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Noua evanghelizare ºi omul recent sunt douã formulãri de succes, care au
apãrut în contextul lumii secularizate din Apus pentru a indica necesitatea
reîncreºtinãrii unor oameni ºi comunitãþi care cândva au fost creºtine, pe
de o parte, iar pe de alta, pentru a semnala diluarea imaginii despre om pe
fondul unor concepþii antropologice de tip reducþionist ºi nihilist. Într-o peri-
oadã de timp relativ scurtã, aceste douã sintagme ºi problematica pe care
o implicã s-au rãspândit în lumea întreagã, ajungând ºi la noi. Ca dovadã
minimã pentru aceastã stare de lucruri, fac trimitere la unele pagini impor-
tante din magisteriul papei Ioan Paul al II-lea, care au fost traduse ºi în limba
românã1, ºi la cartea Omul recent a lui H.-R. Patapievici2.

Într-adevãr, lumea în care trãim demonstreazã o anumitã preferinþã pen-
tru adjectivele nou ºi recent ºi lasã în uitare lucrurile substanþiale, fie cã e
vorba de mesajul creºtin, fie cã e vorba de elementele constitutive ale fiinþei
umane. Ne place sau nu ne place, împreunã cu lumea secularizatã de azi, ºi
noi suntem purtaþi încoace ºi încolo de vârtejul nihilismului, potrivit cãruia
totul e relativ, fragmentar ºi trecãtor3. De aceea, vreau sã arãt în acest studiu

1 Magisteriul pontifical al papei Ioan Paul al II-lea pare sã aibã ca obiectiv principal noua
evanghelizare, o formulã care apare cu tot mai multã insistenþã în discursurile publice ºi în
documentele importante ale actualului Suveran Pontif, începând cu anul 1985. Cf. IOAN PAUL
AL II-LEA, Scrisoarea enciclicã Redemptoris missio (7.12.1990), ARCB, Bucureºti; IDEM, Scri-
soarea enciclicã Centesimus annus (1.05.1991) (CA), ARCB, Bucureºti 1993; IDEM, Scri-
soarea enciclicã Veritatis splendor (6.08.1993), ARCB, Bucureºti 1994; IDEM, Scrisoarea apos-
tolicã Tertio millennio adveniente (10.11.1994), ARCB, Bucureºti 1995; IDEM, Scrisoarea
enciclicã Evangelium vitae (25.03.1995) (EV), ARCB, Bucureºti; IDEM, Scrisoarea enciclicã
Fides et ratio (14.09.1998) (FR), Presa Bunã, Iaºi 1999; IDEM, Scrisoarea apostolicã Novo mil-
lennio ineunte (6.01.2001), Presa Bunã, Iaºi 2001; IDEM, Exortaþia apostolicã postsinodalã Ec-
clesia in Europa (28.06.2003), Presa Bunã, Iaºi.

2 Cf. H.-R. PATAPIEVICI, Omul recent. O criticã a modernitãþii din perspectiva întrebãrii „ce
se pierde atunci când ceva se câºtigã?”, Humanitas, Bucureºti 2001. Deºi multe dintre intui-
þiile ºi afirmaþiile autorului dau de gândit, unele dintre ele, în special cele privind temeiul
creºtinismului ºi posibilitatea afirmãrii (gândirii) lui în istorie doar din perspectiva Duhului
Sfânt, ar trebui corectate.

3 Cf. FR 46.



cã omul crescut în orizontul raþionalitãþii moderne, care prin ºtiinþã ºi teh-
nicã a devenit universal4, nu poate ºi nu trebuie sã rãmânã doar recent5, dupã
cum ºi evanghelizarea, care îºi propune sã-l scoatã pe omul contemporan din
actuala fundãturã culturalã ºi religioasã, nu poate ºi nu trebuie sã rãmânã
doar nouã.

Dorinþa de a recupera dimensiunea integralã a omului a susþinut efortu-
rile multor teologi, filozofi, istorici ai religiilor etc., care au propus diferite
cãi de soluþionare a problemei: rãsucirea organului interior intelectului ºi
recuperarea dimensiunii contemplative a raþiunii6; hermeneutica creatoare,
menitã sã descopere sacrul camuflat în profan7; luminarea marilor dereglãri
ale spiritului uman8; anamnesis sau aducerea aminte a rãdãcinilor culturale
ºi religioase9; recuperarea dialogului fecund dintre raþiune ºi credinþã, dintre
filozofie ºi teologie10; armonizarea dimensiunii sapienþiale, culturale cu dimen-
siunea ºtiinþificã, tehnologicã a fiinþei umane11 ºi altele. În ce priveºte evan-
ghelizarea, mai mulþi teologi, ierarhi ºi preoþi angajaþi în viaþa pastoralã spun
cã nu poate fi vorba de o nouã evanghelizare, deoarece prima evanghelizare
încã nu s-a terminat.

Într-adevãr, dacã privim situaþia comunitãþilor creºtine din România, ob-
servãm unele lucruri care dau de gândit. Astfel, în raport cu perioada de di-
naintea lui 1989, acum existã mai multe biserici, mãnãstiri, seminarii, edi-
turi, cãrþi ºi reviste, posturi de radio ºi televiziune, opere social-creºtine, dar,
cu toate acestea, comunitãþile creºtine se micºoreazã ca numãr ºi calitate,
dimensiunea creºtinã a vieþii se întunecã, rãtãcirile în credinþã, pânã la igno-
rarea apartenenþei la Bisericã ºi a spiritului de viaþã creºtinã, se înmulþesc,
prezenþa acelora ce ignorã religia ºi pe Isus Cristos sporeºte ºi rãspândeºte
în jur o atmosferã de rãcealã ºi indiferenþã religioasã. În cazul acesta, ce-i
de fãcut?

Sã nu ne fie fricã ºi sã nu ne pierdem curajul, pentru cã, aflãm din cartea
Faptele apostolilor ºi Scrisorile apostolice, situaþii asemãnãtoare au existat
ºi la începutul primei evanghelizãri: diviziuni între creºtini, erezii, apostazii,
trãdãri, ruperea comuniunii cu Biserica, pãcate ºi vicii spectaculoase, oameni

4 Cf. A. LOBATO, „Itinerarium evangelizationis”, în: A. LOBATO, ed., La nuova evangelizza-
zione e il personalismo cristiano, Studio Domenicano, Bologna 1994, 11-44 (39).

5 Cf. „Vatra-dialog. Cu Horia-Roman Patapievici”, Vatra 1 (2003) 40-42.
6 Cf. H.-R. PATAPIEVICI, Omul recent, 20.
7 Cf. M. ELIADE, Jurnal II, Humanitas, Bucureºti 1993, 222-223; W. DANCÃ, Mircea

Eliade. Definitio sacri, Ars Longa, Iaºi 1998, 216-223.
8 Cf. C-TIN NOICA, ªase maladii ale spiritului contemporan, Humanitas, Bucureºti 1997.
9 Cf. G. REALE, Radici culturali e spirituali dell’Europa. Per una rinascita dell’„uomo

europeo”, Raffaello Cortina, Milano 2003.
10 Cf. FR 101.
11 Cf. FR 106.
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însufleþiþi doar de dorinþa de a-ºi vedea satisfãcute propriile interese, oameni
care respingeau cuvântul Crucii, nu voiau sã-l mãrturiseascã pe Dumnezeu,
înrobiþi de invidie ºi discordie, care sufocau adevãrul în nedreptate ºi min-
ciunã, care, în locul gloriei lui Dumnezeu cel veºnic, preferau imaginea omului
coruptibil; în fine, oameni încãpãþinaþi ºi pãgâni cu inima ºi urechile, care
se opuneau predicãrii blestemând, care refuzau sã creadã ºi îl negau pe Isus
Cristos, pe Cel Sfânt ºi pe Cel Drept, împotrivindu-se Duhului Sfânt.

Totuºi, în ciuda situaþiei nefavorabile, Biserica primarã evanghelizeazã cu
entuziasm ºi eficienþã. În cazul acesta, evanghelizarea de azi ar trebui oare
sã se inspire din modelul Bisericii de la început? Cardinalul Carlo Maria Mar-
tini rãspunde: ºi da, ºi nu12. Da, în sensul cã identic este obiectul mesajului
ºi identice sunt nevoile inimii omului, identic este izvorul care e Duhul Sfânt
ºi identice sunt marile mijloace ale vestirii ºi ale mãrturiei. Nu, în sensul cã
multe dintre condiþiile exterioare ale vestirii s-au schimbat, ºi trebuie sã se
þinã cont de ele. De aceea, e nevoie de o nouã evanghelizare13.

Pentru a evita rãstãlmãcirile rãuvoitoare, spun de la bun început cã no-
þiunea de evanghelizare nu se confundã cu prozelitismul sau cu impunerea
forþatã a unei idei ori doctrine14. Evanghelizarea þine cont de perspectivele
ºi orientãrile lumii, aplicând, în contextul specific al unei comunitãþi sau al
unui individ, forme actuale de vestire. În fine, evanghelizarea nu este o lucrare
rezervatã doar preoþilor, ci îi angajeazã în egalã mãsurã ºi pe creºtinii laici.

Dar schimbãrile contextuale nu se confundã cu marile exigenþe ale ini-
mii omului ºi cu deschiderea nelimitatã, transcendentã a dorinþelor ce îl

DIALOG TEOLOGIC 13 (2004)

12 Cf. C.M. MARTINI, Ripartiamo da Dio. Lettera pastorale per l’anno 1995-1996, Centro
Ambrosiano, Milano 1995, 93-102.

13 Formularea noua evanghelizare a fost folositã pentru prima datã într-un discurs public,
oficial, de cãtre cardinalul polonez ªtefan Wiszynski în cadrul celebrãrilor de la Fulda, în
Germania, din 21 septembrie 1978, deci cu puþin timp înainte ca Ioan Paul al II-lea sã fie ales
ca papã în fruntea Bisericii Catolice. E. Bianchi este de pãrere cã papa Ioan Paul al II-lea a
preluat de la cardinalul Wiszynski formularea ºi problemele care se ascund în spatele noii
evanghelizãri: renaºterea Bisericii într-o Europã creºtinã. Drept dovadã, expresia apare frec-
vent în discursurile pontificale ºi, prin urmare, poate fi consideratã ca unul dintre obiecti-
vele principale ale ministerului sãu pontifical. Cf. E. BIANCHI, „Evangelizzazione come pro-
posta spirituale”, în E. FRANCHI – O. CATTANI, ed., Nuova evangelizzazione, Dehoniane, Bologna
1990, 55-69. Totuºi, grija pentru o nouã evanghelizare sau reîncreºtinare nu se gãsea doar în
Polonia sau în Germania. La noi în þarã, Mons. Anton Durcovici vorbea despre aceastã ches-
tiune într-un articol din 1934. Cf. A. DURCOVICI, „Sã nu ucizi!”, Farul nou (14 ianuarie 1934) 1.
Zece ani mai târziu, în 1944, A. Durcovici redacteazã un alt articol, intitulat „Convertirea
necatolicilor din þarã”, în care indicã mai multe mijloace de acþiune pentru reîncreºtinarea
poporului, dintre care cele mai importante sunt mijloacele pur supranaturale. Cuvântul neca-
tolic din acest articol se referã, în primul rând, la catolicii apostaþi ºi, în general, la creºtinii
(catolici ºi ortodocºi) indiferenþi ºi înstrãinaþi de Cristos ºi Biserica sa. Cf. AITRC, Dosar 2/1947.

