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RELIGIA ~N CYBERSPA}IU 

Pr. Nicolae DASC|LU

Departe de a se conforma previziunilor iluministe [i pozitiviste care îi anun]au
declinul iremediabil, religia [i-a p\strat locul în con[tiin]a omului modern, are vizi-
bilitate în spa]iul public [i este implicat\ adesea în gestionarea crizelor moderni-
t\]ii. ~n dialogul cu modernitatea t=rzie, care î[i revendic\ axiomatic progresele
[tiin]ifice [i tehnologice, ideile [i credin]ele religioase revin sistematic, fie sub for-
mele arhaice, fundamentaliste [i conservatoare, fie manifest=nd o for]\ neb\nuit\
de adaptabilitate la evolu]ia societ\]ii contemporane. Filosofia secolului al XX-lea
descoper\ cu uimire c\, în fa]a lumii tehnologizate de ast\zi, cre[tinismul european
se apropie f\r\ complexe de teme actuale, pe care le abordeaz\ cu consecven]\ în lo-
gica unei experien]e bimilenare. „Religia a trecut «dincoace» de pragurile evolu]iei
anticipate de g=ndirea modern\ [i caut\ s\ în]eleag\ [i s\ biruie condi]iile moderni-
t\]ii t=rzii, în loc s\ se lase anihilat\ de acestea”1.

Aceast\ vitalitate a fenomenului religios contemporan poate fi constatat\ cu u[u-
rin]\ [i p\trunz=nd în universul „ucenicului vr\jitor” din anii no[tri, calculatorul
electronic. Conectat la re]eaua Internet, o simpl\ c\utare de cuvinte cu în]eles re-
ligios (religie, cre[tin, islam, shinto etc.) va raporta în c=teva frac]iuni de secund\
pe ecranul monitorului zeci de mii [i poate milioane de referin]e. De altfel, statis-
tici f\cute de exper]i arat\, cu surprindere, c\ în lumea virtual\, constituit\ de re]eaua
planetar\ a computerelor, religia ocup\ un loc important. De aceea, în medita]ia
care urmeaz\, ne vom opri asupra c=torva aspecte principale privind prezen]ele
religioase în spa]iul creat de mediile moderne de comunicare [i, în special, de re]eaua
Internet.

1. Cyberspa]iul sau civiliza]ia on-line
Constituit ca ansamblu de date numerice form=nd un univers informa]ional [i

un mijloc de comunicare, cyberspa]iul (sau cyberlumea) este legat direct de cone-
xiunea mondial\ a ordinatoarelor. Echivalentul englez cyberspace a ap\rut prin
anii ’80 în romanele de science fiction ale lui William Gibson care îl define[te astfel:
„o halucina]ie consensual\ tr\it\ zilnic în toat\ legalitatea de zeci de milioane de
operatori, în toate ]\rile... O reprezentare grafic\ de date extrase din memoria tuturor
ordinatoarelor sistemului uman”2.

1 Andrei Marga, Modernitate, religie, cultur\, în „Biserica în era globaliz\rii”, Reîn-
tregirea, Alba Iulia, 2003, p. 33.

2 William Gibson, Neuromancer, 1984, trad. rom. Neuromantul, Antet, Bucure[ti, 1996. 
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Dac\ în 1980 cyberspa]iul era mai degrab\ un subiect pentru literatura de an-
ticipa]ie, dup\ numai dou\ decenii a devenit un subiect al preocup\rilor cotidiene,
care nu mai poate fi ast\zi neglijat de nici un locuitor al lumii civilizate. S-a plecat
de la o re]ea de patru calculatoare, folosit\ în perioada 1968-1972 pentru comuni-
carea între universit\]i; cercetarea a urmat apoi exigen]e [tiin]ifice [i militare, iar
în prezent s-a ajuns la un p\ienjeni[ de peste un miliard de calculatoare personale
interconectate [i la cel pu]in tot at=]ia utlizatori. Perfec]ionarea tehnologiilor in-
formatice [i accesibilitatea pre]urilor pentru largi categorii de utilizatori a deschis
un spa]iu de extindere f\r\ precedent pentru re]eaua mondial\. Familiarul Internet
reune[te ast\zi peste 600 de miliarde de pagini web, institu]ionale sau personale. Cert
este c\ Internetul a dep\[it nivelul de realizare tehnic\ excep]ional\ [i este deja un
fenomen social global, fiind replica globaliz\rii economice în domeniul comuni-
ca]iilor. Se poate observa pretutindeni în lume, dar mai ales în ]\rile dezvoltate din
punctul de vedere al tehnologiilor de v=rf, un transfer de interese din planul real
c\tre planul virtual al ]esuturilor multiple din cyberspa]iu: în re]ea se opereaz\
tranzac]ii economice [i financiare rapide, bursele europene [i americane sunt co-
nectate cu cele din Asia de sud-est, guvernele [i parlamentele lumii comunic\ on-line,
cultura umanit\]ii este depozitat\ în mega-biblioteci digitale, oamenii de pretutin-
deni comunic\ între ei rapid [i eficient prin mijloacele puse la dispozi]ie de facili-
t\]ile Internetului (e-mail, chat-room, blog etc.).

Cyberspa]iul, de[i eminamente virtual, î[i contureaz\ din ce în ce mai mult pro-
pria sa „realitate”. Punctele de încopciere cu realitatea propriu-zis\ sunt computerele
din re]ea, ma[inile g=nditoare, [i mul]imea persoanelor umane care le utilizeaz\.

O prim\ caracteristic\ a cyberspa]iului este dinamismul s\u debordant, tendin]a
de expansiune c\tre toate domeniile vie]ii sociale [i p\trunderea în universul intim
al persoanelor umane.

~n acest sens, s-a remarcat c\ cyberspa]iul redefine[te trei categorii fundamen-
tale ale cunoa[terii: spa]iul, timpul [i individul sau persoana uman\3. Dac\ pro-
gresele din industria transporturilor au scurtat tot mai mult duratele de deplasare, tele-
portarea sau prezen]a simultan\ în locuri diferite r\m=ne, cel pu]in deocamdat\,
de domeniul SF. ~n schimb, lumea virtual\ a realizat comunicarea de oriunde [i ori-
c=nd. Dou\ sau mai multe persoane pot intra într-o rela]ie de comunicare prin
conectarea la re]ea, indiferent de distan]a care le separ\ [i astfel se realizeaz\ relati-
vizarea spa]iului, starea mental\ de ubicuitate. Aceast\ no]iune este legat\ de interfe]e
repartizate sau difuze. Realitatea „celuilalt” este sus]inut\ de autenticitatea con]inu-
tului emo]ional.

