Discurs eclesial în pas cu vremea

Părintele Profesor Dr. Liviu Vidican-Manci și-a susținut cel de al
doilea doctorat cu tema „Propovăduirea Evangheliei în era digitală”.
Nici că se putea găsi o preocupare mai actuală. E adevărat că întotdeauna spusa Sfântului Apostol Pavel „credința este din auzire, iar auzirea, prin cuvântul lui Hristos” (Romani 10, 17) a fost și este valabilă,
dar tot atât de valabilă este și constatarea că de multe ori se vorbește
fără consistență sau cum s-ar spune peiorativ „popește”.
În era digitală este nevoie de un discurs convingător, pregătit și
care vine din inimă. Predicatorul absolut este Domnul Iisus Hristos
despre care Sfântul Evanghelist spune că îi învăța pe oameni „ca
Unul care are putere, iar nu cum îi învățau cărturarii lor” (Matei 7, 29).
Este de prisos să mai adăugăm că în era digitală discursul auzit
sau citit este într-o competiție puternică cu imaginea. Imaginea
bună sau rea inundă spațiul și le este oferită oamenilor prin televizor, prin internet, sau prin telefonul mobil. Imaginile sunt percutante și seducătoare.
Generația oamenilor tineri, chiar dacă teoretic a făcut oră de religie la școală, are firave preocupări spirituale sau nu le are deloc. Secularizarea își spune cuvântul. Pornirile păcătoase te pun pe gânduri.
Părinții și profesorii, precum și preoții, sunt dezorientați cu privire la
mijloacele pe care trebuie să le folosească pentru a-i ajuta.
Pe toate canalele se revarsă zilnic chemări înspre păcat. Ce este
de făcut? Un singur lucru: să-I redăm lui Dumnezeu locul ce i se cuvine în viața noastră particulară, precum și în viața noastră publică.
Să avem grijă ca tineretul nostru să nu fie robit de patimi.
Cu ajutorul mijloacelor digitale să demarăm o cruciadă duhovnicească a bunului simț, a unei culturi morale, ajutându-ne de cuvânt
și de gesticulație. Să întărim legătura cu tradițiile sănătoase pe care
ni le pune la îndemână istoria.
„Să mobilizăm toate conștiințele cinstite ale acestui neam și să alcătuim un singur plan de campanie împotriva întunericului. Și mai ales:
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Să-L reîntronăm pe Iisus în conștiința tinerimii”1. Chiar dacă aceste
afirmații au fost făcute de mult, ele rămân valabile și în era digitală,
așa cum ne încredințează Părintele Liviu Vidican-Manci.
Avem nevoie de buni predicatori, de buni misionari, pentru toate
categoriile sociale. Misiunea „trebuie să înceapă, în cel dintâi rând de la
pregătirea, cu orice preț, a preotului misionar. Și atunci când va fi gata, din
toate punctele de vedere, comandamentul, se va putea pleca, în adevăratul
înțeles al cuvântului, și la misionarism. La misionarismul de orice fel. La
misionarismul care poate începe, fiindcă își are făurite instrumentele lui,
care sunt misionarii”2.
Vocația apostolică a Bisericii este misiunea de propovăduire a
Evangheliei. „Misiunea este un criteriu fundamental al Bisericii, nu numai în sensul că Biserica este instrumentul misiunii, ci și că ea, Biserica,
este scopul sau realizarea misiunii. De la începutul creștinismului, răspândirea Evangheliei a fost inseparabilă de formarea de comunități creștine, prin convertire personală, mărturisirea credinței și botezul în Sfânta
Treime”3.
Îndemnul la această lucrare misionară, folosindu-ne de mijloacele digitale, ni-l face Părintele Liviu, care are experiența lucrării cu
tinerele generații de teologi, pe care am dori să-i vedem și buni predicatori.

