Vasile SIMON

RELIGIA CREªTINÃ
PRIGONITÃ DE COMUNIªTI
imp de cinci decenii ºi mai bine, religia
creºtinã a fost prigonitã ºi de multe ori
interzisã în mod brutal de cãtre regimul
totalitar. Comuniºtii nu recunoºteau cã religia
creºtinã reprezintã una din dimensiunile esenþiale ale
civilizaþiei ºi culturii europene. În cea mai mare parte
viaþa culturalã româneascã ºi europeanã s-a construit
pe fundamentul creºtin. Cele mai mari ramuri ale culturii, vieþii sociale se raporteazã la religia dragostei,
Creºtinismul. Artele: pictura, sculptura, arhitectura,
muzica, literatura etc. stau în strînsã legãturã cu religia creºtinã. Sã nu uitãm de mãnãstirile ortodoxe din
România care fac parte din patrimoniul cultural
UNESCO.
Importanþa acestora pentru îmbogãþirea vieþii spirituale ºi culturale nu trebuia trecutã cu vederea ºi
ignorate de cãtre comuniºti. Aceste mãnãstiri sunt
adevãrate pietre vii de temelie creºtinã ºi oaze ale
spiritualitãþii româneºti. Sacrul ºi esteticul se
împletesc extraordinar în arhitectura ºi pictura lor.
Pereþii zugrãviþi în interior ºi exterior aratã istoria
Creºtinismului. Rolul jucat de Bisericã în cele mai
mari ºi înãlþãtoare momente, cum ar fi Unirea de la
1918. Întotdeauna a fost prezentã în viaþa poporului
în mod special prin slujitorii ei, preoþi, cãlugãri ºi
episcopi. Aceste lucruri sunt consemnate în istoria
sfîntã a neamului romanesc.
Diabolicul regim comunist, avîndu-ºi rãdãcinile ºi
izvoarele în monstruoasa filosofie ateist-marxistã, a
încercat mai bine de cincizeci de ani sã strecoare în
conºtiinþa oamenilor tot soiul de idei aberante cu
privire la existenþa lui Dumnezeu, pe care o contestau
vehement. Un alt fundament solid în combaterea
religiei creºtine este filosofia lui F. Engels. Acest
regim opresiv a încercat, prin ideile preluate din
filosofia lui F. Engels, sã otrãveascã ºi sã spele
creierele oamenilor, sã semene confuzie ºi îndoialã în
mintea lor. Ei se foloseau de afirmaþiile altora, pe
care le denaturau în mod voluntar ºi conºtient, pentru
a-ºi apãra propriile idei ºi propriile interese meschine,
întreprindeau acþiuni murdare pe care le justificau în
numele binelui poporului, bine în realitate doar pentru clasa exploatatoare a regimului barbar. Ei îl citau
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pe Engels astfel: „Orice religie nu este altceva decît
oglindirea fantasticã în minþile oamenilor a forþelor
exterioare care dominã viaþa lor de toate zilele, o
oglindire în care forþele pãmînteºti iau forma unor
forþe suprapãmînteºti”. Dacã analizãm aceste cuvinte
cheie, pentru atei, observãm clar cît de îngustã ºi
împotrivitoare lui Dumnezeu poate fi mintea omului
întunecatã de diavol. Nãscocirea unor asemenea idei
nu poate fi decît forþa demonicã acþionînd ºi inspirîndu-l pe autor prin luarea în stãpînire a minþii. Mintea
omului, subordonatã forþelor diavolului, devine
instrument sau o armã extrem de periculoasã pentru
smintirea altora. Omul cînd ajunge sã se creadã stãpîn
absolut peste toate, un Lucifer, mintea lui cîºtigatã de
diavol slujeºte mîndria, alimenteazã egoismul ºi
guverneazã împreunã cu întunericul. Omul cîºtigat de
diavol nu devine doar un potenþial duºman semenilor,
ci mintea lui posedatã îi devine propriul duºman.
Foarte mulþi creºtini ºi-au vãrsat oasele în închisorile
comuniste pentru cã îl mãrturiseau pe Hristos
Domnul. Ei au cãzut victime minþilor bolnave ale
comuniºtilor, fiind aruncaþi în cele mai cumplite
închisori: Aiud, Sighet, Jilava etc. Nu suferinþele fizice îi copleºeau, ci acele spirituale, ºtiind bine cã sunt
victime ale unui regim nedrept ºi criminal. Spuma
intelectualitãþii româneºti, ºi nu numai, a fost exterminatã în lagãrele de deportare ale ateilor comuniºti.
Preoþi ºi laici au murit cu zecile de mii pentru un þel:
libertate ºi credinþã.
Gîndirea noastrã trebuie sã creeze idei ºi ideologii, dar folositoare semenilor, ºi nu sã-i distrugã
pe aceºtia, contravenind astfel poruncilor din
Decalog. Mintea omului nu trebuie sã slujeascã egoismul, ci cauza supremã, binele pentru toþi. Omul aºa
zis iluminat trebuie sã se punã în slujba de a-i ilumina ºi pe alþii ºi nu a-i arunca într-o stare de profundã
confuzie ºi întuneric.
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