~n privin]a timpului, cyberspa]iul între]ine ideea de instantaneitate, prin anu-
larea înt=rzierilor [i sincronismul comunic\rii. Este, de asemenea, posibil, s\ reiei o
sesiune de comunicare, pentru c\ aceasta poate fi stocat\ material undeva, în re]ea
sau la utilizator.

Utilizatorul are posibilitatea s\ partajeze con]inuturile personale, profilul indivi-
dual fiind accesibil în re]ea. ~ns\ aceast\ punere la dispozi]ie este p=ndit\ de riscul

3 www.wikipedia.org, art. Cyberspace.



463BISERICA ~N MISIUNE

volatiliz\rii, ceea ce poate reac]iona asupra personalit\]ii. Anonimatul [i constru-
irea de personalit\]i multiple prin clone [i avataruri sunt alte tenta]ii care pot tul-
bura rela]iile interumane în cyberspa]iu. 

2. De la omul tehnologic spre omul digital

Inventarea [i folosirea pe scar\ tot mai larg\ a uneltelor marcheaz\ înc\ din pre-
istorie treptele „hominiz\rii” [i consolidarea rela]iei de supunere a lumii înconju-
r\toare de c\tre om. Mitologia lui homo faber arat\ modul în care evolueaz\
cunoa[terea lumii, „dezvr\jirea” ei [i, totodat\, posedarea ei. „Asum=ndu-[i respon-
sabilitatea de a schimba Natura, omul s-a substituit Timpului; ceea ce ar fi avut
nevoie de eoni întregi pentru a se «coace» în ad=ncimile subp\m=ntene, me[terul crede
c\ o poate face în c=teva s\pt\m=ni; c\ci cuptorul înlocuie[te matricea teluric\”4.

Uneltele, mai înt=i, apoi ma[inile, din ce în ce mai complicate, îi între]in
omului con[tiin]a particip\rii la existen]a cosmic\, îns\ îi accentueaz\ [i iluzia c\
poate deveni el însu[i un demiurg. Aplecat asupra organiz\rii [i st\p=nirii mediului
încon-jur\tor, omul a uitat adesea de sine; preocupat de cele din afar\, el se neglijeaz\
pe sine în interioritatea cea mai profund\. 

Privind c\tre civiliza]ia noastr\ hiper-tehnicizat\ din veacul al XXI-lea, este tot
mai limpede constatarea trist\ c\ progresele [tiin]ifice [i tehnice nu sunt dublate
de evolu]ii similare în plan moral [i spiritual. Mai mult, tehnica amenin]\ s\ de-
vin\ un rival al spiritului, s\ artificializeze via]a oamenilor. „~n era informa]ional\
în care tr\im, via]a a devenit tot mai tehnic\. Ma[ina [i-a pus pecetea imaginii sale
asupra spiritului omului, asupra tuturor laturilor activit\]ii sale. Civiliza]ia tehnic\
nu are o baz\ natural\ [i spiritual\, ci una ma[inist\, mecanicist\; acum tehnica
triumf\ asupra spiritului, asupra organismului. P=n\ [i g=ndirea devine tehnic\, ca
s\ nu mai vorbim de comportament; crea]ia [i arta cap\t\ un caracter tot mai teh-
nic. De asemenea, cunoa[terea, [tiin]a se transform\ într-un mijloc de înf\ptuire a
voin]ei de putere [i fericire, într-un mijloc exclusiv pentru triumful tehnicii vie]ii.
Aici începe deja cultul vie]ii în afara sensului ei. Nimic nu mai are valoare în sine.
Nici o clip\ a vie]ii, nici o singur\ tr\ire nu mai are profunzime, nu se mai împ\r-
t\[e[te din ve[nicie. Ma[ina a ob]inut o for]\ magic\ asupra omului, l-a prins în
mrejele ei magice”5.

De la uneltele care erau prelungiri sau „proteze” fizice ale omului în raport
cu crea]ia, s-a ajuns la inven]ii care tind s\ preia activit\]i intelectuale [i rela]ii afec-
tive [i, în aceast\ direc]ie, ordinatorul este reprezentativ pentru modernitatea teh-
nic\. Robotizarea ]ine mai mult de repeti]ia mecanic\ a unui [ir de opera]iuni
industriale precise, dificile [i obositoare pentru operatorul uman, numerizarea [i
inteligen]a artificial\ apropie îns\ ma[inile de structurile neuronale [i de decizii ra-
]ionale, prin analiza [i prelucrarea datelor dintr-un anumit context. Drumul parcurs
de la mitul golemului, creatura animat\ care vine în ajutorul omului, p=n\ la cyborg,

4 Mircea Eliade, Istoria credin]elor [i ideilor religioase, Univers Enciclopedic, Bucu-
re[ti, 2000, p. 46.

5 Pr. Dr. Nicolae Achimescu, Religii în dialog, Trinitas, Ia[i, 2006, pp. 405-406.
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antropoidul artificial care simuleaz\ via]a biologic\, arat\ evolu]ia raporturilor
om-ma[in\6.

Omul tehnologic din era industrial\ devine el însu[i, din ce în ce mai mult, o
fiin]\ dependent\ de ma[inile g=nditoare care îl înconjoar\. Se treze[te diminea]a
la suntele ceasului s\u electronic, pe muzica postului de radio preselectat, cup-
torul cu microunde îi ofer\ gr\bit micul dejun, pleac\ la serviciu în automobilul
s\u nou perfect robotizat, telefonul mobil îl pune în contact cu parteneri de lucru
din orice punct al globului, munca [i-o desf\[oar\ între computere [i programe,
se va întoarce obosit acas\ pentru a schimba c=teva cuvinte cu cei din familie, apoi
va manevra telecomanda televizorului digital pentru a afla ultimele [tiri [i va a]ipi
în fa]a ordinatorului, consult=ndu-[i po[ta electronic\7. Dar tehnologiile nu sunt neu-
tre, ele influen]eaz\ mediul social [i rela]iile interumane. „Fiecare unealt\ î[i înzes-
treaz\ utilizatorii cu un mod specific de a privi lumea [i cu anumite c\i de interac-
]iuni cu ceilal]i. Este important ca fiecare dintre noi s\ ia în considerare p\rtinirile
diferitelor tehnologii [i s\ le c\ut\m pe acelea care ne reflect\ valorile [i aspira]iile”8.

~n industria calculatoarelor, speciali[tii sunt preocupa]i de crearea unor inter-
fe]e prietenoase, de apropierea ma[inii de omul natural. Interfa]a umanist\ se ba-
zeaz\ pe o combina]ie între via]a spiritual\ a subiectului, metoda crea]iei artistice
[i scena vie]ii virtuale ca form\ de reprezentare9. Bill Gates, pre[edintele companiei
Microsoft, spunea, într-un discurs ]inut în Tsinghua, la sf=r[itul anului 1997, c\ do-
meniul cu dezvoltare prioritar\ în secolul al XXI-lea va fi descoperirea drumului
c\tre o mai mare interac]iune a computerelor cu oamenii. 