†ANDREI
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului
și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului
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Pr. Toma Chirichuță, „Generația nouă”, Revista „Fântâna Domnilor”, nr. 8, 1929,
p. 318.
Pr. Toma Chirichuță, „Misionarism și misionari”, Revista „Fântâna Domnilor” nr. 8,
1932, p. 274.
Pr. prof. dr. Ion Bria, Dicționar de Teologie Ortodoxă , E.I.B.M.B.O.R., București, 1981,
p. 256.
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Introducere

Interesul Bisericii pentru impactul noilor tehnologii ce servesc
comunicării a crescut de la an la an. Nu întâmplător unii s-au grăbit
să califice secolul al XX-lea, printre altele, drept secolul comunicării. Mileniul al III-lea nu pare să debuteze în altă logică, dimpotrivă.
Bisericile au fost și sunt printre principalii beneficiari ai acestei dezvoltări. Întrebarea care se pune este: cât de mult știu să optimizeze
utilizarea lor? Resursa umană, episcopi, preoți, diaconi, cateheți și
profesori, au aceștia competențe dezvoltate pentru a călca pe urmele
apostolilor, dar într-o lume impalpabilă? Sunt sensibili la invitația
tacită de a propovădui și a încreștina spațiul virtual?
Într-o lume eterică, volatilă, ecranată, a întâlnirii mijlocite de
instrumente ultra-performante, își duc viața majoritatea tinerilor,
dar nu numai. Aici își petrec cea mai mare parte a timpului liber, și,
prin acest mediu, simt că pot comunica mai bine, învăța mai bine,
într-un cuvânt, pot performa. În ce privește divertismentul, mediul
on-line e de neegalat. În aceeași măsură se știe că virtualul comportă
și aspecte întunecate, periculoase chiar. Înțelegerea corectă a cuvintelor rostite de Mântuitorul și adresate nouă tuturor ar putea fi o cale
de urmat: „Și pe acestea să le faceți, nici pe celelalte să nu le lăsați”
(Mt. 23, 23). Păstrând tonalitatea, Sfântul Apostol Pavel spunea:
„tuturor toate m-am făcut, ca, în orice chip, să mântuiesc pe unii”
(I Corinteni 9, 22). Cu alte cuvinte, ar trebui să încercăm, în locul respingerii „lumii noi”, o imersiune spre comprehensiune și o „botezare” spre mântuirea noastră și a tinerelor generații.
Când spunem despre cineva că este european, african, asiatic,
american, australian sau eschimos, ne referim la o lume, la un continent, la o țară, la un mediu din care își trage seva, locul lui de origine.
Se pare că pentru unii cercetători și „digital native-ul” (nativul digital) e cetățeanul unei lumi, dar una văzută prin monitor, un spațiu
fără frontiere, fără limite. Vorbind despre „mediul digital” trebuie să
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observăm un mediu abstract, lipsit de concretețe, dar generator de
efecte în mediul real, în viața de zi cu zi și, cu precădere, în viața interioară a omului. O lume care există, dar nu se vede decât prin anumite instrumente și care comunică puternic la nivel spiritual.
Dar nu e doar virtual. Acest aspect a provocat lumea academică, și nu numai, să vorbească despre un „mediu hibrid”, iar pe Papa
Benedict despre „continentul digital”1; ca și cum imaterialul s-ar materializa. Prelatul roman puncta în mesajul din 2010: „într-adevăr,
o pastorală în lumea digitală este chemată să țină seama de cei care
nu cred, sunt descurajați și au în inima lor dorința de absolut și de
adevăr efemer, pentru că noile mijloace permit să se intre în contact
cu credincioși din toate religiile, cu necredincioși și cu persoane ce
aparțin altor culte. Asemeni profetului Isaia, ajungem să ne imaginăm o casă de rugăciune pentru toate popoarele (Isaia 56, 7), putem
presupune „curtea neamurilor” din Templul din Ierusalim – web-ul
poate, de asemenea, să deschidă un spațiu pentru cei pentru care
Dumnezeu este necunoscut”2, subliniind prin aceasta potențialul
misionar și pastoral al unei prezențe bine gândite într-un mediu ce
ne este la îndemână, dar nu este îndeajuns cunoscut.
În acest spațiu, nativii digitali, în bună parte, se simt în largul lor.
Fiecare își afirmă propria cultură și dorește să fie apreciat prin particularitățile sale. Simte că poate acționa și interacționa, are libertate
iar, atunci când nimeni nu-l ascultă în mediul real (adesea părinții
și profesorii), comunitatea digitală îl primește. E un spațiu deschis,
democratic chiar, și, cu siguranță, global.
Spațiul virtual este un spațiu nesigur și confortabil deopotrivă,
ce interconectează oamenii într-o manieră fără precedent3. „Agora
1

