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Virtutea cardinalã a lui Mauriac: fidelitatea. Într-o lungã viaþã, lipsitã de
aventuri, nu ºi de seisme, el a rãmas credincios unor locuri, unor fiinþe, unor
cãrþi ºi, mai presus de toate, unei eclezii, ca unei vii întrupãri a crezului sãu.
Dar fidelitatea unui om al secolului XX (ºi François Mauriac, în ciuda unor de-
prinderi aparent vetuste, este un fiu al acestui veac) nu este un habitus calm,
univoc, ci cuprinde toate ambivalenþele tulburi, întreg echivocul pasiunilor.
Sentimente ºi resentimente, conjugate, dau fiinþei sale morale ºi prin vasele
comunicante ale creaþiei – operei sale, atmosfera vuindã a câmpului de luptã,
mai curând decât silenþiul recules al unei biserici. De altfel, pe catolicul
Mauriac þi-l închipui mai degrabã sub pinii întunecaþi din Malagar decât sub
ogivele unei capele: „Provincia pe care o pãrãsim la douãzeci de ani nu ne mai
pãrãseºte. Bordeaux mi-e drag ca mine-însumi, îl urãsc ca pe mine-însumi”.
Într-adevãr, nu este loc odios-iubit ca acela al copilãriei, al exaltãrilor ºi depre-
siunilor adolescenþei. Te întorci în acele locuri ca la cele unde s-a sãvârºit o
crimã, unde þi-au fost jertfite sau þi-ai jertfit nevinovãþiile. Landa bordelezã, ca
ºi Transilvania, ca ºi orice provincie, poate, este o cetate închisã, din care ado-
lescentul febril scruteazã lumea, din care evadeazã atras de Cosmopolis, dar pe
care n-o uitã ºi, întrucâtva, n-o pãrãseºte niciodatã.

Mauriac era conºtient cã trãsãturile fizionomiei sale morale (ºi, implicit,
caracterul creaþiei sale) se datoresc, mai presus de orice, matricei familiale,
adolescenþei sale. Extrem de lucid, fãrã sã se mintã pe sine (cum de atâtea ori
fãcuse bietul Jean-Jacques), el descrie – în Mémoires intérieurs ºi Nouveaux
mémoires intérieurs – cu pietate, chiar dacã uneori în trãsãturi incisive, mediul
familial în care a crescut ºi care l-a marcat pentru toatã viaþa.

Un artist – ºi cu atât mai explicit, un romancier – este întotdeauna robul
uneia, sau unora dintre constantele sale existenþiale; ºi cu cât se vrea mai obi-
ectiv, cu atât punctul sãu de vedere va fi mai unitar, deci mai personal, cu atât
opera sa va fi mai circumscrisã.
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În peste jumãtatea de secol în care a tipãrit în medie câte un roman în fiecare
an, François Mauriac însuºi a ajuns la convingerea cã i-a fost dat din capul
locului, sã cunoascã în sine, în peisajul copilãriei ºi adolescenþei, în trãirile ºi
optica sa proprie, lumea cãreia i-a dat naºtere ºi care-i populeazã cãrþile.

Mauriac este un provincial. S-a nãscut la Bordeaux, ºi-a trãit copilãria,
adolescenþa în aceastã regiune unde respiraþia sãratã a oceanului vânturã nisi-
purile Landelor ºi creºtetul pinilor. În opera sa peisajul nu este un ornament, ci
un element constitutiv al destinelor personajelor. 

Credincios locurilor ºi miresmelor natale, Mauriac a rãmas la fel ºi faþã de
copilãria ºi adolescenþa sa. Primele sale opere L’Enfant chargé de chaînes mai
apoi primele capitole din Le mystère Frontenac, La Pharisienne, aduc în scenã
pe copilul care a fost el însuºi, la vârsta tulbure dintre copilãrie ºi adolescenþã.
Ca ºi eroii sãi (Yves Frontenac, Louis Pian), Mauriac a fost un copil palid ºi
slãbuþ, care plângea din nimic ºi suferea, dupã cum o spune el însuºi în Com-
mencement d’une vie de faptul de a fi diferit de ceilalþi copii de vârsta lui, în
acelaºi timp de „o slãbiciune ºi de o superioritate, una împiedicând-o pe cealatã
sã se manifeste”. 

În atmosfera cãlduþã ºi închisã a unui cuib de copii strânºi în jurul mamei,
în casa poreclitã de vecini „casa cu popi” – pentru cã toþi preoþii care se dãdeau
jos din cursa de la Bordeaux veneau la ei – copilul François, ca ºi eroii lui
viitori, trãieºte „o viaþã personalã uluitor de bogatã, dar zãgãzuitã, fãrã înflorire,
fãrã putinþã de exprimare exterioarã”. Ca ºi eroii lui, Mauriac îºi iubeºte mama
cu o dragoste exclusivã, de copil fragil ºi hipersensibil. Alãturi de mamã strãju-
ieºte religia. Copilãria lui Mauriac, ca ºi a eroilor sãi este impregnatã de par-
fumul tenace al rugãciunilor de searã, al spovedaniilor rãscolitoare care-l învaþã
de mic pe om sã-ºi scruteze conºtiinþa, sã se umileascã ºi, în acelaºi timp, sã-ºi
exalte eul. 

Copiii dorm cu mâinile încruciºate pe piept, strângând între degete rozariile
ºi zilele care se scurg dupã un rit încã necunoscut, sunt jalonate numai de îm-
pãrtãºanii, de procesiuni religioase ºi de liturghiile zilnice. Intimitatea exaltatã
a copilului cu „micul Isus”, ritualul rugãciunilor cuprinse în programul de viaþã,
îl fac tot mai închis în sine, atent numai la tresãririle cugetului, îl îndepãrteazã
de tot ce nu este viaþã interioarã.