~ntrebarea care vine de la sine ar fi urm\toarea: pe m\sur\ ce ordinatoarele se uma-
nizeaz\, oamenii r\m=n ei în[i[i sau se transform\, f\r\ s\-[i dea seama, în orga-
nisme numerice? 

6 Proiectul GOLEM (Genetically Organized Lifelike ElectroMechanics) este dedicat stu-
dierii principiilor [i simul\rii vie]ii biologice (http://demo.cs.brandeis.edu/golem/).

7 Iat\ cum vede via]a un t=n\r internaut din zilele noastre: „Tr\im în secolul vitezei, ne du-
cem traiul printre ma[in\rii, tehnologia a devenit scopul suprem, via]a noastr\ a ajuns s\
depind\ de micro-chipuri, c=t despre natur\ [i natural, am uitat de mult adev\rata lor sem-
nifica]ie. Gandi]i-v\ la o zi f\r\ curent electric. Ce face]i? Ce pute]i face? Nimic. Toat\ via]a
noastr\ depinde de acea chestiune abstract\ pe care eu nu o în]eleg, numit\ curent electric.
F\r\ «seva tehnologic\» e[ti izolat. Nu TV, nu PC, nu frigider, nu cuptor cu microunde, nu
telefon, nu lumin\, nu nimic.

Societatea [i oamenii de [tiin]\ numesc acest fenomen evolu]ie, eu îl numesc dependen]\.
Pierdem controlul asupra lucrurilor complexe, uneori inutile, [i uit\m de lucrurile simple
pe care natura ni le-a oferit necondi]ionat. Cu ce suntem superiori omului din neanderthal?
C\ avem telefon, cu toate c\ nu suntem în stare s\ comunic\m? C\ avem televizor, cu toate
c\ provoac\ dependen]\, promoveaz\ stupiditatea [i ne limiteaz\ sim]ul creativit\]ii? Asta
s\ fie evolu]ia? P\i dac\ homo neanderthalensis ar cunoaste semnifica]ia ironiei, ar n\scoci
bancuri despre noi [i epoca noastr\ (Homo technologicus vs homo neanderthalensis).

8 Manifestul tehnorealist, în „Secolul 20: Gutenberg. Computer. Internet”, nr. 4-9,
2000, p. 309.

9 Chengyu Xiong, Digital and humanistic issues in communication, în „Mc Luhan
Studies: Issue”, 3, http://www.chass.utoronto.ca/mcluhan-studies.html
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3. Comunicarea în lumea virtual\, între oportunit\]i [i 
provoc\ri

Internetul este legat prin origine [i prin natura sa intrinsec\ de comunicare, pentru
c\ reu[e[te s\ stabileasc\ în re]eaua ordinatoarelor interconectate multiple leg\turi
între oameni. Apari]ia Internetului este considerat\ un eveniment crucial în evo-
lu]ia comunic\rii, asem\n\tor invent\rii tiparului în veacul al XVI-lea10. Dar ce
aduce nou Internetul în domeniul comunic\rii? Vom sublinia în continuare c=teva
tr\s\turi ale acestui nou mediu de comunicare, dintr-o perspectiv\ cultural\, psi-
hologic\ [i teologic\.

3.1. Oportunit\]i:

3.1.1. Universalitate
Internetul reduce distan]ele [i face ca planeta s\ se conformeze metaforei

mcluhaniene a „satului global”, fiind astfel un veritabil simbol al universalit\]ii.
~n acela[i timp, globalizarea economic\ [i-a g\sit un vehicul deosebit de puternic în
universul comunica]ional, iar religiile universaliste au de c=[tigat dac\ se conec-
teaz\ la re]ea. Dintr-o alt\ perspectiv\, înt=lnirea culturilor în cyberspa]iu atrage
oportunit\]i [i provoc\ri nea[teptate, resim]ite [i în s=nul comunit\]ilor originare.
3.1.2. Descentralizarea puterii

Internetul este o lume care se sustrage involuntar unui control central, nici gu-
vernele, nici parlamentele [i nici marile companii nu pot s\ mai aib\ o cheie
unic\ pentru fluxul informa]ional. Simbolul totalei descentraliz\ri a puterii, Inter-
netul promoveaz\ libertatea complet\ de expresie. Circul\ [i ceea ce este bun [i
admirabil, dar [i cele mai nocive idei [i imagini pot fi cu greu restric]ionate. Codul
etic aplicat pe Internet, „netiquette”, are scopul de a încuraja pe utilizatori s\ res-
pecte m\car un minimum de principii morale.
3.1.3. Internetul este un mediu democratic

De la simplii cet\]eni p=n\ la conduc\torii de state, re]eaua ofer\ o comuni-
care orizontal\ efectiv\ [i de aceea este un instrument de lucru deosebit de
eficient pentru organiza]iile descentralizate. Umberto Eco afirma c\ genera]iile
viitoare se vor împ\r]i în dou\ clase de cet\]eni: cei care se uit\ la televizor, care
primesc imagini prefabricate [i cei care vor [ti s\ utilizeze calculatorul [i vor fi capa-
bili s\ selecteze [i s\ elaboreze informa]ia11.

„Participarea la dialogul electronic este voluntar\ [i deci activ\: receptorul
devine, la r=ndul s\u, emi]\tor de opinii [i idei. ~n al doilea r=nd, comunicarea se face
la nivel de individ – lipse[te medierea unei institu]ii (televiziunea, radioul, ziarul) cu
agend\ proprie [i care, de cele mai multe ori, dicteaz\ nu numai regulile interac]iunii,

10 Jean-Nicolas Bazin and Jerome Cottin, Virtual Christianity. Potential and Challenge
for the Churches, WCC Publications, Geneva, 2005, pp. 15-20.

11 Umberto Eco, From Internet to Gutenberg, prelegere sus]inut\ în 1996, accesibil\
on-line la http://homenet.andrew.cmu.edu
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ci [i con]inutul mesajului. Se elimin\, astfel, deformarea discursului. ~n fine, cva-
sianonimitatea interlocutorilor poate fi un avantaj, în m\sura în care barierele de
sex, ras\ sau v=rst\ vor influen]a mai pu]in natura discu]iei”12.
3.1.4. O lume nou\

Se na[te o nou\ cultur\, iar travaliul internau]ilor de ast\zi se aseam\n\ cu
acela al navigatorilor care au descoperit America. Spre exemplu, discursul dez-
voltat în cadrul unei influente comunit\]i virtuale (The Well) se apeleaz\ la o
metafor\ care trimite la vremea cuceririi Vestului american, aceea de „nou\ fron-
tier\”. „Metafora sugereaz\ o nou\ lume de studiat, de cartografiat, de civilizat,
chiar de horribile dictu, colonizat”13.

