ORGANIZATIA NATIONALA “CERCETASII ROMANIEI”
ECHIPA NATIONALA DE PROGRAME

UPORT PENTRU ACTIVITATILE SPIRITUALE
Pentru a fi cercetas este necesara credinta in Dumnezeu – nu neaparat o intelegere completa a lui
Dumnezeu ci o credinta ca aceasta lume are un creator a carui putere o ajuta sa existe. Problema
este ca avem cu totii o multime de imagini diferite ale lui Dumnezeu, imagini mai mult sau mai
putin gresite. In fapt, cuvantul “Dumnezeu”, este doar simbolul nostru uman pentru puterea care
a stat la inceputul inceputului , putere care dainuie inca si care va aduce si sfarsitul totului in care
traim. Trebuie sa existe o putere care sa reprezinte inceputul, mjlocul si sfarsitul a tot. Aceasta
putere este Dumnezeu.

Datoria fata de Dumnezeu
Aici apare marea problema pentru liderii adulti dar si pentru cercetasi. Datoria fata de
Dumnezeu. Problema consta in folosirea cuvantului “datorie”. Poate ar trebui cautat alt cuvant,
datoria nu reprezinta insa o obligatie ci un angajament. Datoria fata de tara, de exemplu, poate fi
tradusa in angajamentul de a servi comunitatea. Analog, datoria fata de Dumnezeu ar presupune
sa facem ceea ce vrea Dumnezeu sa facem.
Ce vrea insa Dumnezeu sa facem? In primul rand El vrea ca noi sa ne traim viata din plin, sa ne
bucuram de ea. Onest vorbind, a fi oameni adevarati reprezinta o parte din datoria noastra fata de
Dumnezeu. Apoi, aceasta datorie presupune realizarea continua ca traim intr-o lume miraculoasa
si ca trebuie sa ne asumam responsabilitatea pe care o avem pentru mediul incojurator, pentru
viata salbatica, pentru oameni si istorie. Exista oare vreun grup de cercetasi pentru care aceasta
sa nu reprezinte impulsul natural? Datoria fata de Dumnezeu descrie preocuparea noastra fata de
oameni si animale, precum si fata de intreg mediul in care traim; ea reprezinta unul dintre cele
trei principii fundamentale ale cercetasiei, pricipiu definit de Constitutia Organizatiei Mondiale a
Miscarii Scout ca:
•

aderenta la principii spirituale

•

loialitate fata de religia care le exprima si

•

acceptarea datoriilor care rezulta din aceasta.

