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„Ecclesia evangelisandi causa extat”: 
Biserica existã pentru a evangheliza1.

Încã de la deschiderea Sinodului Diecezan (8.12.2001), Biserica localã Ro-
mano-Catolicã de Iaºi ºi-a propus sã preia ºi sã asimileze doctrina sacrã a
Conciliului al II-lea din Vatican ºi magisteriul Sfântului Pãrinte Ioan Paul
al II-lea, conþinut în cele douãsprezece discursuri pronunþate de Sancti-
tatea Sa cu ocazia vizitei apostolice pastorale pe care a fãcut-o în România
între 7-9 mai 19992, în vederea unei reînnoite ºi mai adânci aprofundãri a
învãþãturii Bisericii ºi a unei noi formãri a conºtiinþelor. Acest scop a fost
preluat ºi exprimat de Sinodul Diecezan prin cuvintele adresate de Isus
lui Petru: Duc in altum! (Lc 5,4).

Dogmatic, acest îndemn: Înainteazã în larg!, înseamnã, de fapt, pentru
noi, a merge mai în adânc, a pãtrunde mai profund tezaurul credinþei apos-
tolice, înseamnã a îmbogãþi adâncirea doctrinei Bisericii, în vederea îmbunã-
tãþirii sau ameliorãrii atitudinilor noastre comportamentale. Aceastã stare
eclezialã de aprofundare a credinþei ºi de ameliorare a vieþii creºtine coincide
cu noua evanghelizare a Bisericii noastre locale. A evangheliza, o spunem de
la bun început, nu înseamnã doar a proclama cã Isus Cristos este Fiul lui Dum-
nezeu ºi Mântuitorul nostru, ci ºi a modela neîncetat viaþa omului, ºi astfel,
însãºi istoria Bisericii noastre locale. A evangheliza înseamnã a lucra fãrã
odihnã pentru a-l îmbogãþi pe om cu Cristos ºi în Cristos. Evanghelizatoare,
Biserica începe prin a se evangheliza pe ea însãºi, printr-o nouã convertire ºi
reînnoire a vieþii3.

1 PAUL AL VI-LEA, Exortaþia apostolicã Evangelii nuntiandi (8.12.1975) (EN), 14: EnchVat
5, 1601.

2 Cf. IOAN AL XXIII-LEA, Discursul de deschidere a Conciliului al II-lea din Vatican (11.10.1962):
EnchVat 1, 55x. Cf. PAUL AL VI- LEA, Allocutio (29.09.1963): EnchVat 1, 139x.

3 Cf. E. FERENÞ, Euharistia constituie Biserica localã care o celebreazã. Textul apãrut la Presa
Bunã, Iaºi 2002, este o conferinþã þinutã în cadrul Consiliului Prezbiteral al Diecezei de Iaºi
pe data de 5.12.2002. În conferinþã am þinut cont de Discursurile Sfântului Pãrinte þinute la
Bucureºti cu ocazia Vizitei apostolice, fiind ferm convins cã ele vor fi pentru noi un punct de
referinþã permanentã în mileniul al III-lea în care am intrat.



Acesta este ºi scopul acestei Relatio din cadrul Simpozionului Teologic
Internaþional desfãºurat între 8-9 martie 2004 în cadrul Institutului Teologic
Romano-Catolic din Iaºi. ªi pentru cã, prin tema pe care urmeazã s-o dezbat,
propun sã ne întrebãm împreunã despre stadiul reînnoirii fiinþei noastre ecle-
ziale ºi sã ne verificãm fidelitatea faþã de misiunea evanghelizãrii, recupe-
rând astfel elanul angajãrii noastre doctrinare ºi pastorale, prezint succint
paragrafele conferinþei: 1) Contextul eclezial al noii evanghelizãri la noi; 2) Cine
este Biserica localã de Iaºi? 3) Aceasta, ca Bisericã evanghelizatã, evanghe-
lizeazã; 4) Maica Domnului, Steaua misticã a evanghelizãrii: icoanã escato-
logicã ºi model al Bisericii noastre locale; 5) Concluzie.

11..  CCoonntteexxttuull  eecclleezziiaall  aall  nnooiiii  eevvaanngghheelliizzããrrii  llaa  nnooii

Paul al VI-lea, în discursul de deschidere al celei de-a doua perioade a Con-
ciliului al II-lea din Vatican (29.02.1963), a spus: „Christo enim vivo Ecclesia
viva respondere debet (Lui Cristos viu trebuie sã-i corespundã o Bisericã vie)”4.
Acelaºi lucru trebuie sã se realizeze ºi la noi: lui Cristos viu, care-ºi continuã
lucrarea sa de evanghelizare ºi de mântuire în mijlocul nostru, trebuie sã-i
corespundã o Bisericã localã vie. Proiectându-ne spre viitorul care ne aº-
teaptã, trãim Sinodul nu numai ca memorie a trecutului nostru zbuciumat,
ci ºi ca profeþie a viitorului. Dacã în acest an comemorãm cu recunoºtinþã faþã
de bunul Dumnezeu 120 de ani de la înfiinþarea Episcopiei Romano-Catolice
de Iaºi de cãtre papa Leon al XIII-lea, prin scrisoarea apostolicã Quae in chris-
tiani nominis incrementum din 27.06.18845, tot în acest an, se împlinesc
treizeci de ani de la marele ºi extraordinarul Sinod al episcopilor din 1974,
dedicat evanghelizãrii lumii contemporane6, urmat de marea cartã a evanghe-
lizãrii, exortaþia apostolicã Evangelii nuntiandi a lui Paul al VI-lea7.

În toþi aceºti ani, mai ales dupã Conciliul al II-lea din Vatican, care a fost
contextul nostru eclezial? Ca unul ce am trãit ºi am avut darul de a participa
direct la formarea inteligenþelor preoþilor noºtri, pot spune cã a fost un timp
zbuciumat, un timp plin de încercãri ºi de prigoanã comunistã apãsãtoare. Îmi
amintesc de un fapt sugestiv dintre multe altele.

În 1976, episcopul nostru, Petru Pleºca, venise la Roma în audienþã parti-
cularã la papa Paul al VI-lea. Aflându-mã pe atunci la studii de specializare,
m-a luat într-o searã sã facem câþiva paºi pe Via della Conciliazione. Dânsul

DIALOG TEOLOGIC 13 (2004)

4 PAUL AL VI-LEA, Allocutio: EnchVat 1, 166x.
5 Cf. Almanahul Presa Bunã (2000), 167.
6 Cf. SYNODUS EPISCOPORUM (1974), Declaratio Patrum synodalium In Spiritu Sancto (25.10.

1974): EnchVat 5, 611-624. Acest sinod a fost o miniaturã a Conciliului al II-lea din Vatican.
La el au participat 200 de episcopi din lumea întreagã, în timp ce la primul au participat peste
2000 de episcopi.

7 EnchVat 5, 1588-1716.
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era cazat la Pensionatul roman din apropiere. Plimbându-ne, Sfinþia sa pri-
vea lung ºi stãruitor spre San Pietro. Deodatã, oprindu-se, a rostit aceste
cuvinte care-mi rãsunã ºi astãzi în urechi: „Parcã am ieºit din groapa leilor...”
Suspinând, a încheiat gemând surd: „ªi acolo trebuie sã mã întorc!” Sus-
pinul sãu episcopal exprima starea de lucru a Diecezei de Iaºi din acei ani zbu-
ciumaþi. Lumina linã a evangheliei se zbuciuma împreunã cu noi, pentru
a-ºi croi pârtie printre zeghele vãrgate ale comunismului, în sufletele oame-
nilor ºi ale credincioºilor noºtri, apãsaþi de nesiguranþa zilei de mâine. Aceasta
fost starea de lucru a anilor 1948-1989. Lumina linã a evangheliei lui Cristos
se zbuciuma împreunã cu noi pentru a-ºi croi pârtie în sufletele oamenilor
de la noi. În acei ani, la Roma, se desfãºura marele eveniment al secolului,
Conciliului al II-lea din Vatican (11.10.1962-8.12.1965). Bisericile din Est, cu
excepþia Bisericii Catolice din Polonia, la Conciliul al II-lea din Vatican erau
mai mult o prezenþã mutã. În aula conciliarã dominau prelaþii din lumea
liberã, occidentalã, în timp ce episcopii lumii a treia – Africa ºi Asia –, in-
clusiv cei din Est, dacã erau prezenþi, stãteau tãcuþi ºi ascultau, ca intimidaþi
parcã de maiestuoasa prezenþã a personalitãþilor cu renume ºi tulburaþi de
complexitatea ºi mãrimea problemelor lor. Zece ani dupã Conciliul al II- lea
din Vatican, la Sinodul din 1974, pãrþile s-au schimbat: Bisericile din Europa
centralã ºi din America s-au prezentat ca zdruncinate de frãmântãrile ºi cri-
zele profunde din sânul lor. În timp ce tema Sinodului promova lãrgirea orizon-
tului misionar, ele se retrãgeau timide în sine, ca vlãguite înaintea asaltului
devastator al secularismului invadator, al marxismului ºi al secularizãrii cres-
cânde a fenomenului tulburãtor ºi trist de dezertãri în câmpul eclezial ºi re-
ligios, ca ºi acela al micºorãrii dureroase a vocaþiilor.

În schimb, Bisericile din lumea a treia ºi cele din Est erau pline de o nouã
vitalitate ºi puternice: intervenþiile lor începeau, în sfârºit, sã se audã, iar
elanul lor misionar se rãspândea din ce în ce mai mult. De data aceasta, ve-
chile Biserici timide se aºezaserã surprinse ºi reverenþioase în ascultare, luând
locul celor dintâi. Ce se întâmpla, de fapt?

Oare aceastã schimbare de roluri nu era un semn al timpurilor? Nu anunþa
ea, deºi în mijlocul dificultãþilor inevitabile, o clarã speranþã pentru viitor?
În Conciliu se trezise o nouã conºtiinþã a Bisericii, realizându-se profeþia lui
Romano Guardini de la începutul anilor 1900, prin iniþiativa principalã a
episcopatului din lumea veche. În Sinod, în schimb, s-a urmãrit o nouã tre-
zire a acestei conºtiinþe, dar din iniþiativa preluatã de Bisericile din lumea
misiunilor ºi din Est8. Fermenþii Conciliului al II-lea din Vatican începeau

8 Cf. Editorialul revistei Fede et civiltà, intitulat: „Sintesi d’un Sinodo”, 10 decembrie 1974.
Se poate vedea ºi P. CHIOCCHETTA, „Chiesa evangelizzata evangelizatrice”, în L’annuncio del
Vangelo oggi. Commento alla Esortazione Apostolica di Paolo VI Evangelii nuntiandi ( AVO),
Pontificia Università Urbaniana, Roma 1977, 145-146.
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astfel sã aducã roade ºi în pãrþile noastre. Deveneam din ce în ce mai con-
ºtienþi cã era necesar sã ne raportãm existenþial la el, deoarece acest Conciliu
devenise o normã ºi o datorie pentru Bisericã ºi pentru lumea întreagã. 