14 Cf. C.M. MARTINI, Alzati, va’ a Ninive, la grande città!, Centro Ambrosiano, Milano 1991,
7-14.
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caracterizeazã pe omul dintotdeauna. De fapt, în funcþie de modificãrile cul-
turale ºi sociale ce au avut loc în decursul secolelor, avem diferite moduri de
evanghelizare. De exemplu, metoda evanghelizãrii ilustratã de Noul Testa-
ment este diferitã în funcþie de lumea cãreia îi era propusã evanghelia: o
metodã pentru lumea ebraicã, alta pentru cea greacã ºi latinã etc. De ase-
menea, avem o altã metodã în convertirea popoarelor germanice ºi a celor
slave; altã metodã s-a folosit în evanghelizarea Americii latine ºi aºa mai de-
parte15.

În contextul nostru social ºi cultural, metoda de evanghelizare trebuie sã
aibã în vedere faptul cã se recunoaºte ºi se apreciazã tot mai mult subiec-
tivitatea fiecãrei persoane umane, spiritul critic ºi referinþa la ºtiinþele uma-
niste, pe de o parte, iar pe de alta, cã s-au acumulat multe prejudecãþi isto-
rice împotriva Bisericii ºi împotriva credinþei creºtine, care lucreazã pe faþã
în inconºtientul subiectiv ºi colectiv al oamenilor. Diviziunile confesionale
între catolici, ortodocºi ºi protestanþi, duhoarea regimului totalitar, precom-
prensiunile de tip filozofic ºi schimbãrile rapide în legãturã cu munca, familia,
structurarea societãþii au fãcut sã cadã în desuetudine acele forme de creº-
tinism care sunt legate de societãþile tradiþionale. Astãzi, evanghelizarea se
adreseazã unei societãþi pãtrunse de fermenþii secularizãrii, care doreºte sã
se organizeze public fãrã referinþe la valorile confesionale.

În mod concret, evanghelizarea comportã douã aspecte, unul negativ ºi
altul pozitiv. Sub aspect negativ, evanghelizarea înseamnã mântuirea de rãu,
a-l scoate pe om din non-sens, din frustrare ºi plictisealã, din disperare, din
lipsa de gust pentru viaþã, din incapacitatea de a iubi, din frica de durere ºi
de moarte. De asemenea, înseamnã rãspunsul la dorinþele cele mai adânci
ale fiecãrei conºtiinþe umane. Sub aspect pozitiv, evanghelizarea înseamnã
comunicarea evangheliei, care este vestea cea bunã despre Isus în care Dum-
nezeu manifestã iubirea lui totalã ºi adevãratã faþã de fiecare om; vestea
bunã cã Isus a murit ºi a înviat pentru mântuirea noastrã, pentru a ne eli-
bera de pãcat ºi de rãu; vestea bunã a împãrãþiei care vine în Isus ºi care se
înfãptuieºte treptat pe mãsurã ce-l primim în noi, devenim împreunã cu el
un singur trup, intrãm în viaþa Sfintei Treimi. Aºadar, evanghelizarea nu este
o chestiune doar de metodã ºi de cuvinte, ci ºi de viaþã. Evanghelizarea în-
seamnã rãspândirea în jur a ceva din ceea ce este vestea cea bunã pentru noi
ºi în noi.

15 Având în vedere aceastã diversitate de metode evanghelizatoare, noua evanghelizare nu
înseamnã cultivarea unui vis de refacere a creºtinismului idealizat. Multe încercãri de refor-
mare a Bisericii din secolul al XI-lea ºi pânã astãzi sunt dovada faptului cã lumea creºtinã
nu coincide doar cu o singurã traducere a evangheliei în viaþa oamenilor. De aceea, trebuie spus
cã evanghelizarea nu încearcã sã asigure chemarea istoricã a unei naþiuni sau a unui con-
tinent, nu trebuie sã întreþinã nostalgii de creºtinãtate politicã ºi socialã.
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De asemenea, nu trebuie sã uitãm faptul cã evanghelizarea se deose-
beºte de rezultatul ei: evanghelizarea este efortul de a-l face cunoscut pe
Cristos, iar rezultatul nu poate fi decât convertirea oamenilor la Domnul.
Pentru Noul Testament ºi pentru pãrinþii Bisericii, vestirea evangheliei la
toatã fãptura este misiunea întregii Biserici, însã acceptarea acestei vestiri
nu depinde numai de Bisericã. Spune sfântul Paul: „Fraþilor, rugaþi-vã pentru
noi ca sã se rãspândeascã cuvântul Domnului ºi sã fie preamãrit la fel ca
la voi... cãci nu toþi au credinþã” (2Tes 3,1)16.

Aºadar, prin noua evanghelizare înþelegem nu o evanghelie nouã, ci un zel
nou, un efort reînnoit de a duce evanghelia la toatã fãptura. Noua evanghe-
lizare (a doua evanghelizare, reevanghelizarea, evanghelizarea mileniului
al III-lea, reîncreºtinarea) este, de fapt, unica evanghelizare voitã de Domnul:
vestirea împãrãþiei ce vine în Cristos, vestire eficientã, propusã prin cuvânt
ºi fapte. Aceastã evanghelizare nu se întrerupe niciodatã, niciodatã nu s-a
terminat de la o generaþie la alta, este o vestire ce se reînnoieºte mereu ºi
primirea ei de cãtre oameni nu se terminã niciodatã.

Pentru Ioan Paul al II-lea, evanghelizarea este nouã în mãsura în care
Biserica reia în fiecare zi lupta pentru spiritul acestei lumi. „Dacã, de fapt,
pe de o parte, evanghelia ºi evanghelizarea sunt prezente, pe de alta, existã
o puternicã antievanghelizare, care dispune de mijloace ºi de programe ºi se
opune cu o forþã deosebitã evangheliei ºi evanghelizãrii. Lupta pentru sufletul
lumii contemporane îºi atinge apogeul acolo unde sufletul acestei lumi pare
cel mai puternic. În acest sens vorbeºte enciclica Redemptoris missio de areo-
paguri moderne, adicã de noi amvoane. Aceste areopaguri sunt astãzi „lumea
ºtiinþei, a culturii, a mijloacelor de comunicare, sunt mediile în care se creeazã
elitele intelectuale, mediile scriitorilor ºi ale artiºtilor”17.

Din punctul meu de vedere, evanghelizarea este nouã dacã urmãreºte sã
reînnoiascã întâlnirea cu omul generaþiilor ce s-au îndepãrtat de Cristos ºi
de Bisericã, care au acceptat modelul laicist de gândire ºi viaþã sau care au
fost obligate sã trãiascã un asemenea mod de a fi, cum s-a întâmplat la noi
în timpul regimului totalitar.

11..  MMiissiioonnaarrii  îînn  ccoommuunniittããþþiillee  ccrreeººttiinnee

Documentele care vorbesc despre noua evanghelizare ne invitã sã con-
ºtientizãm faptul cã þãrile din Europa ºi din America, în mod tradiþional creº-
tine, sunt acum þãri de misiune18. De exemplu, în 1991 ºi în 1999, au avut loc

DIALOG TEOLOGIC 13 (2004)

16 E. BIANCHI, „Evangelizzazione come proposta spirituale”, 56.
17 IOAN PAUL AL II-LEA, Sã trecem pragul speranþei, Humanitas, Bucureºti 1995, 150-151.
18 Cf. B. MONDIN, „Nuova evangelizzazione dell’Europa”, în A. LOBATO, ed., La nuova evan-

gelizzazione e il personalismo cristiano, Studio Domenicano, Bologna 1994, 45-64.
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în Vatican douã sinoade ale episcopilor pentru Europa. Din ambele adunãri,
episcopii europeni au înþeles cã este necesarã ºi urgentã o nouã evangheli-
zare, cã în Europa nu se mai poate trãi doar fãcând apel la moºtenirea creº-
tinã, cã trebuie pregãtitã lumea pentru o nouã întâlnire cu persoana ºi me-
sajul lui Isus Cristos19. 

Într-adevãr, multe naþiuni europene sunt creºtine numai cu numele: în mare
parte, cetãþenii din aceste þãri nu mai cred cã Isus Cristos este singurul Domn
ºi Mântuitor ºi cã Biserica este instrument de mântuire. Cultura dominantã
în aceste regiuni devine din ce în ce mai pãgânã. Creºtinii, acolo unde ºi câþi
mai sunt, sunt invitaþi sã-ºi asume rolul de misionari pentru concetãþenii lor.

Deoarece situaþia este cumva nouã, creºtinii din þãrile secularizate se pot
inspira în acþiunea lor misionarã din comportamentul misionarilor propriu-ziºi
sau ad gentes. Aceºtia, înainte sã înceapã munca în þãrile de misiune, învaþã
limba, obiceiurile, tradiþiile, valorile, cultura ºi religia popoarelor la care au
de gând sã vesteascã evanghelia. Tot la fel se cuvine sã facã ºi misionarii de
azi în comunitãþile care nu se mai raporteazã la credinþa creºtinã. Lucrarea
aceasta se numeºte înculturare, dar ea are un caracter special ºi comportã mai
multe etape.