2

3

Message du Pape Benoît XVI pour la 43ème Journée Mondiale des
Communications Sociales, https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/messa
ges/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20090124_43rd-world-com
munications-day.html, accesat 20 octombrie 2013, reaccesat 1 noiembrie 2018.
Message du Pape Benoît XVI pour la 44ème Journée Mondiale des
Communications Sociales, „Le prêtre et la pastorale dans le monde numérique :
les nouveaux média au service de la Parole”, 16 mai 2010, http://w2.vatican.va/
content/benedict-xvi/en/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_
mes_20100124_44th-world-communications-day.html, accesat 20 octombrie
2013, reaccesat 1 noiembrie 2018.
Anat Ben-David, „Digital natives and the return of the local cause”, in Nishant
Shah, Fieke Jansen (eds.), Digital alternatives with a cause? Book one. To be, The
Centre for Internet & Society, Hivos people unlimited, 2011, p. 18.
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virtuală” este o reflexie a societății postmoderne, unde mozaicul cultural și religios sunt caracteristici importante, de aceea, o înțelegere
și o utilizare corecte ale noilor tehnologii de către Biserica Ortodoxă
sunt imperative4.
Afirmam anterior că spațiul virtual oferă consumatorului o lume
unde să se refugieze. Și pe bună dreptate. Dar, adesea îi cultivă individualismul5 morbid și creează premisele înstrăinării de sine și de
comunitatea reală. În vidul resimțit, intervine nevoia de spiritual,
pe care același mediu i-o satisface cu preaplin de măsură. Subliniem
spiritual, pentru că, așa cum vom vedea, oferta spirituală este mai
bogată decât cea duhovnicească, iar acest aspect nu e în avantajul
celui care caută Calea6.
Nu e greu de observat că post-modernismul, „era Internet” a adus
o clătinare din temelii a instituțiilor tradiționale (fie ele politice sau
culturale, să nu mai vorbim religioase), a artelor chiar7 și continuă
să destabilizeze tot sistemul consacrat ce nu-și ia măsurile necesare
pentru a contracara „ofensiva”. Adesea, proiectele organizate oficial,
neatent gestionate, sunt declasate și ridiculizate de proiecte particulare, coordonate de cele mai multe ori de nativi digitali. Reducând
arealul doar la Biserica Ortodoxă, constatăm fără prea mare efort că
Internetul oferă posibilități multiple unor persoane mai mult sau
mai puțin formate teologic, dar determinate de o „râvnă apostolică”
să încerce un proces de misiune, de catehizare și propovăduire tocmai prin canalele Internetului, în timp ce profesorii de teologie își
irosesc râvna și energia în studii științifice bine cotate și de puțini
citite.
4
5