Din aceastã copilãrie în care sufletul este îngrijit ca o floare exoticã, copilul
Mauriac este pur ºi dezarmat. Educaþia religioasã continuã. Mauriac, care ºi-a
fãcut studiile la Bordeaux într-un colegiu al cãlugãrilor marianiþi vorbeºte mult
în jurnalul ºi amintirile sale de aceastã misterioasã ºi atotputernicã tutelã a
preoþilor, despre disciplina lor învãluitã, dar extrem de severã. Anii de trecere
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între copilãrie ºi adolescenþã, ai sãi ºi ai eroilor sãi, sunt bântuiþi de aceastã
atmosferã. Aproape toate romanele lui Mauriac încep cu descrierea acestei
treceri de la copilãrie la adolescenþã, cu criza primelor lecturi mai întotdeauna
interzise de preoþii educatori. Este momentul de crizã care declanºezã drama
eroilor sãi. Cu privirea întoarsã pe jumãtate spre „puritatea pierdutã” adoles-
centul febril se simte chemat de vapoarele ancorate în radã, de orizonturi tul-
buri. Aceastã plecare înseamnã mai întotdeauna naºterea unei nostalgii irever-
sibile dupã puritatea trãdatã. Aceastã nostalgie este caracteristicã tuturor eroilor
lui Mauriac ºi este cu atât mai puternicã cu cât eroul este mai scufundat în
monstruozitatea lui moralã, cu cât pare deci mai departe de ea. Pereche con-
stantã, uneori prezentã numai în subtext, alteori explicitã, a setei nepotolite de
absolut, ea apare la Thérèse, în momentele în care îºi rememoreazã viaþa pentru
a cãuta sursa crimei comise, la Yves Frontenac, la Raymond Courrèges chiar
– care nu este nici pe departe un convertit – ºi constituie unul din aspectele cele
mai frecvente în opera lui Mauriac. 

Ataºamentul lui Mauriac faþã de peisajul, de climatul primelor experienþe
ale vieþii, acea credinþã care-i caracterizeazã destinul literar apare astãzi cu mai
mare limpezime. Dar în acelaºi timp, aceastã credinþã poartã în sine conflictul
care va fi ºi al eroilor sãi situat sub semnul dramatismului creºtin. Din aceastã
tensiune continuã se nasc personajele mauriaciene ºi conflictele care le animã.
Toate personajele lui Mauriac sunt mistuite de o sete nepotolitã, setea Landelor
fierbinþi, a brizei sãrate sub rãsuflarea cãrora s-au nãscut; aþâþatã de o educaþie
religioasã care le îndeamnã permanent la examenul de conºtiinþã, care le învaþã
practicarea virtuþilor prin înfrânarea foamei, dorinþei de a avea o jucãrie sau a
somnului la vremea rugãciunii. Opera lui poartã semnul problemei majore a
literaturii actuale – omul în faþa condiþiei umane – problemã care se pune în
egalã mãsurã la toþi scritorii generaþiei sale, dar care în cazul lui Mauriac, este
marcat de o orientare catolic - creºtinã pe linia pe care merg pânã la un punct
Graham Green ºi Bernanos. Mauriac, cum declarã el însuºi, nu este un roman-
cier catolic ci un catolic care scrie romane. Mauriac este un intelectual luminat,
un credincios al valorilor spiritului – ºi în acest sens, P.H. Simon îl caracteri-
zeazã cu justeþe ºi nu fãrã oarecare maliþie: „cucernic, fãrã a fi dogmatic, încli-
nând mai degrabã spre ironia ºi orgoliul unei inteligenþe clarvãzãtoare, ne
punem întrebarea dacã Mauriac ar dori într-adevãr sã ajungã în paradisul
creºtin dacã nu ar nãdãjdui cã-i va întâlni acolo pe Pascal ºi pe Racine, pentru
a compensa prezenþa cucernicilor autori citaþi de bunul abate Bethléem ”. Fina-
lul romanelor se constituie adesea într-o convertire a eroilor, cadrul acestei
convertiri fiind momentul celebrãrii euharistice; este exemplul cel mai clar al
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finalelor romanelor Thérèse Desqueyroux ºi Noeud de Vipères. Este adevãrat
cã sentimentul creºtin al autorului acuzã carcaterul tragic al confruntãrilor
individului cu lumea; o anumitã înclinare a sa spre jansemism îl face sã situeze
acest conflict în contextul metafizic al „nefericirii omului fãrã Dumnezeu”, ºi
sã vadã în setea de absolut a eroilor sãi o aspiraþie contrariatã cãtre dragostea
divinã.

Thérèse Desqueyroux, personajul principal al romanului cu acelaºi nume
este un caz tipic al personajului mauriacian. Thérèse este nãscutã ºi crescutã în
mediul propriu lui Mauriac.Educaþia ei este minimã, redusã aproape exlusiv la
cea religioasã, la examenele de conºtiinþã, Thérèse nu este o intelectualã, ci o
lucidã. Cãsãtoria cu un om din lumea ei, un proprietar de pini este vãzutã ca o
partidã reuºitã dar care degenereazã într-o insatisfacþie de ordin afectiv.
Thérèse nu-ºi iubeºte bãrbatul care la rândul lui se teme de luciditatea ei caus-
ticã, o respectã dar nici el nu o iubeºte. Thérèse face experienþa dureroasã a
mediului în care a intrat în virtutea unor cutume legate de sensul proprietãþii.
Gelozia sa faþã de dragostea Annei este rezultatul setei de frustrare, de afec-
þiune. Pentru Thérèse fericirea Annei este o ameninþare a propriei sale fericiri.
Sentimentul de frustrare creºte odatã cu maternitatea, moment în care îºi dã
seama cã Bernard îºi îndreaptã toatã solicitudinea faþã de copil ºi nu faþã de
soþie. Dupã naºterea fetiþei, Thérèse continuã sã coboare panta scufundându-se
într-o tãcere lugubrã subliniatã de o totalã inactivitate. Revolta ei creºte pe
nesimþite pânã când se materializeazã în tentativa unui act criminal. În cobo-
rârea vertiginoasã a Thérèsei apare o licãrire de speranþã: atitudinea lui Bernard
la proces. Bernard a depus mãrturie în favoarea ei, toatã familia s-a strâns în
jurul criminalei, a scos-o curatã ca lacrima. Pe drumul de întoarcere la Arge-
louse, Thérèse încearcã nãdejdea absurdã cã se va putea mãrturisi lui Bernard,
cã va vedea astfel ea însãºi limpede în sine – cã va fi poate chiar iertatã,
înþeleasã. Cel mai mic gest de dragoste ar fi putut stãvili goana ei spre prã-
pastie. Vulnerabilã, chinuitã de propriul ei act cãruia nu-i poate da o justificare
raþionalã, Thérèse este gata sã accepte tot ce a refuzat odinioarã cu condiþia sã
fie înþeleasã ºi absolvitã, ca cineva sã accepte sã împartã cu ea povara crimei.
Întâlnirea cu Bernard este momentul culminant al destinului Thérèsei. Personaj
grotesc în suficienþa ºi opacitatea lui, imaginea însãºi a clanului, Bernard o
condamnã fãrã drept de apel. Thérèse va fi prizonierã în propria ei casã. Mai
mult, ea va trebui sã aparã duminica la bisericã, la braþul bãrbatului sãu pentru
ca lumea sã vadã cât sunt de uniþi. În acest moment Bernard apare ca un simbol
al fariseismului, cu atât mai impresionant cu cât este de o perfectã bunã
credinþã, convins cã este un sfânt ºi cã a fãcut o operã salutarã. La capãtul
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disperãrii, Thérèse încearcã sã se sinucidã. Gestul prin care încearcã sã-ºi punã
capãt zilelor este însã oprit printr-o misterioasã coincidenþã. Mãtuºa Clara cea
care i-a vegheat copilãria ºi a iubit-o cu dragoste mutã, moare brusc. În acest
moment se întrevede posibilitatea unei convertiri. Este momentul în care
Thérèse admite o intervenþie supranaturalã în viaþa sa. Mãtuºa Clara murind în
locul sãu, devine instrumentul îndurãrii divine. „Duminica urmãtoare, ea intrã
în bisericã alãturi de Bernard care, în loc sã se aºeze în dreapta, dupã cum îi era
obiceiul, traversã cu ostentaþie naosul. Thérèse nu-ºi ridicã vãlul de pe obraz
decât dupã ce se aºezã între bãrbatul ºi soacra sa. Un stâlp o ascundea de privi-
rile asistenþei; în faþa ei nu se afla decât altarul. Încercuitã din toate pãrþile:
mulþimea în spate, Bernard în dreapta, doamna de la Trave în stânga; numai în
faþã e deschis, aºa cum se deschide arena în faþa taurului care þâºneºte din întu-
neric, numai acest spaþiu gol în care, în picioare între doi copii, cu braþele
întinse în lãturi, un bãrbat deghizat ºopteºte vorbe neînþelese”. Momentul
acesta apare ca un spaþiu al unei convertiri posibile, sugerând o singurã soluþie
deschisã. Loc teribil unde creatura se confruntã cu Creatorul, acest spaþiu, se
constituie într-un loc luminos la ieºirea din noapte iar Thérèse se abandoneazã
total în mâinile Creatorului în cãutarea unei ultime consolãri. Liturghia la care
participã Thérèse, jertfa lui Cristos pe cruce, o face sã întrevadã posibilitatea
unei întoarceri la Tatãl. Ea oferã sacrificul întregii sale vieþi întrezãrind posibi-
litatea unui „sfârºit al nopþii”, abandonându-se unei noi aventuri spirituale.