Mai întâi, se analizeazã cauzele fenomenului dispariþiei sau sãrãcirii cre-
dinþei creºtine, care sunt multe, dar, în principal, ele se rezumã la cauzele
ateismului, despre care vorbeºte Gaudium et spes: filozofiile agnostice, apli-
carea exageratã a metodei ºtiinþelor pozitive, protest împotriva rãului din
lume, civilizaþia modernã în mãsura în care este prea implicatã în realitãþile
pãmânteºti, neglijarea educãrii credinþei, deficienþele vieþii religioase, morale
ºi sociale a creºtinilor, progresul tehnic etc.20.

Pe lângã identificarea cauzelor, se cautã descoperirea condiþiilor spirituale,
morale, culturale, religioase în care trãieºte omul de azi. Cine este omul acesta,
care, deºi e înconjurat de atâta culturã ºi istorie creºtinã, de atâtea monu-
mente literare ºi artistice care îi vorbesc despre Cristos ºi evanghelie, nu mai
percepe totuºi semnificaþia, valoarea, importanþa, adevãrul lor? Care sunt
trãsãturile specifice ale acestui om descreºtinat, indiferent ºi deseori ostil
mesajului evanghelic? Care sunt aºteptãrile, speranþele ºi deziluziile sale, de
ce rãmâne departe de Cristos?

Se pare cã trãsãturile specifice ale omului post-creºtin izvorãsc, aproape
toate, din fenomenul specific al modernitãþii raþionaliste, ºi anume secula-
rizarea.

19 Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, Ecclesia in Europa, 2.
20 Cf. CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Constituþia pastoralã privind Biserica în lumea con-

temporanã Gaudium et spes (7.12.1965) (GS) 19-20.
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1.1. Secularizarea

În toate þãrile creºtine din Europa ºi America se respirã aerul sufocant al
secularizãrii; nimeni nu scapã, nimeni nu poate sã respire un alt aer; aerul
secularizãrii a înveninat multe conºtiinþe, a ºters din ele nu doar credinþa în
Cristos, ci ºi urma prezenþei lui Dumnezeu; moto-ul secularizãrii este elimi-
narea ipotezei Dumnezeu, iar omul se comportã ca ºi cum Dumnezeu nu ar
exista (etsi Deus non daretur). Vrem sau nu vrem, procesul secularizãrii, adicã
eliminarea oricãrei motivaþii ori finalitãþi religioase din viaþa ºi faptele omu-
lui, înainteazã rapid.

Dar lumea secularizatã de astãzi nu este lumea de dinaintea creºtinis-
mului, ci 

este o lume inevitabil anticreºtinã, ºi anume resentimentar anticreºtinã (...) Pro-
blema lui Gott ist tot înseamnã: deºi inteligenþa noastrã a devenit (parþial) atee,
instinctele noastre mai sunt  (parþial) creºtine. Din aceastã aporie inconfortabilã
lumea modernã nu poate ieºi decât schimbându-ºi instinctele, adicã ucigându-l
în ea pe omul european, pe homo europaeus, care, Bernanos avea dreptate, fusese
naturaliter creºtin. Este, probabil, sarcina multiculturalismului ideologic..., care
va duce la eliminarea completã a creºtinismului dintre referinþele de orice tip ale
lumii contemporane21. 

Iatã câteva locuri unde se manifestã deja aceastã lipsã.
Creºtinismul a dispãrut din orizontul simbolic (limbaj, filozofie, literaturã

etc.) al societãþii22. Limbajul societãþii noastre, fie cel oficial, fie cel neoficial,
nu mai este un limbaj creºtin, ce exprimã concepte ºi judecãþi creºtine. În
mod deosebit, în mijloacele de comunicare socialã care controleazã dimen-
siunea simbolicã, prezenþa creºtinilor este foarte redusã. Cuvântul evan-
gheliei apare când ºi când în ziare, la televiziune, în manualele ºcolare, în
cinema, în teatru.

Creºtinismul a dispãrut din instituþiile politice, economice, juridice ºi ºco-
lare. În legislaþia ce reglementeazã conduita ºi marcheazã obiceiurile socie-
tãþii civile nu se aflã mandatum novum a lui Cristos, iubirea de Dumnezeu
ºi de aproapele, nu se salveazã nici mãcar norma de bazã a oricãrei etici: sã
nu ucizi! Avortul, care, potrivit sfântului Toma de Aquino este crima cea mai
rea dintre toate crimele – pentru cã ucide nu doar trupul, ci ºi sufletul –, a
devenit un drept fundamental al femeii!

Creºtinismul a dispãrut din dimensiunea axiologicã a valorilor ce repre-
zintã sufletul unei societãþi. Valorile specific creºtine: iubirea, încrederea,
speranþa, rugãciunea, umilinþa, iertarea, respectul persoanei ºi al vieþii nu mai
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inspirã viaþa omului post-creºtin din zilele noastre. Valorile care sunt promo-
vate astãzi de societatea noastrã sunt: sãnãtatea, plãcerea, banul, puterea,
ºtiinþa, eficienþa, frumuseþea, progresul, sportul etc. Fãrã îndoialã, nu sunt
valori rele, ci, dimpotrivã, sunt bune, dar nu au nimic specific creºtin, ºi dacã
devin valori absolute, cum se întâmplã pentru mulþi dintre contemporanii
noºtri, ele contribuie la formarea unei cetãþi pãmânteºti, a unei „civitas dia-
boli”, noul Babilon, ºi nu la edificarea cetãþii creºtine – „civitas Dei, civitas
coelestis” –, a noului Ierusalim despre care vorbeºte sfântul Augustin.

Într-adevãr, una dintre cauzele principale ale relelor din societatea con-
temporanã provine din rãsturnarea valorilor, din înlocuirea valorilor mo-
rale ºi spirituale cu cele materiale; acum materialismul þine omul prizonier
în dimensiunea orizontalã a existenþei. De aceea, pãcatul capital al omului
secularizat este disperarea, mai exact disperarea veselã, care se acceptã pe
sine ºi se admirã. Aceastã disperare ia multiple forme, printre care domi-
nantã pare sã fie adularea viþelului de aur: cultul obiectului în consumism,
fascinaþia falsei imagini în televiziune, uitarea lui Dumnezeu ºi a omului,
dispreþul ce se exprimã prin acea sintagmã rãspânditã mai ales în lumea
bogatã, civilizatã: „nu am timp!”23

Cum s-a ajuns aici? Potrivit papei Ioan Paul al II-lea, cauzele seculari-
zãrii au ceva în comun cu radicalizarea separãrii dintre credinþã ºi raþiune,
care a început în Evul Mediu Târziu. „Nu este exagerat dacã se afirmã cã o
bunã parte din gândirea filozoficã modernã s-a dezvoltat îndepãrtându-se
progresiv de revelaþia creºtinã, pânã când a atins poziþii opuse în mod ex-
plicit. În secolul trecut, miºcarea aceasta a ajuns la apogeu”. Miºcarea vizatã
aici de enciclicã a îmbrãcat forma idealismului, a umanismului ateu, a pozi-
tivismului în cercetarea ºtiinþificã ºi, mai ales, a nihilismului, despre care
precizeazã: 

ca filozofie a nimicului, reuºeºte sã-ºi exercite atracþia asupra contemporanilor
noºtri. Cei care o urmeazã teoretizeazã cercetarea ca scop în sine, fãrã speranþa
ºi nici posibilitatea de a ajunge la þinta adevãrului. În interpretarea nihilistã, exis-
tenþa este doar o oportunitate pentru senzaþii ºi experienþe în care efemerul îºi
are primatul. Nihilismul se aflã la originea acelei rãspândite mentalitãþi conform
cãreia nu trebuie sã-þi asumi nici un angajament definitiv, deoarece totul este tre-
cãtor ºi provizoriu24.

Aºadar, pentru cã ºi-a propus afirmarea puternicã a maturizãrii omului ºi
a autonomiei sale absolute, secularizarea a condus la eliminarea progresivã
a credinþei creºtine, la „moartea lui Dumnezeu” nu doar în societate, ci ºi în
conºtiinþa omului post-creºtin.

23 N. BREBAN, Sensul vieþii. (Memorii I), Polirom, Iaºi 2003, 255-256.
24 FR 46.
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1.2. Uitarea rãdãcinilor

Omul secularizat este 

un om atât de angajat în munca de zidire a „cetãþii pãmânteºti”, încât a pierdut
din vedere sau a exclus în mod voit „cetatea lui Dumnezeu” (...) Dumnezeu rãmâne
în afara orizontului sãu de viaþã. De fapt, Europa, care, la Vest, în filozofie ºi în
practicã, a declarat cândva „moartea lui Dumnezeu” ºi la Est a ajuns sã o impunã
în mod ideologic ºi politic, este, de asemenea, Europa în care s-a vestit ºi „moartea
omului” ca persoanã ºi valoarea transcendentã. Astãzi se trãieºte ºi se luptã mai
ales pentru putere ºi bunãstare, nu pentru idealuri. În Apus, izvorãºte de aici o
societate complexã, pluralistã ºi polivalentã, în care individul vrea sã primeascã
numai de la raþiunea sa autonomã finalitãþile, valorile ºi semnificaþiile vieþii ºi
activitãþii sale, dar se trezeºte deseori bâjbâind prin întunericul certitudinilor
metafizice, al scopurilor ultime ºi al celor mai sigure puncte de referinþã eticã25.

Într-adevãr, dupã ce a renunþat la principiile religiei creºtine, omul post-
creºtin vrea sã renunþe ºi la principiile morale ºi metafizice, la rãdãcini, la
tradiþie. Mãrturisirea lui de credinþã e agnosticismul, nihilismul, „raþiunea
slabã” ºi, în consecinþã, susþine cã nu existã principii ºi rãdãcini care pot fi
justificate în mod convingãtor, raþional. În cele din urmã, legea o face con-
sensul, corectitudinea politicã, opinia mass-media, mai exact opinia puterilor
politice ºi economice care le controleazã.

Omul recent reprezintã triumful eliminãrii oricãrei substanþe din gândirea uma-
nã ºi înlocuirea acesteia cu timpul (...) Multiplicarea fãrã de capãt, goana timpului,
imposibilitatea de a fixa vreun termen, vreun reper, vreo haltã: acestea sunt datele
revoluþiei celei mai recente (...) În mod radical, omenirea nu se mai poate nici opri,
nici reculege. Trebuie sã goneascã, altfel se nãruie. Înþelepciunea omului recent
e goana înainte. Cunoaºterea sa e caleidoscopul. Singura sa pace: caruselul. Iar
singura breºã în relativismul sãu vesel ºi superficial este propria sa moarte, faþã
de care nutreºte terorile unui pudel rãsfãþat ºi bine hrãnit faþã de dizgraþia stã-
pânei26.

