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La mijlocul anilor ’60 s-a dezvoltat în Europa Occidentală şi America un
curent teologic numit „teologia morţii lui Dumnezeu”. Era vorba de o concepţie
teologică determinată de presupusa opoziţie dintre Dumnezeu şi omenire. Ea a
determinat aşa numita „teologie negativă” al cărei punct central este îndoiala cu
privire la existenţa lui Dumnezeu. Aceasta era rodul evoluţiei „culturale” a cărei
origine se află în Iluminism. Din secolul al XVI-lea, această gândire centrată pe om
şi-a exercitat influenţa asupra vieţii ştiinţifice şi culturale mai cu seamă în Europa.
Acea evoluţie culturală a condus spre ceea ce cunoaştem astăzi ca fiind procesul de
secularizare. Teologia morţii lui Dumnezeu a fost o tentativă de desacralizare a
teologiei, aceasta fiind una din ultimele discipline care urma să treacă prin procesul
de „purificare” din partea intelectului ştiinţific uman.
O transformare culturală fundamentală se aseamănă cu demolarea unei
clădiri care ar trebui să fie un proces ce implică mai multe etape. Accentuarea
priorităţii intelectului uman a început cu ştiinţele exacte ale căror aplicaţii
transformau direct viaţa practică. S-a modificat apoi viaţa socială şi politică, cea
religioasă fiind şi ea afectată de noile idei. Partea dureroasă este că, înainte ca
evoluţia culturală să aibă efecte pozitive, a avut loc o activitate distructivă şi
aceasta cu efecte descurajatoare. În fapt, aşa numita teologie a morţii lui Dumnezeu
reprezintă o astfel de fază de distrugere a imaginii lui Dumnezeu care, se
consideră, nu mai exprimă adecvat prezenţa Celui Atotputernic într-o lume ce se
doreşte raţională.
Ideea centrală în Iluminism este autonomia omului. Omenirea consideră că
este capabilă să cerceteze şi să descopere legile care stau la baza tuturor aspectelor
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lumii. De aceea, se întrebă „Care e natura lucrurilor?”, „Cum funcţionează
acestea?”, „Din ce sunt făcute?”. „Analiza” devine cea mai importantă activitate
ştiinţifică, iar motorul care o animă este îndoiala absolută; doar cel care are dubii
poate să aibă o privire de ansamblu a realităţii aşa cum este ea.
În consecinţă, realitatea e văzută ca un lanţ mecanicist de cauze şi efecte.
Pentru a ajunge la efecte există tentaţia de a influenţa cauzele. Omul e încântat de
posibilităţile ce i se deschid de a se vedea ca autor al propriei sale lumi. El nu se
mai recunoaşte doar ca parte a creaţiei, ci ca cineva care poate influenţa lucrurile şi
evenimentele. Creaţia s-a transformat din simplă materie primită şi care trebuie
cinstită într-o provocare pentru mintea şi activitatea omului.
Cei trei maeştri ai neîncrederii („maîtres de la méfiance”) – un termen al
filosofului francez Paul Ricœur, Marx, Nietzsche şi Freud – trebuie evaluaţi din
această perspectivă. Marx încearcă să descopere legile care guvernează structura
societăţii, care nu mai e privită ca fiind o realitate divină. Freud se întrebă cum este
motivat comportamentul uman şi cum funcţionează mintea umană. După el, nu
numai Atotputernicul poate avea acces spre interiorul minţii umane, ci şi omul.
Nietzsche este cel ce încearcă să Îl prezinte pe Dumnezeu ca ipoteză inutilă.
Secularizarea
Viziunea noastră cu privire la rolul Celui Atotputernic devine foarte
neclară pe măsură ce descoperim tot mai multe legi care guvernează lumea creată
şi realitatea umană. De vreme ce nu avem nevoie de Dumnezeu pentru a ne explica
existenţa lumii, de ce oare ar mai trebui să ne bazăm sau să mai vorbim despre El?
Consecinţa interzicerii progresive a lui Dumnezeu din gândirea ştiinţifică
este că însăşi Bisericii îi este uzurpată poziţia centrală pe care o avea în societatea
tradiţională. Rezultatul este marginalizarea socială a Bisericii. Această mutaţie este
fundamentală pentru că, odată cu religia, care îşi pierde din semnificaţia evidentă
de a-i face pe oameni să se înţeleagă pe ei înşişi, se distruge şi sensul de
apartenenţă care le dă sentimentul împlinirii. Atât viaţa particulară cât şi cea
socială se fragmentează. Aceasta provoacă sentimente de nesiguranţă şi
însingurare.