„Thérèse spune un critic, este aptã pentru toate aventurile, inclusiv pentru
cea a graþiei divine”. 

Résumé

François Mauriac est né en 1885 à Bordeaux, dans une famillie de la bour-
geoisie catholique, et il tient à ses origines par de profondes attaches, ce qui
ne sera pas pour déplaire à Maurice Barrès, auteur des Déracinés, son
premier „ intercesseur ”. Ayant perdu son père, il fut élevé par une mère très
pieuse dans le climat moral qui sera, un peu idéalisé celui du Mystère Fron-
tenac. 
Ainsi faut-il sans doute l`imaginer sous les traits de „cet enfant inconscient
de sa traîtrise, qui captait, enregistrait, retenait, à son insu la vie de tous les
jours dans sa complexité obscure”. Des vacances un peu sauvages, propices
aux longues rêveries, ramenaient régulièrement la famillie de François
Mauriac parmi les pinèdes et les étangs; le futur écrivain y développa un
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sentiment profond et délicat de la nature dont il a toujours aimé les refuges,
les mystères et les symboles.
Après ses études secondaires dans un collège de marianittes il vient à Paris
où il passa une licence de lettres.
François Mauriac ne veut pas être un „ romancier catholique” mais un
catholique qui écrit des romans. Il écarte ainsi le pesant appareil des œuvres
à thèse, où les visées moralisantes déforment parfois la réalité pour les
besoins de la cause.Rien n’est plus étranger au christianisme de Mauriac que
le ton „édifiant”, si ce n’est le conformisme confortable: l’univers de ses per-
sonnages est le plus souvent une terre de malédiction qu’arrosent des fleuves
de feu.
Le plus souvent Mauriac livre ses personnages à une aventure spirituelle à
la fin de laquelle elles retrouvent Dieu, en passant par le Chemin de la Croix.
Dans l’avant-propos de Thérèse Desqueyroux l’auteur en appelle à sa propre
créature, celle qui a tenté de supprimer par le poison un mari qu’elle hait:
j’aurais voulu que la douleur, Thérèse, te livre à Dieu: et j’ai longtemps dé-
siré que tu fusses digne du nom de Sainte Locuste”.
En fait, ces êtres ont soif, soif de solitude, de pureté, d’amour, et la fin du
roman le dira, lorsque Thérèse seule imagine un retour au pays secret et
triste l’aventure intérieure, la recherche de Dieu. L’église de Saint Clair
cesse d’être pour elle un espace étroit, étouffant. Elle est devenu le lieu où
s’accomplit un mystère qu’elle ne comprend pas, mais qui l’arrête est l’a-
tirre; la messe lui procurre l’ocassion d’évader des ténèbres à la recherche
de la lumière. 
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COMENTARII, ÎNTREBÃRI, DISCUÞII

Întrebãri Pr. Petre Semen

Pr. Wili Dancã: Cum înþelegeþi conceptul de foame spiritualã? Din confe-
rinþa prezentatã am înþeles cã ar avea o conotaþie negativã. De fapt, în zilele
noastre foamea spiritualã e ceva pozitiv. Mie îmi place sã aud cã cineva este
înfometat spiritual. Mi se pare cã pericolul prin care trecem acum este ca omul
sã nu mai simtã nimic, mai exact este pericolul unei indiferenþe, al unei înde-
pãrtãri totale de Dumnezeu ºi de cele sfinte. 

Pr. Petre Semen: Aº vrea sã precizez cã tema în sine nu prea m-a încântat
ºi timpul mi-a fost extrem de limitat, dar am zis sã am continuitate cu partici-
parea la dialogul dvs., de aceea am venit, aº zice, in extremis. Rãspunsul se aflã
la cartea profetului Amos, la cap. 7-9. Este vorba despre corupþia extraordinarã
care a cuprins toate segmentele societãþii iudaice în perioada postexilicã; pro-
feþii au procedat cum au procedat grecii cu sfântul apostol Pavel în Areopag:
„Despre aceste lucruri lasã, o sã ne vorbeºti altã datã”, pentru cã oamenii nu
mai erau receptivi la cuvântul lui Dumnezeu. Se ºtie, activitatea profetului
Amos s-a desfãºurat în regatul de sud, dar avea relevanþã pentru ambele regate:
din regatul de nord fuseserã exilaþi toþi profeþii, unii chiar uciºi, pentru a nu mai
deranja urechile monarhilor timpului, ale potentaþilor. Atunci, le anunþã pro-
fetul: „Va veni vremea când veþi tânji dupã profeþi ºi dupã cuvântul pe care eu
vi-l transmit”. ªi fãcea aluzie la cazul regelui Saul. A nu mai avea foame de cu-
vântul lui Dumnezeu era ceva tragic ºi este o tragedie pentru om, dar nu carac-
terizeazã firea omului, ci era vorba despre o apostaziere personalã a poporului
iudeu. Lucrãrile de referinþã în acest sens sunt numeroase, la noi avem lucrãrile
pãrintelui Mircea Basarab, un preot misionar de la München. Profetul foloseºte
verbul nuah – a se balansa ca o trestie de la o mare pânã la cealaltã, de la Marea
Mediteranã la Marea Moartã, semn cã se are în vedere exclusiv poporul ales.