Conciliul al II-lea din Vatican, deºi s-a desfãºurat numai pe parcursul a
trei ani, cu toate acestea, a trasat pentru Bisericã ºi pentru lumea întreagã
cãile ce trebuiau neapãrat urmate la sfârºitul celui de-al doilea mileniu. El
ne-a învãþat ºi ne-a deschis larg posibilitãþile de a gândi creator. În ceea ce
ne priveºte, dupã ce am încercat sã asimilãm contribuþiile episcopilor mai
în vârstã ºi mai experimentaþi, dupã ce am reflectat asupra contribuþiilor
aduse de ei la precizarea gândirii conciliare, treptat, ºi noi, cei din Est, am
ajuns la o formã mai maturã ºi mai creativã de participare la magisteriul
Conciliului. Ne-am dat seama cã cele spuse de Duhul Sfânt la Conciliu con-
stituie o pãtrundere mai profundã în misterul etern ºi o marcare clarã a dru-
mului de urmat de cãtre cei ce au primit misiunea de a transfera acest mister
în lumea contemporanã. Am realizat ºi noi, în sfârºit, cã noua evangheli-
zare îºi are originea în Conciliul al II-lea din Vatican9, conciliu care va con-
tinua multã vreme sã fie o provocare pentru toate Bisericile ºi un program
pentru fiecare dintre noi.

În acest context eclezial ne aflãm ºi noi acum. Sinodul la care participãm
a devenit o formã eclezialã de a exprima responsabilitatea fiecãruia faþã de
Bisericã, responsabilitate pe care laicii înºiºi o simt astãzi în mod mult mai
viu, mai conºtient. Ea a devenit o realã sursã de reînnoire, deoarece mode-
leazã chipul Bisericii noastre locale pentru noile generaþii, în perspectiva
celui de-al treilea mileniu în care am intrat. Într-adevãr, putem spune cã Pro-
videnþa ne-a pregãtit lent o orã luminoasã, orã care a cunoscut ºi trecut
prin creuzetul umilirilor ºi al prigoanelor, timp în care am realizat cã de la
Cristos venim, prin Cristos trãim ºi spre Domnul nãzuim10.

În aceºti trei ani sinodali, punându-ne ºi noi deseori întrebarea: Ecclesia
quid sentis de te ipsa? (Bisericã, ce simþi despre taina fiinþei tale?), am în-
þeles mai clar cã Biserica este un mister, adicã o fiinþã sacramentalã pãtrunsã
de prezenþa lui Dumnezeu ºi, de aceea, aptã de noi ºi mai profunde cerce-
tãri. Deºi ne-am ocupat preponderent de fiinþa tainicã a Bisericii, de raportul
ei cu Dumnezeu, cu toate acestea, n-am încetat niciodatã sã privim ºi la ra-
portul ei cu omul contemporan, cãruia l-am vestit din nou pe Cristos ºi evan-
ghelia sa.

DIALOG TEOLOGIC 13 (2004)

9 Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, Varcare la soglia della speranza, Arnoldo Mondadori, Milano 1994,
171-173. Se poate vedea ºi traducerea româneascã fãcutã de Sorin Mãrculescu: Sã trecem pragul
speranþei, Humanitas, Bucureºti 1995, 193-195. Semnele maturizãrii noastre ecleziale cores-
pund, cred, celor indicate de K. RAHNER-J. RATZINGER, Episcopato e primato ( Quaestiones dis-
putatae), Morcelliana, Brescia 1966, 130-133.

10 Cf. PAUL AL VI-LEA, Allocutio: EnchVat 1, 145x.
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22..  CCiinnee  eessttee  BBiisseerriiccaa  llooccaallãã??

La începutul acestei conferinþe, spuneam cu Paul al VI-lea cã Biserica existã
pentru a evangheliza. Biserica noastrã localã, adicã noi, trebuie sã fim con-
ºtienþi cã misiunea noastrã de neînlocuit este ºi rãmâne întotdeauna evan-
ghelizarea.

Dar ce înseamnã a evangheliza? A vesti evanghelia nu înseamnã numai a
proclama cã Isus este Cristos, ci ºi a modela istoria omului, primind din bogã-
þiile insondabile ale aceluia care „s-a fãcut sãrac pentru noi, ca sã ne îmbogã-
þeascã prin sãrãcia lui” (2Cor 8,9). A evangheliza înseamnã a lucra în unire
cu Isus Cristos, a lucra fãrã odihnã pentru a-l îmbogãþi pe om cu Cristos ºi
în Cristos11. 

Dar unde are loc evanghelizarea? Evanghelizarea are loc în Biserica lo-
calã. Ea este matricea vie a evanghelizãrii. În acest context viu al evanghe-
lizãrii se maturizeazã conceptul deplin al Bisericii locale, asupra cãruia tre-
buie sã stãruim puþin.

Problema Bisericii locale a intrat în centrul interesului ecleziologic în tim-
purile noastre. La Conciliul al II-lea din Vatican s-a înfãþiºat doar la poartã,
ca sã ne exprimãm astfel, ºi atunci a fãcut-o timid ºi intermitent. A fost, se
poate spune, prima trezire a ei. În schimb, deceniul post-conciliar a fost de-
cisiv ºi a manifestat o urgenþã crescândã. Tema s-a dezvoltat ulterior, fiind
astãzi dezbãtutã în diferitele direcþii: misionarã, ecumenicã, liturgicã, pas-
toralã, pentru a le indica pe cele principale.

În aria misionarã au apãrut primele impulsuri ale ecleziologiei Bisericii
locale. Misiologia, mai ales prin vocea papilor, ne aratã cã nu se poate con-
cepe o Bisericã localã vie ºi puternicã fãrã a se dedica existenþial evangheli-
zãrii12.

Biserica localã, trãind în cadrul viu al Bisericii una ºi catolicã, devine spon-
tan matricea vie a evanghelizãrii în ambientul socio-cultural imediat încon-
jurãtor, dar ºi în alte locuri. Biserica localã are propria fizionomie, fiind imple-
mentatã în humusul uman propriu ºi în propria culturã autohtonã. Tocmai în
contextul evanghelizãrii, se maturizeazã din nou conceptul plenar al Bisericii

11 Cf. A. FROSSARD, „N’ayez pas peur!” – dialogue avec Jean Paul II, Robert Laffont, Paris
1982. Se poate vedea ºi traducerea româneascã de Teodor Racoviþan: Nu vã temeþi! – convor-
biri cu Papa Ioan Paul al II-lea, Viaþa Creºtinã, Cluj-Napoca 1994, 163-164.

12 Se pot vedea în acest sens urmãtoarele enciclice misionare: BENEDICT AL XV-LEA, Maximum
illud (30.11.1919); PIUS AL XI-LEA, Enciclica Rerum Ecclesiae (28.02.1926); PIUS AL XII-LEA,
Enciclica Evangelii praecones (02.06.1951); IDEM, Fidei Donum (21.04.1957); IOAN AL XXIII-LEA,
Enciclica Princeps Pastorum (30.11.1959); PAUL AL VI-LEA, Enciclica Ecclesiam suam (06.08.1964):
EnchVat 2, 191-192 îndeosebi. Toate aceste enciclice stabilesc, de fapt, un criteriu pentru a
verifica „misionaritatea” sau „eclezialitatea” creºtinului: când Biserica devine conºtientã de
ea însãºi, se descoperã „misionarã”. Tot aºa, ºi creºtinul: e prin vocaþie misionar.
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locale. În Bisericile locale trãieºte, se manifestã, se dezvoltã ºi-ºi asumã ade-
vãrata sa vitalitate Biserica universalã. 

În aria ecumenicã se urmãreºte unitatea totalã ºi vizibilã a Bisericilor creº-
tine, dupã cum Cristos îºi voieºte Biserica sa. Aceasta însã este vizibilã ºi se
manifestã ca semn ºi sacrament al harului sãu tocmai pe plan local. Din miº-
carea ecumenicã reiese cã Biserica localã este semnul vizibil ºi sacrament al
harului ºi al prezenþei lui Cristos în istorie. Numai ea este realitatea localã
ce-l întrupeazã pe Cristos prin celebrarea Euharistiei, manifestând astfel îm-
pãrãþia lui Dumnezeu într-un anumit loc13. 

Cea de-a treia adunare generalã a Consiliului Mondial al Bisericilor, care
a avut loc la New Delhi (18 noiembrie - 5 decembrie 1961), definise Biserica
localã cu adevãrat una, referindu-se special la Biserica localã ºi la comuni-
tatea localã în raportul sãu cu Biserica universalã. Acolo, în raportul despre
secþiunea unitãþii, s-a spus cã Biserica este cu adevãrat una când toþi dis-
cipolii lui Cristos, adunaþi în acelaºi loc, sunt cu adevãrat uniþi în aceeaºi cre-
dinþã, în acelaºi cult ºi în aceeaºi comuniune fraternã. Se subliniazã dimen-
siunea localã ºi cea universalã a unitãþii14. Pentru viitoarea Bisericã localã
cu adevãrat unitã, consensul în credinþã ºi în structura Bisericii este esenþial
pentru adevãrata unitate a Bisericii15. 

Pentru a conchide aceastã perspectivã ºi dezbatere ecumenicã, trebuie sã
recunoaºtem cã unitatea localã ºi comuniunea universalã nicidecum nu se
opun, ci se susþin reciproc. Tot astfel sunt ºi varietatea ºi justa diversitate în
necesara unitate a Bisericii, atât la nivel local, cât ºi la nivel universal. Ambele
provin ca dar de la Treimea mântuitoare ºi tind escatologic la acea unitate
finalã în Dumnezeu unul ºi întreit, la care este chematã toatã omenirea. Uni-
tatea creºtinilor îºi are izvorul divin în unitatea trinitarã a Tatãlui, a Fiului
ºi a Sfântului Duh16. De aceea, trebuie imploratã constant. 

