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INTRODUCERE

„Să se scrie acestea pentru neamul ce va să vină
 și poporul ce se zidește va lăuda pe Domnul”

(Psalm 101,19). 

Tratarea unei teme despre importanța taberelor pentru tineri în cadrul
teologic al misiologiei ortodoxe este o necesitate și o provocare. O necesi-
tate pentru că taberele sunt folosite ca instrument prozelitist de către multe
unități de cult, în special neoprotestante, pentru că experiența de tabără
are o influență asupra personalității tânărului și, nu în ultimul rând, pen-
tru că oferta din ce în ce mai diversificată a taberelor din România arată că
există o cerere în acest sens. Prin urmare, tinerii au nevoie de aceste proiec-
te și le caută. Abordarea acestei teme este totodată și o provocare nu doar
pentru că reprezintă un pionierat în acest domeniu în teologia românească
ci, mai ales, pentru că „adaptarea” acestui mod de lucru cu tinerii repre-
zintă deopotrivă o mare responsabilitate teologică, precum și o translatare
în spațiul ortodox a unui stil de lucru ce reprezintă astăzi o oportunitate
pentru Biserică. 

Interesul pentru această temă mi-a fost suscitat dintr-o dublă perspec-
tivă. Mai întâi, din constatarea că din multe biserici ortodoxe lipsesc tinerii,
credința și mărturia creștină fiind păstrate și transmise de către credin-
cioșii de vârsta a doua sau a treia pe baza evlaviei, a unor elemente moș-
tenite și, mai ales, a obiceiului, toate acestea fiind elemente insuficiente
pentru a deveni un vehicol convingător al unei credințe comunicate tinerilor
de către aceste generații, pentru ca ei să-și conștientizeze adânc identitatea
creștină și s-o manifeste concret, în fiecare zi, prin modul lor de viață. Iar
interesul propriu-zis pentru lucrarea cu tinerii în Biserică sub forma pro-
gramelor de tabără mi-a fost deșteptat prin faptul că din 2010 am primit
din partea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan responsabilitatea
creării și implementării unor astfel de tabere, concretizate în proiectele
„Floare de colț” – Durău, jud. Neamț și „Tabăra din pridvorul satului”,
organizată anual în nouă comunități rurale diferite din Arhiepiscopia
Iașilor. 
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Am decis tratarea acestei teme în cadrul unei lucrări de doctorat
având în vedere următoarele aspecte:

- Observând impactului puternic al experienței de tabără în viața
participanților taberelor pe care le-am organizat;

- Discrepanța uriașă dintre taberele creștin-ortodoxe din America și
taberele ortodoxe din România, în ce privește faptul că primele beneficiază
de o cultură a taberelor, de un context structurat și bine definit, cu viziune,
misiune, obiective, valori, metode, proceduri și standarde foarte clare, ceea
ce nu se poate spune încă despre taberele religioase din România, acestea fiind
uneori experimente haotice din care nu se culege tot folosul posibil al unei
educații temeinice, adânci, complementare celei formale și avantajate de
faptul că aici participanții învață lucrurile făcându-le, fără să-și dea seama
că sunt într-un proces de învățare, pentru că învață despre viața lor și din
viața lor. 

- Foarte mulți tineri ortodocși de astăzi frecventează duminica diferite
activități sportive, Mall-uri sau pur și simplu se odihnesc în timpul Sfintei
Jertfe Euharistice, viața Bisericii fiind pentru ei neinteresantă, demodată,
învechită, plictisitoare și, mai ales, necunoscută în profunzimea ei. Astfel,
viața lor se scurge spre moarte datorită lipsei de sens, a tributului din ce în
ce mai mare plătit patimilor de tot felul și a unui talant dumnezeiesc ce se
degradează. 

- Conform Cuvântului lui Dumnezeu, care este și mesajul Bisericii,
tânărul este chemat să trăiască o viață nouă, îmbelșugată, lăudând pe
Dumnezeu și dându-I Lui nimic mai puțin decât însăși inima, sufletul, vir-
tutea, cugetul, puterea sa, în întregime (Psalmul 101, 19; Luca, 10, 27).

- Pentru ca ei să răspundă acestei chemări, trebuie ca mai întâi tinerii
să aibă urechi de auzit și să le fie transmis, vestit, acest mesaj, acolo unde
se află ei, de către persoane care să-l vehiculeze și să-l întrupeze în viața
lor. Astfel, cei care vor avea urechi de auzit vor răspunde chemării lui
Hristos pe care o adresează prin sluijtorii Săi și vor fi primiți și hrăniți în
turma Lui din acest cuvânt întrupat, răstignit, înviat, înălțat și prezent în
lume prin Duhul Sfânt în spațiul comunitar eclezial. Pe scurt, aceasta este
misiunea Bisericii în rândul tinerilor. 

Tema propusă spre cercetare este cuprinsă în cadrul general al Teologi-
ei Sistematice și în cel specific al Misiologiei ortodoxe. Este de preocuparea
Bisericii ca Trup tainic al lui Hristos să aibă mădulare vii și să prelungească
sau să extindă în ei iubirea după modelul treimic, viața adevărată, viața lui
Hristos în Duhul Sfânt, fie că este vorba de clerici sau mireni, bărbați sau
femei, bătrâni sau tineri.




