
EDITORIAL

CERCETAREA TEOLOGICÃ 
ªI SINODUL DIECEZAN DE LA IAªI (2001-2004)

Wilhelm DANCÃ
Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaºi

În 8 decembrie 2001, episcopul Petru Gherghel trimite o scrisoare
pastoralã tuturor fraþilor întru preoþie, tuturor sufletelor consacrate,
tuturor fraþilor ºi surorilor în Cristos în care prezintã motivele ce l-au
determinat sã propunã ºi sã convoace un sinod diecezan. Încã de la
început, episcopul constatã cu bucurie cã, pentru Biserica localã pe
care o pãstoreºte, a sosit momentul sã dea ascultare cu un nou avânt ºi
o nouã însufleþire chemãrii lui Cristos. Dar, potrivit tonului ºi conþinu-
tului scrisorii, acest moment mântuitor de ascultare nu comportã nu-
mai dimensiunea pasivã a receptãrii unor mesaje, ci ºi cãutarea calmã
de rãspunsuri satisfãcãtoare la întrebãrile profunde care apar în exis-
tenþa noastrã creºtinã pe drumurile istoriei. Într-adevãr, „ca Bisericã
localã”, spune mai departe episcopul Petru, 

cu o istorie zbuciumatã ºi lungã, uneori fragmentatã de evenimentele tim-
pului, cu o multitudine de valori ºi moºteniri, cu un popor simplu, dar ge-
neros ºi profund, cu un potenþial spiritual deosebit pe care îl considerãm ca
pe un dar ceresc, cu un cler tânãr care are în faþã mãrturia impresionantã
a misionarilor ºi, mai ales, a ultimilor pãstori între care ne bucurãm sã
amintim pe eroicul mãrturisitor ºi martirul nostru curajos Anton Durco-
vici, vrem sã ne îndreptãm ºi noi, nu atât asupra trecutului, cât mai ales
asupra viitorului, noi – episcop, pãstor ºi turmã – la începutul unui nou
mileniu (ºi sã ne întrebãm): Ce trebuie sã facem? Ce program trebuie sã sta-
bilim? Cu ce entuziasm ºi zel pãºim în viitor? Cum îl privim, descoperim,
iubim ºi urmãm pe Cristos care cãlãtoreºte cu noi în istorie?

Pentru a gãsi un rãspuns la aceste întrebãri, episcopul de Iaºi le pro-
pune catolicilor din Moldova „o modalitate de cunoaºtere a credinþei, a
lui Cristos ºi a misiunii Bisericii noastre în lumea de azi: sinodul diece-
zan”. Observând cu mai multã atenþie modalitatea de adresare: „Vã
chem sã pãºiþi înainte cu speranþã... Vã provoc sã nu vã luaþi privirea
de la Cristos... Vã propun ca pasul vostru sã fie mai sprinten... Vã im-
plor sã nu vã temeþi de Cristos... Vã asigur cã pe acest drum vã înso-
þeºte preasfânta Fecioarã Maria... Priviþi spre Cristos! Faceþi tot ceea
ce vã va spune el! (cf. In 2,6)”, putem înþelege cel puþin douã lucruri
importante: 1) cã episcopul pune mare preþ pe participarea la acest mo-
ment eclezial; 2) cã în Biserica noastrã se întâmplã ceva care nu prea
merge (lipsã de entuziasm, de programe pastorale, de modele?). Prin
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urmare, putem deduce cã, pentru pãstorul Diecezei de Iaºi, de reuºita
sinodului va depinde ºi reuºita misiunii Bisericii în timpurile care vin,
de aceea, în decretul de convocare a sinodului din 8 decembrie 2001, el
îndreaptã „o chemare generalã [a se înþelege insistentã] cãtre toþi fiii
ºi fiicele Bisericii noastre locale sã ia parte cu viu interes ºi îndreptãþitã
bucurie la acest timp sfânt pentru Biserica noastrã”.

Fiind conºtienþi cã în timpul sinodului, cu ajutorul Duhului Sfânt,
se regleazã acele ceasornicului Bisericii noastre care, aflându-se pe dru-
murile istoriei, bat mereu între bonneheure ºi malheure, între ceasul
bun (fericire) ºi ceasul rãu (nefericire), acest numãr din revista „Dialog
teologic” întâmpinã momentul de har pe care îl trãieºte Biserica noas-
trã ºi publicã mai multe contribuþii teologice despre misterul Bisericii
catolice (universale) ºi locale, propunând spre reflecþie legãtura dintre
cercetarea, lucrarea ºi dezbaterea teologicã ºi sinodul diecezan. Sun-
tem convinºi cã între aceste feluri de existenþã eclezialã existã o strânsã
legãturã, pentru cã chemat sã lucreze teologic nu este numai teologul
de profesie, ci oricare credincios. Spre confirmare sã amintesc aici cuvin-
tele sfântului Evagriu Ponticul, potrivit cãruia, teolog este omul care
se roagã ºi fiecare om care se roagã este teolog. Aºadar, aceastã legã-
turã este confirmatã de tradiþia ºi istoria Bisericii.