Există în televiziune un post care prezintă pe ecran toate emisiunile
difuzate la un moment dat pe diverse canale. Ecranul este divizat în douăzeci sau
treizeci de mici imagini, fiecare prezentând un program fără legătură cu celelalte.
Aceasta imagine poate fi interpretată ca o metaforă a vieţii moderne: divizată în
nenumărate părţi, aproape fără legătură una cu cealaltă. Este abandonată ideea
istoriei şi a semnificaţiei ei fundamentale. Ideea de adevăr universal şi dorinţa
părtăşiei pline de sens la o comunitate de credinţă este considerată depăşită.
Accentul se pune pe individ, care trebuie să-şi găsească unitatea în propria viaţă.
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De aceea, consecinţele procesului de secularizare sunt atât individualismul cât şi
pluralismul.
Trebuie să adăugăm aspectul economic: importul de mână de lucru ieftină
din ţările din zona mediteraneană a adus islamul în ţările occidentale după cel deal doilea război mondial. Prezenţa acestei religii demonstrează că există alternativă
la creştinism, acesta nemaifiind singurul mod de a da vieţii un conţinut religios.
Dar nu numai prezenţa străinilor subminează poziţia monopolizantă a
creştinismului, ci şi faptul că Bisericile nu au fost mereu capabile să răspundă
îndoielilor generate de dezvoltarea ştiinţei. Autoritatea firească a Bisericii se
diminuează făcând ca unii oameni să abandoneze creştinismul ca având o viziune
desuetă asupra lumii şi vieţii. Unii caută alte forme de religie ori idei filosofice,
alţii nu manifestă interes pentru nici o religie. În acest ultim caz, putem conclude
că, ceea ce comunismul nu a reuşit prin forţă, se realizează prin secularizare,
dublată de situaţia economică prosperă din Occident.
Cu toate acestea, nu se poate spune însă că religia este pe cale de dispariţie
în Occident. Societăţile Europei occidentale sunt ca un labirint religios în care
oferta de alternative religioase este extrem de largă. Societatea olandeză poate
ilustra acest fapt: în Olanda trăiesc 800 000 musulmani (marea majoritate fiind de
origine turcă şi arabă, adesea asimilaţi ca olandezi), 200 000 hinduşi şi 170 000
budişti, practic toţi fiind olandezi care au abandonat credinţa creştină şi s-au
regăsit în filosofiile orientale. Mai mult de jumătate din populaţia Olandei nu mai
aparţine nici unei Biserici sau vreunei forme de asociaţie religioasă (populaţia
Olandei se ridică la 15 000 000). În ciuda acestei situaţii complexe şi a aşteptărilor
teologiei morţii lui Dumnezeu, nu se poate spune că occidentalii nu mai găsesc nici
un interes în religie. Din contră, mai mult ca înainte, oamenii caută o identitate
religioasă proprie. A ajunge la înţelegerea religiei e o responsabilitate personală, iar
construirea unui model de viaţă ghidat de religie, o problemă personală. De aceea,
mulţi au o preocupare religioasă generală.
Se pare că situaţia actuală se poate compara cu cea a Bisericii prezentate în
Epistola către Corinteni. Ca şi în vremea lor, în societatea noastră există multe
ideologii care se prezintă ca fiind căi spre mântuire. Acestea îi provoacă pe creştini
să mărturisească credinţa lor ca având o valoare specială, ea punând viaţa umană
într-o lumină specială. Nici una nu proclamă nulitatea celorlalte căi de accedere la
o înţelegere superioară, propăvăduirea Scripturii având efect doar atunci când
creştinii sunt gata să intre în dialog cu alte ideologii şi religii. Este important ca
oamenii să mărturisească ceea ce consideră semnificativ în vieţile lor.
Propovăduirea Evangheliei este determinată de apariţia unor discursuri cu
substanţă, nu doar pentru că acestea pot fi evaluate din punctul de vedere al
tradiţiei creştine, ci şi pentru că înţelegerea credinţei creştine e îmbogăţită de

respectivele tradiţii. În acest fel, trebuie să ne străduim să înţelegem fragmentele de
viaţă religioasă, prezente în societatea noastră, într-o formă înnoită, cu referire
directă la Dumnezeu. Această situaţie ne-ar putea face să redescoperim
dimensiunea relaţională a credinţei noastre în cadrul Bisericii. Comunitatea
credincioşilor poate fi inspirată nu doar de tradiţie, ci şi de inspiraţia personală pe
care fiecare o poate găsi în Scriptură – istoria relaţiei lui Dumnezeu cu lumea – de
relaţia cu Hristos, de recunoaşterea faptului că Duhul Sfânt este prezent şi activ în
orice creştin.