În al treilea rând, intuiþia teologicã, în chip deosebit, este aceea care desco-
perã ºi aratã cã vigoarea Bisericii universale este legatã ºi realizatã în deplina

DIALOG TEOLOGIC 13 (2004)

13 Cf. I. ZIZIOULAS, Fiinþa eclezialã, Editura Bizantinã, Bucureºti 1996, 264.
14 Cf. C. BOYER - D. BELLUCCI, ed., Unità cristiana e movimento ecumenico. Testi e docu-

menti, Studium, Roma 1963, 302-309.
15 Acest adevãr este subliniat ºi în celelalte adunãri generale: Uppsala (1968), Consultaþia

de la Salamanca (1973), Adunarea de la Nairobi (1975), în Kenya, Consultaþia de la Geneva
(1976) etc. Cf. G. VODOPIVEC, „Chiesa locale, viva matrice dell’evangelizzazione”, în AVO,
172-177.

16 Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, Enciclica Ut unum sint (25.05.1995), 8. La nr. 99 se spune: „O
comunitate creºtinã care crede în Cristos ºi doreºte cu ardoarea evangheliei mântuirea ome-
nirii în nici un mod nu se poate închide chemãrii Duhului care îi orienteazã pe toþi creºtinii
spre unitatea deplinã ºi vizibilã (...) Ecumenismul nu este numai o chestiune a comunitãþilor
creºtine. El se referã la iubirea pe care Dumnezeu o destineazã în Isus Cristos omenirii întregi,
ºi a o bloca înseamnã o ofensã adusã lui ºi planului sãu de a-i aduna pe toþi în Cristos”.
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dezvoltare a Bisericilor locale. Teologic, acest lucru înseamnã cã, dacã Bise-
rica totalã este sacramentul fundamental al mântuirii, prezenþa harului lui
Cristos în spaþiu ºi timp, sub forma roadei mântuirii care nu poate fi distrusã,
atunci Biserica localã este instrumentul viu al mântuirii cu care Dumnezeu,
în manierã tangibilã, oferã fiecãruia mântuirea sa ºi în dimensiune socialã
ºi istoricã. Ea este un semn, nu mântuirea însãºi. ªi întrucât Biserica este
permanenþa autodãruirii lui Dumnezeu în Isus Cristos, în care el a rostit ul-
timul cuvânt, biruitor ºi salvific în dialogul sãu cu omul, ea este, de aceea,
semnul eficace al mântuirii, semn care, aplicat fiecãrui sacrament, îl numim
opus operatum17. Biserica, aºadar, luatã ca totalitate, când devine eveniment
prin predicarea evangheliei ºi celebrarea sfintelor taine, este în mod necesar
localã. Biserica universalã, cu alte cuvinte, devine perceptibilã ºi se manifestã
în Biserica localã.

a) Dacã ne întrebãm acum ce este Biserica universalã, unicã pentru toate
popoarele ºi pentru toþi oamenii, întemeiatã de Isus Cristos, gândul ne con-
duce spontan spre societas perfecta (societatea perfectã), spre acea comuni-
tate întemeiatã de Isus Cristos, cu slujirile sale structurale ecleziale, cu minis-
teriile structurale, care includ o interdependenþã de slujire eclezialã între ele,
cu puterile conferite acestor trepte de slujire ºi cu mulþimea oamenilor care,
în condiþii determinate, reuºesc sã devinã membrii acestei societãþi. Ea este
o societate „vizibilã”, ce se realizeazã în mod istoric perceptibil, în spaþiu ºi
timp. Acolo unde ea lucreazã, adicã învaþã, mãrturiseºte credinþa sa, se roagã,
oferã sacrificiul lui Cristos etc., devine eveniment. Toatã natura stabilã a
Bisericii este orientatã spre acest „eveniment”. Dacã reþinem distincþia Bise-
rica drept purã instituþie cu o structurã eclezialã (socialã) stabilã, pe de o parte,
ºi Biserica, întrucât este eveniment, pe de altã parte, atunci urmeazã aceastã
concluzie: ea devine pe deplin eveniment actual, perceptibil în spaþiu ºi timp,
când devine eveniment, întrucât este comunitatea sfinþilor, întrucât este socie-
tate, o mulþime organicã de oameni legaþi între ei prin har18.

Acum ne întrebãm din nou: cum ºi unde, în sensul explicat mai sus, Bise-
rica devine eveniment în forma cea mai intensã ºi mai actualã? Biserica,
în esenþa ei cea mai tainicã, este continuata prezenþã istoricã a Cuvântului
întrupat al lui Dumnezeu. Ea este prezenþa ºi manifestarea harului lui Cristos
escatologic biruitor19. Biserica lui Cristos este tocmai aceastã prezenþã per-
manentã ºi tangibilitatea istoricã a acestui ultim ºi biruitor cuvânt rostit de
Dumnezeu în Isus Cristos. Am spus biruitor, deoarece Biserica lui Isus Cristos,

17 Cf. K. RAHNER, Corso fondamentale sulla fede. Introduzione al concetto di cristianesimo,
Paoline, Alba 19772, 522-523.

18 Cf. K. RAHNER, „Episcopato e primato”, în K. RAHNER-J. RATZINGER, Episcopato e primato,
Morcelliana, Brescia 1966, 29-30.

19 K. RAHNER, Corso fondamentale..., 483, 496, 531 etc.
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în totalitatea ei, nu poate sã decadã din adevãr ºi din har, din mântuirea ºi
din iubirea lui Dumnezeu. Ea este perceptibilitatea istoricã a voinþei salvi-
fice a lui Dumnezeu realizatã în Cristos. De aceea, Biserica existã ca eveni-
ment în gradul cel mai mare de vizibilitate ºi de intensitate acolo unde, în
Duhul Sfânt, se predicã cuvântul lui Cristos, cerând credinþa în el, acolo unde
se boteazã, acolo unde se celebreazã Cina cea de tainã20. Ea existã acolo unde
mântuirea rãscumpãrãrii se actualizeazã real prin faptul cã este prezentã în
celebrarea sacramentelor; ea existã acolo unde „legãmântul nou ºi etern”
instituit de Cristos pe cruce este „reprezentat” în gradul cel mai înalt de per-
ceptibilitate ºi de actualitate, în anamneza euharisticã. Celebrarea Euha-
ristiei este evenimentul cel mai intens al Bisericii, deoarece, în Taina tainelor,
Cristos nu este doar prezent ca mântuitor al trupului sãu, ca mântuire ºi
putere mântuitoare a Bisericii, ci în Euharistie se realizeazã în modul cel mai
profund unitatea credincioºilor cu Cristos ºi între ei.

În mãsura în care celebrarea euharisticã este încã de pe acum anticipare
sacramentalã a ospãþului nupþial veºnic ºi ceresc, în aceeaºi mãsurã, se mani-
festã, de asemenea, încã de acum forma definitivã ºi eternã a comunitãþii
mântuirii, tot aºa cum în ea este prezentã sacramental originea Bisericii, sa-
crificiul lui Cristos de pe cruce21. Euharistia, aºadar, ca tainã a celei mai reale
ºi radicale prezenþe a Domnului, este deopotrivã actualizarea supremã a na-
turii înseºi a Bisericii, deoarece ea nu este ºi nici nu voieºte sã fie altceva
decât continuata prezenþã a lui Cristos ºi a Duhului sãu în spaþiu ºi timp. ªi
întrucât toþi participã la aceeaºi masã a lui Cristos – care este în acelaºi timp
donator ºi dar –, Euharistia este ºi semnul, manifestarea ºi actualizarea cea
mai realã ºi mai vie a Bisericii22.

b) Din celebrarea Euharistiei mai decurge o altã trãsãturã a Bisericii. Ca
act sacramental, Euharistia se sãvârºeºte într-un loc concret. Ea cere adu-
narea tuturor în acelaºi loc: ¦BÂ JÎ •LJÎ (1Cor 11,20; Rom 16,23). Acest lucru
implicã ceea ce urmeazã: Biserica tinde, în forþa naturii sale tainice, la o actua-
lizare localã. De aceea, Euharistia, ca eveniment local, nu are loc doar în Bise-
ricã, ci Biserica însãºi devine eveniment în sensul cel mai intens tocmai în

DIALOG TEOLOGIC 13 (2004)

20 K. RAHNER, Corso fondamentale..., 445.
21 Cf. K. RAHNER, „Episcopato e primato”, 31; IDEM, Corso fondamentale..., 445 ºi 538-541;

E. FERENÞ, Euharistia edificã Biserica localã, Sapientia, Iaºi 2004, 46-65; I. ZIZIOULAS, Creaþia
ca Euharistie, Editura Bizantinã, Bucureºti 1999, 23-25; IDEM, Eucaristia e Regno di Dio, Qi-
qajon, Torino 1996, 18-25 ºi 45-61.

22 Cf. E. FERENÞ, Euharistia, sacramentul sacrificiului lui Cristos, ITRC, Roma 1966, 342-343
ºi 364-367; IDEM, Euharistia edificã Biserica localã, 121-134. În acelaºi sens, N. CABASILA, Expo-
sitio liturgiae 38,1: PG 150, 452D, spune: „Între Bisericã ºi Euharistie nu existã doar o simplã
asemãnare, ci o identitate de realitate”. Se poate vedea ºi ediþia româneascã: Tâlcuirea dum-
nezeieºtii Liturghii, trad. românã de E. BRANIºTE, care îi adaugã ºi Explicarea Sfintei Liturghii
dupã Nicolae Cabasila, IBMBOR., Bucureºti 1997, 89 ºi 278-280.
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celebrarea localã a Euharistiei. Aceasta este, în fond, explicaþia pentru care,
în Sfânta Scripturã, fiecare comunitate se poate chema Bisericã, poate fi
desemnatã cu acelaºi nume atribuit unitãþii tuturor credincioºilor rãspândiþi
pe toatã suprafaþa pãmântului. Este adevãrat nu numai cã acolo unde este
Euharistia, este Biserica, dar ºi cã acolo este Biserica, pentru cã este Euha-
ristia. Între Bisericã ºi Euharistie existã identitate de conþinut23.

Biserica existã ºi dãinuie ºi ca totalitate, numai pentru cã se actualizeazã
ºi se realizeazã necontenit în unicul ºi atotcuprinzãtorul eveniment al Euha-
ristiei. Dar pentru cã acest eveniment este esenþial de naturã localã, are loc
în spaþiu ºi timp, într-o comunitate localã, de aceea, Biserica localã nu este
doar o parte districtualã administrativã a Bisericii universale, nu este nici o
agenþie a acesteia, ca ºi cum ar fi întemeiatã într-un al doilea moment, ºi care
ar putea foarte bine sã ºi lipseascã, ci este însuºi evenimentul acestei Biserici
universale. Biserica localã, aºadar, nu apare din fragmentarea Bisericii, ci din
concentraþia Bisericii, din însãºi traducerea ei în eveniment24.