6

7

Gilles Lipovetsky, Amurgul datoriei. Etica nedureroasă a noilor timpuri democratice,
traducere și prefață de Victor-Dinu Vlădulescu, Babel, București, 1996.
Gilles Lipovetsky vorbește chiar despre individualismul entropic și individualismul responsabil, unde cel din urmă e de dorit să se impună. Numai că individualismul, indiferent cum îl vom înțelege, în logica părinților Răsăritului creștin
contravine flagrant cu ideea de comuniune. A se vedea mai multe detalii despre
cele două concepte la Gilles Lipovetsky, Amurgul datoriei..., pp. 11-12, 213-217.
Am dori să operăm de la început cu nuanța care diferențiază duhovnicescul de spiritual, așa cum omul contemporan rezonează cu cele două realități.
„Duhovnicesc” este specific creștinismului tradițional, pe când „spiritual”, noilor
mișcări religioase, dintre acestea, cele mai prezente în mediul virtual fiind cele
din familia New Age.
Gilles Lipovetsky et Jean Serroy, L’Ecran Global, Seuil, Paris, 2007, p. 331 ș.u.
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Pe de altă parte, o studiere serioasă de către „digital immigrant” a
„digital native” trebuie analizată și susținută de centrele eparhiale și
Facultățile de Teologie. Aceasta este necesară mai ales din perspectiva comunicării celui mai important cuvânt, Cuvântul. Stabilirea unui
limbaj comun, dar personalizat, credem că e foarte importantă. Dacă
nu vom reuși să folosim același cod lingvistic, în zadar vom presupune că nativii digitali vor fi dispuși să depășească zidul conceptelor
teologice, pe care, adesea, le găsim în catehismele noastre. Lumea se
schimbă și încearcă să schimbe și valorile, dar Biserica se străduiește
să nu renunțe la ele.
De ce e important să regândim și să rescriem o parte din strategiile misionare, pastorale și catehetic-omiletice ale Bisericii Ortodoxe? Institutul Pew Research din Statele Unite a dat publicității în anii
2015 și 2017 două seturi de date statistice cu referire la distribuția
religiilor în lume și a evoluției acestora. Aceste informații trebuie văzute în contextul în care creșterea sau scăderea numărului credincioșilor unei religii ține mai mult de autenticitatea propovăduirii,
de cât de viu e cuvântul în inima adresanților. Primul studiu are în
vedere doi ani de referință 2010, respectiv 2050 și încearcă o diagnoză și o prognoză a peisajului religios internațional în următoarele
patru decenii. Prezentarea se dovedește cu atât mai importantă cu
cât comunicarea prin canalele de socializare îndeamnă la revoltă8 și
solidaritate deopotrivă9, este folosită de lumea politică, de atei și religioși în egală măsură.
La nivel mondial, nu e greu de intuit, vor fi modificări semnificative în peisajul religios10. Nu e nevoie de multă pregătire, se observă
cu ochiul liber. Numărul musulmanilor va crește foarte mult, iar din
2035 nașterile din comunitățile islamice vor depăși nașterile lumii
creștine. Deci, în statisticile oficiale, nu mai vorbim despre ortodocși
sau catolici, protestanți sau neoprotestanți, ci, despre creștini, în general, depășiți numeric de musulmani. Se va ajunge, dacă aceste cifre
8
9
10