Este posibil ca eclesiologia vechi-catolică să ofere o anumită deschidere
situaţiei prezente. Într-un anumit fel, credinţa vechi-catolică acordă mare valoare
aspiraţiei religioase a fiecărui credincios, care este cel mai important subiect în
construirea comuniunii de credinţă.
Chemarea lui Dumnezeu
Într-o societate seculară este foarte important ca membrii ei creştini să
mărturisească iubirea şi deschiderea lui Dumnezeu pentru lume, centrul creaţiei
Lui. Deşi Biserica este o comunitate de oameni, ea are ca dimensiune şi o altă
realitate. Biserica este fundamentată pe Dumnezeu, împărtăşind viaţa Lui şi efortul
Lui de a mântui creaţia. Suntem o comunitate dacă răspundem chemării lui
Dumnezeu. În acest mod participăm la grija Sa pentru lume.
Invitaţia lui Dumnezeu este fundamentală. În Facerea citim cum omul este
chemat de Dumnezeu nu doar pentru a avea grijă de creaţie, ci şi pentru a fi
co-autor al unor lucruri viitoare. Omul este chemat să îşi asume răspunderea pentru
creaţie, care îi este oferită din mâinile lui Dumnezeu. Faptul că omul îşi asumă
răspunderea pentru creaţie nu înseamnă că Dumnezeu l-a lăsat singur. Dumnezeu
rămâne permanent în legătură cu creaţia care s-a născut din iubirea Sa şi
împărtăşeşte grija Sa pentru creaţie. El caută parteneri şi aşteaptă ca omenirea să
accepte această invitaţie. Omului i se cere să facă o alegere fundamentală; când el
răspunde chemării, acest parteneriat ia formă văzută. Colaborarea este consecinţa
supremă a actului creaţiei, pe care Dumnezeu doreşte să o desăvârşească. Simbolul
conlucrării este curcubeul, din Cartea Facereii, cap. 9.
Parteneriatul dintre Dumnezeu şi lume constituie fundamentul a ceea ce se
poate numi „grija pentru eliberare” a lui Dumnezeu. În Ieşirea citim despre faptul
ca Dumnezeu a văzut nefericirea oamenilor şi că le simte suferinţa. De aceea, el îi
cheamă pe Moise şi pe israeliţi să se implice în procesul de eliberare.
Împreună-lucrarea depinde atât de chemarea lui Dumnezeu, cât şi de
disponibilitatea oamenilor. Conlucrarea e un dar dumnezeiesc trimis oamenilor, dar
ea nu este lipsită de sens din partea lui Dumnezeu, ci este esenţială în planul lui
Dumnezeu de realizare a unei vieţi vrednice. Cinstea lui Dumnezeu este „plinirea”
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oamenilor. Cei care răspund lui Dumnezeu, poartă grijă şi pentru eliberarea
semenilor din păcat.
La fel ca în cazul lui Iisus: El îşi descoperă identitatea în relaţia Sa cu
Tatăl din ceruri. Identitatea Sa ca eliberator nu este rezultatul unei realizări
personale şi nici a unor circumstanţe istorice specifice. Ea rezidă în legătura intimă
a lui Iisus cu Tatăl, pe care El Îl numeşte „Abba” (Părinte). Eliberarea proclamată
şi realizată de Iisus presupune începutul parteneriatului între Tatăl şi orice om.
Iisus îi eliberează pe oameni pentru ca ei să intre în „comuniunea dumnezeiască de
iubire”. Se poate afirma că parteneriatul cu Dumnezeu – ca împlinire a unei vocaţii
– este esenţa identităţii oamenilor aleşi din Scriptură şi al lui Iisus Însuşi. Este, de
asemenea, nucleul identităţii noastre ca popor al lui Dumnezeu.
Conlucrarea dintre Dumnezeu şi lume este baza legăturilor dintre oameni.
Noi primim harul deschiderii faţă de ceilalţi. Mai mult: legăturile dintre oameni
sunt consecinţa acelui tip de convieţuire existent în Dumnezeu Însuşi. Această taină
este exprimată în tradiţia creştină de simbolul Sfintei Treimi. Se poate spune:
Dumnezeu-întreit creează oamenii-înfrăţiţi.