Fiind lipsit de rãdãcini ºi responsabilitãþi, mutilat de facultatea lui con-
templativã, metafizicã, omul post-creºtin a alunecat în lumea profitului ºi
a utilului, unde se simte atotputernic ºi crede cã poate sã facã orice: avort,
eutanasie, homosexualitate, hoþie, înºelãciune, indecenþã, obscenitate, ºan-
taj, violenþã, rãzbunare etc. Deoarece a pãrãsit raþiunea integralã, raþiunea
dreaptã, omul contemporan nu mai poate contempla adevãrul, scopul ul-
tim ºi sensul vieþii ºi adoptã acele forme de raþionalitate care „sunt orien-
tate – sau cel puþin orientabile – ca «raþiune instrumentalã» spre a servi unor
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25 IOAN PAUL AL II-LEA, Discurs la Consiliul Conferinþelor Episcopale Europene din 1985.
26 H.-R. PATAPIEVICI, Omul recent, 225.
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scopuri utilitariste, de desfãtare sau de putere”27. Acest drum este destul de
periculos, iar Sfântul Pãrinte semnala riscul la care se expune omul ce îl par-
curge, în prima lui scrisoare enciclicã Redemptor hominis din 1979: 

Omul de astãzi pare sã fie tot mai ameninþat de ceea ce produce, adicã de rezul-
tatul mâinilor sale, ºi, mai mult, de munca intelectului sãu, de tendinþele voinþei
sale (...) În lucrul acesta pare sã constea actul principal al dramei existenþei umane
contemporane, în dimensiunea ei mai largã ºi universalã. De aceea, omul trãieºte
mereu mai mult cu fricã28.

Virusul agnosticismului ºi raþiunea slabã a fãcut ºi face în continuare multe
victime printre cei credincioºi. Din acest punct de vedere, 

viitorul e sumbru. El aparþine omului instinctual, egoist cu ferocitate, îndrã-
gostit de sine, lipsit de scrupule, ahtiat de putere, superstiþios ºi laº, servil ºi
avid. Comunismul a fãcut doar începutul, a cântat uvertura. Adevãratul loc de
naºtere al ororilor care vor veni este o combinaþie între China colectivistã ºi Ame-
rica ideologiilor extremiste, care sunt cuprinse în agenda vizibilã ori ascunsã a
corectitudinii politice29.

Fiind umplut pânã la refuz de dorinþa autonomiei, omul post-creºtin crede
cã totul îi este permis, totul i se cuvine ºi, pentru a-ºi satisface pasiunile ºi
instinctele sale, recurge la orice mijloc. Nu are importanþã faptul cã se dis-
truge frumuseþea naturii, cã alþii sunt ofensaþi, cã lezeazã drepturile altora,
poate chiar dreptul la existenþã. Cu orice preþ, vrea sã fie sigur de victoria
plãcerii ºi a bunãstãrii. Aceastã perversiune fãrã mãsurã este sprijinitã în
mod complice de societate ºi de stat. Societatea de consum cultivã ºi activeazã
spirala egoismului, erotismului, agresivitãþii, violenþei. Instituþiile statului,
care au misiunea de a tutela principiile fundamentale ale moralitãþii ºi drep-
tului, adicã acele principii ce stau la baza convieþuirii civile, legalizeazã viciile
cele mai oribile precum avortul, consumul drogurilor uºoare, eutanasia etc.
Ridicând libertatea la rangul de valoare supremã, guvernele þãrilor post-creº-
tine tolereazã ca o mânã de oameni, deci ca o minoritate sã exercite în mod
necontrolat aceastã putere, rãnind sau chiar eliminând libertatea majoritãþii.

Aºadar, nodul teoretic al acestor contradicþii constã în tendinþa de a exa-
gera extrem ºi a deforma conceptul de subiectivitate, potrivit cãreia titu-
larul drepturilor este doar cel care se prezintã cu o autonomie deplinã sau,
cel puþin, incipientã ºi iese din starea de totalã dependenþã faþã de alþii30. La
un alt nivel, „rãdãcinile contradicþiei dintre afirmarea solemnã a drepturilor

27 FR 47.
28 IOAN PAUL AL II-LEA, Redemptor hominis, 15.
29 H.-R. PATAPIEVICI, Omul recent, 239-240.
30 Cf. C. CARDIA, Karol Wojtyla. Vittoria e tramonto, Donzelli, Roma 1994, 48-49.
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omului ºi tragica lor negare în practicã rezidã într-o concepþie despre liber-
tate care exaltã în mod absolut individul, ºi nu-l deschide spre solidaritate,
acceptarea deplinã ºi slujirea celuilalt”31.

De fapt, 

lecþia pe care o învaþã orice membru al unei societãþi moderne, descumpãnit de
schimbãrile de accent valoric petrecute peste noapte în sânul societãþii în care
trãieºte, este cã, pentru a fi luat în seamã, azi, trebui sã-ºi gãseascã o minoritate
receptã cãreia sã-i aparþinã. Sã fii majoritar, adicã sã nu fi aderat încã la o mino-
ritate bine vãzutã de statul-providenþã, nu mai este „rentabil”. Pentru unele gru-
puri etnice, revendicarea unei identitãþi minoritare a devenit o afacere, iar a fi
minoritar, pentru minoritãþile bine vãzute de cei care luptã pentru consolidarea
celor recepte, a devenit o meserie lucrativã32. 

Astfel, dacã, pe de o parte, sunt mai slãbite instituþiile ce patronau în tre-
cut idealurile spirituale ale vieþii umane (familia, ºcoala), pe de altã parte,
puterea civilã autorizeazã, legalizeazã manifestãrile cele mai bizare. În cazul
acesta, dupã ce a pierdut orice fel de referinþã absolutã, transcendentã din
lumea de sus, omul post-creºtin pierde orice punct de sprijin ºi în lumea de
jos.

1.3. Tehnicizarea existenþei

Fiind departe de Dumnezeu ºi lipsit de încredere în existenþa unei vieþi
veºnice dincolo de viaþa pãmânteascã, omul post-creºtin se agaþã tot mai
mult de bunurile lumii prezente ºi de tot ceea ce îl poate ajuta sã ºi le pro-
cure. Valorile preþuite de omul post-creºtin sunt ºtiinþa ºi tehnologia, conti-
nuând sã creadã cu putere în ele, chiar ºi atunci când rezultatele lor nu sunt
favorabile omului. Astãzi se vorbeºte, dar parcã nu aude nimeni, cã în lipsa
unor mãsuri ferme, progresul tehnologic pune într-un pericol serios existenþa
omului ºi a planetei noastre. Înainte vreme, în epocile de discernãmânt, omul
adevãrat cãuta sã fie ºi tehnicizat, specializat, dar ºi cultivat. Cultura lãsa în
om talent, viziune ºi sociabilitate inteligentã, tehnica dezvolta capacitatea
umanã de a rezolva anumite probleme punctuale. Acum, situaþia s-a schim-
bat: cultura ºi tehnica s-au despãrþit, fiecare dintre ele îºi cautã un temei
autonom, s-a pierdut ierarhia naturalã între culturã ºi tehnicã, 

potrivit cãreia cultura e superioarã tehnicii din toate punctele de vedere. Aceastã
concepþie, anticii o împãrtãºeau. Noi pretindem a o recunoaºte, fãrã a o mai prac-
tica. Ce s-a schimbat? Pierzând cultura, noi am rãmas doar cu tehnica. Dar teh-
nica, oricât de subtilã ºi de miraculoasã, nu poate suplini funcþiile îndeplinite de
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culturã: îi lipseºte atenþia pentru sens ºi o descalificã limitarea la instrumental.
Accesoriul, detaliul postiº, inovaþia de prisos: acestea sunt trãsãturile incontu-
rabile ale geniului complet dezvoltat pe care îl propune tehnica singurã. Oricât
de puternici am fi ºi oricât de bine am trãi din punct de vedere material, tot bar-
bari rãmânem. Am uitat cã inteligenþa noastrã, formatã de moºtenirea Greciei
antice ºi de Evul Mediu creºtin, are cu necesitate doi plãmâni: cultura ºi tehnica.
Cancerizând cultura prin profesarea unui suprematism al tehnicului, inteligenþa
a rãmas sã respire cu un singur plãmân, ameninþat ºi el, prin simpatie, de sufo-
care33.

Având în vedere aceastã schimbare de paradigmã, creºtinii sunt invitaþi
de Bisericã sã recunoascã faptul cã ºtiinþa ºi tehnica au demnitatea ºi con-
sistenþa lor proprie. Într-adevãr, cine se strãduieºte cu umilinþã ºi rigoare
metodologicã sã cerceteze tainele realitãþii, chiar dacã nu-ºi dã seama, „este
cãlãuzit de mâna lui Dumnezeu, care, susþinând toate lucrurile, le face sã fie
ceea ce sunt”34. Descoperirile inteligenþei umane „sunt semn al mãreþiei lui
Dumnezeu ºi rod al planului sãu inefabil”35. Observaþiile ºi descoperirile obiec-
tive nu sunt niciodatã în contrast cu doctrina credinþei. Conflictele se nasc
când creºtinii confundã o anumitã culturã a trecutului cu credinþa sau când
oamenii de ºtiinþã absolutizeazã metoda ºtiinþificã, afirmând cã ea este unica
raportare validã la realitate, ºi elaboreazã concepþii generale despre lume cu
caracter reducþionist ºi eronat. ªtiinþa nu este incompatibilã cu credinþa, ci
cu idolatrizarea ºtiinþei.

De asemenea, adaug faptul cã existã pe alocuri eforturi de finalizare a cer-
cetãrii ºtiinþifice ºi a aplicaþiilor ei tehnice spre obiective demne de om, evi-
tând transformarea lor în instrumente de manipulare ºi opresiune. Fãrã îndo-
ialã, puterea pe care o oferã ºtiinþa necesitã un mare simþ de responsabilitate,
pentru cã nu tot ceea ce se poate face din punct de vedere tehnic este valabil
ºi din punct de vedere etic36. 

