
EDITORIAL

Biserica lui Cristos este esenţialmente catolică, universală. Această 
notă a sa, pe lângă faptul că este constitutivă, îi asigură şi un plus de ener-
gie pentru a răzbate pe căile întortocheate ale istoriei. Catolicitatea respec-
tivă, aşa cum s-a întâmplat şi în primele secole, trebuie înţeleasă nu doar 
la nivel geografic, ci şi din perspectiva doctrinei sale.

Un alt principiu care s-a afirmat din ce în ce mai mult în ultimele dece-
nii se referă la unitatea în diversitate. Biserica este una şi unitară, însă 
ideile teologice sunt multiple. Cei mai mulţi consideră că acest aspect al 
pluralităţii este un factor de bogăţie şi progres pentru Trupul mistic al lui 
Cristos.

Cele două componente, catolicitatea şi pluralitatea, se pot regăsi şi în colec-
ţia de faţă, care reuneşte articole cu teme variate, începând de la subiecte 
de interes biblic, trecând prin elaborări dogmatice şi ajungând până la tra-
tarea unor aspecte mai practice ale credinţei sau ale vieţii creştine în gene-
ral. Nu lipsesc nici tematici referitoare la viaţa omului văzută din perspec-
tiva muncii şi a educaţiei.

Firul roşu care uneşte temele dezbătute este cel ecleziologic. Biserica 
este privită din perspectiva componenţei sale. În acest cadru se inserează 
prezentarea imaginii preotului drept ucenic al lui Cristos. Un alt aspect 
este sinodalitatea, latură surprinsă în tratarea istoriei sinoadelor din Mol-
dova. Biserica se clădeşte pe sângele martirilor, un model fiind propus în 
persoana monseniorului Vladimir Ghika. Aceeaşi Biserică trăieşte într-o 
societate umană unde se cultivă valorile esenţiale: educaţia şi munca. În 
viziune creştină, cele două componente sunt aspecte fundamentale ale per-
soanei umane care trebuie să meargă către desăvârşire la toate nivelurile.

Toate aceste contribuţii au menirea de a-şi aduce aportul la cunoaşterea 
lui Cristos, Mirele şi Capul Bisericii, la înţelegerea mai profundă a miste-
rului poporului lui Dumnezeu şi la o trăire mai conştientă a vieţii creştine 
în spiritul carităţii pentru a ajunge la sfinţenie şi la viaţa veşnică fericită.

Pr. Iulian Faraoanu