A se vedea cazul revoluțiilor arabe, Algeria, Egipt și, mai nou, Franța.
Atât de multe campanii de strângere de fonduri pentru persoane nevoiașe sau cu
boli grave, ș.a.m.d.
„The Changing Global Religious Landscape”, Pew Research Center, April 5, 2017,
for release April 5, 2017; „The Future of World Religions: Population Growth
Projections, 2010-2050”, Pew Research Center, April 2, 2015, p. 10; http://www.
pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/, reaccesat 31 octombrie 2018.
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sunt corecte, ca în 2050 să fie la fel de mulți precum creștinii. Totuși,
ceea ce considerăm îngrijorător este numărul neafiliaților11, al liber-cugetătorilor. Se previzionează că vor fi aproximativ 61.490.000
de fideli. Să fie aceștia neo-păgânii despre care vorbește profesorul
Stef Aupers12? Poate că nu, dar nu sunt nici creștinii pe care ni-i dorim noi. Din acest punct de vedere și ținând cont că la mulți dintre
ei nu se va putea ajunge fizic, doar indirect, poate via Internet, o utilizare înțeleaptă, judicioasă și cu profund scop misionar, respectiv
catehetico-omiletic ar putea schimba în bine harta convertirilor.
În fapt, dacă am fi mai atenți la nuanțe, am observa că aceștia
constituie o țintă în procesul de evanghelizare și abia mai târziu de
catehizare. Notabilă este, tot în perioada amintită, și scăderea numărului creștinilor cu până la 66.050.000 de credincioși.13
Din graficele raportului PewResearch reiese că Creștinismul este
față în față cu o realitate neanticipată cu un secol în urmă. Numărul musulmanilor va crește, iar convertirea lor la creștinism e puțin
probabilă. Bariera de limbă și cultură sunt fundamentale. Numărul
neafiliaților va crește și el, iar Occidentul îi cuprinde pe cei mai mulți. Nici în cazul acestora bariera culturală nu va fi ușor de surmontat,
dar credem că nici nu va fi imposibil. Pe de altă parte, constatăm că
România face parte dintre țările unde numărul populației e într-o
continuă scădere, atât din motive demografice, cât și din cauza emigrării înspre alte state. Procesul de catehizare, în condițiile date, e
cu atât mai important de adus la zi și de luat în considerare. Propovăduirea noastră (cateheză și predică) trebuie să fie îndreptată atât
înspre cei care intră în biserică la Sf. Liturghie, cât și înspre cei care
își consumă cea mai mare parte din timpul liber „surfând” pe Internet. Cei la care ajungem în condițiile prezente, prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare, sunt românii și prietenii acestora,
11
12