~n toat\ aceast\ aventur\ informa]ional\, pentru un cre[tin este important s\ treac\
prin filtrul axiologic al tradi]iei sale tot ceea ce prime[te. Sunt situri atractive, f\-
cute cu profesionalism [i o bun\ cunoa[tere a principiilor de advertising, îns\ este
greu de [tiut cine se ascunde în spatele acestor fa]ade. Exist\ [i cyber-biserici, comu-
nit\]i constituite din membri care se cunosc numai prin intermediul re]elei Internet.

3.1.5. O nou\ cale de a oferi [i de a primi 
Internetul poate fi locul tranzac]iilor economice în sens larg [i al comer]ului.

~ns\ el constituie [i un spa]iu propice pentru liberul schimb [i îmbog\]irea reci-
proc\. Sunt numeroase produse informatice care se ofer\ gratuit tuturor celor co-
necta]i la re]ea: software, jocuri, muzic\, imagini. Este, de asemenea, cazul c=nd
cuno[tin]ele unora sunt puse în serviciul altora prin intermediul Internetului. Din
p\cate, agora virtual\ poate deveni [i un spa]iu pentru agresiunile cyber-pira]ilor.

3.2. Provoc\ri

3.2.1. Realitatea virtual\
No]iunea de realitate virtual\ î[i are imaginea cea mai nevinovat\ în jocurile pe

computer care creeaz\ obiecte artificiale, foarte asem\n\toare celor din realitatea
imediat\. Utilizatorii de Internet nu se afl\ fizic, dar tehnologia care îi conecteaz\
creeaz\ sim]ul proximit\]ii, a[a cum a f\cut-o odinioar\ telefonul. Mc Luhan vor-
be[te despre mediile „calde” de comunicare (televiziune, radio, care nu cer parti-
cipare direct\) [i mediile „reci” (care cheam\ utilizatorul s\ se implice activ, precum
computerul). Trimiterea unui e-mail, participarea la un forum de discu]ii [i, mai
ales atunci c=nd computerul însu[i este programat s\ r\spund\ automat ne intro-
duc în plin spa]iu virtual. Sunt companii care primesc foarte multe mesaje [i de
aceea, prin soft, calculatorul este programat s\ descifreze mesajele [i s\ compun\
un r\spuns „personalizat”.

12 Liviu Andreescu, Intelectualii fa]\ cu Revolu]ia Digital\, în „Secolul 20: Gutenberg.
Computer. Internet”, nr. 4-9, 2000, p. 112.

13 Adrian Mihalache, Ideologiile ciberspa]iului, în „Secolul 20: Gutenberg. Computer.
Internet”, nr. 4-9, 2000, p. 314.
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3.2.2. Escapism
Navigarea îndelungat\ în re]ea provoac\ o desprindere de lumea real\, utili-

zatorii sim]indu-se ca acas\ în universul paralel. Aceast\ evadare din realitatea
imediat\ poate avea mai multe explica]ii. Mai înt=i, utilizarea unui computer poate
constitui o pl\cere în sine. Pentru cei pasiona]i, descoperirea de noi posibilit\]i le
ofer\ un c=mp larg de încercare [i afirmare. 

~n al doilea r=nd, pentru cei cu inhibi]ii [i dificult\]i de comunicare sau care au
probleme în via]a de zi cu zi, este reconfortant s\ se scufunde în intimitatea unui
prieten fidel, calculatorul. Prin structura sa logic\, computerul nu minte [i nu cre-
eaz\ probleme de rela]ie, iar dificult\]ile care apar nu-i creeaz\ angoase, ci sunt doar
ni[te ecua]ii noi, care pot fi rezolvate cu u[urin]\.

Lumea Internetului este una convivial\, un spa]iu anonim guvernat de reguli
rela]ionale relativ simple. Este o lume care fascineaz\, imaginar\ [i uman\, totodat\,
care te tenteaz\ s\ o alegi ca refugiu. ~ns\ Internetul poate crea [i dependen]\, ca loc
de evadare din lumea real\.
3.2.3. O cultur\ intuitiv\

Mass-media, în general, face apel la partea noastr\ intuitiv\. De multe ori, sen-
za]ia noastr\ de pl\cere nu mai trece prin filtrele ra]iunii. Dac\ ne place ceva, nu
ne mai punem întrebarea de ce, pur [i simplu îl accept\m sau îl refuz\m. Acesta este
mecanismul utilizat de mediile publicitare: folosirea unui mesaj seduc\tor, pentru a
crea o afiliere emotiv\ instantanee, instinctiv\ [i non-ra]ional\. Internetul este un
ghid experimentat în aceast\ lume intuitiv\. Websiturile se viziteaz\ rapid, inter-
nau]ii petrec de obicei pu]in timp pe o pagin\ [i informa]ia trebuie s\ fie acce-
sibil\ doar prin c=teva clic-uri de mouse. E-mailurile sunt, de cele mai multe ori,
mesaje simple, u[or de citit. Abia dup\ listarea lor, ele devin documente oficiale, care
sunt tratate asemeni textelor din secretariatele tradi]ionale.

Din punct de vedere cre[tin, observ\m c\ o cultur\ eminamente intuitiv\ poate
destabiliza în]elegerea unor principii [i tradi]ii [i de aceea este necesar\ o comple-
mentaritate între ra]ional [i intuitiv.

Universul Internetului atinge toate sferele de activitate uman\ (munc\, familie,
distrac]ii, cercetare, consum etc.) [i de aceea problema influen]ei în via]a persoa-
nelor [i a societ\]ii este analizat\ din diferite puncte de vedere. Trebuie s\ preci-
z\m c\ în evaluarea fenomenului Internet punctele de vedere se grupeaz\ în dou\
mari categorii: de o parte, entuzia[tii [i utopicii, care fac din elogiul noului mediu
de comunicare un adev\rat cult, de cealalt\ parte sunt criticii vehemen]i [i cei care
sus]in c\ Internetul nu este dec=t un instrument de lucru, un produs tehnologic
dezvoltat din interese comerciale.

4. Biserici [i religii în re]eaua Internet

O perspectiv\ sistematic\ av=nd preten]ii de generalitate asupra fenomenului
religios în cyberspa]iu este greu de imaginat [i cu at=t mai greu de realizat, din
cel pu]in trei motive: primul este structural: Internetul este spa]iul libert\]ii totale
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[i imprevizibile, neav=nd o autoritate central\ de control, al doilea este calitativ: re-
ligiile abordeaz\ diferit prezen]a în cyberspa]iu [i totodat\ este dificil de selectat ceea
ce spun reprezentan]ii autoriza]i de vocile altora, al treilea este unul cantitativ: frag-
mentarea religioas\ continu\ a multor religii [i sincretismul ideilor religioase
între]in la periferie o mi[care brownian\, prin separ\ri sau prin regrup\ri surpriz\.

