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Exspoliatio Egyptiorum: Asupra utilizãrii
valorilor adversarului în comunicarea
valorilor
Violeta BARBU

Voi da poporului acestuia trecere înaintea Egiptenilor ºi când
veþi ieºi nu veþi ieºi cu mâinile goale, ci fiecare femeie va cere
la vecina ei ºi de la cea care stã cu ea în casã vase de argint,
lucruri de aur ºi haine ºi veþi împodobi cu ele pe fiii voºtri ºi pe
fetele voastre ºi veþi prãda pe Egipteni. (Exodul 3: 21-22)

1. Nu existã eticã în afara ontologiei
Aluzia în acest context la pasajul din cartea Exodului
cunoscut sub numele de Exspoliatio Egyptiorum nu presupune
vreun scop hermeneutic, ci mai degrabã o figurã retoricã ce
ar putea sã defineascã o strategie de comunicare: împrumutarea
valorilor adversarului (exspoliatio Egyptiorum) pentru ca
Biserica sã poatã difuza mesajul Evangheliei (ieºirea din Egipt
a poporului evreu). Cine ar fi aºadar adversarul, provocarea
sau tentaþia majorã ce se aflã astãzi în faþa Bisericii, pentru a
împrumuta expresia lui Marcel Gauchet? Înainte de
evenimentele din 11 septembire 2001, s-ar fi putut da uºor
acelaºi rãspuns ca ºi acum un secol: secularizarea progresivã
care caracterizeazã cultura majoritarã a spaþiului european,
altã datã leagãn al civilizaþiei europene. Or, aceste evenimente
ne aratã în chip clar cã vocea Bisericii trebuie sã se exprime
într-o manierã fermã, mai ales atunci când e vorba de
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chestiunea ontologicã a Fiinþei. În legãturã cu atentatele teroriste
din septembrie, marele maestru german al gândirii politice,
Habermas, a declarat cu ocazia decernãrii premiului Asociaþiei
Editorilor Germani:
Alternativa civilizaþiei noastre nu este aceea de a alege între
islam ºi creºtinism, ci între o secularizare exasperatã ºi
conºtiinþa cã omul este chip ºi asemãnare a lui Dumnezeu.

Pentru cã acum ceea ce se aflã în joc nu mai este chestiunea
existenþei lui Dumnezeu ce frãmânta lumea de la sfârºitul
secolului al XIX-lea. Omul însuºi este pus sub semnul întrebãrii,
iar duºmanii lui sunt aºadar ºi adversarii Bisericii. Din vremea
nu prea îndepãrtatã când André Malraux denunþa precaritatea
„condiþiei umane”, iar Agostino del Noce numea tentativele
sistemelor filosofice contemporane de a exclude orice referinþã
transcedentalã „o gândire slabã” („il pensiero debole”),
existenþa umanã nu a încetat sã se degradeze. Este suficient sã
observãm realitatea ce ne înconjoarã: escaladarea fanatismelor
religioase ºi a rasismului, expansiunea terorismului, rãzboaie
interminabile, subdezvoltarea ºi mizeria care umilesc o parte
crescândã a omenirii. Dar cel mai grav lucru pare sã fie
dezintegrarea raþiunii de a trãi a persoanelor ºi culturilor,
dezintegrare despre care atacurile din 11 septembrie
mãrturisesc pe deplin.
Paradox tragic al unei epoci care proclamã, mai mult ca
oricând, drepturile omului. Cu toate acestea, existã un semn
de speranþã: aceste tragedii care ne iau cu asalt pe toþi fac
parte de acum înainte din neliniºtea noastrã colectivã ºi ne
aºazã în faþa ochilor chipul omului ameninþat în însãºi
umanitatea lui. În faþa amplorii pericolului, denunþarea moralã
ºi socialã prin intermediul mijloacelor de comunicare e
necesarã, dar rãmâne insuficientã? Problema care se pune nu
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mai este eticã sau socialã, a devenit ontologicã, cãci însãºi
fiinþa umanã ºi viitorul ei sunt puse sub semnul întrebãrii.