Euharistia, fiind taina unitãþii Bisericii, o lucrare a întregii Biserici, ne
obligã 

sã nu considerãm Biserica universalã ca o sumã sau, dacã se poate spune astfel,
ca o federaþie mai mult sau mai puþin compozitã de Biserici particulare esenþial
diferite. Din voinþa Domnului, este Biserica însãºi, care, fiind universalã prin
vocaþie ºi misiune, când îºi înfige rãdãcinile în varietatea humusurilor culturale,
sociale ºi umane, asumã în orice parte a lumii fizionomii ºi expresii exterioare dife-
rite25.

Aºadar, 

în fiecare dintre Bisericile locale adunate în jurul episcopului propriu, în ascul-
tarea cuvântului, în comuniunea fraternã ºi în frângerea pâinii, este cu adevãrat
prezentã ºi lucreazã Biserica lui Cristos, una, sfântã, catolicã ºi apostolicã. Toc-
mai în realitatea localã concretã a fiecãrei Biserici, misterul unicului popor al lui
Dumnezeu asumã o configuraþie specialã, care îl implementeazã în contexte ºi cul-
turi particulare (cf. Fap 2,42)26. 

Cu alte cuvinte, Biserica localã nu este doar o parte a Bisericii universale,
nu este nici un sector sau district administrativ al marii Biserici una ºi sfântã.

23 Cf. A. SCHMEMANN, Euharistia, Taina Împãrãþiei, Bonifaciu, Bucureºti 20032, 30-34 ºi
118-124.

24 Cf. K. RAHNER, Episcopato e primato, 31-33; I. ZIZIOULAS, Fiinþa eclezialã, Editura Bizan-
tinã, Bucureºti 1996, 251-267.

25 EN, 62: EnchVat 5, 1673.
26 IOAN PAUL AL II-LEA, Lettera apostolica al termine del Grande Giubileo dell’Anno 2000

Novo millenio ineunte (6.I.2001), 3, Paoline, Torino 2001, 5. Cf. SC 10: EnchVat 1, 16; EN, 75:
EnchVat 5, 1695-1701; E. FERENÞ, Euharistia edificã Biserica localã, 67-104.
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Conceptul districtual este valabil numai pentru împãrþirea statului în pro-
vincii sau judeþe, sau pentru împãrþirea oraºului în cartiere sau sectoare.
Acest principiu nu este valabil pentru Bisericã, deoarece aceasta este „o so-
cietate” de o cu totul altã naturã ºi consistenþã spiritualã, de comuniune
sacramentalã, o realitate în ordinea misterului mântuirii, unde forma ºi struc-
tura social-juridicã e unitã, mai mult, precedatã de tainica realitate a prezenþei
continue ºi a lucrãrilor Preasfintei Treimi mântuitoare în inimile credin-
cioºilor. Din cauza acestor motive, numai pentru Biserica lui Cristos valo-
reazã principiul dogmatic al prezenþei Bisericii universale în Biserica localã.

E adevãrat, este un principiu sui generis care nu are corespondent în ca-
tegoriile sociologiei umane, dar care, cu toate acestea, e real ºi fundamental
în planul sacramental al Bisericii. Explicaþia, aºa cum am arãtat, e misterul
Euharistiei în care Biserica este, trãieºte ºi devine cu adevãrat Bisericã. În
Euharistie este prezent real ºi personal Cristos însuºi, iar în Cristos, toatã
Biserica, toþi membrii acesteia, deoarece capul nu existã fãrã membre27. Este
semnificativ faptul cã, atunci când Conciliul al II-lea din Vatican vorbeºte
despre Biserica localã, dieceza episcopalã, nu se foloseºte de termenul pars
(parte) a Bisericii sau a poporului lui Dumnezeu, ci de portio Populi Dei, de
porþiunea poporului lui Dumnezeu, referindu-se la diecezã:

Dieceza este o porþiune din poporul lui Dumnezeu, încredinþatã pãstoririi unui
episcop ajutat de preoþii sãi, astfel încât, adunatã în jurul pãstorului ei ºi unitã de
el prin evanghelie ºi Euharistie în Duhul Sfânt, constituie o Bisericã particularã
în care este realmente prezentã ºi acþioneazã Biserica lui Cristos, una, sfântã, cato-
licã ºi apostolicã28.

Aºadar, unica ºi aceeaºi realitate sacramentalã a poporului lui Dumnezeu,
umplutã de Duhul Sfânt, se manifestã în orice comunitate localã unitã cu epis-
copul propriu29.

c) Biserica universalã este cu adevãrat ºi deplin Bisericã atunci când Bise-
ricile locale trãiesc din plin bogãþiile lor specifice. În timp ce ea se încarneazã
în Biserica localã, aceasta trebuie sã trãiascã în comuniune cu Biserica uni-
versalã. Dacã se separã de ea, este destinatã unei deteriorãri interioare de
viaþã, unei daune cauzate sieºi ºi întregii familii umane. Unitatea, universali-
tatea ºi vitalitatea sunt inseparabile în comuniunea sacramentalã eclezialã.

DIALOG TEOLOGIC 13 (2004)

27 Cf. G. VODOPIVEC, „Chiesa locale viva matrice del l’evangelizzazione”, în AVO, 63-65.
28 CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Decretul privind misiunea pastoralã a episcopilor în

Bisericã Christus Dominus (28.10.1965), 11: EnchVat 1, 593; LG 23: EnchVat 1, 339.
29 Cf. K. RAHNER, Corso fondamentale..., 445. Realitatea mistericã a Bisericii în raport cu

Euharistia o prezintã în mod eminent profesorul meu, B. NEUNHEUSSER, „Historia et difficul-
tates quaestionis de praesentia cultuali Domini”, în Acta congressus internationalis de theo-
logia Concilii Vaticani II, Romae diebus 26 septembris – 1 octobris 1966 celebrati, Typis Poly-
glottis Vaticanis 1968, 316-329.
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Imaginativ, toatã aceastã realitate comunionalã am putea-o exprima prin
forma unui triunghi echilateral, fiecãrei laturi corespunzându-i una dintre
notele Bisericii locale.

Pentru a fi pe deplin Bisericã în locul ei ºi în ambientul uman specific, Bise-
rica localã trebuie sã aibã chipul propriu ºi fizionomia proprie. Chipul ºi-l
dã, ºi-l creeazã prin implementarea ei în humusul uman, social ºi cultural
în care activeazã. Ea trebuie sã aibã stilul specific de viaþã creºtinã, sã evan-
ghelizeze în limba oamenilor pe care-i slujeºte, sã fie Biserica lui Cristos în
locul concret unde trãieºte. Ea va fi o comunitate vie, dinamicã, un centru de
viaþã, ºi nicidecum o secþie administrativã localã, unde se executã ordinele
sau prescripþiile venite de la centru, din altã parte. Biserica localã este ade-
vãrata matrice a evanghelizãrii, conºtientã de îndatoririle ce-i revin, o comu-
nitate maturã în faþa dificultãþilor ori problemelor inerente unui proces des-
fãºurat în dinamica vieþii misionare, ecumenice ºi pastorale. Problemele apar
numai acolo unde se gândeºte, numai acolo unde se desfãºoarã în mod res-
ponsabil istoria oamenilor, adicã pe teren. Tot acolo se cer rezolvate în comu-
niune cu magisteriul Bisericii universale. 

Vitalitatea Bisericii locale depinde de spiritul de iniþiativã de care dã do-
vadã, de starea de creativitate ingenioasã pe care o promoveazã. Ea nu tre-
buie sã se comporte ca o secþie care aplicã normele generale, ci trebuie sã cola-
boreze cu celelalte Biserici ºi sã contribuie astfel la maturizarea vieþii ecleziale
locale. Creativitatea exercitatã în comuniune ºi în ascultare faþã de pãstori,
îndeosebi faþã de pãstorul suprem ºi universal, edificã Biserica localã în cato-
licitate ºi în unitate. Aceastã iniþiativã este cu totul altceva decât tendinþa
centrifugã, separatistã ori izolaþionismul steril, este viaþã de comuniune. 

Paul al VI-lea a relevat ºi a strigat deseori cu voce tare, spunând cã atât
promovarea umanã, cât ºi progresul integral al vieþii Bisericii locale fac parte
din evanghelizare. Referindu-se la laici, a spus cã ºi lor le revine datoria de
a promova libera iniþiativã, fãrã sã aºtepte pasiv ordine scrise ºi dispoziþii,
pãtrunzând cu spiritul creºtin mentalitatea ambientului lor de viaþã30. Tu-
turor creºtinilor le este adresatã din nou invitaþia la acþiune. Fiecare este
îndemnat sã se examineze pe sine însuºi, pentru a vedea ceea ce a fãcut ºi
ceea ce trebuie sã facã. Nu-i suficient sã le amintim oamenilor de anumite
principii generale, nici sã ne declarãm intenþiile ori sã condamnãm profetic
nedreptãþile. Toate acestea nu vor avea nici o greutate realã, dacã nu vor fi
unite în fiecare cu o conºtientizare mai vie a propriei responsabilitãþi cu o
acþiune efectivã.

30 Cf. PAUL AL VI-LEA, Enciclica Populorum progressio (26.III.1967), 81: EnchVat 2, 1126;
PAUL AL VI-LEA, Scrisoarea apostolicã Octogessima adveniens (14.V.1971), 48: EnchVat 4, 775;
H. DE LUBAC, „Églises particulieres et Église universelle. Conférence au Centre d’Études Saint
Louis de France. Rome 28 octobre 1971”, La Civiltà Catolica (1971) 5-30.
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Biserica localã, aºadar, este chematã sã individualizeze ºi sã delimiteze pro-
blemele care apar, sã traseze liniile dupã care ele vor fi rezolvate, sã indice
metodele ºi mijloacele conforme cu evanghelia, mereu în raport vital de comu-
niune cu Biserica universalã ºi cu ierarhia localã. În acest mod, devine con-
ºtientã de rolul sãu activ ºi dinamic în cadrul Bisericii universale. Evanghe-
lizarea însãºi o cere.