Cu toate acestea, orice navigator pe apele învolburate ale oceanului Internet poate
s\ ob]in\ o sumedenie de informa]ii despre propria credin]\/necredin]\ sau s\ dob=n-
deasc\ noi cuno[tin]e despre marile religii ale lumii sau noile forme de religiozitate.

4.1. Prezen]e cre[tine

Poate [i datorit\ faptului c\ modernitatea [tiin]ific\ [i tehnic\ de ast\zi are ca
fundamente concep]ia iudeo-cre[tin\ c\ lumea este crea]ia lui Dumnezeu [i prin
cunoa[terea ei omul intr\ în dialog cu Creatorul, Bisericile [i confesiunile cre[tine
s-au adaptat rapid la noul mediu de comunicare [i astfel au ap\rut numeroase pa-
gini web: prezent\ri ale institu]iilor ecleziastice autoritative, universit\]i [i [coli de
teologie, funda]ii [i organiza]ii cre[tine sau ini]iative personale.
4.1.1. Biserici Ortodoxe

Patriarhia Ecumenic\ de Constantinopol are un site în care se îmbin\ istoria [i
actualitatea, www.patriarchate.org, [i care face leg\tura cu celelealte Biserici.
Mai ales în condi]iile speciale în care î[i desf\[oar\ activitatea, se poate spune c\ pre-
zen]a pe web este un avantaj deosebit în comunicare, mai ales c\ în jurisdic]ia Pa-
triarhiei Ecumenice este cuprins\ o bun\ parte a diasporei grece[ti, r\sp=ndit\ în
cele 100 mitropolii sufragane din întreaga lume. Pe situl Tronului ecumenic constan-
tinopolitan se g\sesc linkuri c\tre Bisericile Ortodoxe autocefale [i autonome:

ORTHODOX PATRIARCHATES – 
AUTOCEPHALOUS AND OTHER CHURCHES

Ecumenical Patriarchate www.patriarchate.org
Patriarchate of Alexandria www.greekorthodox-alexandria.org
Patriarchate of Antioch www.antiochpat.org
Patriarchate of Jerusalem www.jerusalem-patriarchate.org
Patriarchate of Moscow www.mospat.ru
Patriarchate of Serbia spc.org.yu
Patriarchate of Romania www.patriarhia.ro
Patriarchate of Bulgaria bulch.tripod.com/boc/
Patriarchate of Georgia www.patriarchate.ge/
Church of Greece www.ecclesia.gr
Church of Albania www.orthodoxalbania.org
Church of Poland www.orthodox.pl
Church of Czech - Slovakia www.pravoslav.gts.cz
Church of Finland www.ort.fi
Church of Estonia www.orthodoxa.org
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HOLY ARCHBISHOPRICS – METROPOLISES OF THE TRONE

OTHER ADDRESSES

Vizit=nd aceste situri, se constat\ c\ func]ionalitatea lor general\ este dedicat\
promov\rii credin]ei ortodoxe [i informa]iilor privind via]a bisericeasc\ (activitate
pastoral-misionar\, cultural-misionar\, social-filantropic\, rela]ii ecumenice).

La noi în Rom=nia, al\turi de situl oficial al Patriarhiei Rom=ne, www. patri-
arhia.ro, func]ioneaz\ [i portalul www.crestinism-ortodox.ro, cu o bogat\ baz\ de
date teologice (Sf. Scriptur\, P\rin]ii Bisericii, istorie bisericeasc\, mari teologi
rom=ni etc.). De asemenea, eparhiile rom=ne[ti din ]ar\ [i din str\in\tate [i-au creat
propriile pagini web, urmate fiind de m\n\stiri, parohii sau asocia]ii cre[tine. Se
observ\ un interes cresc=nd pentru comunicarea [i chiar pastora]ia prin Internet
mai ales la comunit\]ile rom=ne[ti din Europa occidental\ [i din SUA. Astfel, citim
în revista „Solia” din 1998: „Oamenii de ast\zi pot participa la discu]ii despre
via]\, slujbe [i procesiuni liturgice, pot primi îndemnuri religioase, pot participa
la discu]ii despre viat\ [i credin]\ prin radio [i televiziune [i pot de asemenea s\
consulte un preot prin scrisoare sau telefon. Peste toate acestea, re]eaua Internet
adaug\ acestor facilit\]i de comunicare alte posibilit\]i care nu necesit\ prezen]a
în acelasi loc, a comunicantului, sau primitorului de informa]ii. Pot primi infor-
ma]ii f\r\ s\ se înt=lneasc\ unii cu al]ii, f\r\ ca, primitorul informa]iei s\-l înt=l-
neasc\ pe cel ce comunic\ informa]ia. Internetul modific\ grani]ele geografice,
[i dep\[e[te limitele cadrului conven]ional. Acas\, nimeni nu [tie c\ tu cau]i infor-
ma]ii despre o anumit\ religie sau serviciile unei Biserici confesionale. Oameni
dep\rta]i de religie, sau Biseric\ pot intra în contact, în mod anonim, cu lumea re-
ligiei. Acesta poate fi un prim pas spre spiritualizare, ce ar putea fi urmat de o
rela]ie personal\ cu Creatorul”14.

Holy Archbishopric of Crete www.iak.gr

Holy Metropolis of Gortyni and Arkadia www.imga.gr

Holy Metropolis of Kydonia kai Apokoronon www.imka.gr
Holy Metropolis of Kisamon and Selinon www.imks.gr
Holy Metropolis of Arkalochorion www.imakb.gr

Orthodox Center of the Ecumenical
Patriarchate, Chambésy, Geneva www.centreorthodoxe.org

Institute of Postgraduate Studies in Orthodox
Theology, Chambésy, Geneva www.institutorthodoxe.org

Orthodox Academy of Crete www.oac.gr
Ecclesiastical School of Crete www.ekklkritis.gr