2. Biserica ºi spaþiul public
O datã stabilitã importanþa valorii ontologiei, în acest punct
al reflecþiei noastre este legitim sã ne întrebãm asupra
mijloacelor pe care comunicarea ni le oferã pentru a înfrunta
aceste provocãrii. O recunoaºtem cu toþii, vocea explicitã a
Bisericii ca autoritate magisterialã sau vocea implicitã a
judecãþilor care împãrtãºesc valorile creºtine au o pondere
extrem de redusã în mass-media de astãzi. Biserica nu mai
este demult cea care modeleazã judecãþile emise în spaþiul
public. În spaþiul public, am ajuns în punctul în care autonomia,
diversitatea, pluralismul au triumfat asupra pretenþiei creºtine
de a fi o propunere totalizantã.
Cine decide asupra ponderii ºi autoritãþii prezenþei Bisericii
în mass-media? Regula democraþiei, ne spune Marcel Gauchet
în cartea sa La réligion dans la démocratie. Cinq tentations
dans l’Eglise. Spre deosebire de totalitarism, care ucide
adevãrul, democraþia îl relativizeazã, introducându-l în
contexte de pluralitate. În consecinþã, ca instituþie, Biserica este
toleratã ºi câteodatã, chiar încurajatã, dar numai ca un fel de
entitate a societãþii civile care aduce servicii drepturilor omului,
asistenþei sociale, învãþãmântului, construcþiei europene,
culturii etc. Însã cu toþii ºtim cã izvorul acestor opere ºi al acestui
mod de a fi în societate vine din misiunea ei de a spune adevãrul
despre om, adicã de a-l vesti pe Cristos. Cultura mediaticã este
ºi ea profund impregnatã de aceastã judecatã tipic modernistã,
al cãrei singur adevãr absolut este acela cã nu existã adevãruri
absolute sau cã, dacã existã, ele nu sunt accesibile raþiunii
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umane ºi, în consecinþã, neînsemnate. Într-o astfel de
perspectivã, ceea ce are importanþã nu este adevãrul, ci
„povestea” (le récit, the story).
Persoana lui Cristos este adevãrul despre umanitatea
noastrã:
Isus Cristos îl dezvãluie pe deplin omului pe om ºi îi descoperã
mãreþia chemãrii proprii (Enciclica Gaudium et Spes, 22).

A rosti acest adevãr înseamnã sã introduci în lume o
dimensiune totalizantã, pentru cã ea este pozitivã ºi pentru cã
este purtãtoare de sens, de semnificaþie. Aceastã privire pozitivã
pe care creºtinii, o rasã umanã sui generis dupã expresia papei
Paul al VI-lea, o au asupra realitãþii pe care o trãiesc este punctul
în care diferenþa faþã de alte tipuri de privire, cea a mass-media
de exemplu, se percepe cel mai bine. O privire pozitivã vine
dintr-o poziþie pozitivã faþã de realitate, dintr-un comportament
pozitiv faþã de real, pentru cã în realitatea noastrã, fragilã ºi
plinã de limite, Dumnezeu a ales sã se întrupeze. Departe de a
fi optimism facil, privirea pozitivã poartã în ea certitudinea ºi
speranþa, este pacificantã ºi responsabilizatoare. Numai într-o
astfel de poziþie poþi sã ºi denunþi, aºa cum ne-o indicã doctrina
socialã a Bisericii, rãul, minciuna, injustiþia, abuzurile,
atentatele la demnitatea persoanei.