1.4. Obsesia identitãþii

Identitatea omului recent provine din identitatea omului modern, prin
eliminarea referinþei la transcendenþã37. Dacã omul tradiþional avea în sus
fidelitãþi ºi credinþe ºi în jos înrãdãcinãri prin strãmoºi ºi tradiþie, dacã omul
modern avea în sus credinþe privatizate ºi în jos rãdãcini naþionalizate, omul

33 H.-R. PATAPIEVICI, Omul recent, 287.
34 GS 36.
35 GS 34.
36 Cf. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, La verità vi farà liberi. Catechismo degli adulti,

Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1995, 1159.
37 Cf. H.-R. PATAPIEVICI, Omul recent, 320-326 passim.
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recent reprezintã acel tip de om care a încetat sã mai aibã probleme metafi-
zice, deci a pierdut Cerul, ºi a pierdut toate naþionalizatele înrãdãcinãri, smul-
gându-ºi de sub picioare ºi Pãmântul, pe care l-a transformat în drum la pur-
tãtor, în ºenilã.

Dar, asemenea durerilor din mãdularele amputate, golul lãsat de vechile
identitãþi substanþiale continuã sã se facã simþit în omul recent prin noile
revendicãri identitare. Aºa se explicã paradoxul cã, în ciuda refuzului tuturor
figurilor tradiþionale ale identitãþii, singura veritabilã obsesie a omului recent
este numai identitatea. Asistãm acum la un cult idolatru al identitãþii, per-
ceput de omul recent ca ultimul mare refugiu provizoriu. Spre deosebire de
orizontul clar al omului tradiþional – credinþe, fidelitãþi, rãdãcini –, identi-
tatea recentã se legitimeazã prin revendicarea unui mod de a fi minoritar ºi
prin afirmarea dreptului strict individual de a se defini dupã plac. Nemaifiind
legat de nici o instanþã religioasã ºi socialã, omul recent poate opta liber pentru
orice transcendentalii doreºte. 

De la religios, libertatea sa de opþiune s-a extins la toate domeniile vieþii, inclusiv
asupra domeniului biologiei proprii, pânã acum rezervat numai lui Dumnezeu (...)
Sexul a devenit o preferinþã de gen (...) Orientarea sexualã a devenit o opþiune li-
berã. Forma corpului ºi culoarea pielii, de acum infinit modificabile prin perfor-
manþele chirurgiei, sunt privite de omul recent ca niºte preferinþe culturale, ad
libitum modificabile38.

Având în vedere aceste opþiuni ale omului recent, în ultima vreme s-a ac-
centuat sensibilitatea faþã de drepturile omului ºi solidaritatea faþã de aproa-
pele. Omul recent luptã cu înverºunare pentru apãrarea drepturilor omului,
dintre care cele mai importante i se par a fi libertatea ºi autonomia. Omul
post-creºtin a înþeles, de asemenea, cã aproapele nu este doar cineva dintre
membrii familiei, dintre concetãþeni, ci toþi urmaºii lui Adam, toþi locuitorii
planetei. Sunt elocvente în sensul acesta solidaritatea manifestatã în caz de
rãzboi, nenorociri sau catastrofe naturale. La fel a crescut sensibilitatea eco-
logicã ca iubire a naturii, deºi este vorba de o iubire din interes, fãrã moti-
vaþie religioasã, creºtinã, supranaturalã.

În afarã de aceste accente care pot fi puncte de întâlnire cu omul recent,
mai existã ceva. Am vãzut cã omul post-creºtin respinge orice fel de funda-
þionism; astãzi, temei ultim, esenþã sunt idei discreditate ºi respinse pretu-
tindeni. Dar creºtinismul, aºa cum a fost înþeles pânã acum, stã sau cade
împreunã cu ideea existenþei unui temei ultim. Aºadar, moartea fundaþionis-
mului pare sã antreneze dispariþia creºtinismului istoric, adicã acel creºti-
nism care stã sau cade împreunã cu invocarea formelor sale istorice, ca forme
privilegiate de creºtinism.
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Patapievici propune o soluþie, în cazul în care se doreºte disocierea funda-
þionismului de creºtinism sau se gândeºte creºtinismul dincolo de ideea de
temei ultim, dar soluþia lui nu pot sã o împãrtãºesc. Patapievici spune cã, în
acest caz, 

nu trebuie sã mai facem recurs nici la Dumnezeu-Tatãl, nici la Dumnezeu-Fiul,
ci la Sfântul Duh. Dumnezeu-Tatãl ºi Dumnezeu-Fiul sunt ipostasuri inteligibile
prin intermediul ideii de temei. Sfântul Duh pretinde alt tip de inteligibilitate,
care refuzã sã identifice temeiul în altceva decât miºcarea însãºi a Duhului, care
se acordã spontan, dupã plac, în afara oricãrui cadru instituþional imaginabil39.

Sunt de pãrere cã soluþia lui Patapievici trebuie corectatã, pentru cã te-
meiul ultim al creºtinismului nu poate fi gãsit în direcþia lumii invizibile. De
fapt, încã de la început, creºtinismul s-a impus prin noutatea absolutã a în-
trupãrii Fiului lui Dumnezeu, un eveniment care armonizeazã douã facultãþi
umane subliniate de religia ebraicã ºi filozofia greacã: auzul (vezi rugãciunea
„ascultã, Israele...) ºi vãzul (vezi teoria de la greci). Prin acest eveniment unic
al întrupãrii, ni s-au revelat douã adevãruri strâns unite unul de altul: 

prezenþa în Dumnezeu a acestei misterioase vieþi de iubire care se numeºte Sfânta
Treime ºi chemarea noastrã, în el ºi prin el, de a ne face pãrtaºi veºnic la aceastã
viaþã. Mister al Sfintei Treimi, cunoscut prin prezenþa Cuvântului venit în trup,
mister al îndumnezeirii omului în el, acesta este tot creºtinismul. El se rezumã
la o persoanã, persoana lui Isus Cristos, Dumnezeu fãcut om, în care se aflã tot
ce trebuie sã ºtim40.

Aºadar, temeiul ultim al creºtinismului este Sfânta Treime, nu doar Duhul
Sfânt. În cazul în care se eliminã acest temei, alternativa invalideazã orice
demers argumentativ41, de aceea, mi se pare cã soluþia propusã de Patapievici
comportã riscul sincretismului. Fundamentul spiritual al creºtinismului nu
se bazeazã atât pe nume ºi pe chipuri, dar nici pe mirosuri, cât, mai ales, pe
cuvânt, iar revelaþia cuvântului nu este viziune a omului, ci cuvânt ºi lucrare
a lui Dumnezeu întreit42.

În legãturã cu sincretismul spiritualizant, amintesc faptul cã adepþii aces-
tei atitudini religioase considerã cã „mântuiþi sunt sufletele interioare, ori-
cãrei religii ar aparþine”. Nu la fel stau lucrurile în creºtinism, unde 

un copil mic, un muncitor copleºit de muncã, dacã cred, sunt superiori celor mai
mari asceþi. „Noi nu suntem mari personalitãþi religioase”, a spus Guardini în

39 H.-R. PATAPIEVICI, Omul recent, 416-417.
40 J. DANIÉLOU, Reflecþii despre misterul istoriei, Universitãþii, Bucureºti 1996, 106-107.
41 Cf. A.-S. TAT, Lecturi contra note. De la sfântul Augustin la „Omul recent”, Galaxia

Guttenberg, Târgu Lãpuº 2003, 139-144.
42 J. RATZINGER, Fede. Verità. Tolleranza. Il cristianesimo e le religioni del mondo, Edizioni

Cantagalli, Siena 2003, 41.
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mod admirabil, „suntem slujitori ai cuvântului” (...) Este posibil sã existe în lume
mari personalitãþi religioase în afara creºtinismului, este chiar foarte posibil ca
cele mai mari personalitãþi religioase sã se afle în afara creºtinismului, dar aceasta
nu are nici o importanþã: important e a da ascultare cuvântului lui Isus Cristos43. 

Deoarece, din perspectiva omului, smerenia este condiþia esenþialã a mân-
tuirii, iar orgoliul este cel mai mare obstacol ºi, în special, cel al înþelepþilor
acestei lumi, sunt de pãrere cã astãzi trebuie propuse mai întâi modele, ca-
zuri de mântuiþi, ºi abia apoi expuneri de doctrinã.

Oricum, dacã acceptãm ca noua evanghelizare sã-ºi caute mijloacele ºi
temele în direcþia Sfântului Duh, sã nu uitãm faptul cã el provine de la Tatãl
prin Fiul, cã se manifestã în mod deosebit în Bisericã, deºi prezenþa ºi acþiu-
nea lui sunt universale, fãrã limite în spaþiu ºi în timp44. Prezenþa ºi activi-
tatea Duhului nu se referã numai la indivizi, ci la societate ºi la istorie, la
popoare, culturi ºi religii. Astfel, Duhul, care „suflã unde vrea” (In 3,8) ºi care
„lucra în lume chiar ºi înainte ca Cristos sã fie preamãrit”45, care „umple
lumea întreagã... þine laolaltã toate ºi cunoaºte fiecare cuvânt” (Înþ 1,7), ne
face sã ne lãrgim privirea pentru a-i contempla acþiunea prezentã mereu ºi
pretutindeni46.

Duhul, care a acþionat în întruparea, în viaþa, moartea ºi învierea lui Isus,
lucreazã acum ºi în viaþa Bisericii. El nu se substituie lui Cristos ºi nici nu
umple un fel de gol ipotetic între Cristos ºi Logos. Lucrarea universalã a Du-
hului nu poate fi despãrþitã de acþiunea lui specialã în trupul lui Cristos, care
este Biserica. Dar orice formã de prezenþã a Duhului trebuie primitã cu res-
pect ºi recunoºtinþã, iar discernãmântul asupra formelor prin care se mani-
festã îi revine Bisericii, cãreia Cristos i l-a dat pe Duhul sãu spre a o cãlãuzi
la tot adevãrul (cf. In 16,13).

