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Începând cu data de 8 decembrie 2001, creºtinii catolici din Moldova au fost
invitaþi de cãtre episcopul Petru Gherghel sã participe în mod activ la lucrã-
rile sinodului diecezan de la Iaºi, programat sã se termine în 8 decembrie
2004, prin rugãciune, reflecþie ºi o trãire mai profundã a comuniunii ecleziale.
Într-adevãr, printr-o scrisoare circularã specialã în care prezenta programul
drumului sinodal aºezat sub moto-ul „Duc in altum!”, Mons. Gherghel se
adresa tuturor membrilor Bisericii sale invitându-i sã treacã „pragul spe-
ranþei” ºi sã „înainteze în larg” spre zonele adânci ale credinþei, pentru ca,
odatã ajunºi în aceste teritorii spirituale profunde, sã poatã sã rãspundã îm-
preunã în comisiile sinodale constituite la nivel de parohii la câteva între-
bãri fundamentale: Care sunt valorile trecutului Bisericii Catolice de Iaºi?
Cine sunt ºi ce trebuie sã fie catolicii din Moldova? Care este situaþia actualã
a Bisericii lor locale? Ce trebuie fãcut pentru ca Biserica sã-ºi poatã îndeplini
mai bine misiunea în viitor?

Nu ºtim câþi creºtini au ajuns în mod efectiv „in altum”, sub acest aspect
numai Dumnezeu ºtie cum stau lucrurile cu adevãrat, dar îmbucurãtor este
faptul cã toate comunitãþile parohiale au dat un rãspuns la invitaþia epis-
copului de Iaºi. Ba mai mult decât atât, lor li s-a adãugat ºi rãspunsurile
altor comunitãþi mai mici sau mai mari, alcãtuite din seminariºti, cãlugãri,
cãlugãriþe, studenþi în teologie ºi alþii. Desigur, rãspunsurile au sosit în rit-
muri ºi intensitãþi diferite, în funcþie de structura, specificul comunitãþii ºi
problemele locale.

În cazul comunitãþii formatã din studenþii ºi profesorii de la Institutul
Teologic Romano-Catolic din Iaºi s-a cãutat o formulã care sã îmbine deopo-
trivã cercetarea teologicã, mãrturia credinþei, reflecþia ºi rugãciunea. În felul
acesta, s-a ajuns la organizarea colocviului internaþional pe tema „Perspec-
tivele evanghelizãrii în lumea de azi”, colocviu ce s-a desfãºurat pe durata a
doua zile (8-9 martie a.c.) ºi a cuprins mai multe comunicãri ºtiinþifice ºi
dezbateri în cadrul unor mese rotunde.

Prima zi a fost consacratã evanghelizãrii în România de azi; vorbitorii au
încercat sã rãspundã la întrebãri de felul: Cum aratã radiografia socialã, cultu-
ralã ºi religioasã a omului contemporan din þara noastrã? Omul post-comunist



are nevoie de evanghelia lui Cristos? Cum poate Biserica sã vesteascã evan-
ghelia într-o þarã ºi la o lume marcatã de unele fenomene sociale problema-
tice, cum ar fi corupþia, sãrãcia ºi emigrarea? Profesori laici de la Universi-
tatea „Al. I. Cuza” ºi profesori clerici de la Facultatea de Teologie Ortodoxã
ºi de la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaºi au formulat diferite rãs-
punsuri ºi ipoteze de lucru. Dacã þinem cont de numãrul participanþilor (circa
trei sute de persoane de confesiune catolicã ºi ortodoxã) ºi de atmosfera pã-
trunsã de aºteptarea activã a celor prezenþi la lucrãri, se poate spune cã obiec-
tivele fixate de organizatori pentru prima zi au fost atinse.

A doua zi a fost dedicatã evanghelizãrii în alte pãrþi ale lumii: Europa Occi-
dentalã, Asia, Africa, America de Nord. De data aceasta, vorbitorii au fost
doi profesori laici din Italia, un pãrinte misionar din Germania care a lucrat
patruzeci ºi doi de ani în China, un preot african originar din Camerun care
lucreazã în Vatican ºi un alt preot cãlugãr iezuit din Statele Unite ale Americii
care se ocupã de ajutorarea Bisericilor catolice din Europa de Est. Calitatea
deosebitã a conferinþelor ºi discuþiile aplicate care au urmat dupã prezentarea
lor – la una dintre ele a fost prezent ºi Mons. Petru Gherghel care tocmai
se întorcea în þarã dintr-o vizitã pastoralã la misiunea preoþilor români din
Kenya – au fost integrate de o masã rotundã la care s-au dezbãtut câteva puncte
calde ale evanghelizãrii în cele cinci continente de pe globul pãmântesc ºi
seara târziu s-a vizionat un film despre situaþia Bisericii de pe continentul
african.