3. Valorile doctrinei sociale a Bisericii: cãtre o culturã a
solidaritãþii sociale în România
3.1. Educaþia caritãþii ºi mijloacele de comunicare
Solidaritatea în opere este, pentru creºtini, expresia caritãþii,
cea mai importantã lege a omului. Acesta este, în principal,
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mesajul social pe care Biserica doreºte sã-l transmitã în mijlocul
societãþilor noastre pe care filosofii, politologii ºi sociologii
obiºnuiesc sã le numeascã „postcreºtine”, „postmoderne”,
„postraþionale”. Aceste voci, care exprimã în momentul de faþã
maximul de reflecþie inteligentã asupra problemei etice, se
unesc într-un descumpãnitor consens atunci când afirmã
„amurgul datoriei” (Gil Lipoveski). Sunt rare astãzi locurile ºi
momentele în care vibreazã obligaþia de a-þi închina viaþa
aproapelui: în timp ce îndemnurile categorice de a face Binele
sunt înlocuite de normele dragostei de sine (succes, igienã,
frumuseþe, ecologie), valorile altruiste au încetat de a mai fi
evidenþe morale în ochii indivizilor ºi ai familiilor.
Într-o anchetã europeanã din 1989, solicitaþi sã spunã douã
lucruri învãþate temeinic de la pãrinþii lor, tinerii de 13-17 ani
menþionau înainte de toate necesitatea de a munci bine pentru
a avea o meserie bunã (75%) ºi capacitatea de a se descurca
singuri în viaþã (45%). Respectul pentru principiile morale nu
a fost citat decât o datã din patru. Altruismul ºi obligaþia de a-l
ajuta pe celãlalt apare pe locul 14 din 17 virtuþi (valori) la care
europenii se gândesc în primul rând, cu mult în urma cinstei,
toleranþei sau bunelor maniere. „A trãi pentru celãlalt”, virtute
altãdatã cea mai de seamã, a devenit o maximã subalternã
care nici nu mai este demnã de a fi propusã ca ideal copiilor.
În societãþile noastre, informaþiile, distracþiile, sfaturile privitoare
la un trai mai bun, mai comod sunt mai prezente decât exigenþa
de a ne îndeplini datoriile faþã de semeni. Desigur, acþiunile
umanitare ocupã primele pagini ale ziarelor, iar valoarea
donaþiilor, în þãrile dezvoltate, atinge cote din ce în ce mai
mari. Epoca noastrã redescoperã caritatea cu fiorii inimii stârniþi
de concertele rock ºi de starurile angajate în favoarea cauzelor
nobile. Binefacerea mediaticã, altruismul nedureros, anesteziat
de spectacolul de varietãþi, reafirmã tot o culturã hedonistã,
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nu o întoarcere a moralei. Epoca postmodernã a „descoperit
umanitarismul”, ca pe o reacþie a moralei naturale la cinismul
politic, spune un foarte important filosof francez contemporan,
Alain Finkelkraut. Alþi sociologi numesc acest tip de manifestare
„bonism”. Bonismul este o modã pentru cã vizeazã emoþia; la
fel ca ºi ea, este trecãtor, fãrã respiraþie, spontan ºi teatral ºi,
înainte de toate, individual. Mass-media, în epoca noastrã,
stabileºte cauzele prioritare, stimuleazã ºi organizeazã
generozitatea ºi solidaritatea. Ele nu creeazã, precum celelalte
instanþe tradiþionale, o conºtiinþã constantã, nu interiorizeazã
comportamente, nu þese solidaritãþi. Adevãrul, fie cã ne place
sau nu, este acesta: mass-media suscitã mari elanuri de
solidaritate, dar în acelaºi timp dezangajeazã indivizii;
sensibilizând inimile care dãruiesc un ban, dezangajeazã
conºtiinþele care ar trebui sã opereze. În felul acesta, nu suntem
departe de ceea ce Nietzsche numea „morala milei universale”.