Comitetul Constitutiei Organizatiei Mondiale a mai definit dimensiunea spirituala in cercetasie
ca acceptare a Realitatii Spirituale si cautare a semnificatiei sale depline.
Aceasta Realitate Spirituala este deseori exprimata prin adeziunea la o confesiune sau alta. A
invata sa respecte multele religii diferite ale lumii ii poate ajuta pe tineri sa inteleaga mai profund
propria lor credinta. In plus, ceea ce este important de accentuat fata de tineri este faptul ca
principiile spirituale sau religioase servesc ca scop legitim in viata doar daca sunt reflectate in
conduita de fiecare zi.
Cercetasia nu apartine vreunei religii oarecare, ci este deschisa oricarei confesiuni.
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Hinduismul
Hinduismul este cea mai veche dintre religiile lumii
si difera de cele mai multe dintre celelalte. De
exemplu, nu are un set rigid de credinte, desi
credinciosul hindus se roaga cu adanca devotiune in
fata spiritului calauzitor, Dharma.
Pentru a fi hindus sunt necesare de indeplinit doar
doua lucruri – sa cauti adevarul si sa nu faci rau
nimanui.(A esua sa ajuti pe cineva in nevoie poate fi
inteles ca a ii face rau). Pentru a putea sa faca aceste
doua lucruri in mod adecvat, credinciosul hindus
trebuie sa-si pregateasca mintea si trupul in
consecinta.
Templul este locul sfant de rugaciune al hindusului
dar o camera pregatita pentru acest scop sau un cort
sunt la fel de potrivite pentru rugaciune si meditatie.
In fapt, credinciosul hindus este in mod normal
pregatit sa-si faca meditatiile in orice alt locas de
cult.
Simbolul hindus este important. Hindusii nu au un cuvant pentru Dumnezeu ca evreii, crestinii
sau musulmanii. Esenta credintei lor este reprezentata in silaba AUM – simbol care descrie
relatia “Spiritului” sau Brahmanului cu lumea:
A reprezinta puterea lui Dumnezeu de a crea universul;
U desemneaza puterea lui Dumnezeu de a conserva universul; si
M care semnifica puterea lui Dumnezeu de a dizolva universul.
Hindusul crede ca marele spirit apare in trei forme – Brahma, Vishnu si Shiva—utilizand diverse
dechizari, umane sau animale. Specifica hinduismului este deasemenea doctrina reincarnarii –
credinta ca dupa aceasta viata ne vom naste din nou in alt corp. De calitatea vietii de acum
depinde forma in care o persoana se va naste din nou.
Majoritatea hindusilor sunt vegetarieni, unii obisnuind sa manance totusi carne de pui sau de
miel. Carnea de vita este strict interzisa.
Cea mai importanta sarbatoare hindusa este festivalul Diwali, festivalul luminilor, celebrat la
sfarsitul lui noiembrie. Daca nu cunoasteti nici un cercetas hindus care sa va vorbeasca despre
asta, le puteti cere cercetasilor sa caute informatii suplimentare despre aceasta religie .
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Crestinismul
In Europa majoritatea cercetasilor provin dintr-un mediu crestin.
Crestinismul s-a desprins din iudaism. Invatatorul acestuia, Iisus din
Nazaret, chemandu-se Fiul lui Dumnezeu, a chemat oamenii la credinta
adevarata. Invatatura sa nu se rezuma la respectarea legilor iudaice ci
indemna oamenii sa-si traiasca vietile in dragostea si grija fata de aproape
si in special fata de cei saraci si oprimati. Axa fundamentala a
crestinismului este , deci, dragostea, dragostea fata de Dumnezeu si cea
fata de aproape pe care trebuie sa-l iubesti ca pe tine insuti.
Un element major al acestei confesiuni este credinta ca Iisus a rascumparat prin rastignirea sa
pacatele lumii, Vinerea Mare , ziua in care a murit, fiind considerata ziua in care iertarea lui
Dumnezeu a coborat peste oameni. Invierea de a treia lui Hristos constituie garantul pentru cea
de –a doua venire asteptata de crestinii din toata lumea.
Astazi se estimeaza ca exista in lume aproximativ 1200 de milioane de crestini. Ei au servicii si
sarbatori speciale pentru a marca nasterea lui Iisus – ziua de Craciun, 25 decembrie – precum si
moartea si Învierea sa – cele trei zile de Paste.

Iudaismul
Exista multe grupuri de cercetasi evrei in marea Britanie, de
exemplu, si este foarte probabil ca un cercetas evreu sa-si gaseasca
locul in unul din aceste grupuri. In locurile in care nu exista insa o
comunitate larga de evrei un tanar evreu poate dori sa se alature
grupului vostru de cercetasi si este important ca el/ea sa simta ca
este binevenit/a si ca si nevoilor sale se poate raspunde.
Evreii isi fundamenteaza practica religioasa pe Legea lui Dumnezeu, Tora, care se afla in cele
cinci carti ale lui Moise – Geneza, Exodul, Leviticul, Numeri si Deuteronomul. Desi povestirile
din partea de inceput a Genezei vorbesc despre facerea lumii, istoria iudaismului ca atare nu
incepe decat cu 3000 de ani in urma cand Avram a recunoscut pentru prima oara ca nu exista
decat o singura fiinta suprema. Credinta lui Avram intr-un singur Dumnezeu reprezinta de fapt
nasterea iudaismului. Acesta a fost dezvoltat mai tarziu cand Moise a condus poporul lui Israel
afara din robia Egiptului spre Tara Fagaduintei – in jurul anul 1300 i.e.n. Doua evenimente
majore din acel timp stau in centrul credintei iudaice astazi. Primul este reprezentat de ultima
plaga trimisa de Dumnezeu egiptenilor care l-a convins pe faraon sa-i elibereze pe istraeliti –
spiritul mortii care a omorat pe primul nascut din fiecare familie de egipteni trecand peste casele
istraelitilor ale caror usi erau marcate cu sange de miel. Celalalt eveniment este inmanarea lui
Moise a Decalogului. Iudaismul a fost atunci si este si astazi fundamentat pe credinta ferma si
increderea activa in Dumnezeu si pe respectarea regulilor de viata continute de cele zece porunci.
Cercetasii evrei vor dori sa tina sabatul, ziua lor sfanta, care se intinde de vineri de la apusul
soarelui pana sambata la apus. In timpul acestor ore nu se munceste iar familia se aduna vineri la
o masa speciala pentru a intampina Sabatul si a multumi lui Dumnezeu pentru darurile sale. De
Sabat se merge si la sinagoga. Sarbatori importante sunt “Rosh Hashanah” (Anul Nou) si “Yom
Kippur”( Ziua Bucuriei) care au loc prin septembrie.