22..  CCoonnþþiinnuuttuull  ººii  lliimmbbaajjuull  nnooiiii  eevvaanngghheelliizzããrrii

Biserica a primit evanghelia ca vestire ºi izvor de bucurie, mântuire. A pri-
mit-o în dar de la Isus, prin apostolii trimiºi de el în lumea întreagã. Fiind
nãscutã din evanghelizare, Biserica simte vibrând în ea cuvântul apostolului:
„Vai mie de nu voi vesti evanghelia!” (1Cor 9,16). Într-adevãr, „evangheli-
zarea este harul ºi chemarea Bisericii, identitatea ei cea mai profundã. Bise-
rica existã pentru a evangheliza”47.
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43 J. DANIÉLOU, Reflecþii despre misterul istoriei, 103.
44 Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, Redemptoris missio (RM), 28-29 passim.
45 CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Decret privind activitatea misionarã a Bisericii Ad gentes

(AG), 4.
46 Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, Scrisoarea enciclicã Dominum et vivificantem (8 mai 1986), 53.
47 PAUL AL VI-LEA, Exortaþia apostolicã Evangelii nuntiandi (8 decembrie 1975), 14.
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În ce priveºte conþinutul, noua evanghelizare nu este diferitã de evanghe-
lizarea ad gentes, pe de o parte, iar pe de altã parte, „nu se pot trasa graniþe
clare între pastoraþia credincioºilor, noua evanghelizare ºi activitatea misio-
narã propriu-zisã ºi este de negândit sã se creeze între ele bariere sau o com-
partimentare rigidã”48. Prin urmare, ce spune Redemptoris missio despre mi-
siunea ad gentes este valabil ºi despre noua evanghelizare.

Totuºi, fiindcã exigenþele ºi destinatarii sunt diferiþi, desfãºurarea noii
evanghelizãri nu poate sã fie tot una cu misiunea ad gentes. Într- adevãr, 

situaþiile nu sunt omogene. Recunoscând cã afirmaþiile privitoare la responsabili-
tatea misionarã a Bisericii nu sunt credibile dacã nu sunt autentificate de o anga-
jare serioasã în noua evanghelizare în þãrile de tradiþie creºtinã, nu pare justifi-
catã echivalarea situaþiei unui popor care nu l-a cunoscut niciodatã pe Isus Cristos
cu situaþia unuia care l-a cunoscut, acceptat ºi apoi l-a refuzat, continuând totuºi
sã trãiascã într-o culturã care a absorbit în bunã parte principiile ºi valorile evan-
ghelice. Din punctul de vedere al credinþei, sunt douã situaþii în mod substanþial
diferite49.

Destinatarii noii evanghelizãri – potrivit enciclicei Redemptoris missio – nu
se gãsesc numai

în þãrile de veche tradiþie creºtinã, dar uneori ºi în Biserici mai tinere, unde gru-
puri întregi de oameni botezaþi au pierdut simþul viu al credinþei sau, pur ºi simplu,
nu se mai recunosc drept membri ai Bisericii, ducându-ºi viaþa departe de Cristos
ºi de evanghelia lui. În acest caz, e nevoie de o nouã evanghelizare sau reevanghe-
lizare50.

Finalitãþile noii evanghelizãri sunt identice cu cele ale misiunii ad gentes,
adicã viaþa pe urmele lui Cristos, dar acest obiectiv poate fi atins numai dupã
ce s-au parcurs etapele intermediare: refacerea omului ºi convertirea.

2.1. Refacerea omului

Am vãzut cã omul post-creºtin este un om fãrã rãdãcini ºi aspiraþii meta-
fizice. La sfârºitul unui lung proces de secularizare, omul recent l-a ucis pe
Dumnezeu ºi s-a ucis pe sine, pentru cã a distrus în el duhul, spiritul, valo-
rile absolute. 

În lumea modernã, existã tendinþa de a-l reduce pe om la dimensiunea lui ori-
zontalã. Dar ce devine omul fãrã deschidere cãtre Absolut? Rãspunsul se aflã în
experienþa fiecãrui om, dar este înscris ºi în istoria omenirii, în sângele vãrsat în

48 RM 34.
49 RM 37.
50 RM 33.
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numele unor ideologii ºi al unor regimuri politice care au voit sã construiascã o
„omenire nouã” fãrã Dumnezeu51.

Prima datorie a noii evanghelizãri este refacerea omului. De aceea, înainte
de a vesti evanghelia lui Cristos, se cautã vestirea adevãrului întreg despre
om, revenirea la omul integral, la acel proiect de umanitate deplinã, care, în
înþelepciunea filozoficã pãgânã (Platon, Aristotel, Plotin), era vãzut în lumina
modelului divin. În consecinþã, noua evanghelizare urmãreºte refacerea fun-
damentelor, temeiurilor, rãdãcinilor, principiilor pe care agnosticismul, nihi-
lismul, raþiunea slabã le-au minat ºi distrus. Aceastã evanghelizare doreºte
sã fie umanã, adicã orientatã spre om în toate dimensiunile sale: fizicã, cul-
turalã, spiritualã, religioasã. De asemenea, vrea sã fie o evanghelizare a ra-
þiunii ºi a conºtiinþei: subliniazã drepturile ºi datoriile raþiunii, care sunt drep-
turile ºi datoriile adevãrului. Raþiunea îi este datã omului pentru a cunoaºte
adevãrul, oricare adevãr, dar în chip deosebit, adevãrul despre om. Noua evan-
ghelizare luptã contra slãbirii raþiunii, pentru cã aceastã slãbiciune duce la
moartea omului începând cu ceea ce îi este mai specific. Noua evanghelizare
apãrã demnitatea persoanei, valoare absolutã ºi infinitã, oricând ºi oriunde
vrednicã de cea mai mare atenþie ºi cel mai mare respect.

Ioan Paul al II-lea spune cã 

Biserica primeºte din Revelaþia divinã simþul omului. „Pentru a-l cunoaºte pe om,
omul adevãrat, omul întreg, trebuie sã-l cunoaºtem pe Dumnezeu”, spunea Paul
al VI-lea ºi îndatã o cita pe sfânta Ecaterina din Siena, care exprima în rugãciune
aceeaºi idee: „În firea ta, Dumnezeire veºnicã, îmi voi cunoaºte firea” (...) Când
Biserica îi vesteºte omului mântuirea lui Dumnezeu, când îi oferã viaþa divinã
ºi i-o comunicã prin sacramente, când îi orienteazã viaþa prin poruncile iubirii
faþã de Dumnezeu ºi faþã de aproapele, ea contribuie la îmbogãþirea demnitãþii
omului. Dar dupã cum ea nu poate abandona niciodatã aceastã misiune a sa reli-
gioasã ºi transcendentã, ce are în vedere binele omului, tot astfel, îºi dã seama cã
lucrarea sa întâlneºte astãzi greutãþi ºi obstacole deosebite. De aceea,ea se con-
sacrã cu puteri ºi cu metode mereu noi evanghelizãrii care asigurã dezvoltarea
omului întreg52.

Dar calea primã ºi fundamentalã a Bisericii este omul, omul viu, de aceea,
noua evanghelizare va fi evanghelia vieþii, pentru cã, de fapt, „evanghelia iu-
birii lui Dumnezeu faþã de om, evanghelia demnitãþii persoanei ºi evanghelia
vieþii sunt o unicã ºi indivizibilã evanghelie”53.

Aºadar, noua evanghelizare cautã sã punã accentul pe valorile fundamen-
tale, care sunt valorile ce-l cãlãuzesc ºi-l formeazã pe om; valori care unificã,
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nu despart; valori care dureazã ºi nu se consumã. Astfel este adevãrul, bunã-
tatea, iubirea, dreptatea, pacea, solidaritatea, pe scurt, valorile care provin
din verbul a fi, însã nu vrem prin asta sã demonizãm valorile ce provin din
verbul a avea, care, de fapt, sunt de neînlocuit.

Dar refacerea omului nu este completã dacã nu se are în vedere ºi socie-
tatea în care el trãieºte. Sub acest aspect, subliniez faptul cã astãzi legãtu-
rile sociale s-au lãrgit foarte mult. Omenirea pare sã fie o singurã familie. De
aceea, este necesar sã punem bazele unei societãþi planetare ºi, în consecinþã,
ale unei culturi planetare. Fiind catolicã, Biserica are deja actele în regulã
pentru a se angaja ca avocatã a noii societãþi din care sã facã parte toþi locui-
torii planetei. Fãrã pretenþia de a impune tuturor locuitorilor pãmântului o
culturã creºtinã, astãzi, Biserica ar trebui sã promoveze un nou proiect cul-
tural de dimensiuni planetare, care sã întrerupã pentru totdeauna legãtura
cu proiectele pseudoumaniste ce s-au impus cu violenþã în secolul nostru: pro-
iectul comunismului, socialismului, liberalismului, proiectele unilaterale ºi
superficiale, fãrã suflet, ce au fost orientate în mod exclusiv spre dimensiunea
verbului a avea, adorând raþiunea instrumentalã ºi dispreþuind raþiunea sa-
pienþialã – unele dintre ele fiind mai mult sau mai puþin susþinãtoare fana-
tice ale libertãþii, dar rareori atente la adevãr, uneori apãrând drepturile omu-
lui, dar fãrã sã cunoascã valoarea sa absolutã54.

În consecinþã, Biserica doreºte sã evanghelizeze domeniul social, promo-
vând o nouã concepþie despre progres, bazatã pe dreptate, ºi deci pe o justã
distribuire a bunãstãrii între locuitorii pãmântului. Astfel, Ioan Paul al II-lea
care, dupã ce a afirmat mai întâi cã dezvoltarea omului vine de la Dumnezeu,
de la modelul Isus om ºi Dumnezeu ºi cã ea trebuie sã ducã la Dumnezeu,
spune în enciclica consacratã lucrãrii misionare: 

Contribuþia Bisericii ºi a operei sale evanghelizatoare la dezvoltarea popoarelor
priveºte nu numai lupta împotriva sãrãciei materiale ºi a subdezvoltãrii Sudului,
ci ºi Nordul, expus mizeriei spirituale ºi morale cauzate de supradezvoltare. O
anume modernitate, areligioasã, dominantã în unele pãrþi ale lumii, se bazeazã
pe ideea cã pentru a-l face pe om mai mult om e suficientã îmbogãþirea ºi promo-
varea creºterii tehnico-economice. Însã o dezvoltare lipsitã de suflet nu-i poate fi
suficientã omului, iar excesul de belºug îi este la fel de dãunãtor ca ºi excesul de
sãrãcie. Acesta e un model de dezvoltare pe care Nordul l-a construit ºi care se
rãspândeºte acum în Sud, unde simþul religios ºi valorile umane riscã sã fie co-
pleºite de nãvala consumismului. „Luptã împotriva foametei schimbându-þi viaþa!”
este o lozincã apãrutã în mediile bisericeºti ºi care aratã popoarelor bogate calea
pentru a se înfrãþi cu cele sãrace. Trebuie sã ne întoarcem la o viaþã mai austerã,
care sã favorizeze un nou model de dezvoltare, atent la valorile etice ºi religioase.
Activitatea misionarã aduce sãracilor lumina ºi impulsul spre adevãrata dezvoltare,

54 Cf. B. MONDIN, Nuova cultura per una nuova società, Massimo, Milano 1982.
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în timp ce noua evanghelizare trebuie, printre altele, sã creeze în cei bogaþi con-
ºtiinþa cã a venit momentul sã se facã realmente fraþi cu cei sãraci prin întoarcerea
comunã cãtre o dezvoltare integralã deschisã spre Absolut55.

