezastrul din sistemul
financiar-bancar a cauzat o scădere economică fără precedent la nivel global.
Autorii afirmă că este greu de întrevăzut finalul crizei. De asemenea, ei
analizează şi pun sub semnul îndoielii capacitatea şi capabilitatea de a reconstitui,
pe termen scurt, fundamentele unui reviriment economico-financiar. Statele au
intervenit deja prin injecŃii de capital în băncile ameninŃate şi în unele companii
falimentare, mergând până la naŃionalizarea acestora. În opinia reputaŃilor analişti,
criza economico-financiară este efectul pervers al globalizării, care trebuie
reconsiderată sub multiple aspecte (economic, instituŃional, geografic şi ierarhic),
căci competiŃia între puterile mondiale nu este abandonată, iar naŃiunile (statelenaŃiuni) continuă să fie şi ele într-o competiŃie acerbă care pune sub semnul
întrebării viitorul omenirii privit (prea simplist) doar ca „un marş triumfal al
democraŃiei şi al pieŃei libere.” Aşadar, se pare că s-a relansat competiŃia, în care
SUA, deşi are încă multe puncte în avans, dă speranŃe concurenŃilor să se apropie
de primul loc în lume. National Intelligence Council estimează pentru orizontul
anului 2025 apariŃia unui sistem global multipolar, ca urmare a ascensiunii noilor
puteri – Brazilia, Rusia, India şi China (BRIC). China ar putea ajunge, în anul
2025, pe locul întâi în supremaŃia economică mondială, iar succesul economic îi va
permite ei, ca, alături de celelalte puteri economice emergente, să-şi aleagă forma
economică şi de guvernământ convenabilă, evitând astfel adoptarea formulei
occidentale (capitalism şi democraŃie occidentală). Confruntarea pentru resurse şi
căile de acces spre acestea revin în prim plan, iar războiul contra terorismului va
trece în plan secund. Politica externă a SUA şi strategia militară a lor în apropierea
anului 2025 se vor construi dincolo de privilegiile economice.
Aşadar, locul „axei răului” va fi luat de „axa haosului” sau „convulsiei” în
condiŃiile în care puterea SUA se găseşte în declin, în plan economic, şi în cel al
coeziunii naŃiunii din cauze multiple (principiile ideologice extravagante, greşelile
politice şi aroganŃa puterii). Pe piramida puterii mondiale SUA se situează în vârf,
iar pe următoarele trepte se mai regăsesc: China, Japonia, India, Rusia, Marea
Britanie, FranŃa, Germania şi Brazilia, state care pot fi parteneri principali ai SUA
sau care pot bloca iniŃiativele americane, apoi urmează statele producătoare de
petrol şi gaze, actorii regionali, statele responsabile, statele-problemă şi,
bineînŃeles, actorii nonstatali. Prin urmare s-au schimbat distribuŃia geografică a
puterii şi compoziŃia acesteia, adică cel mai puternic a devenit factorul economic,
componenta militară s-a diminuat, dar s-a accentuat dimensiunea diplomatică şi
media. SUA, în aceste condiŃii, au nevoie de anumiŃi parteneri sub forma unor
coaliŃii mici şi ad-hoc pentru rezolvarea unor probleme particulare.
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Rusia continuă politica de readucere în sfera sa de influenŃă a fostelor
republici ale URSS şi de stopare a extinderii spre est a UE şi a NATO folosindu-se
de arma resurselor energetice.
SperanŃele României în rezolvarea problemelor pe care le are Republica
Moldova sunt circumscrise strict UE şi NATO şi rolului acestora în relaŃia cu
Rusia.
În chestiunile globale de securitate, în care rolul SUA rămâne primordial,
dimensiunea economică este şi va rămâne determinantă, iar celelalte îi vor fi
subordonate.
În viitor, nu se prevede pericolul unei conflagraŃii de proporŃii, dar există
riscul unei pandemii globale care va conduce la un angajament al forŃelor similar,
existând pericolul unor conflicte reduse ca dimensiune teritorială şi temporală.
Totuşi, mai pot să apară evenimente-surpriză, ca în anii 2001 sau 2008,
care să schimbe cursul istoriei într-o manieră ce nu poate fi prevăzută azi.
Marele succes al lucrărilor precedente – „Lumea 2005” şi „Lumea 2007” –
demonstrează că „Lumea 2009” reprezintă o lucrare de referinŃă în domeniul
studiilor de securitate şi al relaŃiilor internaŃionale, care ne pune în faŃa unor ediŃii
regândite, cu o nouă economie internă, ce face o radiografie actuală a mediului
internaŃional, evidenŃiind principalele forŃe politice, economice şi militare şi
tendinŃele acestora de manifestare, precum şi analiza de securitate a tuturor zonelor
fierbinŃi ale lumii.
Prestigiosul colectiv de autori ne pune la dispoziŃie o enciclopedie pe care
o recomandăm cadrelor didactice, studenŃilor, cursanŃilor şi tuturor celor interesaŃi
de cunoaşterea ştiinŃifică a aspectelor geostrategice complexe ale lumii de azi.
Următorii ani şi următoarele decenii ne rezervă nu certitudini, ci
nenumărate evenimente şi chiar „şocuri” neprevăzute de genul insecurităŃii
energetice, schimbărilor climatice, crizelor şi conflictelor.
Analizele de securitate prezentate de autori au reuşit să contureze
alternativele posibile pentru viitorul previzibil, care sugerează şi schimbări în rolul
SUA. AcŃiunile umane, inclusiv cele politico-militare, determină rezultatele
obŃinute, iar lecŃiile istoriei ne învaŃă că liderii şi ideile lor au fost factori principali
de „schimbare a jocului”. De aceea, şi în următorii ani, ei vor avea un rol esenŃial
în evenimentele politico-militare din viitoarea lume mai fragmentată şi mai
conflictuală.
Enciclopedia pe care o prezentăm aici are scopul de a ajuta procesul de
conducere internaŃională şi cooperarea pentru soluŃionarea problemelor globale,
prin evidenŃierea unora dintre alternativele posibile.

Colonel (r) prof. univ. dr. Eugen SITEANU
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