13

„The Global Religious Landscape”, Pew Research Center, 2011, p. 24.
Stef Aupers, „“Where the zeroes meet the ones”: Exploring the aﬀinity between magic and computer technology”, in Lori G. Beaman, Peter Beyer (eds.),
International Studies in Religion and Society Series, University of Ottawa, vol. 12,
Religions of Modernity Relocating the Sacred to the Self and the Digital, edited by
Stef Aupers and Dick Houtman, Brill, London-Boston, 2010, pp. 219-238; Helen
Berger, A Community of Witches: Contemporary Neo-Paganism and Witchcraft in the
United States, University of South Carolina Press, Columbia, 1999.
Pew Research Center, April 2, 2015, „The Future of World Religions: Population
Growth Projections, 2010-2050”, p. 15.
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care vorbesc limba țării unde se află. Acesta este un motiv în plus să
afirmăm că o propovăduire prin cateheză și predică trebuie să țină
cont de un element deosebit de important, multilingvismul, și de un
instrument indispensabil, Internetul.
În această distribuție a religiilor pe glob, trebuie să vedem că
aproape jumătate sunt utilizatori de Internet. Mai bine de 40%
din populația globului are acces la Internet; în 2005 a fost înregistrat pentru prima dată un miliard de utilizatori; al doilea miliard
în 2010, iar, al treilea miliard, în 2014. Urmărirea salturilor este suficientă pentru a înțelege unde se va ajunge. Astăzi vorbim despre
aproximativ 4.060.000.00014 (cu o creștere de 10/secundă) din cei
aproximativ 7.200.000.000 de oameni, cât e populația globului (în
1993 vorbeam de 14.161.570 de utilizatori de Internet).15 În iunie 2017,
România avea 12.082.186 utilizatori de Internet, adică 62,8% dintre
români (19.861.408 reprezentând populația), din care 8.400.000, adică 43,7% erau utilizatori de Facebook,16 în timp ce în Grecia, cealaltă țară ortodoxă din UE, 69,7% din populație utilizează Internetul și
45, 9% Facebook. În aceeași statistică apar și Bulgaria 59,8%, utilizatori de Internet, 46,8%, utilizatori de Facebook, Cipru 75%, Internet,
67,4%, Facebook.
În 2018, facebrands.ro, cu date culese în timp real, indica
9.600.000 de utilizatori Facebook. Dintre provinciile României,
Transilvania înregistra cele mai multe conturi: 1.807.000, în timp ce
14
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De precizat este că la momentul primului draft al acestui capitol, în 2015 aveam
3.236.325.499 de utilizatori. http://www.internetlivestats.com/internet-users/,
accesat 7 octombrie 2015. În 2017, noiembrie 7, vorbeam despre 3.769.419.000 cu
o creștere de 20/secundă, iar în octombrie 2018, de 3.829.631.131, accesat 7 noiembrie 2017, reaccesat 31 octombrie 2018.
http://www.internetlivestats.com/internet-users/, accesat 23 ianuarie 2019.
La 31 decembrie 2014, România avea 11.174,477 utilizatori de internet, 56% dintre români (19.861.408 reprezintă populația), 5.374.980, adică 24,7% dintre utilizatorii de internet erau utilizatori de Facebook, în timp ce în Grecia, cealaltă
țară ortodoxă din UE, 59,7% utilizatori de internet și 35,7% Facebook. În aceeași
statistică apar și Bulgaria (7.202.198) 56,7%, 36,4%, Cipru 95%, 49.7% Facebook,
http://www.internetworldstats.com/europa.htm, accesat 7 octombrie 2015, reaccesat 31 octombrie 2018. La reaccesarea site-ului s-a putut observa că la nivelul
României vorbeam de 14.387.477 de utilizatori de internet în decembrie 2017 și