Sfânta Treime este imaginea comuniunii din Dumnezeu. Când Dumnezeu
în Treime ni se arată, el se revelează ca Dumnezeu-Mântuitorul, un Dumnezeu pe
care Îl cunoaştem graţie lucrării de mântuire pe care o exercită asupra noastră şi în
noi. În această revelare a Sa, Sfânta Treime ne atrage atenţia asupra unor premise
ale relaţiilor intrinsece dintre Persoanele divine. Învăţătura despre realitatea
interioară a Sfintei Treimi se bazează pe aceste premise şi pe legătura eternelor
relaţii dintre Persoanele divine şi lucrarea lor mântuitoare.
În acest fel „vedem” că iubirea în Dumnezeu dintre Persoanele divine este
perfectă iar uniunea lor este supremă. Dar astfel, distincţiile dintre Persoanele
divine nu sunt abolite în cadrul acestei uniri, altfel legătura vie dintre ele ar fi
imposibilă.
Creştinii ştiu că toţi oamenii sunt fraţi şi surori. Surorile şi fraţii se nasc
dintr-un tată şi o mamă, ceea ce înseamnă că oamenii sunt surori şi fraţi deoarece
au o origine comună. În orice fiinţă umană, fratele sau sora mea, văd manifestarea
aceluiaşi izvor de viaţă care se arată în mine, însă în mod diferit. De aceea, trebuie
să mă bucur de toate acele daruri ale lui Dumnezeu pe care eu nu le am, iar
semenul meu trebuie să împartă cu mine darurile şi reuşitele sale, pentru că într-un
fel eu sunt în el şi el este în mine. Altfel exprimat, amândoi mărturisim aceeaşi
origine. Această dinamică se regăseşte şi în legăturile dintre oameni. Deşi există o
oarecare diferenţiere între noi – care nu există între persoanele divine – ea nu este
absolută, nu este ontologică, nu este separare între două naturi diferite.
Faptul că suntem creaţi după chipul lui Dumnezeu înseamnă nu doar că
suntem chemaţi să trăim în comuniune unii cu ceilalţi, ci şi că trebuie să luăm parte

la lucrarea Sa de mântuire. Astfel, legăturile dintre noi sunt o şansă de a promova
binele nostru şi al celorlalţi.
Aşa cum iubirea divină nu se îndreaptă doar către Persoanele Treimii ci şi
către Creaţie, iubirea dintre oameni este completă doar dacă ea include şi pe
Dumnezeu. Suntem chemaţi să luăm parte la „comuniunea de iubire
dumnezeiască”. Este mare nevoie să proclamăm această solidaritate şi prietenie în
ţările din vest. Mărturia Bisericii poate reprezenta cheia care va deschide sufletele
oamenilor, atât de dornici de apropiere şi comuniune, şi poate oferi societăţii un ţel
comun, care să cuprindă diferitele aspecte ale existenţei într-o unitate plină de sens.
Biserica în lumea seculară
Deşi viază într-o lume seculară, Biserica nu este o instituţie seculară.
Creştinii nu vin la biserică doar pentru a se întâlni unii cu alţii, ci pentru a-L întâlni
pe Hristos care este prezent în mijlocul lor în mod sacramental. Graţie Lui, oamenii
se adună pentru a crea o adevărată comunitate.
Însăşi semnificaţia cuvântului ekklesia reprezenta iniţial chemarea
individuală la o importantă adunare. Accentul se pune pe Cel ce cheamă, pe
autoritatea Sa şi pe actul chemării. Chemarea de a deveni „biserică” este urmarea
unui fapt istoric. Este vorba de Învierea lui Hristos, eveniment care a modificat
cursul istoriei. Omenirea este chemată să îşi îndrepte atenţia către acest eveniment,
să primească răscumpărarea şi mântuirea. Vestea răscumpărării şi mântuirii
constituie motivul chemării tuturor, oameni din din toate timpurile şi colţurile
lumii.
Principala caracteristică a primelor comunităţi creştine, de care se leagă şi
Biserica Veche Catolică, este caracterul harismatic şi eshatologic. Caracterul
eshatologic se regăseşte în speranţa că Domnul va reveni. Credincioşii sunt
conştienţi de faptul că Domnul este prezent în comunitate şi aşteaptă venirea Sa
priveghind. În Faptele Apostolilor sunt prezentate comunităţi binecuvântate cu
daruri harismatice. Apostolul Pavel vede în creşterea comunităţilor creştine un
semn de la Duhul Sfânt, care oferă darurile sale tuturor membrilor pentru ca toţi să
se folosească de ele. De astfel de comunităţi are nevoie lumea secularizată de
astăzi…
Misiunea Bisericii
Acolo unde oamenii răspund chemării lui Dumnezeu se constituie
comuniunea de credinţă care îl poate elibera persoanal, pentru că îi oferă şansa de a
uita de sine şi de a trăi într-un plan uman mult mai larg. Astfel se construieşte
poporul lui Dumnezeu ai cărui membri împărtăşesc dorinţa Sa de comuniune.
