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Toleranta spirituala
Este la moda corectitudinea politica, un curent de gandire care cere ca realitatea sa fe
redefnita. Ea cere sa nu mai folosim termenul "surd", ci "hipoacuzic", sa nu mai intrebuintam
in vorbire cuvantul "orb", ci "nevazator", etc. Iar pe fondul acestor pretentii, ni se cere sa fm
de acord cu lucruri care sunt in dezacord cu adevarul de credinta revelat. Ni se cere toleranta
spirituala.
De fecare data cand ni se cere un astfel de lucru, e bine sa ne intrebam cum ar f reactionat
Hristos, daca ar f fost in locul nostru. Ar f acceptat minciuna in locul adevarului, pe motiv ca
nu trebuie sa supere pe cineva? Cu siguranta ca nu. Mantuitorul nu a facut compromisuri in
materie de credinta. Dimpotriva, Mantuitorul i-a mustrat pe farisei, pe carturari, pe toti cei
care tolerau abaterea de la adevarul de credinta revelat. Dar mustrarea Sa, a avut drept scop
vindecarea acestora, nu moartea lor. Deci, si atitudinea noastra trebuie sa aiba in vedere
indreptarea lor.
Sfantul Isaac Sirul spunea ca trebuie sa fm milostivi fata de orice om, fe ca impartaseste
sau nu credinta noastra. Dar asta nu inseamna ca trebuie sa acceptam ca Ortodoxia poate f
inlocuita oricand, cu orice alta invatatura despre Dumnezeu.
Se invoca faptul ca noi crestinii trebuie sa fm iubitori, caci "iubirea indelung rabda, ca pe
toate le sufera…" (Epistola Intai catre Corinteni - 13, 7). Dar se uita sa se mentioneze ca
iubirea curata este cea care "se bucura de adevar" (13, 6). Asadar, numai iubirea care se
insoteste cu adevarul este capabila sa aduca viata cea adevarata.
Prin asa zisa toleranta religioasa se solicita introducerea minciunii in randul afrmatiilor
adevarate. Ni se cere sa afrmam, de exemplu, ca Fecioara Maria este pururea fecioara, dar
sa nu negam ca ea a avut si alti copii, ca Iisus este Fiul lui Dumnezeu, dar in fata unui
musulman sa spunem ca este un profet, etc. Se cere sa fe cultivata confuzia, pierzandu-se
din vedere ca aceasta atitudine compromite mantuirea.
Nu toleranta spirituala ne va putea scapa de violente, conficte, neintelegeri, ci unirea tuturor
in Trupul lui Hristos. Numai prin Hristos putem ajunge sa fm cu adevarat una: "Ca toti sa fe

una, dupa cum Tu, Parinte, intru Mine si Eu intru Tine, asa si acestia in Noi sa fe una" (Ioan
17, 21).
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