de 8.900.000 de profile Facebook. În previziunile Centrului de statistică Statista,
se vorbește despre o penetrare a internetului în rândul populației României în
2018, la 59,14% din populație.
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județul Cluj înregistra cel mai ridicat număr de utilizatori, 426.540, a
doua poziție după București, care avea 1.700.00017. În România, social
media este dominată de Facebook, urmată de Pinterest și YouTube18.
Desigur, acestea pot rămâne simple cifre sau pot fi convertite în
plus valoare în perspectiva misiunii Bisericii din următorul deceniu,
misiune care are ca primă componentă propovăduirea Evangheliei
(Mt. 28, 19-20). De asemenea, dacă toate aceste statistici constituie
un obiect de studiu pentru marile centre de cercetare din domeniile
educației și ale psihologiei, de ce nu ar constitui și pentru teologie?
Gândindu-ne la tot ce presupune mișcarea religiilor pe Glob, a
provocărilor ce apar peste noapte chiar în sânul Bisericilor Ortodoxe,
la „worldwide”-ul digital, prin cercetarea noastră încercăm să găsim
răspuns la o serie de întrebări directoare. Prin urmare: E nevoie de
un proces de digitalizare a catehezei și a predicii? Ce răspuns au încercat să dea Bisericile Creștine provocărilor ridicate de Internet? Ce
demersuri a urmat Biserica Ortodoxă în general, și Biserica Ortodoxă
Română în special, ca amvonul să nu fie doar palpabil, ci și virtual?
Simpla prezență a preotului în digital, printr-o pagină Facebook, un
cont de Twitter, un canal YouTube va micșora distanțele comunicaționale cu generația digitală? Va fi cateheza mai ușor acceptată dacă
preoții vor utiliza aceleași instrumente de comunicare ca „digital natives”? Se poate măsura impactul catehezei în rândul tinerelor generații? Putem studia, analiza și diagnostica maniera în care clerul ortodox a înțeles să fie parte din „apostolii continentului digital”? Este
suficient să te naști în epoca digitală și să te numești nativ digital?
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În 2015, facebrands.ro, cu date culese în timp real, oferea următoarele analize:
8.000.000 de utilizatori de facebook, aceștia reprezentau 82,97% dintre internauți; 39,76% din populația țării. Important de precizat este faptul că 61% dintre aceștia au între 13 și 34 de ani, iar 19% între 35 și 44 de ani, http://www.face
brands.ro/blog/, accesat 23 ianuarie 2018.
http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/romania/#monthly-201209-2
01809-bar, accesat 31 octombrie 2018. În perioada septembrie 2012 – septembrie
2018 statisticile indică, la nivelul utilizatorilor, următoarele: 89% – Facebook,
3,54% – Twitter, 2,05% – Pinterest, 1,62% – YouTube, acestea fiind o sumă a accesărilor de pe toate platformele, PC, Tabletă, SmartPhone. Dacă ar fi să ne referim doar la utilizarea social media de pe PC, aspect ce ar acoperi atât segmentul
„digital natives”, cât și al „digital immigrants”, am putea observa că, în perioada ianuarie 2018–octombrie 2018, Facebook a fost utilizat în proporție de 79%,
YouTube – 8,65%, iar Pinterest – 3,67%. Aceste cifre vorbesc de la sine despre mijloacele pe care le folosim pentru a ne bucura de serviciile oferite prin Internet.
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Este o condiție ca preoții din generația optzecistă să fie și „net-gen
priest”? Care este legătura dintre formarea inițială, continuă și pe tot
parcursul vieții și calitatea prezenței preotului „pe ecranul global”19?