-3-

ORGANIZATIA NATIONALA “CERCETASII ROMANIEI”
ECHIPA NATIONALA DE PROGRAME

Islamismul
Islamismul este un mod de viata pentru aproximativ un miliard de
oameni. Cartea sfanta a musulmanilor este Coranul (Quar’an).
Exista cateva origini comune cu Iudaismul: se presupune ca arabii
(musulmanii) descind din Ishmael, fiul lui Hagar, servitoarea sotiei
lui Avram. Astfel, islamismul, iudaismul si crestinismul sunt foarte
apropiate; in timp ce nici musulmanii si nici evreii nu-l recunosc
pe Iisus ca Fiu al lui Dumnezeu, musulmanii il recunosc totusi ca
profet.
Numele islamismului pentru Dumnezeu este Alah. Aceasta religie are doua parti esentiale:
credinta si actiune. Fiecare musulman se sprijina pe cinci piloni ai credintei. Mai intai , el crede
in unitatea lui Dumnezeu si in Mohamed ca ultimul Sau profet pe pamant. Apoi isi spune
rugaciunile de cinci ori pe zi,inainte de rugaciune supunandu-se unui anume ritual al spalarii. In
a treia zi a lunii in care se sarbatoreste Ramadanul fiecare trebuie sa posteasca – fara mancare si
bautura—de dimineata pana seara. Al patrulea pilon al credintei implica ajutorarea saracilor iar
al cincilea, daca este posibil, un pelerinaj la Mecca. Steaua in cinci colturi aminteste de acesti
cinci piloni ai credintei .

Budismul
Nu exista prea multi budisti in afara Asiei si a Estului Indepartat , insa multi dintre cercetasii din
Japonia care participa, de exemplu, la Jamboreele internationale apartin acestei confesiuni.
Budismul a fost fondat de Sidharta Gautama care s-a nascut in jurul anului 563 e.n. El a realizat
prin 582 e.n. – an care poate fi considerat ca data de nastere a busismului – ca nenorocirile care
lovesc umanitatea vin dinlauntrul fiintei umane. Budistii cred ca este posibil sa transcenzi
suferinta umanitatii pentru a ajunge intr-o stare de perfectiune sau mantuire numita “Nirvana”.
Aceasta stare poate fi atinsa numai dupa foarte multa exersare –uneori chiar numai dupa mai
multe vieti. Cand oamenii mor ei nu inceteaza sa existe ci trec intr-o alta stare a existentei. In
aceasta lume nimic nu este vesnic. Pentru a ajunge la Nirvana si pentru a transcende existenta
umana, budistii urmeaza Calea Celor Opt Pasi :
• intelegerea buna
• gandirea inteleapta
• vorbirea inteleapta
• actiunea inteleapta
• mod de viata cumpatat
• munca cinstita
• intelepciune
• meditatie
Budistii tin sarbatori legate in special de nasterea, viata, iluminarea si moartea lui Buddha. Cea
mai importanta dintre acestea este sarbatorita in ziua cu luna plina din luna budista a lui Vasek.
In aceasta zi pasarile si pestii captivi sunt eliberati pentru a simboliza dragostea lui Buddha
pentru toate creaturile vii. Lanterne si flori de hartie se agata prin case, se ard lumanari si
betigase parfumate. Anul Nou Japonez, celebrat intre 31 decembrie si 3 ianuarie, este
deasemenea o foarte importanta sarbatoare budista.
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