14 Very Rev. Fr. Constantin Alecse, Internetul, în slujba lui Dumnezeu?, „Solia”, nr. 4,
1998, p. 2.
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~ntr-un document al Bisericii Ortodoxe Ruse din anul 2000, se afirm\ inte-
resul Bisericii pentru folosirea mijloacelor moderne de comunicare [i, totodat\, exi-
gen]ele morale care se impun tuturor utilizatorilor: „~n fiecare form\ de mass-media
(tip\rite, radio-electronice, computerizate), Biserica are propriile ei mijloace media,
care au binecuv=ntarea conducerii biserice[ti. Ea este prezent\ aici fie prin institu]ii
oficiale, fie prin ini]iative private ale clericilor [i laicilor. ~n acela[i timp, Biserica
interac]ioneaz\ cu mass-media seculare prin institu]iile [i împuternici]ii ei […] Con-
lucrarea dintre Biseric\ [i mass-media presupune responsabilitate reciproc\. Infor-
ma]ia oferit\ unui jurnalist pentru a fi comunicat\ publicului trebuie s\ fie cre-
dibil\. Opiniile clericilor [i ale altor reprezentan]i ai Bisericii, difuzate prin mass-
media, trebuie s\ fie conforme înv\]\turii acesteia [i pozi]iei sale în chestiunile
sociale”15.
4.1.2 Situri romano-catolice

Considerate noi frontiere ale misiunii, mijloacele moderne de comunicare au un
rol deosebit de important în strategia misionar\ [i pastoral\ a Bisericii romano-
catolice. Situl oficial www.vatican.va con]ine referin]ele principale de Pap\ [i statul-
Biseric\, precum [i documentele orientative pentru via]a romano-catolic\ din
întreaga lume. ~ns\ în toate ]\rile lumii s-au realizat pagini web ale diocezelor,
congrega]iilor, comunit\]ilor parohiale sau asocia]iilor laice. Num\rul siturilor este
în permanent\ cre[tere [i cele mai multe dintre referirile la Internet sunt aprecia-
tive, viziunea universalist\ romano-catolic\ acomod=ndu-se foarte bine cu dimen-
siunea global\ a noii re]ele de comunicare.

~n timpul papei Ioan Paul al II-lea, au fost elaborate documente speciale privind
atitudinea Bisericii fa]\ de re]eaua Internet, în care se subliniaz\ aspectele pozi-
tive dar [i riscurile la carese supun utilizatorii, formul=ndu-se chiar un cod etic pentru
cre[tinii internau]i. „{tiind c\ vestirea Evangheliei c\tre persoane formate într-o
cultur\ mediatic\ cere s\ ]inem seama cu aten]ie de caracterisiticile particulare ale
mediilor, Biserica are acum nevoie s\ în]eleag\ Internetul. Acest lucru este necesar
pentru a comunica în mod eficient cu persoanele – în special cu tinerii – pe care ex-
perien]a acestei noi tehnologii i-a modelat, [i, în egal\ m\sur\, pentru a-l utiliza […]
De[i realitatea virtual\ a spa]iului cibernetic nu poate înlocui comunitatea inter-
personal\, real\, realitatea întrupat\ a sacramentelor [i a liturghiei sau proclamarea
imediat\ [i direct\ a Evangheliei, ea poate s\ le completeze, s\ atrag\ persoanele
c\tre o experien]\ mai plin\ a vie]ii de credin]\ [i s\ îmbog\]easc\ via]a religioas\
a utilizatorilor”16.

Consiliul Pontifical pentru Comunica]ii Sociale a elaborat [i dat publicit\]ii în
luna februarie 2002 dou\ documente relevante privind re]eaua Internet: a) Biserica
[i Internetul; b) Etica în Internet.

Primul dintre cele dou\ documente are 12 paragrafe, împ\r]ite în trei capitole:
introducere, oportunit\]i [i provoc\ri, recomand\ri [i concluzii17. Motiva]ia alc\tuirii

15 Fundamentele concep]iei sociale a Bisericii Ortodoxe Ruse, în „G=ndirea social\ a Bi-
sericii: Fundamente, documente, analize, perspective”, Deisis, Sibiu, 2002, pp. 259-260.

16 Internet et Eglise, accesibil\ pe situl www.vatican.va în mai multe traduceri.
17 Ibidem, passim.
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documentului se fundamenteaz\ pe interesul de lung\ durat\ ar\tat de Biseric\ fa]\
de mijloacele de comunicare social\. Conciliul Vatican II aprecia c\ aceste „desco-
periri tehnice minunate” fac parte din progresul omenirii în descoperirea resur-
selor cuprinse în ansamblul lumii create. De aceea, Biserica manifest\ o atitudine
fundamental pozitiv\ fa]\ de media, îns\ î[i asum\ dreptul de a condamna abu-
zurile grave de utilizare a acestora. Scrisoarea encíclic\ „Miranda prorsus” din 1957
a papei Pius XII [i Instruc]iunea pastoral\ „Communio et Progressio” din 1971 nu-
mesc mijloacele de comnicare „daruri ale lui Dumnezeu”. Istoria umanit\]ii este
privit\ ca o lung\ c\l\torie de la Babel la Cincizecime, restabilirea comunic\rii fiind
centrat\ în Persoana M=ntuitorului Hristos [i se face prin lucrarea Duhului Sf=nt.
Mijloacele de comunicare social\ contribuie în mod eficient la cultura spiritual\
[i la extinderea împ\r\]iei lui Dumnezeu.

De asemenea, se arat\ c\ Biserica are un dublu obiectiv în privin]a mass-media:
s\ încurajeze dezvoltarea lor corect\ [i utilizarea lor corect\ pentru buna dezvol-
tare uman\, în pace, dreptate [i solidaritate. Ea caut\ „un dialog onest [i respectuos
cu responsabilii media”, în vederea elabor\rii politicilor mediatice. Biserica se str\-
duie[te s\ în]eleag\ media, obiectivele, metodele [i diferite reguli de lucru care îi dau
structura intern\.

Punctul de plecare al comunic\rii în Biseric\ este comuniunea de iubire dintre
persoanele Sfintei Treimi [i împ\rt\[irea acestei iubiri c\tre noi. Fiul este Cu-
v=ntul „rostit” ve[nic de Tat\l [i prin Iisus Cristos Dumnezeu Se comunic\ pentru
m=ntuirea oamenilor. Dumnezeu continu\ s\ comunice cu oamenii prin Biseric\,
esen]a acesteia fiind comunicarea.

Instruc]iunea pastoral\ „Communio et Progressio” subliniaz\ c\ mass-media
de ast\zi deschid noi c\i pentru a înt=lni mesajul evanghelic. Papa Paul VI spu-
nea c\ Biserica s-ar sim]i vinovat\ în fa]a Domnului dac\ n-ar folosi mass-media
pentru evanghelizare, iar Ioan Paul al II-lea denumea media „primul areopag al
timpurilor moderne”. El afirma c\ un e suficient\ utilizarea acestora doar pentru
difuzarea mesajului cre[tin [i a înv\]\turii Bisericii, ci trebuie s\ integr\m me-
sajul în aceast\ „nou\ cultur\” creat\ de mijloacele de comunicare moderne.