Paragraful acesta al doilea al conferinþei l-am început cu o întrebare: „Cine
este Biserica localã?” Desigur, din cele spuse reiese rãspunsul la întrebare.
Cu toate acestea, pentru o mai clarã precizare a celor spuse, reiau concluzia
tezei mele de doctorat dedicate acestei teme, spunând: 

Realitatea tainicã divino-umanã, spiritualã ºi vizibilã, chematã ºi aleasã de Dum-
nezeu, sfântã ºi pãcãtoasã, convertitã ºi mereu de convertit, comuniune sacra-
mentalã care actualizeazã planul divin al mântuirii, comunitate angajatã în ascul-
tarea cuvântului, comunitate-comuniune baptismalã care adunã credincioºii în
poporul lui Dumnezeu, comunitate-comuniune mirialã, formatã ºi trimisã în
misiune de Spiritul profetic al lui Cristos, comunitate euharisticã adunatã în
acelaºi loc pentru a oferi Tatãlui în Duhul Sfânt cultul lui Cristos ºi pe ea însãºi
ca sacrificiu, sacramentul prezenþei Domnului ºi a Duhului sãu într-un loc deter-
minat, comunitate ierarhic constituitã ºi încredinþatã slujirii propriului episcop
ºi a colaboratorilor sãi, comunitate inseratã atât la nivel personal, cât ºi la cel ecle-
zial în misterul lui Cristos-total, poporul lui Dumnezeu, trupul ºi mireasa lui
Cristos, templul viu al Duhului Sfânt, popor sacerdotal ºi neam ales, care încar-
neazã ºi manifestã într-un ambient socio-cultural determinat Biserica lui Dum-
nezeu, una, sfântã, catolicã ºi apostolicã, este Biserica localã31.

33..  BBiisseerriiccaa  llooccaallãã  eevvaanngghheelliizzaattãã  eevvaanngghheelliizzeeaazzãã

a) Biserica localã se naºte din evenimentul predicãrii evangheliei lui Cristos.
Aºa cum, la Rusalii, vestirea evangheliei a provocat credinþa în Cristos Dom-
nul, iar aceasta a realizat prin lucrarea Duhului Sfânt comuniunea eclezialã,
acelaºi lucru se realizeazã ºi astãzi. Biserica se naºte din vestirea cuvântului
prin predica apostolicã, aºa cã putem spune cu sfinþii pãrinþi cã Ecclesia est
creatura Verbi.

Sfântul Paul, unul dintre cei mai eminenþi evanghelizatori pe care i-a cu-
noscut Biserica, apeleazã mai mult la faptul de a fi vestit evanghelia decât la
acela de a-i fi botezat pe corinteni. Acestora le spune clar: „Eu v-am nãscut
în Cristos Isus prin evanghelie” (1Cor 4,15; cf. Gal 4,19).

DIALOG TEOLOGIC 13 (2004)

31 Cf. E. FERENÞ, Il mistero della Chiesa locale nella Iniziazione Cristiana degli Adulti e
nello Ordo della Confermazione. Tesi di Laurea in Teologia Dogmatica, Pontificia Università
Urbaniana, Roma 1979, 497. Se poate vedea ºi E. FERENÞ, Estratto della Tesi per la Laurea in
Teologia Dogmatica, Tipografia „Don Guanela” di Liberati, Roma 1979, 6 ºi 64-66.
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În acelaºi sens, exortaþia apostolicã Evangelii nuntiandi, citând un text
de-al sfântului Augustin, ne aminteºte de activitatea misionarã a aposto-
lilor, spunând: Praedicaverunt verbum veritatis et genuerunt ecclesias (Au
predicat cuvântul adevãrului ºi au nãscut Bisericile)32.

Nãscutã din vestirea cuvântului, Biserica evanghelizatã naºte, la rândul
ei, alte Biserici, vestind, la rândul ei, evanghelia. Cu alte cuvinte, Biserica
evanghelizatã evanghelizeazã. Cuvântul, asemenea Euharistiei, rãsunã într-o
predicã vie, ce are loc întotdeauna în cadrul unei Biserici locale, ori deja exis-
tentã, ori pe punctul de a se naºte. Odatã evanghelizaþi, credincioºii Bisericii
locale sunt chemaþi sã vesteascã ei înºiºi mirabilia Dei (faptele minunate
ale lui Dumnezeu). Astfel, „cuvântul lui Dumnezeu se rãspândea” (Fap 6,7),
iar credincioºii „treceau din loc în loc, vestind cuvântul”33. Vestirea cuvân-
tului, aºadar, ºi mãrturia vieþii provin spontan dintr-o comunitate localã vie:
evanghelizarea este rodul ºi semnul vitalitãþii sale, iar Biserica localã este
matricea vie a evanghelizãrii ºi a lucrãrii rãscumpãrãtoare a lui Cristos.

b) Dacã obiectul sau conþinutul evangheliei pe care o vestim este Cristos
însuºi, ne întrebãm cine este promotorul principal al evanghelizãrii în Bise-
ricã. Dacã apostolii n-au pornit în toate direcþiile lumii pentru a începe marea
operã a evanghelizãrii decât dupã ce au primit darul Duhului Sfânt (cf. Fap
2,1-4.15-18), acelaºi lucru trebuie sã-l spunem ºi despre evanghelizarea Bise-
ricii locale. Duhul Sfânt este acela care, astãzi ca ºi la începuturile Bisericii,
lucreazã în orice evanghelizator, pentru ca el sã se lase cel dintâi pãtruns ºi
cãlãuzit de harul sãu. El este acela care îi sugereazã predicatorului cuvintele
potrivite pentru a-l vesti pe Cristos – mysterium Dei. Tot el este cel care pre-
dispune inimile ascultãtorilor cu ajutoarele sale interioare, miºcând inima
ºi îndreptând-o spre Dumnezeu, deschizând ochii minþii ºi dãruind tuturor
mângâiere în a îmbrãþiºa ºi în a crede cu bucurie adevãrul34. Tehnicile ºi mij-
loacele evanghelizãrii sunt bune, dar nici chiar cele mai rafinate dintre ele nu
vor putea înlocui vreodatã lucrarea tainicã ºi discretã a Duhului Sfânt35.

Duhul Sfânt, care împreunã cu Domnul a conlucrat la constituirea Bise-
ricii lui Dumnezeu la cina cea de tainã, manifestând-o în ziua Rusaliilor, este
cel care însufleþeºte astãzi toatã Biserica, lucrând în toate membrele ei, fãrã
excepþie, în ierarhie ºi în credincioºi. Nimeni în Bisericã nu e lipsit de darurile

32 EN, 59: EnchVat 5, 1668; AUGUSTIN DE HIPPONA, Enarratio in Psalmum 44,23: CCL 38,
510. Cf. AG 1: EnchVat 1, 1087; LG 20: EnchVat 1, 331: „Evangelium est totius Ecclesiae prin-
cipium”, iar sfântul Augustin spune: „Christus Christum praedicat”; K. RAHNER, Corso fonda-
mentale..., 528; SC 41: EnchVat 1, 73.

33 Fap 8,4; 8,35: „Atunci, deschizându-ºi gura, Filip a început de la Scriptura aceasta sã-i
anunþe vestea cea bunã despre Isus”.

34 DV 5: EnchVat 1, 877.
35 Cf. EN, 75: EnchVat 5, 1699.

NOUA EVANGHELIZARE A BISERICII ROMANO-CATOLICE DE IAªI... 105



Duhului Sfânt. Fiecare membru primeºte propria carismã pe care trebuie
sã o foloseascã spre edificarea trupului lui Cristos. Carismele spirituale nu
sunt altceva decât orientãri ºi dezvoltãri privilegiate ale unicului ºi aceluiaºi
Duh pe care toþi credincioºii îl primesc prin taina Mirului36.

Duhul Sfânt este marele martor ºi misionar al lui Cristos ºi al operei sale,
este primul evanghelizator, agentul principal al evanghelizãrii care se des-
fãºoarã în Biserica localã, dupã cum tot el este autorul fiinþei, unitãþii ºi vita-
litãþii sale. Dar se poate spune ºi þinta acesteia, deoarece el realizeazã noua
fãpturã în Cristos, pregãtind ºi noua creaþie37.

Unitatea în varietate ºi varietatea în unitate sunt, mai ales, rodul daru-
rilor ºi al carismelor Duhului. Biserica localã, locul concret al carismelor pri-
mite, în virtutea acestor daruri spirituale, nu este doar un recipient pasiv, ci
devine din zi în zi mai mult matricea activã a evanghelizãrii. Aceste daruri,
fiind date in aedificationem populi Dei (spre edificarea poporului lui Dum-
nezeu), sunt ºi trebuie implementate în comuniunea totalã, spiritualã ºi
ierarhicã a Bisericii locale ºi a Bisericii universale, sub conducerea ºi discer-
nãmântul pãstorilor.

În animarea ºi sfinþirea Bisericii, Duhul Sfânt rãmâne necondiþionat Domn
în alegerea ºi împãrþirea harurilor ºi modurilor de a vorbi ºi de a lucra în ea.
Sfântul Ioan evanghelistul face atente Bisericile din Apocalips, spunând:
„Cine are urechi, sã asculte ceea ce Duhul spune Bisericilor” (Ap 2,7.11.17.29;
3,6.13.22). Duhul vorbeºte în modurile cele mai variate, chiar prin situaþiile
ºi împrejurãrile istorice ºi culturale în care se aflã Bisericile locale, supuse
vremuirii vremurilor în rostogolirea veacurilor. Semnele timpurilor nu se
formeazã la orizontul spiritual fãrã pronierea înþeleaptã a Duhului. Tot el
este acela care ajutã credincioºii sã le descifreze, sã le decodifice semnifi-
caþiile ºi sã le înþeleagã în lumina darurilor sale. În sfârºit, tot Duhul Sfânt
este acela care ajutã ierarhia ºi laicii sã dea mãrturia evanghelicã adaptatã
timpurilor într-un stil dinamic ºi eficient.

Ce reiese din toate aceste aspecte ale evanghelizãrii? Din faptul cã Christus
Christum praedicat (Cristos îl predicã pe Cristos), din conþinutul cristologic
al Evangheliilor ºi din lucrarea tainicã a Duhului „care ne conduce la tot
adevãrul” (In 16,13), reiese, cã din vestirea evangheliei, prin puterea ºi asis-
tenþa activã a Duhului Sfânt, se naºte credinþa, credinþa dãruieºte dreptatea
ºi viaþa harului credincioºilor, purtându-i la revigorarea iniþierii creºtine. Prin
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36 Cf. K. RAHNER, Corso fondamentale sulla fede..., 529; IOAN PAUL AL II-LEA, Scrisoarea enci-
clicã Dominum et vivificantem (18.05.1986): EnchVat 10, 607-608; E. FERENÞ, Trecerea de la
conºtiinþa botezialã la conºtiinþa profeticã, Presa Bunã, Iaºi 1993, 156-158º.u.; IDEM, Noua fãp-
turã în Cristos Isus. Trãirea harului creator, Sapientia, Iaºi 2001, 75-95 ºi passim.

