
EDITORIAL

Anul credinţei (11 octombrie 2012 – 24 noiembrie 2013) constituie, fără 
îndoială, un moment special de har, menit să contribuie la redescoperi-
rea, creşterea şi transmiterea credinţei, ca lumină şi busolă ce poate călă-
uzi omul pe drumul istoriei sale personale şi comunitare. În acelaşi timp, 
poate fi o ocazie potrivită de a ne reînnoi convingerile personale, de a regăsi 
sensul comuniunii ecleziale, de a consolida motivaţiile noastre religioase 
şi, mai ales, de a ne converti.

Pentru a putea realiza aceste deziderate, Sfântul Părinte papa Bene-
dict al XVI-lea ne-a indicat o cale privilegiată prin Scrisoarea apostolică 
Porta fidei, prin care a proclamat Anul credinţei. În acest document papa 
reaminteşte „exigenţa de a redescoperi drumul credinţei pentru a pune în 
lumină cu tot mai mare claritate bucuria şi entuziasmul reînnoit al întâl-
nirii cu Cristos” (Benedict al XVI-lea, Porta fidei, nr. 2).

În acest orizont, un instrument deosebit este Catehismul Bisericii 
Catolice, care prin structura sa prezintă dezvoltarea credinţei în raport 
cu marile teme ale vieţii cotidiene, relevând că ceea ce este propus nu este 
o simplă teorie, ci întâlnirea cu o Persoană care trăieşte în Biserică. Papa 
accentuează că, „pentru a avea acces la o cunoaştere sistematică a conţi-
nuturilor credinţei, toţi pot găsi în Catehismul Bisericii Catolice un ajutor 
preţios şi indispensabil. Catehismul constituie unul dintre roadele cele mai 
importante ale Conciliului al II-lea din Vatican”. Ştim bine că anul aces-
ta se împlinesc 50, respectiv 20 de ani de la cele două mari evenimente: 
deschiderea Conciliului al II-lea din Vatican şi publicarea Catehismului 
Bisericii Catolice. 

Ţinând cont de îndemnurile Sfântului Părinte din această scrisoare, 
de sugestiile episcopului nostru diecezan şi de celelalte circumstanţe deja 
amintite şi voind să fim în comuniune de credinţă şi trăire cu întreaga 
Biserică, ne-am propus să marcăm şi noi acest An al credinţei prin câteva 
iniţiative speciale, printre care şi acest simpozion. Titlul ales, „Transmite-
rea credinţei”, nu este deloc întâmplător sau generalizant, ci se naşte din 
conştiinţa clară a Bisericii, aşa cum subliniază şi Sfântul Părinte în acelaşi 
document: „Conţinuturile esenţiale care de secole constituie patrimoniul 
tuturor credincioşilor au nevoie să fie confirmate, înţelese şi aprofundate 
în manieră mereu nouă, cu scopul de a da mărturie coerentă în condiţii 
diferite de cele din trecut” (Benedict al XVI-lea, Porta fidei, nr. 4).



Fiind într-o instituţie de formare a preoţilor, a viitorilor păstori şi teo-
logi, trebuie să ţinem seama de îndemnul făcut de Comisia Teologică In-
ternaţională în mesajul transmis cu ocazia Anului credinţei: „Teologul lu-
crează pentru a încultura în inteligenţa umană, sub formele unei ştiinţe 
autentice, conţinuturile inteligibile ale «credinţei, care a fost transmisă 
credincioşilor o dată pentru totdeauna» (Iuda 3). Însă el îndreaptă o aten-
ţie cu totul specială şi spre actul însuşi de a crede. Teologia tinde «să înţe-
leagă în mod mai profund nu numai conţinuturile credinţei, ci împreună 
cu acestea şi actul cu care decidem să ne încredinţăm total lui Dumnezeu, 
în deplină libertate. De fapt, există o unitate profundă între actul cu care 
se crede şi conţinuturile cărora le dăm asentimentul nostru»” (Benedict al 
XVI-lea, Porta fidei, nr. 10).

Munca teologului, misiunea sa, este tocmai aceea de a tinde spre „o 
cunoaştere care generează, hrăneşte, apără şi întăreşte credinţa suprem 
salutară”, ne spune sfântul Augustin (Augustin, De Trinitate, XIV, 1, 3). 
Aşadar, teologul, în colaborare responsabilă cu magisteriul, trebuie să-şi 
însuşească acele conţinuturi esenţiale şi tradiţionale din patrimoniul cre-
dinţei, să le pună în practică, dar, în acelaşi timp, are datoria de a crea un 
pod, o punte de legătură între ceea ce se găseşte în izvoare, în Sfânta Scrip-
tură şi în tradiţia Bisericii şi ceea ce reprezintă necesităţile, preocupările 
şi capacitatea de înţelegere a omului de astăzi. 

Ca şi în celelalte domenii ale vieţii cotidiene, atunci când este vorba 
despre credinţă, se folosesc cuvinte, ne servim de un limbaj, dar, din pă-
cate, acest limbaj este deseori considerat ca fiind închis, codificat, secret 
(„ezoteric”) pentru omul de astăzi, De aceea, ar fi bine să se ţină cont de 
regula kantiană, căreia îi este supus orice limbaj: „Conceptele fără intuiţii 
sunt goale, intuiţiile fără concepte sunt oarbe”. De fapt, problema limba-
jului credinţei şi pentru credinţă rezumă în sine majoritatea dificultăţilor 
pe care Biserica le întâlneşte astăzi. În acest sens, transmiterea credinţei 
înseamnă, pe de o parte, a păstra şi a duce mai departe ceea ce am primit 
şi, pe de altă parte, a ajuta omul de astăzi să identifice acest depozit al 
credinţei şi să se poată bucura de el, descoperindu-i bogăţia şi frumuseţea.

Sperăm ca simpozionul de astăzi să fie încă o candelă care să ne lumineze 
drumul spre porta fidei şi, prin ea, spre întâlnirea cu Dumnezeu. 
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