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Omul are rol crucial în construirea Împărăţiei lui Dumnezeu. Comuniunea de
credinţă are ca scop ultim unirea oamenilor în Împărăţia lui Dumnezeu. Doar
atunci ei vor fi desăvârşiţi.
Căutarea comuniunii are un rol central în procesul de mântuire. Această
luptă pentru unitate reprezintă răspunsul la realitatea păcatului. Duhul Sfânt
întăreşte fiecare comunitate în această misiune. El este prezent întâi în Botez, ca
manifestarea exterioară a unei realităţi spirituale. Misiunea defineşte viaţa
comunităţii şi vieţile membrilor săi.
Comunitatea are, ea însăşi, un caracter eshatologic prin faptul că
vindecarea spirituală începe aici şi se desăvârşeşte dincolo. Comuniunea este
evidentă în solidaritatea din interiorul Bisericii, fără de care nu se poate vorbi de
comuniunea de credinţă, iar solidaritatea se bazează pe cea din interiorul
dumnezeirii. Toţi oamenii care sunt animaţi de dorinţa de unitate formează poporul
lui Dumnezeu şi sunt cei care duc mai departe credinţa adevărată.
Dogma este forma explicativă a realităţii credinţei. Autoritatea Bisericii
este dată de calitatea solidaritatăţii dintre membrii acesteia. Solidaritatea este
lucrarea Duhului Sfânt şi de aceea se afirmă că Biserica este, mai presus de orice,
lucrarea Duhului Sfânt.
Ambele elemente, misiunea şi caracterul eshatologic al Bisericii, reprezintă
elementele de bază, interdependente ale existenţei însăşi a Trupului lui Hristos.
Membrii comunităţii sunt parte din misiunea Bisericii. În măsura în care lucrarea
misionară are roade, poporul lui Dumnezeu creşte. Cele două elemente se regăsesc
în Biserică dintru început, când se arată că lucrarea misionară a tuturor membrilor
convertiţi devenise temelia existenţei Bisericii. Creştinii sunt pietrele vii cu care se
construieşte casa spirituală din Dumnezeu, prin care El îşi duce mai departe
lucrarea.
Misiunea ecumenică într-o societate secularizată
Experienţa critică a ultimelor două decenii, care a afectat atât relaţiile
dintre Biserici cât şi cele dintre societăţi, culturi şi rase, a generat imaginea lumii
ca o sumă de legături interdependente. Mişcarea ecumenică se vrea un impuls
eliberator, căci se întemeiază pe calitatea relaţiilor, nu pe structuri. Este expresia
unei acţiuni dinamice, în ideea că Pământul este locuit, întrucât Dumnezeu a
încheiat un legământ cu umanitatea, călăuzită de nădejdea că Dumnezeu Însuşi o
ţine în existenţă.
Deşi este o punte, ecumenismul nu poate fi doar un instrument de legătură
între Biserici. Există deosebiri între Biserici şi ele îşi au originile în diferenţele
dintre societăţi şi culturi, iar competiţia eclesiastică are efecte negative asupra
creaţiei ca întreg. Biserica în general va trebui să cultive deschiderea către societate

şi cultură. Aceasta este adevărata provocare: construirea de instrumente pentru
păstrarea şi salvarea Creaţiei care a fost încredinţată omului. Dacă putem face
aceasta, vom putea construi şi comuniunea dintre oameni; aceasta împlinită,
unitatea dintre Biserici nu poate fi departe.
Concluzie
Inspiraţia personală şi responsabilitatea reprezintă, fără îndoială, valori
importante. Este evident că fiecare credincios în parte are rolul cel mai important în
construirea comunităţii de credinţă. Însă nu poate exista comuniune fără dialog şi
nici solidaritate fără comunicare. În acest sens, acceptarea poziţiei centrale a
persoanei trebuie completată de stabilirea de structuri de dialog, cu Dumnezeu şi cu
semenii. În contextul cultural post-modern, acest dialog este singura modalitate de
a crea discursuri în care oamenii să regăsească încrederea şi siguranţa necesare
existenţei.
Contribuţia la acest proces este o provocare imensă pentru gândirea
teologică vechi-catolică. În acest mod nu vom face decât să progresăm pe drumul
dorinţei de unitate, pe care mişcarea vechi-catolică l-a urmat încă de la începuturile
ei.