Este aceastã analizã mult prea asprã? Se aplicã ea unei
societãþi precum cea româneascã în care voluntariatul este în
epoca fragedei copilãrii, iar caritatea-business nu capãtã forma
spectacolelor mamut, ci numai chipul meschin al unor
ONG-uri care îºi vãd liniºtite de interese oneroase la adãpostul
scopurilor umanitare? Cum putem vorbi de o crizã postmodernã
într-o societate ce nu s-a modernizat încã, sau de un formalism
al structurilor într-o lume nestructuratã? Nenumãrate sunt bolile
noastre ºi le vindecãm doar atunci când le numim, devenim
conºtienþi de ele, ni le asumãm: o societate civilã fãrã þesuturi
de solidaritate ºi comunicare, instituþii care nu-ºi definesc încã
în mod coerent politici de protecþie, de educaþie, asistenþã
medicalã ºi socialã, Biserici care îºi clãdesc abia acum structuri
de serviciu public, fie pentru cã nu li se permisese acest lucru
mai inainte, fie cã magisteriul lor nici nu prevedea aceast lucru
la nivelul operelor ºi, mai cu seamã, un individualism exacerbat
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ca produs paradoxal ºi ca reacþie exasperatã la colectivismul
totalitar.

3.2. Solidaritatea în operã
În lumina acestor observaþii, putem sã formulãm cu claritate
câteva linii de forþã ale mesajului Bisericii, parte a doctrinei
sale sociale.
1. Solidaritatea în opere nu este un scop în sine, ca bonismul
ºi umanitarismul. Dacã ar fi aºa, cine nu s-ar descuraja în faþa
disproporþiei dintre oceanul nevoilor ºi picãtura mijloacelor?
Solidaritatea în opere este un semn, al apostolatului, al misiunii.
Slujind omul, Biserica trebuie sã facã transparent temeiul
credinþei în acþiune, iar din iubirea pentru aproape o experienþã
la îndemâna oricui, direct comunicabilã. În exemplul acþiunii
mântuitoare a Fondatorului ei, Isus Cristos, Biserica gãseºte
fundamentul ºi oglinda tuturor bunelor sale opere. De aceea,
între Fiinþã ºi moralã nu existã rupturã; eticul îºi are rãdãcinile
în ontologic.
2. Solidaritatea în opere este rãspuns la o nevoie concretã
cãci este expresia principiului creºtin al Întrupãrii: evenimentul
întrupãrii în timp ºi spaþiu al lui Isus Cristos ne conduce la
înrãdãcinarea faptelor noastre caritative în circumstanþele
concrete ale vieþii cotidiene, ale realitãþii pãmânteºti pe care o
trãim, care uneori este caracterizatã de ceea ce Constituþia
pastoralã a Conciliului Vatican II numeºte „structuri ale
pãcatului”. Luptând împotriva lor, Biserica nu reduce prin
comunicare, conþinutul adevãrurilor sale. Denunþarea publicã
a „structurilor pãcatului”, adicã a tuturor formelor de abuz,
injustiþie, violenþã, face parte din obligaþia publicã a Bisericii
ºi din obligaþia de conºtiinþã a fiecãrui fiu al Ei. Cu cât acest
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denunþ este mai bine plasat în spaþiul public, cu alte cuvinte,
mai mediatizat, cu atât impactul poate fi mai mare.
În apãrarea drepturilor omului, Biserica are la îndemânã
pastorala denunþului profetic. Ea este cea care trebuie sã strige,
pentru cã este vocea celui care tace: sãracul, marginalizatul,
strãinul, emigrantul, copilul nenãscut, bolnavul, handicapatul.
Cine strigã în România în mass-media împotriva injustiþiilor, în
favoarea sãracului, împotriva dezmembrãrii familiei? Strigãtul
nu este de ajuns, spunea papa Paul al IV-lea: trebuie sã cauþi
cauzele unui neajuns, sã analizezi circumstanþele, sã propui
proiecte, practici bune, într-o atitudine de responsabilitate ºi
solidaritate. În ultimii cinci ani, toate acestea au devenit, în
Biserica Catolicã din România ºi între Bisericile ºi
denominaþiunile religioase din þara noastrã, subiect de
dezbatere ºi ocazie de a împãrtãºi experienþe pozitive.