Pr. ªtefan Lupu: Mi-a plãcut ce-aþi spus despre semnificaþia simbolicã a pâi-
nii ºi a vinului, ºi, în timp ce vorbeaþi, mi-a venit în minte o curiozitate a mea:
rãmânând la simbolismul biblic, deseori azima este folositã ca simbol al curã-
þiei, în timp ce pâinea dospitã se referã la omul corupt. De aceea, ºi sfântul Paul
ne invitã sã ne îmbrãcãm în omul cel nou, cu azimele. La vin, în schimb, este
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invers, se foloseºte vinul fermentat. De aceea vã întreb care ar fi semnificaþia
acestui ferment? Mai întâi este negativã în pâine ºi apoi pozitivã în vin?

Pr. Petre Semen: Drojdia sau aluatul, se ºtie foarte bine cã dacã rãmâne în
frãmântãturã mai mult decât a prevãzut gospodina ºi în cantitate excesivã stricã
toatã frãmântãtura. Învãþãtorul Cristos vine cu o învãþãturã opusã, fiindcã ºi
legea cea nouã era opusã legii vechi deci impunea o schimbare ºi aluzia la alua-
tul cãrturarilor ºi fariseilor, ucenicii n-au sesizat-o, dar Mântuitorul are în ve-
dere de fapt pilda creºterii împãrãþiei dintr-un lucru insignifiant, dintr-o sã-
mânþã infimã de muºtar, care ajunge la maturitate, sã adãposteascã în ea
pãsãrile cerului. E o pornire de la un germene, dintr-un rest al lui Israel se va
face poporul meu. Nu e cazul sã intrãm într-o polemicã, de ce într-o Bisericã
se foloseºte azimã ºi în cealaltã pâine dospitã pentru cã aceasta nu þine de e-
senþa actului în sine.

P.S. Petru Gherghel: Eu voiam sã pun o problemã practicã. Nu cred cã este
chiar nimerit sã v-o pun sfinþiei voastre, dar pentru cã reprezentaþi Biserica
Ortodoxã îmi permit sã v-o pun. Eu am participat de mai multe ori la celebrarea
jertfei Sfintei Liturghii în Biserica Ortodoxã ºi mulþi din cei care m-au vãzut
prezent m-au întrebat dacã m-am împãrtãºit. De exemplu, la Sfânta Liturghie
celebratã cu ocazia sãrbãtorii sfânta Paraschiva, pãrintele exarh a venit la mine
cu o tavã frumoasã, cu o pâine ºi un pahar cu vin. Sigur cã am ºtiut despre ce
este vorba, dar mulþi, vãzând aceastã scenã, au rãmas puþin surprinºi. Nu sunteþi
liturgist, dar probabil celebrarea Sfintei Liturghii vã este la inimã ºi m-aº bu-
cura dacã aþi explica puþin ºi sensul acestei pâini binecuvântate pe care o pri-
mesc cei care nu se împãrtãºesc dar care primesc aceastã pâine binecuvântatã
ºi acest pahar cu vin binecuvântat.

Pr. Petre Semen: Este o deosebire mare în ceea ce priveºte afluenþa la Sfânta
Împãrtãºanie între cele douã Biserici. Cred cã Biserica Ortodoxã este mai exi-
gentã cât priveºte consumul oricãrei mâncãri ºi bãuturi înainte de împãrtãºanie.
Am fost într-un colegiu francez în Roma; colegii de acolo mi-au reproºat de ce
nu mã împãrtãºesc cu dânºii; de asemenea, mi-au reproºat de ce numãrul celor
care se împãrtãºesc la noi este atât de mic, mi-au reproºat de ce nu mãnânc
nimic înainte de împãrtãºanie. Nu ºtiu bine care este practica în Biserica dum-
neavoastrã, dar îmi amintesc cã serveam masa ºi cã se mergea imediat la slujbã.
Nu am calitatea, nici dreptul sã judec dacã face mai bine o Bisericã sau alta. În
definitiv, conteazã mult ºi starea de spirit, inima cu care te prezinþi înaintea lui
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Dumnezeu, pentru cã el nu se uitã la formalisme. Pe de altã parte, tradiþia pa-
tristicã, de exemplu sfântul Simeon Noul Teolog ºi sfântul Simeon al Tesalo-
nicului, precizeazã cã se impune o abstinenþã de la hranã ºi de la bãuturã pentru
a putea trãia bucuria cã te întâlneºti cu Împãratul cel mare. Aceasta ar fi ideea.
Nu se ºtie dacã pe plan spiritual se realizeazã ceea ce afirmã sfinþii pãrinþi
pentru cã ei constituie un ideal de viaþã pe care noi nu-l putem atinge. Biserica
Ortodoxã este mai restrictivã: impune spovedanie înainte. Astfel, omul nu este
pregãtit întotdeauna pentru a primi aceastã Sfântã Tainã ºi atunci, în locul Sfin-
tei Taine se dã anafurã, pâine binecuvântatã. Existã o rugãciune specificã ºi în
momentul în care se apropie de sfârºit Sfânta Liturghie, pe o tavã se evalueazã
numãrul oamenilor prezenþi în Bisericã ºi se spune: „Binecuvânteazã, Doamne,
pâinea aceasta ce se va da în locul sfintelor tale taine”. Aici nu este vorba
despre o înlocuire a Sfintelor Taine. Deosebirea este esenþialã, este vorba de
grade de sfinþenie, cum este agheasma mare ºi apa sfinþitã. Una se ia dupã
împãrtãºanie imediat, dar nu se poate lua dupã anafurã, cãci sfinþenia agheas-
mei mari este mai mare, fiind realizatã în ziua de 6 ianuarie. Aceasta ar fi expli-
caþia: pâinea e binecuvântatã, paharul nu e binecuvântat, pentru cã, în general,
vinul nu se binecuvânteazã. Pentru cã, în trupul lui Cristos este prezent ºi
sângele sãu ºi, primind trupul lui îl primim pe Cristos întreg, deºi ne împãrtã-
ºim numai cu pâine.