În paginile care urmeazã se poate vedea mai bine ce motivaþii au stat la baza
acestei iniþiative ºtiinþifice ºi pastorale, care a fost spiritul sau atmosfera din
acele zile intense de reflecþie ºi dialog teologic, deoarece ele redau textul con-
ferinþelor prezentate ºi o parte din discuþiile ce au avut loc în cadrul meselor
rotunde. Cu gândul de a vã convinge sã parcurgeþi conþinutul lucrãrilor publi-
cate ºi semnate de profesori renumiþi din þarã (E. Ferenþ, Gh. Petraru, A.
Carpinschi, A. Gherguþ) ºi din strãinãtate (F. Pajer, V. Possenti, W. Müller),
acum vã prezint pe scurt câteva din concluziile împãrtãºite de participanþii
la colocviu.

Stând de vorbã cu un student catolic, îmi spunea cã a rãmas impresionat
de un fapt, ºi anume cã mai mulþi vorbitori au afirmat cã astãzi misiunea fun-
damentalã a Bisericii ar consta într-un efort de reorientare a privirii omului,
de îndreptare a conºtiinþei ºi existenþei sale spre misterul lui Cristos. Refe-
rindu-se la situaþia concretã de la noi, studentul reþinea ºi acest aspect, cã
misiunea Bisericii de a evangheliza omul post-comunist, post-modernist sau
secularizat se naºte din credinþa în Isus Cristos, de aceea este necesarã o for-
mare sau o educare spiritualã temeinicã a actualilor ºi viitorilor vestitori ai
evangheliei, altfel doar „ne aflãm în treabã” ºi, în loc sã ajutãm, mai mult
stricãm lucrarea lui Dumnezeu care îi iubeºte ºi vrea sã ajungã la toþi oa-
menii.
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Un student ortodox a dorit sã evidenþieze acest aspect teologic, ºi anume
cã lucrarea misionarã a Bisericii îºi are izvorul ultim în iubirea veºnicã a Prea-
sfintei Treimi: prin natura sa, Biserica peregrinã este misionarã, fiindcã îºi
are originea în misiunea Fiului ºi în misiunea Duhului Sfânt, dupã planul
lui Dumnezeu Tatãl. În acest sens, scopul ultim al evanghelizãrii este de a-i
face pe oameni sã participe la comuniunea care existã între Tatãl ºi Fiul în
Duhul lor de iubire.

O profesoarã de religie din Bacãu a plecat acasã cu aceastã convingere,
cã Biserica îºi întemeiazã obligaþia ºi elanul sãu de evanghelizare în iubirea
lui Dumnezeu faþã de om. Într-adevãr, „Dumnezeu vrea ca toþi oamenii sã
se mântuiascã ºi sã ajungã la cunoaºterea adevãrului” (1Tim 2,4). Dumnezeu
vrea mântuirea tuturor prin cunoaºterea adevãrului. Salvarea omului este
în adevãr. Cei care ascultã de îndemnul Duhului adevãrului sunt deja pe calea
mântuirii; dar Biserica, fiindu-i încredinþat acest adevãr, trebuie sã meargã
în întâmpinarea dorinþei lor ºi sã li-l ducã. Deoarece crede în planul universal
de mântuire, Biserica evanghelizeazã.

Mai mulþi studenþi catolici mi-au spus cã le-a plãcut în mod deosebit aceastã
afirmaþie fundamentalã, ºi anume cã protagonistul evanghelizãrii nu este
omul, ci Duhul Sfânt. Într-adevãr, Duhul lui Dumnezeu cãlãuzeºte Biserica
pe cãile misiunii de evanghelizare care, la rândul ei, dezvoltã misiunea lui
Cristos însuºi, cel ce a fost trimis sã ducã vestea cea bunã sãracilor. Întãritã
de prezenþa Duhului lui Cristos, Biserica trebuie sã meargã pe acelaºi drum
strãbãtut de Cristos însuºi, ºi anume drumul sãrãciei, al ascultãrii, al slujirii
ºi al jertfirii de sine pânã la moarte, din care Cristos a ieºit învingãtor prin
învierea sa. Precizez aici cã o parte dintre aceºti studenþi au de gând sã plece
pentru o perioadã de nouã luni în douã feluri de misiuni evanghelizatoare: unii
pentru a ajuta evanghelizarea „omului sovietic” la el acasã (Chiºinãu) ºi alþii
pentru a vedea ºi a sprijini dupã posibilitãþi evanghelizarea unor grupuri de
oameni care nu au auzit niciodatã de Cristos (Kenya).