Într-adevãr, sinoadele locale dar ºi conciliile ecumenice au dat roade
în mãsura în care au fost pregãtite ºi asimilate ºi de ierarhie ºi de popo-
rul credincios. Desigur cã munca de pregãtire ºi de asimilare îi antre-
neazã pe toþi membrii Bisericii, dar într-un chip deosebit pe teologii în
sens specific, care reflecteazã asupra a ceea ce se întâmplã în viaþa Bise-
ricii, cultivã raportul fecund dintre raþiune ºi credinþã ºi ilustreazã im-
portanþa puterii de discernãmânt, fiindcã ei spun ce e bine ºi ce e rãu,
ce e caduc ºi ce e etern în viaþa comunitãþii celor credincioºi. Sub acest
aspect, astãzi avem nevoie de discernãmânt, avem nevoie de teologi ade-
vãraþi, adicã de oameni de credinþã gânditã ºi de oameni care se roagã.

Chiar dacã unii vor spune cã asta e retoricã purã, ne întrebãm to-
tuºi: ce s-a întâmplat cu hotãrârile Conciliului de la Florenþa unde s-au
semnat acte importante cu privire la unirea Bisericilor? De ce nu au in-
trat în aplicare, de ce nu au devenit viaþã? Oare Conciliul al II-lea din
Vatican ar fi fost posibil fãrã teologii care au declanºat, la începutul
secolului al XX-lea, miºcarea biblicã, liturgicã, patristicã din Belgia,
Franþa, Germania etc.? Dar ce sã spunem despre sinoadele diecezane
din alte Biserici locale vecine nouã? Cum de nu au reuºit acestea sã stã-
vileascã fenomenul secularizãrii, indiferenþei religioase, valul crescând
al materialismului practic, creºterea numãrului acelora care rup legã-
tura cu viaþa sacramentalã a Bisericii, scãderea numãrului vocaþiilor la
preoþie ºi la viaþa consacratã?

Aceste întrebãri grele nu justificã exagerarea rolului teologilor, dar,
trebuie sã recunoaºtem cã, fãrã reflecþia lor, viaþa Bisericii devine mai
sãracã, mai formalistã ºi, de ce nu, mai puþin atractivã. În mod normal,
munca teologilor exprimã conºtiinþa vie pe care Biserica o are despre sine,
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împrumutând ceva din spiritul profeþilor din vechime ºi pregãteºte
cumva convocarea sinoadelor locale sau universale, care stabilesc dru-
mul Bisericii într-o anumitã zonã geograficã, culturalã ºi istoricã. Însã,
fãrã aprofundarea sau medierea teologicã din cateheze, predici, cursuri
de formare, congrese etc., deciziile sinoadelor ºi conciliilor riscã sã rã-
mânã literã moartã.

Pentru exemplificare, iatã câteva din reflecþiile studenþilor teologi
de la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaºi în legãturã cu tema
„Biserica lui Cristos care este în Moldova”. Aceste gânduri nu sunt ex-
haustive, nu se potrivesc peste tot, însã evidenþiazã caracterul „peri-
horetic” al reflecþiei teologice, pentru cã în ele se vede deja prezenþa ºi
efortul profesorilor care îi pregãtesc pentru viaþa de pastoraþie. Astfel,
la întrebarea: Care sunt problemele cu care se confruntã Biserica
noastrã localã?, studenþii au rãspuns, printre altele, cã se verificã o ab-
senþã a unitãþii pe diferite planuri ºi nu este conºtientizatã la nivel
practic spiritualitatea de comuniune; comunitatea este marcatã de
secularism ºi individualism; s-a pierdut sensul ºi fundamentul ascul-
tãrii în Bisericã – valoarea ascultãrii trebuie motivatã ºi contextuali-
zatã „hic et nunc”; se constatã indiferenþã ºi dezinters faþã de aproa-
pele, de aceea umilinþa a devenit un concept abstract; dialogul capãtã
accente tot mai instituþionalizate; viaþa comunitarã nu este adaptatã la
contextul socio-cultural prezent, pentru cã nu este pãtrunsã de sufi-
cient spirit de sacrificiu pentru comunitate, de voluntariat ºi de dorinþa
slujirii celorlalþi.