Documentul romano-catolic „Biserica [i Internetul” eviden]iaz\ capacit\]ile po-
zitive ale Internetului pentru difuzarea informa]iei [i înv\]\m=ntului religios dincolo
de toate barierele [i frontierele. Din punct de vedere religios, mass-media aduc
importante beneficii [i avntaje: transmit informa]ii despre evenimente, idei [i perso-
nalit\]i biserice[ti, sunt vectori de evanghelizare [i catehizare. De[i realitatea vir-
tual\ a spa]iului cibernetic nu poate înlocui comunicarea interpersonal\ real\ [i
propov\duirea direct\ [i nemijlocit\ a Evangheliei, totu[i poate s\ le completeze
[i s\ atrag\ persoanele c\tre o experien]\ plenar\ a vie]ii de credin]\. Biserica are
nevoie s\ în]eleag\ [i s\ utilizeze Internetul ca instrument de comunicare intern\,
ca mijloc direct, imediat, interactiv [i de participare. Interactivitatea cu dublu sens
contribuie la formarea unei opinii publice responsabile, la educa]ia [i formarea
con[tiin]elor. De aceea este nevoie de un plan pastoral de formare a personalului
clerical, a personalului laici, precum [i a p\rin]ilor [i elevilor.

Ceea ce se observ\ ca negativ în spa]iul virtual [i în mass-media, în general, este
faptul c\ lumea mediatic\ poate fi indiferent\ sau chiar ostil\ moralei cre[tine.
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Cultura media este impregnat\ de o tr\s\tur\ tipic\ a post-modernit\]ii care afirm\
c\ singurul adev\r absolut este c\ nu exist\ adev\ruri absolute, [i chiar dac\ ar
exista acestea sunt inaccesibile ra]iunii umane. ~n re]eaua Internet exist\ situri care
incit\ la ur\, violen]\, imoralitate. Respectul pentru libertatea de expresie poate cere
tolerarea p=n\ la un punct a unor astfel de mesaje. Alte deficien]e ale Internetului
semnalate în document sunt legate de imposibilitatea de a face distinc]ie între si-
turile catolice oficiale [i cele particulare, precum [i de încurajarea unei abord\ri
„consumiste” a chestiunilor privind credin]a.

Partea final\ a documentului con]ine recomand\ri adresate diferitelor categorii
de utilizatori ai Internetului: responsabili ecleziastici, exhipe pastorale, educatori
[i catehe]i, p\rin]i, copii [i tineri,precum[i orice persoan\ de bun\ voin]\. Concluzia
este c\ Hristos, comunicatorul perfect, reprezint\ norma [i modelul abord\rii de c\tre
Biseric\ a formelor [i con]inuturilor comunic\rii.

~n documentul intitulat „Etica în Internet”18, Consiliul Pontifical pentru Comu-
nica]ii Sociale aduce în dezbatere chestiunea moral\ a consecin]elor dezvolt\rii
re]elei Internet: aceasta contribuie la o dezvoltare autentic\ a persoanei umane [i
ajut\ persoanele [i popoarele s\ fie fidele destinului lor transcendent? Textul nu
d\ un r\spuns categoric, îns\ remarc\ beneficiile aduse de noua tehnologie [i toto-
dat\ atrage aten]ia asupra problemelor care apar în plan cultural [i spiritual. Rezol-
varea problemelor r\m=ne p=n\ la urm\ o chestiune de discern\m=nt, îns\ Biserica
aduce dou\ contribu]ii importante la analiza [i dezbaterea lor: angajamentul necon-
di]ionat în favoarea demnit\]ii persoanei umane [i îndelungata sa tradi]ie de în]elep-
ciune moral\. Persoana [i comunitatea uman\ sunt scopul [i m\sura folosirii mijloacelor
de comunicare social\. 

~n condi]iile globaliz\rii economice [i sociale, este necesar\ intensificarea soli-
darit\]ii, mai ales din cauza decalajelor create prin repartizarea inechitabil\ a benefi-
ciilor [i prin deplasarea puterii de la statele na]ionale c\tre companiile multina]ionale.
Comunicarea prin Internet ridic\ problema protec]iei vie]ii private, securizarea [i con-
fiden]ialitatea informa]iilor, drepturile de autor [i legea privind proprietatea inte-
lectual\, pornografia, siturile care incit\ la violen]\, difuzarea de zvonuri def\im\toare
sub acoperirea inform\rii necenzurate a opinei publice. Documentul „Etica în Internet”
face o descriere a re]elei în care subliniaz\ for]a acestui canal de comunicare dar [i
sl\biciunile vizibile: „Internetul posed\ un anumit num\r de caracteristici uimi-
toare: este instantaneu, imediat, mondial, descentralizat, interactiv, poate s\ se dez-
volte la nesf=r[it în con]inut [i deschidere. Are un grad remarcabil de flexibilitate
[i facultatea de adaptare, este egalitarist, în m\sura în care oricine dispune de ma-
terialul necesar [i de un minim de capacit\]i tehnice poate avea o prezen]\ activ\ în
spa]iul cibernetic, poate s\-[i afirme mesajul s\u în fa]a lumii [i s\ cear\ s\ fie
ascultat. Permite s\ r\m=i în anonimat, s\ joci un rol, s\-]i dezvol]i imagina]ia, per-
mite s\ intri într-o comunitate [i în rela]ii de p\rt\[ie. Dup\ gusturile fiec\rei per-
soane, se preteaz\ at=t la participarea activ\, c=t [i la absorb]ia pasiv\, într-o lume
de stimul\ri narcisiste [i centrate pe sine, ale c\ror efecte se asimileaz\ celor ale

18 Ethics on Internet, pe situl www.vatican.va.
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narcoticelor. Internetul poate fi folosit pentru a sparge izolare sau pentru a o
ad=nci”19.

Problemele sensibile asupra c\rora atrage aten]ia documentul romano-catolic
sunt legate de: „pr\pastia digital\” care se ad=nce[te între elita prosper\ a celor bo-
ga]i în informa]ie [i mul]imea s\racilor în informa]ie, dialogul dintre culturi [i pe-
ricolul domina]iei [i distrugerii culturilor mici de c\tre culturile puternic promovate
mediatic, libertatea de expresie [i limitele ei, jurnalismul onest, care respect\ o mi-
nim\ deontologie profesional\.
4.1.3. Situri protestante [i „biserici libere”

Dac\ Bisericile tradi]ionale î[i p\streaz\ structurile institu]ionale [i comuni-
ca]ionale constituite de-a lungul istoriei, se observ\ o tendin]\ pronun]at\ în mediile
protestante de transfer c\tre comunit\]ile virtuale. Lipsa unei structuri ierarhizate [i
încurajarea piet\]ii personale contribuie la aceast\ mi[care. Consecin]e sunt: cyber-
bisericile, comunit\]ile virtuale în care membrii nu s-au înt=lnit niciodat\ în rea-
litate, s\v=r[irea de ceremonii religioase online, între care botezuri [i c\s\torii. Pentru
protestantismul radical nimic nu este imposibil de mutat în cyberspa]iu.