Aºadar, lucrarea de evanghelizare este o chestiune de credinþã, de iubire,
dar ºi de privire. Într-adevãr, modul în care este trãitã credinþa de comuni-
tatea ucenicilor lui Isus din zilele noastre influenþeazã direct sau indirect
relaþia cu evanghelia, atât a membrilor înºiºi cât ºi a celor care sunt la prima
întâlnire cu evanghelia. Din acest punct de vedere, în timpul lucrãrilor coloc-
viului s-a fãcut deosebire între; 1) prima evanghelizare la popoarele care nu
au primit încã evanghelia ºi în care Biserica nu este înrãdãcinatã; 2) evanghe-
lizarea prelungitã în timp, cu scopul de a pãtrunde cultura ºi tradiþia popoa-
relor la care s-a fãcut deja o primã vestire a evangheliei; 3) noua evanghe-
lizare în regiunile, þãrile ºi popoarele ce au fost cândva evanghelizate ºi care
au nevoie acum de o culturã a evanghelizãrii permanente.

De asemenea, ºi având în vedere dimensiunea socialã ºi culturalã a evanghe-
lizãrii, s-a subliniat deosebirea dintre misiunea Bisericii ºi misiunea Statului
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ºi s-a arãtat cã astãzi, din pãcate, faptul de a fi creºtin nu mai are conotaþii
culturale consistente. Idealul post-modernitãþii de a fãuri un om recent fãrã
rãdãcini, nici în cer ºi nici pe pãmânt, ºi în curs de realizare în special în
þãrile dezvoltate tehnic din Europa ºi America de Nord, dar nu numai, ridicã
serioase probleme de ordin social, cultural ºi religios. În acest sens, colocviul
a pledat pentru un dialog mai susþinut între Bisericã ºi elitele culturale, fãrã
sã neglijeze în acelaºi timp calitatea prezenþei sale în mijlocul categoriilor
defavorizate din societatea în care se aflã.

Fãrã îndoialã, evanghelizarea întâmpinã dificultãþi ºi culege roade dife-
rite, în funcþie de contextul în care se desfãºoarã. De exemplu, în Biserica
localã de Iaºi, conºtiinþa cã este necesarã o nouã evanghelizare înregistreazã
un ritm de creºtere: reorganizarea ordinelor religioase interzise în timpul
comunismului ºi sosirea altor congregaþii religioase pentru bãrbaþi ºi pentru
femei a adus un suflu nou ºi o sensibilitate mai mare faþã de ascultarea, medi-
tarea ºi trãirea cuvântul lui Dumnezeu; Editura Sapientia din Iaºi a publicat
recent o traducere în limba românã a Noului Testament, cu excelente intro-
duceri ºi materiale informative auxiliare; în multe comunitãþi s-au înfiinþat
grupuri de rugãciune ºi de studiu biblic care adâncesc provocãrile evanghe-
lizãrii sub toate aspectele. Dar, totodatã, se observã lucruri care dau de gândit
Bisericii catolice ºi ortodoxe: mulþi creºtini au pierdut sensul Botezului sau
simþul credinþei, mulþumindu-se cu un fel de subculturã creºtinã pe fondul
cãreia au câºtig de cauzã noile secte pseudo-religioase de inspiraþie pãgânã
(asiaticã, africanã etc.); alþii alunecã ireversibil pe panta indiferenþei reli-
gioase, fiind striviþi de tãvãlugul materialismului existenþialist ºi al secula-
rizãrii invadatoare; creºte numãrul pãgânilor moderni printre noi, iar creº-
tinii nu reuºesc sã devinã mai credibili în faþa acestora prin felul lor de viaþã;
chiar dacã lectura creºtinã a actualei situaþii de fapt este destul de bine arti-
culatã la nivel universal ºi local, creºtinii obiºnuiþi continuã sã respire un aer
închis ºi sã rãmânã nevolnici în faþa invitaþiei Bisericii de a sparge pojghiþa
mediului în care trãiesc pentru a face sã pãtrundã lumina ºi adevãrul evan-
gheliei.

În lumina acestor constatãri, Sinodul Diecezan de la Iaºi este o gurã de aer
proaspãt; roadele lui se vor vedea mai târziu. Deocamdatã un lucru e sigur:
a reuºit sã tulbure ape liniºtite ºi sã trezeascã energii adormite.

Sper ca ºi acest numãr al revistei „Dialog teologic” sã þinteascã în aceeaºi
direcþie: sã primeneascã apele stãtute din interiorul fiinþelor ºi sã dea senti-
mentul cã trecerea Duhului Sfânt este iminentã. Dacã întârzie, sã încercãm
sã dialogãm unii cu alþii, cine ºtie, poate stãm de vorbã chiar cu cel pe care-l
aºteptãm!
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