Seminariile organizate pe tema caritãþii (1997, 1999, 2000),
bãncile de date, cursurile formative de doctrinã socialã a
Bisericii, destinate laicilor (studenþi, tineri militanþi din lumea
politicã, sindicate) sunt tot atâtea iniþiative pozitive, urmãrite
cu un interes mediocru de mijloacele de comunicare în masã,
încã ancorate într-un spiritualism pietist ºi sentimental, în cel
mai bun caz moralist.

4. Cãtre o culturã nouã în mass-media din România:
comunicarea valorilor familiei
Este legitim sã ne întrebãm aici ºi acum dacã aceasta este
ºi privirea pe care o au îndeobºte mass-media ºi mai ales
televiziunea, acest loc de putere, cum îl definea Pierre
Bourdieu, un loc în care puterea se organizeazã ºi se
autoreproduce, un loc în care se omologheazã ºi se impun
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valori ºi modele comportamentale, locul prin excelenþã în care
se plãsmuieºte cultura majoritarã. Nimic mai uºor decât sã
diabolizãm în chip moralist mass-media pentru atentatele
zilnice la demnitatea persoanei ºi a familiei prin mijloacele
binecunoscute (pornografie, violenþã etc.). Nu cultivând
reacþiile de tip sentimental-iraþional vom avea persoane
reponsabile, ci proiectând asupra vieþii, a realitãþii o privire
raþionalã, care judecã deci realitatea potrivit totalitãþii factorilor
ei constitutivi, care aderã la aceastã realitate, pentru cã ea este
pozitivã. Acesta este realismul creºtin, cel despre care Ioan
Paul al II-lea spunea: „fiþi realiºti ºi cereþi imposibilul”. A fi
realist înseamnã a identifica ºi adera la valorile umanitãþii
noastre, cãci omnis creatura bona; toatã fãptura este bunã în
primul rând pentru cã existã, ca semn al Celui care face
existenþa, ca semn al Misterului care este Îndurare: Dives in
Misericordia. Aceasta este îmbrãþiºarea ultimã a Misterului,
împotriva cãreia omul – chiar ºi cel mai îndepãrtat, mai pervers
sau cel mai întunecat – nu poate opune nimic, nu poate opune
nici o obiecþie: poate dezerta, fugind de sine însuºi ºi de propriul
sãu bine, devenind un mort-viu, un nimic umplut cu explozibil,
cum am vãzut nu demult. Misterul ca îndurare rãmâne ultimul
cuvânt chiar ºi în raport cu cele mai urâte posibilitãþi ale istoriei.
Recenta aliniere la standardele europene prin marcarea
emisiunilor cu grade de risc pentru minori lasã rãspunderea pe
seama pãrinþilor. Nimic mai uºor decât sã diabolizezi ºi, aº
îndrãzni sã spun, mai ineficient. Pentru cã nu aceste aspecte
evident transgresive sunt preocupante, ci modul, din pãcate
aproape general, în care mass-media instrumentalizeazã
persoana ºi familia. Familia este, cu toþii ne dãm seama, ºi
profesioniºtii mijloacelor de comunicare cu atât mai mult, o
temã predilectã pentru mass-media, ca ºi politica. Ce fel de
privire ne propun mass-media asupra familiei? Nu putem sã
nu recunoaºtem o majorã implicare a presei, în ultimii ani în
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campaniile de sensibilizare a opiniei publice privitoare la
diverse aspecte sociale, dintre care unele direct legate de
realitatea familiei sau a copiilor în dificultate. Fãrã ajutorul ei,
strângerea de fonduri, schimbarea de mentalitate, solidarizarea
nu ar fi fost posibile. În aceastã privinþã, promptitudinea prin
care televiziunea s-a pus la dispoziþia iniþiativelor Bisericii este
remarcabilã. De aceea, observaþiile care urmeazã au ca intenþie
continuarea acestui parteneriat, în forme însã mai mature, mai
profesioniste ºi mai ales, apropiate de criteriile pe care Biserica
le pune în joc atunci când judecã realitatea, atunci când
cântãreºte semnele timpului.

