Cuvîntul
P.S. Petre GHERGHEL,
Episcopul Diecezei Romano-Catolice de Iaşi
Cuvîntul tău e făclie pentru paşii mei
şi lumină pentru cărările mele.
(Ps 118,1)
Stimate Domnule Rector Vasile Işan,
Înalt Preasfinţia Voastră Părinte Mitropolit Teofan,
Domnule Decan, Stimat prezidiu,
Onorat auditoriu,
Studierea şi aprofundarea textului şi discursului sacru reprezintă o apropiere
binefăcătoare de lumina necesară pentru paşii noştri prin viaţă şi cărările ei, bine
ştiind că acest Cuvînt este un dar divin, oferit cu generozitate de Creatorul şi
Stăpînul a toate ca să el să fie pentru om făclie şi siguranţă.
Ne bucurăm cu toţii că forul cel mai înalt al cunoaşterii şi cercetării,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, şi-a făcut şi îşi face o preocupare
continuă pentru cuvîntul sacru şi pentru interpretarea şi prezentarea lui tinerilor
studioşi, preocupaţi să aibă în viaţă un drum luminat şi să aducă societăţii un plus
de lumină pentru problemele ei.
Felicităm Rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” şi Decanul Facultăţii de
Litere a acestei prestigioase Instituţii ieşene, pentru grija de a oferi tuturor
doritorilor de lumină, prin lucrările Conferinţei Naţionale „Text şi discurs religios”,
un astfel de moment de o aşa de mare importanţă, bine ştiind că Scriptura, în care
întîlnim Cuvîntul vieţii, este inspirată de Dumnezeu şi folositoare la toate, aşa cum
ne învaţă apostolul neamurilor în scrisoarea a doua către Timotei.
Chemarea pe care el o face către ucenicul său de atunci, Timotei, este valabilă şi
răsună fără încetare şi ne priveşte şi pe noi, căci toţi sîntem destinatarii Cuvîntului
sacru:
„Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu şi este de folos pentru a învăţa, a
convinge, a îndrepta, a educa în dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie
desăvîrşit, pe deplin pregătit pentru orice lucrare bună.
Te conjur înaintea lui Dumnezeu şi a lui Cristos Isus, care va veni să-i judece pe
vii şi pe morţi, la arătarea sa şi a împărăţiei lui: vesteşte cuvîntul, insistă la timp
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potrivit şi la timp nepotrivit, convinge, ameninţă, îndeamnă, cu toată răbdarea şi
învăţătura.
Căci va veni timpul cînd nu vor mai primi învăţătura sănătoasă, ci, după
propriile pofte, se vor înconjura de o mulţime de învăţători care să le delecteze
auzul. Îşi vor întoarce auzul de la adevăr ca să se îndrepte spre basme.
Tu însă fii măsurat în toate, îndură suferinţele, fă-ţi munca de evanghelist,
împlineşte-ţi slujirea” (2Tim 3,16-4,5).
Onorată asistenţă,
Dragi iubitori ai cuvîntului divin,
O asemenea misiune ne revine şi nouă, beneficiarii acestui tezaur al Cuvîntului
inspirat şi folositor la toate, o datorie nobilă şi sfîntă de a-l cunoaşte şi mai bine şi
de a-l transmite tuturor, pentru a avea, în timpul vieţii şi al studiilor de orice fel, „o
făclie aprinsă” pentru paşii noştri şi „o lumină” sigură pentru cărările vieţii noastre.
Iluminaţi de acest Cuvînt şi de acest îndemn apostolic, Vă rog să primiţi dorinţa
mea şi a colaboratorilor mei, a celor ce facem parte din strana Bisericii Catolice, de
a avea alese împliniri şi fericite descoperiri pe parcursul celei de a 4-a Conferinţă
naţională, dedicată textului şi discursului sacru, ce se desfăşoară în Cetatea noastră.

Din inimă implor lumina şi harul Duhului Sfînt asupra lucrărilor din
aceste zile şi asupra tuturor participanţilor la acest moment de studiu.
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