Gândurile prezentate mai sus au caracter generic, dar ele pot deveni viaþã,
dacã fiecare dintre noi, în dreptul sãu, privind la ceea ce-i stã la îndemânã,
va lua decizia concretã menitã sã reflecte spiritul lor.

2.2. Evanghelizarea culturii

Noua evanghelizare este inadecvatã ºi incompletã dacã rãmâne un eve-
niment personal, o chemare la convertire adresatã în mod individual creº-
tinului. Omul este o fiinþã socialã ºi, ca atare, nu poate sã trãiascã izolat, ci
în interiorul unui grup social, al unui popor, al unei naþiuni. Deoarece evan-
ghelizarea nu poate sã aibã doar un caracter individual, ci ºi unul social, se
vorbeºte astãzi atât despre convertirea indivizilor, ideilor, obiceiurilor, senti-
mentelor ºi comportamentelor lor, cât ºi despre convertirea popoarelor, sim-
bolurilor, tradiþiilor, limbajelor, valorilor, instituþiilor. Evanghelizarea are ca
obiectiv atât cultura în format mic, de buzunar, cultura persoanei, cât ºi cul-
tura în format mare, cultura ca formã a societãþii, a unui popor ºi a unei na-
þiuni.

Din acest punct de vedere, magisteriul actual vorbeºte frecvent despre
evanghelizarea culturii. Deja papa Paul al VI-lea spunea cã evanghelizarea
culturii este unul dintre scopurile principale ale evanghelizãrii56. Iar Ioan
Paul al II-lea subliniazã direcþia de acþiune în acest sens: 

fac apel la filozofi, ca sã ºtie sã aprofundeze dimensiunile adevãrului, binelui,
frumosului, spre care cuvântul lui Dumnezeu deschide calea. Lucrul acesta de-
vine cu atât mai urgent, dacã sunt luate în considerare provocãrile pe care noul
mileniu pare sã le poarte cu sine: ele angajeazã în mod deosebit regiunile ºi cul-
turile de veche tradiþie creºtinã. ªi aceastã atenþie trebuie sã se considere ca o
contribuþie fundamentalã ºi originalã pe drumul noii evanghelizãri57.

Îndemnuri asemãnãtoare gãsim ºi în enciclica Centesimus annus, unde
papa revendicã dreptul Bisericii de a elabora ºi a vesti doctrina socialã în nu-
mele noii evanghelizãri a culturii ºi a societãþii. „Noua evanghelizare, de care
lumea de astãzi are urgentã nevoie ºi asupra cãreia am insistat deseori, tre-
buie sã cuprindã printre elementele sale esenþiale vestirea doctrinei sociale
a Bisericii”58.
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Evanghelizarea culturii constã în purificarea ºi înãlþarea culturii prezente,
atât de materialistã, hedonistã ºi egoistã, la nivelul marilor valori umane,
individuale ºi sociale, predicate ºi trãite de Isus Cristos: adevãrul, bunãtatea,
virtutea, iubirea, dreptatea, sãrãcia, respectarea vieþii, demnitatea persoanei,
solidaritatea. Pe scurt, o culturã devine creºtinã în mãsura în care omul este
vãzut ca fiu al lui Dumnezeu ºi iubit ca un frate. 

În acest context, se cuvine sã amintim cã ºi evanghelizarea se insereazã în cul-
tura naþiunilor, întãrind-o în cãutarea adevãrului ºi ajutând-o în efortul ei de puri-
ficare ºi de aprofundare. Dar când o culturã se închide în sine ºi cautã sã perpe-
tueze forme de viaþã îmbãtrânite, refuzând orice schimb ºi orice confruntare în
legãturã cu adevãrul omului, ea devine sterilã ºi se îndreaptã spre decadenþã59.

Aºadar, nu se pune problema distrugerii sau mutilãrii culturilor locale,
naþionale sau continentale, care trebuie pãstrate ca moºtenire preþioasã a
popoarelor, ci de a le insufla un duh creºtin care este mereu un duh catolic,
adicã universal. A deschide uºa sau fereastra culturilor ca sã pãtrundã în ele
evanghelia lui Cristos este cea mai importantã lucrare ce îi revine noii evan-
ghelizãri în Europa ºi în lumea întreagã.

2.3. Convertirea

În timp ce lucreazã pentru refacerea omului ºi a societãþii, noua evan-
ghelizare deschide calea convertirii ori a întoarcerii omului post-creºtin la
Cristos. Într-adevãr, 

noua evanghelizare este, înainte de toate, o angajare spiritualã. De aceea, este un
lucru fundamental ca noi sã ne lãsãm interpelaþi mereu de evanghelie... Fãrã con-
vertirea noastrã personalã, toate reformele, chiar ºi cele mai necesare ºi bine
intenþionate, sunt zadarnice; fãrã reînnoirea noastrã personalã, ele alunecã într-un
activism pur. Fãrã ascultarea cuvântului ºi a voinþei lui Dumnezeu, fãrã o conver-
tire continuã ºi o purificare a vieþii noastre... nu va fi reînnoire a Bisericii, nici o
nouã evanghelizare a Europei60.

În contextul lumii secularizate, convertirea înseamnã pãrãsirea idolilor
ce dominã ºi influenþeazã viaþa creºtinilor ºi întoarcerea la acel Dumnezeu
despre care ne vorbeºte sfântul Paul: „chiar dacã sunt numiþi zei fie în cer,
fie pe pãmânt, aºa încât sunt mulþi zei ºi mulþi stãpâni, pentru voi existã un
singur Dumnezeu, Tatãl, de la care vin toate ºi pentru care suntem, ºi un sin-
gur Domn, Isus Cristos, prin care sunt toate ºi prin care suntem ºi noi” (1Cor
8,5-6).

59 CA 50.
60 W. KASPER, Scrisoarea pastoralã La trasmissione della fede: questione vitale per la chiesa
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În regula monasticã a sfântului Benedict, care e patronul Europei, vocabu-
larul convertirii are o semnificaþie extraordinarã: conversatio (10 ori) ºi con-
vertere (4 ori) marcheazã viaþa ºi drumul cãlugãrului, care este mereu un om
pe calea convertirii, pe calea întoarcerii cãtre Domnul. Sfântul Benedict ocro-
teºte Europa ºi îi dã de gândit; evanghelizarea Europei a devenit viaþã prin
oamenii care au trãit în spiritul regulii benedictine: ora et labora! Sfântul Ioan
Gurã de Aur, în prima omilie despre începutul cãrþii Faptele Apostolilor, spune: 

Nu poþi sã predici? Nu poþi sã rãspândeºti cuvântul învãþãturii sfinte? Bine, în-
vaþã prin faptele tale ºi prin comportamentul tãu, o, neobotezatule! Când oamenii
care te ºtiau neînfrânat sau rãu, corupt sau indiferent, te vor vedea schimbat, con-
vertit, nu vor spune oare cum spuneau iudeii despre orbul din naºtere care fusese
vindecat: „Este el!” „Da, el este!” „Nu, seamãnã cu el!” „Oare nu este el?”61

Aºadar, convertirea este limbajul cel mai tare prin care se poate vesti evan-
ghelia mântuirii. Fãrã îndoialã, sunt bune operele de caritate ºi iniþiativele
umanitare, demnã de respect este lupta pentru pace, pentru drepturile omu-
lui, dar Biserica va avea ceva de spus lumii de astãzi, va reuºi sã arate ade-
vãrul ºi puterea mântuirii în mãsura în care va trãi din forþa convertirii la
Domnul, care poate schimba inima ºi mintea omului.

Dar convertirea este, înainte de toate, un har ºi o lucrare a lui Dumnezeu;
pentru actualizarea ei, Domnul se foloseºte de Bisericã ºi de mesagerii ei.
Convertirea este un dar ºi o datorie, iar vestitorului evangheliei îi revine mi-
siunea de a o vesti prin cuvinte ºi fapte.

Evanghelizarea este un eveniment în care nu evanghelizatorul poartã evan-
ghelia – cum face diaconul la sfintele Liturghii solemne –, ci evanghelia lui
Dumnezeu îl poartã ºi îl susþine pe evanghelizator. De aceea, putem spune cã
evanghelizarea a fost, din punct de vedere istoric, o lucrare a lui Isus ºi rã-
mâne în continuare la fel; ºi în timpul Bisericii, evanghelizarea este o lucrare
a Domnului Isus Cristos. Prezenþa Domnului înviat, care rãmâne cu noi pânã
la sfârºitul lumii, prelungeºte tot ceea ce a fãcut ºi a spus Isus (cf. Fap 1,1)62.

Astãzi, evanghelizarea se face în mijlocul unei lumi pãcãtoase. R. Guardini
spunea cã omenirea post-creºtinã este de douã ori pãcãtoasã: dupã ce l-a ucis
mai întâi pe Dumnezeu, acum îl respinge ºi pe Cristos, pe care l-a cunoscut
ºi mãrturisit cândva. Vestirea trebuie sã fie pe mãsura convertirii, adicã radi-
calã, categoricã ºi sã foloseascã fapte ºi cuvinte convingãtoare, aºa cum ne în-
vaþã Isus: „Adevãr, adevãr îþi spun: dacã cineva nu se naºte din apã ºi din
Duh, nu poate sã intre în împãrãþia lui Dumnezeu” (In 3,5), sau sfântul Petru:
„Aºadar, convertiþi-vã ºi întoarceþi-vã pentru ca pãcatele voastre sã fie ier-
tate” (Fap 3,19).
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Convertirea este un fel de naºtere, o naºtere dureroasã ºi grea: dureroasã
pentru cel care trebuie sã nascã ºi grea pentru moaºã. Dar când omul nou
vine în aceastã lume, atunci toþi se bucurã.

2.4. Urmarea lui Cristos

Potrivit Evangheliilor, legãtura fundamentalã dintre Isus ºi ucenici este
exprimatã prin verbul a urma (akoloutheîn). De exemplu, îi spune sfântul
Petru lui Isus: „Iatã, noi am lãsat toate ºi te-am urmat” (Mc 10,28) Aºadar,
urmarea lui Isus face parte din identitatea ucenicului ºi implicã a fi împreunã
cu Isus (Mc 3,14); scopul acestui comportament este slujirea împãrãþiei lui
Dumnezeu împreunã cu Isus.