P.S. Petru Gherghel: Eu m-am simþit onorat pentru cã am primit pâine ºi vin
binecuvântate împreunã cu ceilalþi episcopi, de asemenea, ºi regele ºi regina au
primit pâine ºi vin binecuvântate.

Pr. Petre Semen: În general, când vine un ierarh ºi participã la Sfânta Litur-
ghie ºi chiar se împãrtãºeºte i se dã dupã aceea ºi anafurã ºi paharul cu vin care
nu e binecuvântat prin atingerea de sfântul trup ºi sânge. Credincioºilor nu li
se dã ºi vin decât la Paºti.

Pr. Eduard Ferenþ: Din conferinþa dumneavoastrã reiese acest fapt cunoscut
de toþi cei care sunt familiarizaþi cu Sfânta Scripturã, anume prezenþa jertfei în
Vechiul Testament. Dar ºtim cã Dumnezeu nu are nevoie de jertfe: toatã creaþia
îi aparþine ºi poate lua orice din creaþie. Ca atare conchidem cã omul are nevoie
de jertfã prin care sã se raporteze pe el ºi creaþia la Dumnezeu. În Noul Testa-
ment, jertfa are alt conþinut dar raportarea la Dumnezeu rãmâne ºi, de aseme-
nea, sacrificiul lui Cristos rãmâne. Întrebare: Existã un progres în concepþia de
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jertfã în Vechiul Testament? Care sunt profeþii care au conlucrat îndeosebi în
acest sens?

Pr. Petre Semen: Existã niºte etape vizavi de calitãþile jertfelor din Vechiul
Testament ºi, într-adevãr, nu Dumnezeu are nevoie de ele, ci omul a simþit ne-
voia sã repare într-o manierã grosierã desigur ceea ce mai putea repara. Sunt
foarte multe cazuri în cuvântãrile profetice prin care sunt denunþate jertfele ca
fiind necorespunzãtoare: „M-am sãturat de sãrbãtorile voastre; ce-mi trebuie
mie jertfe de þapi ºi de berbeci? Nu-mi mai aduceþi!” În profeþii postexilici se
constatã, într-adevãr, aºa cum a remarcat pãrintele profesor, la Maleahi, necon-
cordanþa între sentimentul religios voit de Dumnezeu, între puritatea inimii ºi
formalismul care ajunsese pânã acolo încât era dãruit lui Dumnezeu ceea ce ºi
aºa se arunca. Am avut cazuri ºi la bisericã: „Îi dau pãrintelui, cã ºi aºa nu mai
merge bancnota asta!” Vin cu animale necorespunzãtoare! Ce vrea Dumnezeu?
Ascultare mai presus decât jertfã ºi împlinirea poruncilor. Este arhicunoscutã
atitudinea arhiereului Samuel faþã de neascultarea regelui Saul. Dar dintre pro-
feþii cei mai consecvenþi în inocularea ideii calitative ºi a unui real sentiment
religios al credinþei sunt Maleahi, Agheu ºi Zaharia.

Bogdan Herciu (student): Care este raportul dintre jertfele sângeroase în Ve-

chiul Testament ºi jertfa de pâine ºi de vin? E continuitate sau complementari-

tate?

Pr. Petre Semen: De cele mai multe ori este vorba de complementaritate. Nu

lipseau la sanctuar, pe masa punerii înainte, ca sã reprezinte pe fiii lui Israel,

e vorba despre o aducere permanentã. Glumeam adeseori, cu studenþii noºtri,

spunând cã sãracii preoþi, dacã n-aveau dantura bunã, trebuiau sã mãnânce pâi-

nea pusã cu o sâmbãtã înainte! Era declaratã sfinþenie mare, trebuia consumatã

numai la sanctuar. Mai însoþeau jertfele de pace, de ispãºire ºi de aducere

aminte a binefacerilor primite. Era ca o complementaritate a jertfei. Dar, con-

form termenului minha de la Maleahi, cap. 2, se pare cã este ºi o pregãtire a

jertfei nesângeroase aduse de Domnul Cristos. Cam acela ar fi, printre altele,

ºi scopul utilizãrii pâinii. Mai sunt ºi alte sensuri: obligaþia omului de a conºti-

entiza cã toate îi vin de sus, ºi cele din regnul vegetal, ca ºi cele din regnul ani-

mal ºi trebuie sã-i mulþumeascã în permanenþã lui Dumnezeu.
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Întrebãri Pr. Alois Bulai

Pr. Wili Dancã: În legãturã cu memorialul, cu semnificaþia sa de aducere
aminte. Care este distincþia între aducerea aminte subiectivã ºi obiectivã, ultima
concretizatã în ritual? Care este ponderea acestei aduceri aminte din punct de
vedere subiectiv? Care este cuvântul Scripturii în acest sens? În zilele noastre,
în societatea în care trãim, se pune un accent tot mai mare pe aceastã aducere
aminte subiectivã. Cea obiectivã necesitã o introducere, o iniþiere. Societatea
civilã, în care doar individul conteazã, pune accentul pe memoria subiectivã.
Care ar fi pãrerea Scripturii în legãturã cu aceastã aducere aminte subiectivã?

Pr. Alois Bulai: Bineînþeles cã zikaronul sau memorialul obiectiv, nu ex-
clude amintirea subiectivã, dimpotrivã, o presupune, pentru cã altfel nu ar avea
suport. În Sfânta Scripturã, în special printre lingviºti este o întreagã literaturã
care apeleazã la cele douã forme în care apare verbul zakar: este forma qal în
care este subliniatã în special aceastã aducere aminte, rememorare, aducere în
prezent la nivel subiectiv a unui eveniment care a avut loc în trecut ºi forma
hifil sau cauzativã a acestui verb care înseamnã a aduce în prezent în mod
concret, a face pãrtaº în timpul prezent pe cineva de o realitate care a avut loc
în trecut dar al cãrei efect continuã întrucât este efectul lui Dumnezeu. Nu este
deci o contradicþie, numai cã prima parte, aceea a amintirii subiective este mai
puþin decât concretizarea ºi participarea ontologicã la evenimentul salvific prin
celebrarea ritualã în memorialul obiectiv sau zikaron.

Pr. Eduard Ferenþ: Aþi aºezat memorialul, cum e ºi normal, în istoria mân-
tuirii ºi la un moment dat aþi spus cã timpul în acest context este un fragment
dintr-un plan mai mare al lui Dumnezeu, este un moment, în dogmaticã spu-
nem kairos. Aº avea o primã întrebare: Ce deosebire este între palingenesia
ciclicã greacã ºi timpul istoric din Sfânta Scripturã? Iar a doua, cu privire la
realitatea euharisticã din Noul Testament: Ori de câte ori Paul vorbeºte fie
despre Euharistie, fie despre învierea Domnului spune Ego enim accepi a Do-
mino, quod et tradidi vobis (1 Cor 11,23). Care este conþinutul, realitatea teolo-
gicã a Tradiþiei referitor la Euharistiei, dupã textele pauline?