Urma[ii tele-evangheli[tilor americani din ultimul sfert al veacului al XX-lea s-au
adaptat rapid la czberspa]iu. ~n ]\rile avansate tehnologic comunit\]ile on-line au
devenit o obi[nuin]\. Unele au tendin]a de a se afilia activ comunit\]ilor tradi]io-
nale, altele caut\ s\ se transfere cu totul în lumea virtual\: crearea unei experien]e
religioase on-line prin rug\ciune, predici, medita]ie [i pelerinaje (situri precum www.
godweb.org, www.virtualchurch.com [.a.m.d.). Internetul devine din ce în ce mai
mult o for]\ vital\ în multe comunit\]i religioase20.

4.2. Religii necre[tine în lumea virtual\

Peisajul religios din cyberspa]iu nu ar fi complet dac\ nu s-ar ad\uga oferta
islamic\, iudaic\, buddhist\, hinduist\ [i extrem-oriental\. Navigatorul în re]ea
poate s\ admire arta indian\, s\ se înscrie la cursuri de yoga sau de medita]ie Zen,
s\ comunice cu practican]i sau cunosc\tori ai diferitelor curente religioase. Sta-
tisticile arat\ c\ în ultimii ani s-au multiplicat siturile islamice, nu numai în limba
arab\, ci [i în limba englez\21. Siturile împlinesc roluri distincte: unele con]in
textul Quranului [i doctrina religioas\, altele sau sfaturi practice pentru via]a

19 Ibidem, par. 7.
20 BBC News anun]a, în edi]ia sa din 11 mai 2004, afilierea unei comunit\]i virtuale

(i-Church) la Biserica Anglican\. Prima comunitate virtual\ a fost recunoscut\ ca parte a
Diocezei anglicane de Oxford, iar pastorul Alysson Leslie descrie comunitatea celor 700
de persoane membre din întreaga lume: „Unii lucreaz\ în str\in\taate, al]ii tr\iesc în ]\ri
unde este dificil s\-]i exprimi deschis credin]a cre[tin\, al]ii se afl\ sub îngrijire [i nu se
pot deplasa, al]ii s-au desp\r]it de biseric\ [i caut\ noi c\i de apropiere”. ~n plus, op]iunea
pentru noua cale de angajare religioas\ este justificat\ [i de costurile de între]inere a
ciber-bisericii, mult mai reduse dec=t în cazul unui loca[ fizic.

21 Gary Bunt, Islam In The Digital Age: E-Jihad Online, Fatwas and Cyber Islamic
Environments. Critical Studies on Islam, Pluto Press, 2003. 
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adep]ilor, care pot desc\rca rug\ciuni din re]ea (Islam Page, Islam-Online etc.).
Pentru a r\spunde on-line la întreb\rile navigatorilor din re]ea un imam sau o echip\
de speciali[ti ofer\ frecvent o fatwa. Acestea sunt memorate în baze de date [i astfel
utilizatorii on-line pot s\-[i l\mureasc\ multe lucruri [i s\ aib\ solu]ii rapide la pro-
blemele de fiecare zi.

Numeroase websituri [i bloguri fac prezent\ spiritualitatea iudaic\ în re]eaua
Internet. Reprezentan]ii unui popor r\sp=ndit în toate col]urile lumii intr\ în dia-
log [i dezbat pe web at=t chestiuni religioase, c=t [i economice sau culturale. ~n plan
religios, conservatorii, moderni[tii, scepticii [i reformatorii au un spa]iu amplu de
desf\[urare.

Hindu Resources Online sau Hinduism Today sunt reprezentative în privin]a
prezen]ei religiilor indiene pe Internet. ~ndeosebi informaticienii care lucreaz\ în
SUA viziteaz\ adesea aceste situri [i afirm\ c\ astfel men]in leg\tura cu religiiile
[i cultura ]\rii lor de origine, precum [i cu cona]ionalii lor. Mahabharata [i Rama-
yana, poe]ii vaisnavi [i înv\]\turile lui Buddha pot fi lecturate în limbile originare
sau în traduceri pe diferite situri. Singura problem\ de care se pl=ng vizitatorii este
c\ po]i g\si pe web [i pagini de calitate, realizate cu competen]\ [tiin]ific\, dar [i rea-
liz\ri îndoielnice, care pot crea confuzii.

5. ~n loc de concluzii

Lumea virtual\ creat\ prin extinderea re]elei de ordinatoare la scar\ planetar\
entuziasmeaz\ pe mul]i prin rapiditatea, diversitatea [i flexiblitatea comunic\rii. ~n
acela[i timp, oamenii resimt teama de necunoscut, pe care au încercat-o în fa]a ori-
c\rei nout\]i tehnologice importante. Dar Internetul poart\, dincolo de ]es\turile
uria[e de bi]i [i de conexiuni, speran]e [i angoase, tezaure de în]elepciune [i frumu-
se]e sufleteasc\, iubiri [i neîmpliniri, dar [i ur\ sau mizerie moral\.

Religiile [i Bisericile lumii s-au îndreptat instinctiv c\tre acest nou mediu de co-
municare în c\utarea omului de totdeauna, pentru c\ fiorul religios este consti-
tutiv naturii umane. 

~n „areopagul comunic\rii moderne”, Internetul ofer\ tuturor [anse [i riscuri:
o nou\ cale de transmitere a înv\]\turilor de credin]\, o posibilitate de a consolida co-
munitatea, o cale de comunicare între comunit\]i aflate la distan]e mari (cazul dias-
porelor), dar [i riscul sl\birii leg\turilor sociale prin evadarea în lumea virtual\, alie-
narea [i închiderea în sine, grave derive psihice ca urmare a ciber-dependen]ei.

Experien]a utiliz\rii Internetului de c\tre Biserici [i religii arat\ c\ rolul lor este
tocmai acela de a p\stra un echilibru între lume [i ciber-lume [i de a ap\ra omul
natural, creat dup\ chipul lui Dumnezeu, de propriile lui realiz\ri tehnologice.
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Religion in cyberspace

Rev. Nicolae Dascalu in his theological research “Religion in cyberspace” analyses
the main aspects of the presence of religion on the Internet, with all its consequences
and the major changes of mentality into the societies of today concerning faith and
religion. Described as online civilisation the Internet media realises the passage from
the technological man to the digital man. The space, time and human identity are changed
in their perception and this goes to a shift into the religious behaviour too. The digital
human being can benefit from this immense treasure of information – that is the Internet
– but at the same time, there are obvious and definite threats and challenges in this
media world. The author speaks of the Internet Churches and religious movements
created online as digital communities.