Ipoteză, metodă și structura lucrării
Prin ipoteza de cercetare, o ipoteză exploratorie ne așteptăm ca procesul de catehizare și predicare prin noile tehnologii ale comunicării să fie
mai eficient în cazul „digital natives” decât cel clasic.

Metoda
Întrucât suntem în fața unei teze care cuprinde două părți, o parte teoretică și una practică, o lucrare cu abordare transdisciplinară,
metoda folosită este a triangulației sau mixul metodologic. Prin
urmare, vom avea, în prima parte, metodele analitică și sintetică, în
timp ce, în partea a doua, metodele cantitativă, calitativă și netnografică.

Structurarea lucrării
Lucrarea se deschide printr-o introducere continuată de o explicare in-extenso a terminologiei de bază. Conceptele folosite în această lucrare, în afara celor teologice și foarte cunoscute în domeniul
nostru, sunt împrumutate din domeniul tehnologiei informației și
al comunicării și din științele educației, prin urmare, am considerat
absolut necesară descrierea lor, aproape sub forma unui preambul al
(stadiului) cercetării.
În „Stadiul actual al cercetării”, care îndeplinește și rolul de fundamentare teoretică și empirică a cercetării noastre, am dorit să ilustrăm câteva dintre cele mai relevante studii cu privire la importanța
utilizării TIC în procesul de educație. Ne-am rezumat la prezentarea
celor mai noi articole, pe un areal de aproximativ un deceniu, și a
autorilor semnatari ai mai multor articole pe această temă. Ne-au
interesat cu precădere domeniile de intersecție cu teologia, științele
educației, științele comunicării, respectiv psihologia, antropologia și
sociologia. Aceste analize intenționează să ofere o dimensiune transdisciplinară cercetării noastre, aspect necesar într-o lume dinamică
și, repetăm, ar putea să-i consolideze caracterul exploratoriu.
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Expresia îi aparține lui Gilles Lipovestky.
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Mai trebuie spus că problema digitalului în propovăduire presupune analiza a trei dimensiuni: propovăduitorul, procesul și credinciosul. Propovăduitorul inițiază și facilitează procesul, care ar trebui
să înlesnească transferul mesajului evanghelic spre mintea și inima
credinciosului. Toate acestea în a doua parte a tezei, partea practică,
unde vom analiza datele culese în urma aplicării unor chestionare
la un eșantion reprezentativ de adolescenți, dar și în urma analizei
unor înregistrări postate pe YouTube.
„Este propovăduirea (cateheză și predică) digitalizată mai eficientă decât cea clasică în procesul de catehizare al tinerilor?”, pentru a
ne răspunde la această întrebare coordonatoare a cercetării, am fost
nevoiți să trecem prin mai multe etape, așa cum va rezulta din desfășurarea lucrării.
Așa se face că, după „Stadiul actual al cercetării”, vom interacționa cu o panoramă a religiei în spațiul virtual. Aici, cele trei Biserici
ale Creștinismului, Ortodoxă, Catolică și Protestantă vor fi trecute
prin filtrul documentelor și al proiectelor prin care își dovedesc interesul față de instrumentele digitale și efectele acestora în câmpul
propovăduirii. Capitolul al III-lea va însemna și încheierea părții teoretice.
În ce privește partea a II-a a lucrării, partea practică, aceasta presupune două etaje de cercetare. Primul se bazează eminamente pe
cercetarea de tip cantitativ, iar în al doilea ne-am folosit de „triangulation method”20, așa cum am precizat mai sus. Aspectele de ordin
metodologic le vom explica în paginile destinate introducerii în partea practică a studiului.
Lucrarea a fost elaborată pe parcursul a șase ani, începând cu
toamna lui 2012 și finalizându-se în decembrie 2018. După această
perioadă a urmat relecturarea și introducerea corecturilor ce se impuneau la intervențiile și sfaturile profesorilor coordonatori. Partea
practică a fost desfășurată în perioada februarie – iunie 2016, pentru
studierea impactului catehizării frontale, clasică și digitalizată, respectiv iulie 2016 – iulie 2018, pentru studiul calitativ dedicat ana-
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Donna M. Mertens, Sharlene Hesse-Biber, „Triangulation and Mixed Methods
Research: Provocative Positions”, Journal of Mixed Methods Research, vol. 6, n° 2,
2012, pp. 75-79; Sabina Yeasmin, Khan Ferdousar Rahman, „Triangulation
research method as the tool of social science research”, BUP Journal, vol. 1, n° 1,
2012, pp. 154-163.
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lizei predicatorilor în mediul virtual și impactului acestora asupra
utilizatorilor de Internet.
Conștienți de faptul că o teză de doctorat nu e finalul, ci începutul
unui drum, credem că unele aspecte din cele propuse vor fi limpezi
și ușor de înțeles, iar altele vor impune anumite completări și nuanțări. Această ramură de cercetare se va dezvolta în măsura în care pe
viitor vor apărea noi studii lămuritoare asupra relației dintre religios
și digital, dintre Ortodoxie și Internet.

Mulțumiri
Înainte de a pune punct acestei introduceri, dorim să ne exprimăm gratitudinea față de cei care au vegheat duhovnicește întregul demers, înțelegând importanța și valoarea unui asemenea proiect, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Andrei Andreicuț
și Preasfințitul Teofil de Iberia. În aceeași măsură ne arătăm recunoștința față de coordonatorii științifici, pr. prof. univ. dr. Vasile
Gordon și dl. prof. univ. dr. Adrian Opre. De asemenea, mulțumirile se îndreaptă spre recenzorii din comisia centrală: prof. univ.
dr. Constantin Cucoș (Iași), prof. univ. dr. Carmen Bolocan (Iași),
pr. prof. dr. Nicușor Beldiman (București) și Arhim. Teofil Tia
(Cluj-Napoca). Alături de aceștia stau la loc de cinste cei care miau citit și corectat manuscrisul, în special colega mea, profesoara
de limba și literatura română de la Seminarul Teologic Ortodox din
Cluj-Napoca, prof. dr. Ramona Burcă, respectiv doamna Nicoleta
Pălimaru. Pentru verificarea acurateții traducerilor din engleză și
franceză, le mulțumesc doamnelor profesoare Delia Sabou, Iulia
Rudolf și Laura Băcilă. Iar, dacă lucrarea în forma ei publicată are
ținută, aceasta se datorează exclusiv domnului Ionuț Burcă și graficianului, dl. Ovidiu Muraru, autorul copertei.
Cercetarea o dedic din toată inima părinților și familiei mele.
Știu ei de ce !
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