Pr. Alois Bulai: Referitor la problema diferenþei dintre veºnica reîntoarcere
din literatura ºi filozofia greacã ºi aceastã istorie a mântuirii, aceastã diferenþã
a fost des subliniatã ºi, de altfel, impactul cel mai mare pe care l-a avut litera-
tura biblicã asupra literaturii europene prin vârful de lance al sãu, literatura
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greacã, atunci când a luat naºtere creºtinismul, a fost tocmai acesta: cã spre
deosebire de greci, care vedeau perfecþiunea în mitul întoarcerii la un timp în
care fericirea era deja totalã, în Vechiul Testament ºi în toatã literatura biblicã
existã mereu o deschidere spre viitor. Ceea ce existã acum este împlinirea unei
promisiuni, dar este, în acelaºi timp, prevestirea unei alte realitãþi care trebuie
sã se împlineascã. Este o desfãºurare pe verticalã, credinciosul israelit ºi apoi
cel creºtin fiind mereu orientat spre împlinirea mai întâi în persoana lui Mesia
pentru evrei ºi apoi în întoarcerea glorioasã la parusie pentru creºtini. Iar despre
realitatea exprimatã de sfântul Paul atunci când spune „ceea ce eu vã transmit
aceea ºi eu am primit” este clar faptul cã prin Tradiþie sfântul Paul preia atât
ritul, cât ºi conþinutul a ceea ce se celebreazã, iar conþinutul este definit de cu-
vintele instituirii în cazul acesta, adicã pâinea este cu adevãrat trupul lui Cristos
iar conþinutul potirului, vinul, este cu adevãrat sângele lui Cristos care este, în
acelaºi timp, nu numai o participare la trupul ºi sângele lui Isus Cristos, dar este
ºi o proclamare de credinþã a evenimentului Isus Cristos ºi o îndreptare plinã
de speranþã spre comuniunea deplinã cu acesta, când se va întoarce.

Pr. Eduard Ferenþ: Tradiþia creºte. Dacã raportãm aceastã realitate teologicã
la conþinutul Euharistiei, cum aþi spus, nu poate sã mai creascã. E identicã
întotdeauna ºi noi o purtãm în realitate. Cred cã sunt ºi alþi factori constitutivi
ai realitãþii teologice a credinþei în acest caz la care se referã progresul acesta.
Ca atare, cred cã realitatea teologicã a Tradiþiei are un conþinut mult mai bogat
ºi un aspect chiar subiectiv. Cei mai mulþi astãzi, când vorbesc despre Tradiþie,
se gândesc la datini, la obiceiuri, la anumite maxime, ceea ce nu este cred con-
þinutul Tradiþiei nici subiective ºi nici obiective. Ar fi bine ca în cadrul cursu-
rilor noastre aceastã noþiune sã fie prezentatã ºi de teologia biblicã, pentru cã
la dogmaticã întâlnim uneori greutãþi în acest sens ºi se încearcã o interpretare
a Scripturii fãrã Tradiþie sau în afara ei ºi dificultãþile trebuie soluþionate.

Pr. Alois Bulai: Eu aveam în conferinþã dar din cauza lipsei de timp nu m-
am oprit asupra problemei pe care le-a suscitat Tradiþia cu privire la interpre-
tarea textelor biblice. Într-adevãr, Tradiþia este progresivã, întrucât Tradiþia este
trãirea în prezent sub acþiunea Duhului Sfânt ºi, normal, Duhul Sfânt este cel
care dã creºtere lucrurilor pe care noi le-am primit, le trãim ºi le transmitem
mai departe.

Pr. Petre Semen: Trebuie sã mulþumim în primul rând pãrintelui profesor
pentru conferinþa sa plinã de profunzime teologicã. Vizavi de timpul nostru ºi
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de capacitatea omului de a înþelege divinitatea, cã noi nu suntem responsabili
de intrarea în existenþã ºi nici de ieºirea noastrã din aceastã existenþã. Ne
limitãm deci la momentul venirii ºi al plecãrii. Suntem responsabili, în schimb,
de modul în care folosim acest timp în care ne-a încadrat Dumnezeu, de modul
în care folosim libertatea. Vizavi de acest timp, apar din perspectiva biblicã
unele nuanþe greu de descifrat ca bibliºti, ca teologi, în general, ºi aº vrea sã-i
pun pãrintelui profesor o întrebare: Cum împacã sintagma din cartea Numeri
cã „l-au vãzut pe Dumnezeu, au mâncat ºi au bãut cu el” ºi afirmaþia sfântului
Ioan evanghelistul cã „Pe Dumnezeu nimeni nu l-a vãzut vreodatã, decât numai
Fiul Omului care s-a coborât din cer”? 

Pr. Alois Bulai: Ar trebui sã vedem nuanþele semantice ale expresiei „l-au
vãzut pe Dumnezeu”, care, în sens larg, înseamnã cã l-au experimentat, l-au
simþit pe Dumnezeu. Se spune în Vechiul Testament cã numai Moise este cel
care a stat cu Dumnezeu faþã în faþã ºi chiar în Cartea Numerilor, atunci când
Domnul îi admonesteazã pe Aron ºi pe Miriam pentru faptul cã au bârfit pe
Moise pentru cã este cãsãtorit cu o moabiteancã, tocmai acesta este conþinutul
admonestãrii pe care le-o aduce: „De ce l-aþi bârfit pe alesul meu, pentru cã eu
vorbesc cu el nu ca ºi cu ceilalþi prin vise, ci cu servitorul meu Moise am stat
faþã în faþã”. ªi ne spune tradiþia Vechiului Testament cã aceastã posibilitate a
lui Moise de a sta faþã în faþã cu Dumnezeu a devenit periculoasã pentru popor,
din cauza aceasta el trebuia sã aibã faþa acoperitã, pentru cã atât de mult strã-
lucea. E o reprezentare a acestui mod de a-l vedea pe Dumnezeu, de a sta îm-
preunã cu el. Cred cã este vorba de faptul acesta, cã l-au cunoscut pe Dumne-
zeu, acest iadah - a-l cunoaºte pe Dumnezeu, a face experienþa personalã a lui
Dumnezeu. Astfel, putem vorbi cã pe Dumnezeu nimeni nu l-a putut vedea,
decât Isus pe care Dumnezeu îl reveleazã.