37 Cf. EN, 77: EnchVat 5, 1704-1705; IOAN PAUL AL II-LEA, Dominum et vivificantem, 24:
EnchVat 10, 502 ºi 65; EnchVat 10, 619.
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cuvânt ºi sacramentele credinþei, aleºii sunt adunaþi „în acelaºi loc” în „con-
gregatio fidelium”, care este Biserica. Aici, credinþa credincioºilor ce lucreazã
prin caritate devine izvor de apã vie, care þâºneºte ºi orienteazã spre viaþa veº-
nicã, rãspândind în jur, ca sacrament al lui Cristos, mântuirea38.

44..  MMaarriiaa,,  SStteeaauuaa  mmiissttiiccãã  aa  eevvaanngghheelliizzããrriiii

Din cele spuse mai sus, reiese cã noua evanghelizare nu este posibilã fãrã
ajutorul harului Duhului Sfânt. Isus însuºi a început sã evanghelizeze numai
dupã ce Duhul Sfânt a coborât din nou asupra lui la Botez (cf. Lc 3,22; 4,
14-20). Condus de Duhul Sfânt, el trãieºte în pustiu lupta decisivã ºi proba
supremã înainte de a începe aceastã lucrare (cf. Mt 4,1). Cu puterea Duhului
Sfânt, el se întoarce în Galileea ºi, la Nazaret, începe predica sa, aplicându-ºi
proorocia lui Isaia: „Duhul Domnului este asupra mea”. Discipolilor, când era
pe punctul de a-i trimite în misiune, le spune, suflând asupra lor: „Primiþi-l
pe Duhul Sfânt” (In 20,22). De fapt, numai dupã coborârea Duhului Sfânt,
în ziua Rusaliilor, apostolii pornesc în toatã lumea, pentru a începe marea
operã a evanghelizãrii, încredinþatã Bisericii (cf. Fap 2,17). Duhul însuºi, care
le inspira cuvintele pe care trebuiau sã le rosteascã, coboarã ºi asupra ace-
lora care ascultau cuvântul lui Dumnezeu (cf. Fap 10,44).

Întãritã ºi copleºitã de mângâierea Duhului Sfânt, Biserica creºte (cf. Fap
9,31). Duhul este ca ºi sufletul Bisericii. El le tãlmãceºte tainic credincio-
ºilor semnificaþia profundã a învãþãturii lui Isus ºi a misterului sãu. Noi, as-
tãzi, trãim acest moment privilegiat al Duhului. Încercãm sã-l cunoaºtem mai
mult, aºa cum îl reveleazã Sfintele Scripturi ºi ni-l prezintã sfinþii pãrinþi
ºi magisteriul Bisericii39.

Noi, cei din Biserica localã de Iaºi, acum, când ne aflãm în plinã desfãºu-
rare a Sinodului Diecezan, suntem conºtienþi cã, pentru a fi martori auten-
tici ai evangheliei lui Cristos, fãurari ai unitãþii ecleziale, slujitori ai adevã-
rului, însufleþiþi de iubirea ºi de râvna sfinþilor, avem nevoie nu numai de
darurile ºi asistenþa creatoare a Duhului Adevãrului, ci ºi de un model al evan-
ghelizãrii. Lumea din timpul nostru ºi credincioºii diecezei noastre doresc
sã primeascã vestea cea bunã nu de la evanghelizatori triºti ºi descurajaþi,
nerãbdãtori ºi abãtuþi, ci de la slujitori ai evangheliei, a cãror viaþã sã ira-
dieze râvna, care sã fi primit ei mai întâi bucuria Duhului ºi sã accepte sã-ºi
consume viaþa asemenea unei lumânãri ce arde, pentru ca evanghelia lui
Cristos sã fie vestitã, iar Biserica sã fie implementatã în inima lumii40.

38 Cf. In 4,14; O. SEMMELROTH, L’Église sacrement de la rédemption, Saint Paul, Paris 1962,
71; E. FERENÞ, Teologia fundamentalã a sacramentelor, ARCB, Bucureºti 2002, 33-57.

39 Cf. E. FERENÞ, Pneumatologia. Duhul Sfânt, Domnul ºi de viaþã Fãcãtorul, ARCB, Bucu-
reºti 1999, 451º.u.

40 Cf. EN, 80: EnchVat 5, 1714.
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a) Trãind în lume ca semn ºi purtãtoare a harului lui Cristos, Biserica
localã de Iaºi, urmând magisteriul lui Paul al VI-lea, îºi ia drept model ºi cãlãu-
zitoare – º Ò*0(0JD\" – pe Maica Domnului. Marele evanghelizator al lumii
moderne, papa Paul al VI- lea, dupã ce a proclamat-o pe Maica Domnului, în
cadrul Conciliului al II-lea din Vatican, Mater Ecclesiae, Maica Bisericii41, în
Evangelii nuntiandi ,o invocã drept Steaua evanghelizãrii42 – Stella refulgeat
evangelisationis usque renovandae (sã strãluceascã drept Steaua evangheli-
zãrii, mereu reînnoite) –, pe care Biserica, ascultãtoare de porunca Domnului,
trebuie sã o promoveze ºi sã o îndeplineascã, mai ales în aceste timpuri difi-
cile, dar pline de speranþã. Ea e modelul ºi cãlãuzitoarea noastrã pe drumul
peregrinãrii credinþei ºi al noii evanghelizãri pe care am început-o în acest
Sinod. Motivele acestei alegeri? Ele sunt profund teologice. 

Primul constã în faptul cã sfânta Fecioarã Maria n-a fost doar prima prerãs-
cumpãratã, prima fãpturã rãscumpãratã în mod sublim – sublimiore modo
redempta43 –, dar a fost ºi prima creaturã evanghelizatã în mod minunat de
cãtre îngerul Gabriel (cf. Lc 1,28-32). În al doilea rând, sfinþitã în mod creator
încã din prima clipã a existenþei sale de cãtre Duhul harului44, Maica Dom-
nului a devenit, în Cristos, sub Cristos ºi datoritã lui, Mama noastrã în or-
dinea harului, model ºi cãlãuzitoare a tuturor credincioºilor ºi a oamenilor
pe drumul peregrinãrii credinþei.

Din aceste motive, Paul al VI-lea ºi-a încheiat monumentala exortaþie apos-
tolicã Evangelii nuntiandi astfel:

În dimineaþa Rusaliilor, preasfânta Fecioarã Maria, Neprihãnita, a condus cu ru-
gãciunea ei începutul evanghelizãrii sub lucrarea Duhului Sfânt: sã fie ea Steaua
evanghelizãrii mereu reînnoite, pe care Biserica, ascultãtoare faþã de porunca
Domnului ei, trebuie sã o promoveze ºi s-o îndeplineascã, mai ales în aceste tim-
puri, desigur, dificile, dar pline de speranþã45.

În acest context eclezial, este salutar sã ne încredinþãm ºi noi pe noi înºine
ºi reconcilierea noastrã cu Dumnezeu în mâinile ei, reconciliere care a fost
laitmotivul revenit în mod semnificativ de-a lungul Sinodului, pentru ca, sub
ocrotirea ei, sã ne continuãm reînnoita acþiune pastoralã ºi o mai eficientã
operã de evanghelizare a Bisericii noastre locale.
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41 Cf. PAUL AL VI-LEA, Discursul de încheiere a celei de-a treia perioade a Conciliului al II-lea
din Vatican (21.11.1964): EnchVat 1, 306x; E. FERENÞ, Mariologia. Maria în misterul lui Cristos
ºi al Bisericii, ARCB, Bucureºti 20032, 391-414.

42 EN, 82: EnchVat 5, 1716: „Sanctissima Virgo Maria... tamquam Stella refulgeat evangelisa-
tionis usque renovandae, quam Ecclesia, mandato sui Domini obtemperans, promovere ac per-
ficere debet praesertim hisce sane arduis, sed spei plenis temporibus!”

43 Cf. LG 53: EnchVat 1, 427.
44 Cf. LG 61: EnchVat 1, 435; E. FERENÞ, Mariologia..., 271º.u.
45 EN, 82: EnchVat 5, 1716.
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Prezenþa Mariei în Cenacol în ziua Rusaliilor, unde implora cu rugãciunile
sale darul Duhului Sfânt care o luase sub umbra sa încã de la Bunavestire,
reprezintã un eveniment central în unirea sa cu Biserica46. Unirea aceasta
are o continuitate perenã ºi o semnificaþie profundã în natura Bisericii. Maria
trebuie sã fie Steaua misticã a evanghelizãrii mereu reînnoite. Ea îºi exercitã,
de fapt, încontinuu misiunea sa maternã în Bisericã, mijlocind la Cristos
pentru cei rãscumpãraþi de el.

Maria este prezentatã de evangheliºtii Matei ºi Luca drept prima crea-
turã umanã cãreia i s-a fãcut cunoscut nucleul esenþial ºi primordial al evan-
gheliei. Ea este prezentatã ca prima evanghelizatã ºi, simultan, ca prima
evanghelizatoare (cf. Lc 1,28- 38)47.

Sfântul Luca, preluând textele profeþilor care au ca obiect bucuria mesia-
nicã, bucurie ce se revarsã peste Israelul timpurilor din urmã, o identificã
indirect pe Maria cu Fiica Sionului (cf. Sof 3,14-17; Ioel 2,21-27; Zah 2,14-15;
9,9-10). Ei îi este adresat acel 6,P"D4JT:X<0 (Lc 1,28), ca persoanei repre-
zentative a Israelului timpurilor din urmã; ei i se vesteºte acel mesaj plin de
bucurie a vieþii mesianice, anume cã Fiul Celui Preaînalt vine sã-ºi statorni-
ceascã locuinþa în ea, ca rege ºi salvator. Cu ea, Noul Chivot al Noului Legã-
mânt, Tabernacolul viu al prezenþei lui Dumnezeu printre oameni, se încheie
procesul de pregãtire al poporului ales ºi începe noul Sion, Biserica. Maria
reprezintã începutul, deja perfect, al Bisericii. Ea este Ecclesia nascens, Bise-
rica abia nãscutã, cãreia îi este adresatã evanghelia48. Ea a dovedit cã este
receptivitatea transparentã, eminent activã a harului prin acel: „Fie mie dupã
cuvântul tãu”. Ea este Biserica în persoanã ºi ca persoanã. Maria este prima
Bisericã, este Biserica vie. Ea devine cortul viu al lui Dumnezeu ºi, de aceea,
este începutul sfintei Biserici49. Misterul Mariei ºi al Bisericii se compene-
treazã ºi se ilumineazã reciproc într-un fel de perihorezã, astfel încât unul
are nevoie de celãlalt pentru a fi situat ºi pus în luminã în mod just50. Maria,
aºadar, Fiica eminentã a Sionului, este prima creºtinã evanghelizatã. Rãs-
punsul sãu la evanghelie a fost deschiderea faþã de cuvânt, receptivitatea
transparentã, eminent activã faþã de har, deschiderea faþã de planul salvific
al lui Dumnezeu, credinþa în cuvântul sãu ºi în ascultarea faþã de voinþa sa
(cf. Lc 1,38.45-48). De aceea, o alegem ºi o invocãm ca Steaua misticã a evan-
ghelizãrii. Maria este modelul ei, adevãrata mãsurã a fiinþei sale, deoarece

46 PAUL AL VI-LEA, Exortaþia apostolicã Marialis cultus (02.02.1974) (MC): EnchVat 5, 43.
47 Cf. E. FERENÞ, Mariologia..., 129-139.
48 Cf. J. RATZINGER – H. U. VON BALTHASAR, Marie, prémière Église, Médiaspaul, Paris 19933,

27 ºi 80.
49 J. RATZINGER – H. U. VON BALTHASAR, Marie, prémière Église, 96.
50 Cf. M.J. SCHEEBEN Dogmatik, V, 1819; H. U. VON BALTHASAR, Maria, icona della Chiesa, San

Paolo, Torino 1998, 48.
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este Mama Bisericii cu totul dupã mãsura lui Cristos ºi a lui Dumnezeu
care „locuieºte în ea”. ªi pentru ce altceva ar exista Biserica noastrã localã,
dacã nu pentru a fi ºi ea locuinþa ºi „semnul sacramental” al prezenþei lui
Dumnezeu în lume?