4.1. Cultura adopþiei
O minimã rigoare a analizei ne cere sã departajãm
dimensiunea informativã de celelalte dimensiuni:
promoþionalã, de dezbatere ºi divertisment.
Dimensiunea informativã opereazã, în mass-media din
Romania poate mai mult decât în alte pãrþi, cu o
instrumentalizare de tip reducþionist-negativ. Prima reducþie a
familiei, în emisiunile de ºtiri sau în paginile de ziar, este
reducþia la dimensiunea ei socialã ºi la violenþa domesticã.
Din aceastã zonã, am reþinut pentru analiza noastrã trei tipuri
de informaþii care au ocupat locuri privilegiate în ordinea
propusã de diverse canale la emisiunile informative (coverage)
sau de diverse ziare (front page).
Campania împotriva abandonului – deºi nu meritã pe
de-a-ntregul acest nume – a vizat una din cele mai grave
probleme cu care se confruntã societatea noastrã. Din pãcate,
majoritatea cazurilor mediatizate reduceau fenomenul la
abandonul asociat cu pruncuciderea. Reducþia opereazã aici
eliminând categoria tot atât de importantã a abandonului pe
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parcurs. Cazul este prezentat smuls din orice context, de obicei
sunt intervievaþi martori, dar nu ºi mama; aproape niciodatã
alternativele, ca soluþii pozitive, nu sunt aduse în discuþie. Dacã
din ce în ce mai mult în conºtiinþa publicã se încetãþeneºte
convingerea cã în societatea noastrã cultura abandonului a
luat forme ºi proporþii alarmante, ni se pare îndreptãþit sã ne
întrebãm de ce nu suntem capabili sã transferãm în mass-media
elementele unei culturi a adopþiei, care sã o contracareze? Or,
aceste elemente existã, ele se nasc din experienþa operelor de
caritate ale Bisericii, ele sunt deja inculturate în societatea
noastrã. În limbaj politic, ele se numesc practici bune (good
practices) ºi acestea sunt tezaurizate, puse laolaltã pentru a
servi drept model ºi pildã altora: realitatea caselor de primire a
fetelor-mame, care oferã suport ºi posibilitatea de a gãsi o slujbã,
figura profesionalã nouã a asistentei maternale etc. Alte
elemente ale culturii adopþiei ne sunt încã strãine ºi tocmai de
aceea ar trebui sã constituie subiect de dezbatere publicã. Puþini
ºtiu cã un procent de 40% din copiii abandonaþi ºi, ca atare,
instituþionalizaþi sunt purtãtori de handicap, lejer sau grav. Or,
câte din familiile din þara noastrã sunt dispuse astãzi sã se
deschidã unui copil cu nevoi speciale, aºa cum se întâmplã în
alte pãrþi, unde familile angajate în viaþa Bisericii ºi-au creat
asociaþii de sprijin reciproc pentru a duce la capãt un astfel de
gest angajând umanitatea noastrã într-un mod atât de profund?
Ne-am dori ca mass-media sã aloce spaþiu acestui aspect, cãci
altfel e lesne de prevãzut cã în instituþiile din care copiii pleacã
spre adopþie se va crea o sãlbãticã selecþie naturalã, în care
numai cei sãnãtoºi au o ºansã. O tãcere mediaticã, expresie a
indiferenþei noastre ºi a unei jene acumulate de generaþii în
cultura noastrã, acoperã realitatea de suferinþã, dar ºi de o
infinitã bogãþie afectivã a persoanelor cu nevoi speciale.
Familiile îi abandoneazã sau îi ascund, ca pe o ruºine sau ca
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pe un fel de pedeapsã. Nimeni nu-i vede, pe stradã sau în
ºcoli, ºi devin o problemã abia acum când una din recentele
exigenþe ale Uniunii Europene impune integrarea lor socialã,
mai ales în ºcolile normale. În Carta Drepturilor Omului ei
sunt persoane cu o demnitate egalã, pentru Bisericã însã ei
sunt un semn al lui Cristos, un chip din care El strigã. Avem
nevoie de un aliat atât de puternic cum este presa pentru a
duce aceastã bãtãlie de educaþie a unei societãþi întregi în
conºtiinþa acceptãrii acestor fraþi ai noºtri.