P.S. Petru Gherghel: Sunt doi bibliºti aici care s-au prezentat ºi suntem
bucuroºi sã-i ascultãm. Aº vrea sã-i pun o întrebare pãrintelui Bulai. El a fãcut
deja o referinþã la evanghelistul Ioan: Cum se explicã faptul cã evanghelistul
Ioan doar presupune, nu se opreºte asupra instituirii Euharistiei, ci prezintã
cadrul, face referinþã la acel moment, dar nu vorbeºte despre ea, o presupune?
A considerat-o cumva nesemnificativã, sau s-a pierdut o parte din Evanghelia
dupã sfântul Ioan?

Pr. Alois Bulai: Evanghelia dupã sfântul Ioan este ultima care a apãrut în
timp ºi, dupã cum se ºtie, nu numai cu privire la Euharistie, dar ºi cu privire la
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celelalte învãþãturi omite o serie de date, de amãnunte pe care le relateazã si-
nopticii, pe care sfântul Ioan le presupune cunoscute, ºi intenþia lui principalã
este aceea de a face o interpretare teologicã a aceloraºi evenimente pe care el
le relateazã într-o altã formã. Tot la fel se explicã ºi problema Euharistiei: felul
cum vorbeºte despre Euharistie ca despre trupul care dã viaþã, sângele sãu – a-
devãratã bãuturã pentru oameni spre viaþa cea veºnicã presupune cã lucrul
acesta era celebrat în comunitatea cãtre care se adreseazã el cu evanghelia sa.
Ce-l preocupã pe dânsul în cateheza pe care o face în cap. 6 este explicarea
corectã a acestei celebrãri. Nu se opreºte asupra ritului care era cunoscut, era
practicat, era trãit; pe el intereseazã ceea ce se celebreazã ºi el vrea sã subli-
nieze conþinutul adevãrat al celebrãrii euharistice.

Întrebãri Pr. Eduard Ferenþ

Pr. Wili Dancã: Cum explicã sfântul Irineu legãtura dintre Cuvântul lui
Dumnezeu ºi cuvântul omului care vine de la Dumnezeu?

Pr. Eduard Ferenþ: Cuvântul epicleza tou Theou ºi celãlalt, cuvântul lui
Dumnezeu nu exclude la Irineu lucrarea Logosului, a Cuvântului. Din contextul
operei sale înþelegem cã toate cuvintele pe care Biserica le pronunþã în canon
dupã voia lui Cristos, aparþin Logosului. Ca atare, au eficienþã dumnezeiascã
ºi deºi e folosit cuvântul cu literã micã, faptul cã aparþine lui Dumnezeu reiese
din aceea cã Irineu asociazã Euharistia de învierea noastrã care este lucrarea
celui Înviat, lucrarea Cuvântului întrupat, dar glorificat. Ca atare, una nu o ex-
clude pe cealaltã, dar am vrut sã arãt cã existã o posibilitate de împãcare a
acelor douã perspective ºi o complementaritate teologicã ce este mult mai mult
decât fragmentarea Liturghiei în pãrþi principale ºi în pãrþi secundare. Noi ºtim
ce valoare are astãzi liturgia cuvântului ºi liturgia euharisticã ºi cred cã impor-
tanþa deosebitã pe care Conciliul al II-lea din Vatican o dã liturgiei cuvântului
ne obligã sã credem cã liturgia cuvântului nu are numai un rost didactic, cate-
hetic. Are un rol mult mai mare: este tocmai temeiul teologic al Euharistiei
sacramentale. ªi Euharistia sacramentalã sacramentalizeazã cuvântul proclamat
mai înainte, îl face eveniment. Ca atare, aceastã perspectivã teologicã poate
îmbogãþi foarte mult teologia sfintei Euharistii ºi poate rezolva anumite pro-
bleme încã nerezolvate.
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Pr. Wili Dancã: Aº vrea sã completez întrebarea: Mã refer la cuvântul omu-
lui sfinþit, botezat, la cuvântul creºtinului, cuvântul celui care participã ºi
rosteºte rugãciunea de mulþumire asupra pâinii ºi asupra vinului...

Pr. Eduard Ferenþ: Nu cuvântul oricãrui om...

Pr. Wili: Nu cuvântul oricãrui om, ci al omului nãscut din nou, prin botez.
În cazul acesta, care este rolul Sfintei Treimi în Euharistie? Cum se prezintã
Sfânta Treime aici, ca un fel de orizont, energie, substanþã magicã? Întreb
pentru cã poate fi o problemã pentru unii...

Pr. Eduard Ferenþ: Trebuie fãcutã o mare deosebire: mai întâi de toate,
Dumnezeu, de la Irineu ºi din toatã teologia noastrã, nu este absolutul filozo-
filor, ci este Deus vivens, Dumnezeul cel viu, care e monoteist rigid în Vechiul
Testament, dar este Dumnezeu Treime în Noul Testament. Acesta este myste-
rium salutis. Am texte în care arãt lucrarea Tatãlui, lucrarea Fiului ºi lucrarea
Duhului Sfânt. Aceste lucrãri în afarã, în economia celor trei persoane sunt
comune, pentru cã toate provin dintr-o singurã naturã a lui Dumnezeu ºi acest
Dumnezeu este Dumnezeul cel viu. În ceea ce-l priveºte pe om, nu orice om
poate celebra Euharistia, chiar dacã a fost botezat, ci numai acela care a fost
consacrat de Duh ºi a primit darul preoþiei, iar preoþia este tocmai harul de a
sluji Euharistia ºi celelalte sfinte taine. Un creºtin nu poate sã realizeze ceea ce
realizeazã prin sfinþire preotul ºi de fapt am spus cã nu este preotul cel care
lucreazã ca om în Euharistie, ci este Tatãl, Fiul ºi Duhul care printr-o lucrare
simultanã, prin harul preoþiei, sãvârºeºte Euharistia. La sfinþii Pãrinþi niciodatã
nu existã separarea celor trei persoane în sfintele taine, în chip deosebit în
Euharistie ºi este foarte important sã nu uitãm de aceastã dimensiune trinitarã
pentru cã noi, în teologia catolicã am cam fãcut o abstracþie ºi am redus uneori
misterul Preasfintei Treimi la un mysterium abstractum, nu mai apare ca myste-
rium salutis. De aici se vede ºi rolul Bisericii: numai Biserica celebreazã Euha-
ristia ºi în timp ce celebreazã Euharistia, Euharistia face Biserica, o edificã în
trupul lui Cristos ºi aici este deosebirea între mâncarea obiºnuitã ºi mâncarea
spiritualã a Euharistiei: mâncarea obiºnuitã e transformatã în trupul nostru, în
timp ce Euharistia ne transformã în ceea ce primim, devenim trup al lui Isus
Cristos, aºa cã devenim trup al lui Isus Cristos, aºa cã Biserica creºte pânã la
sfârºitul veacurilor în Euharistie.
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Bogdan Herciu (student): Vorbeaþi despre Euharistie ca despre desãvârºire,
atât a creaþiei, cât ºi a omului ºi înþeleg asta ca o desãvârºire în substanþã, nu
o desãvârºire formalã. Totuºi, Conciliul din Trento vorbeºte despre transsub-
stanþiere, dispare substanþa pâinii ºi a vinului, rãmânând numai aspectul exte-
rior, accidentele. Puteþi sã insistaþi asupra acestui sens, al transsubstanþierii?