În decursul istoriei Bisericii, vocabularul urmãrii lui Isus a cunoscut o evo-
luþie multiformã. Astfel, pentru a indica urmarea lui Isus, s-a spus imitatio
Christi, martyria, autentica sequentia sancti Evangelii, fuga mundi, fuga
ecclesiae, forma primitivae Ecclesiae, vita apostolorum, sequela Christi, koi-
nonia etc. Toate aceste formule vor sã spunã cã urmarea lui Cristos nu în-
seamnã adeziunea la ce spune un învãþãtor, nu e apartenenþã ideologicã la
grupul unui profet, ci trãirea concretã ºi zilnicã, cu trupul ºi mintea, a exigen-
þelor evanghelice de cãtre acela care îl urmeazã pe Domnul sãu rãstignit ºi
înviat.

În sensul acesta, se poate spune despre evanghelizare cã este o cale de sfin-
þenie trãitã pentru cã evanghelia nu este o carte, nu e doar o predicã, ci este
un mod de a fi al creºtinului. Deci, potrivit creºtinilor care sunt pe urmele lui
Isus Domnul, evanghelizarea este 

mãrturia vieþii, este vestirea credinþei, fãcutã cu simplitatea ºi spontaneitatea vieþii
lor în contrast cu mentalitatea obiºnuitã a lumii de azi, trãind cu speranþa în ceva
care nu se vede ºi care nici nu se poate visa. Aceastã mãrturie, care nu exclude ves-
tirea explicitã, fiindcã mãrturia vieþii trebuie interpretatã ºi motivatã, este totuºi
foarte eficientã, ba chiar este condiþia obligatorie pentru eficienþa evanghelizãrii63.

Pe scurt, convertirea înseamnã întoarcerea la Cristos. De aceea, tema cen-
tralã ºi permanentã a noii evanghelizãri, ca ºi a evanghelizãrii propriu-zise,
este Cristos. „Subiectul vestirii este Cristos rãstignit, mort ºi înviat: în el se
înfãptuieºte deplina ºi autentica eliberare de rãu, de pãcat ºi de moarte; în
el, Dumnezeu dãruieºte viaþa cea nouã, divinã ºi eternã. Aceasta este vestea
cea bunã, care îl schimbã pe om ºi istoria omenirii ºi pe care toate popoarele
au dreptul sã o cunoascã”. Fãrã îndoialã, „toate formele de activitate misio-
narã tind spre aceastã proclamare, care dezvãluie ºi face accesibilã taina cea
din veac ascunsã ºi care a fost revelatã în Cristos (cf. Ef 3,3-9; Col 1,25-29),

63 W. KASPER, La trasmissione della fede: questione vitale per la chiesa del nostro paese.
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tainã aflatã în inima misiunii ºi vieþii Bisericii, ºi care formeazã axa întregii
evanghelizãri”64.

Convertirea la Cristos înseamnã mãrturisirea de credinþã cã el este unicul
mântuitor, izvor al iubirii, izvor de viaþã ºi de pace; înseamnã recunoaºterea
faptului cã numai el are cuvinte de viaþã veºnicã. Convertirea înseamnã ur-
marea lui Cristos, o urmare scumpã, cum spunea Bonhöffer, pentru cã ne costã
renunþãri ºi sacrificii. De altfel, învie cu Cristos numai cel ce s-a lãsat rãstignit
cu el care a spus: „Cine vrea sã fie ucenicul meu, sã-ºi ia crucea ºi sã mã ur-
meze!”

Urmarea lui Cristos înseamnã o moarte zilnicã pentru omul post-creºtin
din noi ºi învierea la viaþa nouã în Cristos, în calitate de ucenici.

Se spune cã Serapion, dupã ce a întâlnit în Alexandria Egiptului un sãrac
dezbrãcat, i-a dat toate hainele de pe el, rãmânând gol, fãrã nimic, cu excepþia
unui exemplar din Evanghelie, pe care îl purta mereu cu sine. Dupã câtva
timp, s-a întâlnit cu un alt om care a fost arestat fiindcã nu a avut cu ce sã-ºi
plãteascã datoriile. Atunci, Serapion a vândut cartea Evangheliei, a plãtit da-
toria ºi l-a eliberat pe acel sãrman. Întors în celula sa, un frate îl întreabã:
„Abba, unde þi-e haina?” Serapion rãspunde: „I-am dat-o lui Cristos cel dez-
brãcat”. Iar ucenicul continuã: „Unde este cãrþulia Evangheliei?” Serapion
spune: „Am vândut acea carte care mã îndemna: «vinde bunurile tale ºi dã-le
sãracilor!»”65

Noua evanghelizare are nevoie astãzi de o asemenea logicã, de un cuvânt
care sã trezeascã omenirea ºi Biserica din amorþire ºi sã punã în faþa lor ale-
gerea radicalã între Dumnezeu ºi aºa-ziºii zei lumeºti. De fapt, schimbãrile
spirituale din istoria Bisericii au fost rezultatul unor astfel de alegeri inspi-
rate de logica evanghelicã.

CCoonncclluuzziiii

1. Primatul credinþei

În raportul Bisericã-lume existã o noutate ce se poate exprima sintetic
prin urmãtoarele afirmaþii: „societatea de astãzi are nevoie de Bisericã” sau
„Biserica este de folos societãþii”. În faþa crizei ideologiilor, a diluãrii prin-
cipiului autoritãþii, a valorilor, societatea europeanã, în multe dintre com-
ponentele sale, aratã cã are nevoie de Bisericã, ºi uneori o formuleazã în mod
deschis, aºteptând ca Biserica sã-i dãruiascã un supliment de suflet66. Cu alte
cuvinte, societatea cere o întemeiere religioasã a vieþii sociale, etice, dar dacã
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societatea are nevoie de Bisericã pentru a fundamenta etica ºi autoritatea
moralã, nu trebuie uitat faptul cã Biserica „trãieºte din credinþã” (Rom 1,17),
din credinþa în evenimentul unic al întrupãrii Fiului lui Dumnezeu.

Desigur, creºtinismul comportã o moralã, o practicã inspiratã din evan-
ghelie, dar aceastã traducere a evangheliei în practicã ºi în viaþã derivã din
credinþa în omul-Dumnezeu, Isus Cristos; Evanghelia nu poate fi redusã la
un suport menit sã susþinã dialectic ºi practic valorile etico-sociale.

2. Ruptura de nivel

Omul de astãzi vrea o viaþã de calitate pentru a se opune monotoniei, uni-
formitãþii, indiferenþei, profilului ºters. Probabil cã din aceastã cauzã comu-
nitãþile noastre de credinþã nu evanghelizeazã, nu reuºesc sã-i atragã pe alþii,
pe tineri în special, pentru cã lipseºte o viaþã de calitate, care implicã mai
multe rupturi de nivel. Simone Weil protesta contra unei vieþi în care totul
este înghiþit, asimilat, redus, banalizat, contra unui ambient ce riscã sã ºteargã
în om orice energie ºi putere creatoare. Din pãcate, în viaþa comunitãþilor
noastre se poate observa aceastã tendinþã spre banalitate ºi funcþional.

Pentru a da un plus de calitate vieþii, este necesar sã o introducem într-un
ambient de comuniune ºi de libertate. Mai întâi, comuniune, pentru ca viaþa
de comuniune sã nu fie redusã la viaþa unei echipe de lucru, ºi apoi libertate,
pentru cã numai în ea încolþesc seminþele noilor fãpturi cãlãuzite de Duhul
Sfânt.

3. Înþelepciunea crucii

Teologia sfintei Tereza de Lisieux (tratatã de mari teologi contemporani
precum H. Urs von Balthasar, J. Moltmann, J.B. Metz etc.) spune cã Dum-
nezeul nostru este un Dumnezeu întrupat, supus suferinþei, patimii, care a
cunoscut moartea ºi a coborât în iad. Deci nu este un Dumnezeu exterior, care
zdrobeºte, ci un Dumnezeu golit de sine. Nu doar un Dumnezeu cu oamenii,
ci un Dumnezeu în oameni, care stã la masã cu cei pãcãtoºi.

Acum este momentul sã practicãm aceste intuiþii teologice ºi spirituale,
arãtând concret nebunia crucii, realizând în propria existenþã coborârea
la iad în solidaritate cu omul de astãzi, omul cu care trãim ºi care suntem noi
înºine. De aici izvorãsc compasiunea, milostivirea ºi simpatia faþã de lumea
modernã ºi postmodernã în care trãim ºi pe care vrem sã o evanghelizãm prin
Duhul Sfânt, împreunã cu Isus Cristos, spre mãrirea lui Dumnezeu Tatãl.

*****

În fine, am vãzut cã omul post-creºtin sau recent este caracterizat de lipsa
de timp; timpul i-a fost furat ºi, o datã cu el, i-a fost furat ºi sensul, rostul de
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a fi – de aici provine frica ºi disperarea lui. Aceastã concluzie mã face sã
închei cu urmãtoarea istorioarã din viaþa papei Ioan Paul al II-lea, care, pe
când era cardinal de Cracovia, a fãcut o vizitã în oraºul New York din SUA
ºi a rãmas impresionat de faptul cã oamenii care mergeau pe jos, pe stradã,
erau foarte grãbiþi. De aceea, l-a întrebat pe unul dintre însoþitorii sãi ame-
ricani: „Dar... unde se grãbesc aºa de tare oamenii ãºtia?” Iar rãspunsul a
fost: „Nicãieri!” Papa a continuat: „Într-adevãr, cine ºtie încotro se îndreaptã
nu se grãbeºte!”

Vãzutã de sus, lumea în care trãim este o lume de „grãbiþi” ºi se pare cã
sensul ei este goana înainte. Pentru a schimba aceastã stare de lucruri, ce
putem face în mod concret? Nimic. Mântuirea vine de la Dumnezeu. Cine o
poate recunoaºte ºi primi? Printre alþii, omul pregãtit, omul educat sau ini-
þiat, de aceea, cred cã nu trebuie sã ne descurajãm, nu trebuie sã ne fie teamã,
ºi sã vorbim mai mult despre condiþiile întâlnirii cu evanghelia în lumea de
azi. Restul e o chestiune de rãbdare ºi, dacã e o rãbdare activã, se pare cã e
mai bunã.
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