Din experienþa familiilor creºtine s-a nãscut „adopþia la
distanþã”, o formã de susþinere materialã prin care o familie (de
obicei din þãrile occidentale, în special Italia) ajutã o altã familie
sau un copil instituþionalizat, rãspunzând nevoilor lor elementare.
Ne-au trebuit ani buni pentru a risipi confunziile din articolele
de presã, care tratau aceste forme de solidaritate ca pe „o
încercare” de a fura copii. Acum, aceastã idee minunatã a pãtruns
ºi în Biserica Ortodoxã, aºa cum o aratã raportul din
mapele-program, iar familiile ºi copiii orfani care beneficiazã
de acest tip de suport – o relaþie umanã de prietenie, în fond – se
numãrã cu miile. Ne-au trebuit ani buni, dar acum existã ºi familii
din Romania care oferã un astfel de ajutor, ºi chiar clase de elevi
care „au adoptat” astfel alþi copii, de pildã copii români din
Transnistria veniþi în þara noastrã ca sã poatã învãþa în româneºte.
Dacã aceste dovezi de creativitate ale familiilor creºtine ar fi
stârnit curiozitatea unui reporter, este sigur cã mulþi s-ar alãtura
Bisericii într-o acþiune în care, aplicând principiul subsidiaritãþii,
izbuteºte acolo unde statul nu poate sã ajungã.

4.2. Cultura voluntariatului
În Parlamentul României se aflã pregãtitã legea
voluntariatului. Nici o dezbatere ºi nici o ºtire nu s-au strecurat
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în mijloacele de comunicare în masã. Nu va fi de mirare deci,
dacã acest conþinut de caritate care îºi are originea ºi este viu
în Bisericã va ajunge o formã fãrã fond pentru restul societãþii.
Cãci educaþia ºi cultura voluntariatului presupun convingeri
creºtine ferme ºi responsabile: fidelitate ºi gratuitate. Ca ºi
adopþia, voluntariatul nu devine o culturã, adicã un
comportament larg rãspândit, decât dacã este mãrturisit ca
experienþã de cãtre cei care îl practicã, decât dacã se educã.
Numai o persoanã schimbatã ºi fericitã de ceea ce face poate
convinge pe alþii. Este oare absurd sã ne dorim, deci, ca din
când în când, în locul spectacolului facerii ºi desfacerii
cuplurilor, care a ocupat în vara anului 2001 toate canalele de
televiziune, sã vedem pe acei tineri care îºi împart timpul ºi
energia cu copiii din instituþii, creeazã raporturi, se
responsabilizeazã? I-am putea prezenta oricând, pentru cã sunt
din ce în ce mai mulþi, cu condiþia ca mass-media sã doreascã
sã-i cunoascã ºi, prin ea, sã-i cunoascã ºi alþii de vârsta lor.
Acestora le-ar spune ce descoperire importantã au fãcut pentru
destinul lor, sãvârºind lucruri simple cum e acela de-a vizita
regulat în weekend copiii dintr-un leagãn. Au descoperit cât
de recunoscãtori trebuie sã fie cã ei au o familie în timp ce alþii
nu sunt atât de norocoºi, cã nu au nici un merit pentru aceasta,
cã familia este un har. Iar dacã vor recunoaºte aceasta, putem
spera cã mâine nu-ºi vor abandona fiii.
Laici angajaþi sau actori ai comunicãrii fãrã convingeri
religioase, cu toþii trebuie sã fie animaþi de pasiunea pentru
adevãr. Cãutarea ºi afirmarea adevãrului poate sã-i anime în
egalã mãsurã pe creºtinii ºi pe necreºtinii ce lucreazã în
comunicare. Important este ca pe calea adevãrului, singura
posibilã, sã se meargã împreunã.
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