Dumnezeu n-a lucrat ºi nu lucreazã în istoria mântuirii în mod abstract.
El este unul în trei persoane, dar ºi Biserica este „mai mulþi ca într-o sin-
gurã persoanã misticã, este un subiect istoric. Cu cât noi devenim, fiecare
în parte, mai mult persoane apte de a-l adãposti pe Dumnezeu în noi, cu atât
mai mult suntem Bisericã, iar Biserica localã este ea însãºi”51.

b) Dar pentru sfântul Luca, Maria nu este numai prima evanghelizatã, ea
este ºi prima evanghelizatoare a noului Sion, a Bisericii, ºi aceasta înainte
de Rusalii. Nimeni n-a ascultat, nimeni n-a primit cuvântul lui Dumnezeu
asemenea ei, nimeni n-a trãit cuvântul lui Dumnezeu pânã la cea din urmã
fibrã a fiinþei sale asemenea Mariei. Încã din momentul în care Cuvântul
îºi statornicise prezenþa fizicã în sânul ei feciorelnic, încã de atunci exista
Biserica desãvârºitã (cf. Ef 5,27), fãrã riduri ºi fãrã patã. Încã de atunci exista
Biserica, deºi neinstituþionalizatã în Petru, aºa cum ea nu va mai fi niciodatã
dupã aceea pânã la parusie. Fiinþa ºi realizarea Bisericii stau, aºadar, la în-
ceput. În Maria, Biserica a luat trup mai înainte de a fi fost organizatã în
Petru ºi în ceilalþi apostoli52. 

Aceastã misiune a Mariei, de evanghelizatoare, chiar înainte de instituþio-
nalizarea Bisericii ºi fãrã sã facã parte din ierarhia acesteia, este prezentatã
de sfântul Luca în diferite perioade. Primul episod în care ne-o prezintã pe
sfânta Fecioarã ca evanghelizatoare este vizita ei la Elisabeta (cf. Lc 1,41.44)53.
Ea este purtãtoarea Domnului ºi a Salvatorului. Elisabeta o recunoaºte ºi o
proclamã ca Mamã a Domnului Dumnezeu, ca noua arcã a alianþei, ca taber-
nacolul escatologic al lui Dumnezeu. Conþinutul nespus de dens al acestei
prime evanghelizãri fãcute de Fecioara din Nazaret reiese din cântecul Mag-
nificat. El exprimã conºtiinþa personalã ºi vestirea din partea Mariei a nu-
cleului central al evenimentului mântuirii pe care Cristos îl realiza deja în
Ecclesia nascens, în ea însãºi, Fiica eminentã a Sionului nou. Din Magnificat
transpare conºtiinþa personalã a Maicii Domnului, rodul unei experienþe isto-
rice a Fecioarei din Nazaret, al actualizãrii planului salvific al lui Dumnezeu,
cu participarea persoanei sale smerite, în calitate de slujitoare a Cuvântului,
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51 H. U. VON BALTHASAR, Marie, prémière Église, 142-148. Sfântul TOMA DE AQUINO, Summa
theologiae, III, q. 49, a. 1: „Tota Ecclesia, quae est mysticum corpus Christi, computatur quasi
una persona cum suo capite, quod est Christus”. Cf. H. MÜHLER, L’Ésprit dans l’Église, I, Cerf,
Paris 1969, 69-75.

52 Cf. H. U. VON BALTHASAR, Marie, prémière Église, 143-144.
53 Cf. S. IRINEU, Adversus haereses, IV, 7,1: SChr 100, II, 454-458; III, 10,2: SChr 211, 119;

E. FERENÞ, Mariologia, 129-139.
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ca cea aleasã dintre cei umili ºi sãraci ai lui Iahve. Cântul Mariei este un
mesaj evanghelizator plin de semnificaþii ºi pentru noi, deoarece îi oferã Bise-
ricii noastre locale un model elocvent pentru misiunea de evanghelizare. 

Al doilea episod în care sfinþii Luca ºi Matei ne-o prezintã pe Maica Dom-
nului ca evanghelizatoare este vizita pãstorilor ºi a magilor fãcutã Pruncului
Isus la Betleem (cf. Lc 2,8-20; Mt 2,1-12)54. Mãrturiile celor doi evangheliºti
conþin date importante ale kerigmei primare despre aportul personal al Mariei
la rãspândirea credinþei ºi a mesajului evanghelic printre cei care aparþineau
de Biserica iudeilor ºi de Biserica pãgânilor convertiþi. Pãstorii ºi magii erau,
de fapt, reprezentanþii acestor Biserici. Pentru primii, chiar dacã prima ves-
tire a evangheliei au primit-o de la îngeri, confruntarea cu ea are loc în pre-
zenþa ºi cu mãrturia Mariei ºi a lui Iosif (cf. Lc 2,8-14). Semnificativã e con-
cluzia lui Luca: „Apoi, pãstorii s-au întors preamãrindu-l ºi lãudându-l pe Dum-
nezeu pentru tot ce au auzit ºi au vãzut, dupã cum le-a fost spus” (Lc 2,20). 

În relatarea lui Matei despre vizita magilor este schiþatã manifestarea lu-
minoasã a Mântuitorului neamurilor: „Intrând în casã, au vãzut copilul îm-
preunã cu Maria, mama lui” (Mt 2,11). Marele mister al mântuirii, Cristos,
se manifestã lumii prin mijlocirea ºi mãrturia Mariei. Conciliul al II-lea din
Vatican ne prezintã în mod nespus de sugestiv rolul Mariei la vestirea salvi-
ficã a lui Cristos: „Apoi, la naºtere, Nãscãtoarea de Dumnezeu le-a arãtat,
plinã de bucurie, pãstorilor ºi magilor pe Fiul sãu întâi- nãscut”55.

Al treilea episod în care atât Conciliul al II-lea din Vatican cât ºi Paul al
VI-lea în Marialis cultus56 vãd un alt moment al acþiunii evanghelizatoare
a mamei lui Isus este nunta din Cana (cf. In 2,1- 12)57. Referindu-se la acest
eveniment, sfântul Irineu ne spune cã în Maria s-au întâlnit bucuriile lui
Abraham care-l presimþea pe Mesia (cf. In 8,56), iar în cântul ei rãsunase deja
profetic vocea Bisericii. De fapt, în bucuria ei, Maria îl proclamã pe Domnul
în numele Bisericii. Acelaºi lucru se întâmplã ºi la Cana. Maria, Mama lui
Isus, în stare de orantã, îl roagã pe Isus sã-ºi manifeste gloria sa discipolilor,
iar prin aceasta, Bisericii. La Cana, mama lui Isus are acelaºi rol pe care l-a
avut mai târziu în Cenacol înainte de ziua Rusaliilor: rolul de mijlocitoare
a darului revelaþiei ºi al mântuirii. În Bisericã, Maria continuã sã fie ceea
ce a fost la Cana: colaboratoarea, asociata la opera dezvãluirii misterului sãu,
mijlocirea mântuirii ºi cãlãuzitoarea oamenilor la cuvântul definitiv ºi total
al evangheliei lui Cristos: „Faceþi tot ce vã va spune” (In 2,5). Cuvintele
acestea reprezintã testamentul spiritual al Mariei, fiind, de fapt, ultimele
cuvinte ale ei transmise de evangheliºti în Noul Testament. 

54 Cf. E. FERENÞ, Mariologia, 140-156.
55 LG 57: EnchVat 1, 431. Cf. E. FERENÞ, Mariologia, 129º.u.
56 Cf. MC 18: EnchVat 5, 42.
57 Cf. E. FERENÞ, Mariologia, 196-213.
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În sfârºit, prezenþei ei semnificative la jertfa Fiului din ea nãscut, pre-
zenþã care ne aratã cã a fost profund asociatã lucrãrii mântuitoare a Rãscum-
pãrãtorului ei ºi al nostru, îi urmeazã prezenþa sa orantã din Cenacol, înainte
de Rusalii. Prezenþa ºi participarea mamei lui Isus la evenimentul Rusaliilor
este unul dintre elementele cele mai semnificative ale misiunii sale în Bise-
ricã. Ea a implorat prin rugãciunea ei maternã atotputernicã Fiului ei darul
Duhului Sfânt pentru ea ºi pentru noi. Acesta este un alt moment al acþiunii
sale evanghelizatoare (Fap 1,13-14)58. Cu Rusaliile, mãrturia individualã a
Mariei de la începuturile mântuirii devine misiune ºi mãrturie eclezialã despre
misterul lui Cristos.

În concluzie, trebuie sã recunoaºtem cã acþiunea evanghelizatoare a Mariei,
înfãptuitã cu prezenþa, cuvintele ºi atitudinile sale la începuturile istoriei
mântuirii umane alãturi ºi dependent de Isus; rugãciunea ºi iubirea ei ma-
ternã care o unesc cu Biserica în cântul Magnificat ºi la Rusalii, continuarea
de-a lungul veacurilor a acestei uniri, a acestei asistenþe ºi cãlãuziri în opera
de evanghelizare a Bisericii l-au determinat pe Paul al VI-lea s-o numeascã
ºi s-o invoce pe Maica Domnului, Mama Bisericii, cu titlul de Stea a evanghe-
lizãrii59.