În ce priveºte recomandãrile ºi soluþionarea problemelor, studenþii
doresc ca în Bisericã sã fie cultivate relaþii interpersonale mai pro-
funde, vor sã fie adoptate atitudini motivate ºi sincere pentru dobândi-
rea respectului, sã fie promovat mai sistematic spiritul misionar, sã fie
acordat un spaþiu mai larg autoafirmãrii, sã fie organizate întâlniri spi-
rituale ºi teologice mai dese cu toþi membrii comunitãþii ºi cu preoþii
din diecezã, sã fie acordatã mai multã atenþie carismelor ºi altele ase-
menea.

În fine, având în vedere aceastã legãturã dintre angajarea teologicã,
sub toate aspectele ei – ºtiinþifice, existenþiale, spirituale etc. – ºi lucrã-
rile sinodului, am adunat în paginile acestui numãr din revista „Dialog
teologic” mai multe contribuþii cu caracter teologic în sens restrâns,
animaþi de dorinþa de a asigura o bunã reuºitã a sinodului diecezan,
care trebuie sã foloseascã, sã încurajeze, sã valorifice cercetarea teolo-
gicã atât acum, în timpul lucrãrilor, cât ºi dupã terminarea lor.

Referitor la conþintul teologic al volumului de faþã, trebuie spus cã,
în ansamblu, el propune o metodã de a face teologie: principiile herme-
neutice de înþelegere a realitãþilor sacre (în cazul nostru, realitatea
Bisericii) sunt mereu aceleaºi, rãmân aºa cum le-au formulat Sfânta
Scripturã, conciliile ecumenice ºi sfinþii pãrinþi, dar realitãþile la care
se aplicã sunt diferite. Cu alte cuvinte, teologia se face în orizontul tra-
diþiei vii a Bisericii, într-o legãturã interioarã strânsã cu adevãrurile
dogmatice ºi cu istoria, atât la propriu, cât ºi la figurat. Astfel, dacã
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reflecþiile ecleziologice semnate de B. Forte ºi de ªt. Lupu au un carac-
ter mai teoretico-dogmatic, de întemeiere teologicã, cele aparþinând lui
E. Dumea, A. Despinescu, L. Farcaº ºi A. Moraru au un caracter pratic,
ilustrând concret raportul dintre teologie ºi istorie.

În legãturã cu cercetãrile teologice semnate de profesorii de la Insti-
tutul Teologic din Iaºi, meritã subliniat un lucru, ºi anume cã ele pro-
vin din perioada premergãtoare convocãrii Sinodului Diecezan de la
Iaºi din 2001. Este o dovadã în plus a modului în care lucreazã provi-
denþa care, pe cãi mai puþin accesibile nouã oamenilor, a inspirat pe
unii dintre slujitorii Bisericii noastre, în locuri ºi timpuri diferite, sã
acorde mai multã atenþie identitãþii ºi misiunii Bisericii, pregãtind
cumva momentul solemn pe care îl celebrãm acum.

Dar mai trebuie remarcat ceva, ºi anume cã sinodul este angajant la
toate nivelurile: pentru unii este interesant, pentru alþii e destul de
greu, însã pentru toþi pare sã fie un moment frumos, edificator, fiindcã
oferã posibilitatea de a pãºi pe urmele lucrãrii Sfintei Treimi în viaþa
Bisericii noastre locale ºi de a admira minunile de har pe care Duhul
Sfânt le-a înfãptuit în mai multe generaþii de catolici din Moldova.
Fãrã îndoialã, sinodul este o ºansã de har, este o trecere a Duhului lui
Dumnezeu prin viaþa creºtinilor din Dieceza de Iaºi. Într-adevãr, Bise-
rica este un drum împreunã al poporului lui Dumnezeu ieºit în pustiul
istoriei pentru a purta ocara Celui Rãstignit, dar ºi speranþa învierii
lui. Dar pelerinii trebuie sã se opreascã din când în când, pentru a-ºi
reface forþele. Cu acest prilej au loc acþiuni de verificare a bagajelor –
ce e în plus, ce e în minus; ce ajutã, ce deranjeazã mersul mai departe –,
se controleazã direcþia de mers, acþiuni care în termeni creºtini se nu-
mesc purificare, convertire, „metanoia”. Chiar dacã împrejurãrile isto-
rice nu au fost mereu favorabile vieþii catolicilor din Moldova, unitatea
ontologicã dintre Cristos ºi Bisericã garanteazã direcþia bunã ºi mersul
constant al Bisericii pe drumurile istoriei, mai ales atunci când credin-
cioºii laici ºi preoþii sunt însufleþiþi de credinþa în Sfânta Treime ºi de
pasiunea pentru Biserica lui Cristos.

În fine, aºa cum cercetarea teologicã a anticipat momentele sinodale
pe care le trãim acum, sperãm ca, dupã terminarea lor, ea sã continue
cu mai mult elan ceea ce s-a început deja, prelungind în rugãciune, stu-
diu ºi meditaþie deciziile care se vor lua spre binele ºi mântuirea tutu-
ror membrilor Bisericii noastre locale.
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