A fi Steaua evanghelizãrii ecleziale mereu reînnoite în Bisericã înseamnã,
aºadar, a fi mama, modelul ºi cãlãuzitoarea eminentã a Bisericii pe drumul
peregrinãrii ei în credinþã. Maica Domnului este mijlocitoarea puternicã a
Bisericii la Cristos, Fiul sãu, mijlocire ce reprezintã ºi pentru noi garanþia
eficienþei vestirii mântuirii ºi a vitalitãþii Bisericii noastre locale60.

CCoonncclluuzziiee

Aflându-ne, aºadar, încã în plinã desfãºurare a Sinodului Diecezan, la în-
demnul lui Paul al VI-lea, ne întrebãm din nou: Ecclesia, quid sentis de te
ipsa?, Bisericã, ce simþi despre taina fiinþei tale? Recunoscându-ne opera
Preasfintei Treimi ºi, ca atare, sacrament al prezenþei ºi al operei rãscum-
pãrãtoare a lui Cristos în ambientul nostru socio-cultural, în aceastã ordine
a harului, ne simþim datori sã-i mulþumim lui Cristos „care ne-a iubit ºi s-a
dat pe sine însuºi pentru noi” (Gal 2,20). Dar în spatele acestei autodãruiri
a lui Cristos simþim cã stã dãruirea lui Cristos din partea Tatãlui în colabo-
rare cu Duhul Sfânt. Gratitudinea noastrã, aºadar, se îndreaptã cãtre Tatãl
în Cristos, dãruit pentru noi prin intermediul Duhului Sfânt.
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58 Cf. MC 18: EnchVat 5, 43.
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În aceºti trei ani în care am parcurs împreunã drumul peregrinãrii în cre-
dinþã, am devenit mai conºtienþi cã tocmai autodãruirea aceasta a lui Cristos
prin cuvânt ºi Euharistie face din noi trupul sãu, Biserica, mireasa sa, vas ales
în care revarsã din plinãtatea harului sãu „capital”.

Din aceastã „plinãtate” face parte evanghelia ºi sfintele sacramente. Evan-
ghelia reprezintã principiul întregii noastre vieþi bisericeºti, fiind evanghelia
vieþii ºi a mântuirii noastre. Sacramentele care converg toate spre Euharistie,
spre Taina tainelor, sunt acte ale Domnului ºi ale Duhului sãu, prin care se
actualizeazã în mijlocul nostru lucrarea rãscumpãrãrii noastre sãvârºite de
Cristos prin misterele vieþii sale.

Acestei autodãruiri a lui Cristos, din partea Bisericii locale, trebuie sã-i
corespundã autoînþelegerea sa. În forþa acesteia, ea ºtie cã îi poate examina
pe cei care voiesc sã se uneascã cu ea prin intermediul marelui sacrament
iniþiatic, ºtie cã îi poate reuni pe deplin cu sine, în trupul lui Cristos, pe cei
care se decid sã trãiascã în ea o adevãratã viaþã creºtinã de credinþã, ºtie, de
asemenea, cã îi poate exclude de la comuniunea sa pe cei care în mod deci-
zional nu corespund imaginii sale de viaþã creºtinã. Toate aceste atitudini exis-
tenþiale, mai ales ultima, se bucurã de o perfectã garanþie neotestamentarã.
Ceea ce aparþine Bisericii aparþine, de asemenea, fiecãrui creºtin, cu condiþia
ca el sã voiascã ºi sã trãiascã în conformitate cu evanghelia primitã de la
Cristos.

Ce înseamnã aceasta? Din conºtientizarea fiinþei noastre ecleziale reiese
cã, în afarã de Cristos, noi trebuie sã fim recunoscãtori ºi faþã de Biserica lo-
calã. Fiecare dintre noi datorãm fiinþa noastrã creºtinã iniþierii primite de
la ea. Ei îi datorãm ºi harurile sacramentale, însãºi viaþa creºtinã trãitã în
interschimbul comuniunii ecleziale. Numai conºtientizând aceste adevãruri,
putem ieºi din starea membrelor care se limiteazã sã primeascã totul pasiv,
pentru a deveni rodnici la rândul lor, conlucrând la naºterea altor vieþi creº-
tine în lume. Dupã ce am fost evanghelizaþi, ne descoperim în însãºi fiinþa
noastrã eclezialã „misionari”. De aceea, simþim urgent nevoia de a transmite
altora cele primite, simþim nevoia de a evangheliza, la rândul nostru, prin
cuvinte ºi mãrturia vieþii. O datã ce am acceptat sã devenim membre ale Bise-
ricii, nu putem sã nu ne angajãm la rãspândirea credinþei în Cristos. În lumea
harului, nu putem rãmâne pasivi. Acceptând în mod matur sã devenim creº-
tini, ne-am dat consimþãmântul ca Dumnezeu ºi Biserica sã dispunã de noi.
Oferindu-ne viaþa iubirii lui Dumnezeu, ne-am consfinþit persoanele voinþei
sale salvifice, ceea ce face ca viaþa noastrã sã îmbrãþiºeze într-un anumit sens
dimensiunile Bisericii, intenþiile acesteia. Numai atunci vom deveni, cum spu-
neau sfinþii pãrinþi, „oameni ai Bisericii” – anima ecclesiastica – în lumea
contemporanã.

Aºadar, nu ne putem resemna sã primim pasiv comorile harului ºi sã-i mul-
þumim doar lui Dumnezeu. Dimpotrivã, pe mãsurã ce le primim, modul cel
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mai bun de a ne manifesta gratitudinea este sã muncim activ cu Biserica ºi
în Bisericã, exercitându-ne astfel „preoþia universalã” sau cea „ministerialã”,
pentru a transmite altora harurile primite. În acest mod, devenim mai bogaþi,
deoarece, trãind în inima Bisericii, îi vom atrage spre acest centru ºi pe cei
care trãiesc la periferia ei, mulþumindu-se sã primeascã pasiv darurile ei.

Paul al VI-lea comparã râvna fiecãrui membru în Bisericã cu undele concen-
trice ale apei liniºtite ale unui lac, unde provocate de aruncarea unei pietre,
unde care treptat se lãrgesc ºi se suprapun reciproc. Piatra mai mare pro-
voacã un cerc mai mare, care se suprapune celor mai mici, provocate de cele-
lalte pietre, fãrã a le anula, ºi, simultan, primeºte, la rândul sãu, fluxul celor-
lalte. În Bisericã, altfel spus, nimeni nu dãruieºte fãrã sã primeascã la rândul
sãu, ºi aceasta pentru simplul fapt cã toþi primim de la Cristos tot ceea ce
suntem ºi avem. Aºa cã ceea ce dãruim altora este numai un rãspuns ºi un
efect al acestei primiri. Cu cât primirii darurilor lui Cristos îi corespunde o
mai mare disponibilitate de a le primi ºi de a le transmite altora, cu atât se
intensificã vitalitatea Bisericii locale, de care beneficiazã, la rândul ei, Biserica
universalã61.

Fiinþa noastrã eclezialã ne angajeazã nu numai iubirea recunoscãtoare,
ci ºi libertatea creºtinã, acea libertate pe care noi nu ne-o procurãm cu forþa,
ci ne este datã de Dumnezeu, întrucât el, în mijlocul tuturor împrejurãrilor
existenþei noastre, ni se autodãruieºte.

Botezul, deja, a întipãrit în noi o orientare fiinþialã spre Cristos, Omul desã-
vârºit, pe care, urmându-l, orice om devine mai mult om62. În virtutea acestei
orientãri fundamentale ºi ultime a vieþii noastre, acceptãm fãrã rezerve toatã
viaþa umanã concretã, cu toate încercãrile, limitele ºi evenimentele neînþe-
lese. În calitate de creºtin, omul se deosebeºte în multe privinþe de necreºtin:
e botezat, primeºte sacramentele, face parte dintr-o comunitate determinatã
de la care primeºte normele de viaþã, ceea ce-l face sã-ºi însuºeascã un anu-
mit stil de viaþã cu acea naturaleþe pe care o manifestã ºi faþã de realitãþile
pre-date din viaþa sa, realitãþi care sunt sustrase arbitrului sãu. Caracteris-
tica vieþii sale creºtine constã tocmai în faptul cã el se acceptã aºa cum este,
fãrã a se închide sarcinilor ce-i sunt puse pe umeri.

Din acest unghi de vedere, vom putea caracteriza viaþa creºtinã tocmai cu
viaþa libertãþii. Libertatea creºtinã este o libertate rãscumpãratã de Cristos.
Ea îi impune creºtinului unele sarcini pe care el le va binecuvânta, asumân-
du-le. Libertatea, în fond, constã în deschiderea personalã spre Fiinþa de-
plinã, spre Adevãrul absolut, spre Frumosul universal, spre Iubirea lui Dum-
nezeu. Aceasta este libertatea care caracterizeazã existenþa creºtinã, din
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moment ce Cristos ne-a eliberat pentru a trãi în libertate. Adevãrul sãu ne
face cu adevãrat liberi (In 8,32).

Aceastã libertate nu constã în absenþa condiþionãrilor neplãcute care ne
determinã existenþa. Noi, care am venit pe lume fãrã a fi interpelaþi, noi,
care murim fãrã sã ni se cearã consimþãmântul, noi, care am fost aºezaþi
într-un determinat spaþiu vital fãrã sã fi fost întrebaþi, ne bucurãm de o liber-
tate relaþionalã, o libertate ce se desãvârºeºte în comuniunea cu Cristos. De
aceea, în calitate de creºtini, credem cã chiar în mijlocul acestei vieþi încer-
cate existã o poartã ce duce spre libertatea pe care nu ne-o procurãm cu pute-
rile noastre, dar care ne este datã de Dumnezeu, întrucât el, în mijlocul tu-
turor greutãþilor ºi al necazurilor existenþei noastre, ni se autodãruieºte63.
Siguri de iubirea sa biruitoare, ne acceptãm chiar existenþa obscurã, amarã,
durã ºi plinã de pericole, siguri fiind cã Dumnezeu biruie cu iubirea sa atot-
puternicã în mijlocul pericolelor care ne ameninþã existenþa.

În aceastã angajare existenþialã a iubirii recunoscãtoare ºi a libertãþii vieþii,
suntem însoþiþi ºi cãlãuziþi, aºa cum am vãzut în ultimul paragraf, de Maica
Domnului, Steaua misticã a noii evanghelizãri64. Ea este Steaua care ne cãlãu-
zeºte paºii spre întâlnirea cu Domnul, cu Acela care este centrul ºi þinta omului
ºi a întregii istorii umane.
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