Pr. Eduard Ferenþ: Vedeþi, problema speciilor euharistice e o problemã care
ne priveºte numai pe noi, deºi într-o carte a pãrintelui Buga, care este continua-
torul pãrintelui Stãniloae, se afirmã cã noi am învãþa cã prin consacrare
realitatea ºi substanþa pâinii se schimbã în substanþa ºi realitatea trupului slãvit
al lui Cristos ºi realitatea vinului în realitatea ºi substanþa sângelui glorificat al
lui Cristos, dar accidentele acestor elemente sunt transformate în accidentele
trupului lui Cristos. Aºa ceva n-am învãþat ºi nu învãþãm. Ce se schimbã: dupã
Conciliul Tridentin care preia o sintezã a teologiei scolastice, în chip deosebit
a sfântului Albert cel Mare ºi a sfântului Toma de Aquino, se insistã asupra
substanþei. Substanþa pâinii este schimbatã în substanþa trupului Domnului,
rãmânând accidentele pâinii. Substanþa vinului este prefãcutã în substanþa
sângelui lui Cristos, rãmânând accidentele sau speciile vinului. Aceastã teolo-
gie este specific catolicã. Ortodocºii nu trateazã despre acest lucru, ei sunt mai
simpli ºi, de fapt, nici sfântul Irineu nu vorbeºte de specii. El spune cã realitatea
pâinii e schimbatã în trupul lui Cristos, realitatea vinului e schimbatã în reali-
tatea sângelui lui Cristos. Dar evul mediu are valoarea sa ºi, într-adevãr teolo-
gia euharisticã medievalã a fost ºi este un aport deosebit pentru clarificarea
unui limbaj teologic clar care este preluat ºi de Conciliul al II-lea din Vatican
ºi de Catehismul Bisericii Catolice ºi de Professio Pauli VI, acest crez nespus
de frumos ºi de actual al Bisericii noastre.

Bogdan Herciu (student): Transsubstanþierea este schimbarea sau desãvâr-
ºirea substanþei pâinii?

Pr. Eduard Ferenþ: Nu e impanatio, nu e desãvârºire. Este prefacere, este
transformare (transsubstantiatio): numai elementele exterioare, speciile rãmân.
Dar realitatea, fiinþa pâinii, substanþa, aceasta este schimbatã în substanþa tru-
pului lui Cristos slãvit. Tocmai aceastã consacrare face ca Euharistia sã fie
jertfã. Cum pe Calvar trupul neînjunghiat al Celui Rãstignit devine trup înjun-
ghiat, jertfit, prin rãstignire, are loc o schimbare realã. Aºa e ºi în Euharistie,
care poartã în realitate sacrificiul Crucii, schimbã substanþa pâinii în substanþa
trupului jertfit, dar înviat al lui Cristos ºi substanþa vinului în substanþa sângelui



259COMENTARII, ÎNTREBÃRI, DISCUÞII

lui Isus Cristos glorificat. Deci, are loc o schimbare ºi aici este esenþa sacri-
ficiului: sunt transformate elementele. De aceea, cuvântul transsubstantiatio
al sfântului Albert cel Mare ºi al sfântului Toma de Aquino, preluate de Conci-
liul Tridentin ºi de Conciliul al II-lea din Vatican nu pot fi schimbate. Unii
spun transfinalisatio, ceea ce nu mai redã exact semnificaþia teologicã. Paul al
VI-lea vorbeºte despre transelementatio, elementele sunt transformate în alte
elemente, ceea ce nu mai sunã tot atât de profund ca transsubstantiatio. Cu-
vântul acesta poartã cu sine o tradiþie de peste câteva veacuri, cu toatã bogãþia
lui teologicã, de aceea, altul mai bun nu avem.

Pr. Wili Dancã: Cred cã rãmânând în cadrul unei perspective integrale a is-
toriei teologiei, putem valorifica elementele pozitive ale tradiþiei. De asemenea,
cred cã un anumit limbaj, dintr-o anumitã perioadã a Bisericii nu mai vorbeºte
la fel de bine omului de astãzi, dar lucrul acesta nu înseamnã cã nu mai este
valabil. De fapt, în funcþie de contextul cultural ºi istoric, suntem provocaþi –
poate cã aºa lucreazã Providenþa, prin evenimente culturale ºi nu numai – sã
precizãm modalitatea de trãire a credinþei noastre, la nivel spiritual, moral etc.
Astãzi, de exemplu, dimensiunea metafizicã nu se mai bucurã de mare trecere,
dar nu trebuie sã înþelegem cã nu mai existã aºa ceva. Credinþa creºtinã în-
seamnã aceastã raportare la transcendenþã, la realitatea metafizicã. Raþiunea
omului, recta ratio, înseamnã deschidere spre transcendenþã. Credinþa vine în
întâmpinarea acestei deschideri. În cazul de faþã, este important sã plecãm la
drum având în vedere ambele direcþii: credinþa ºi raþiunea. Nu existã o diferenþã
atât de radicalã între un domeniu ºi celãlalt. Dacã ar fi aºa nu ar mai fi o linie
de continuitate: unul ar vorbi într-o direcþie, altul în cealaltã. Omul este capax
Dei prin însãºi structura sa fiinþialã, prin natura sa. Cred cã ºi în cazul Euharis-
tiei se verificã aceastã perspectivã globalã, integralã asupra realitãþii.

Pr. Eduard Ferenþ: Sfântul Toma a exprimat cel mai bine acest adevãr:
Visus, tactus, gustus in te fallitur, sed auditu solo toto creditur ºi auditu se re-
ferã la cuvânt. Cuvântul are mai mare valoare decât orice certitudine, chiar ºi
matematicã, nu numai chimicã – cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este cel care
face realizarea ºi care ne spune Acesta este trupul meu, acesta e sângele meu.
ªi e suficient sã luãm catehezele sfântului Ambroziu sau ale sfântului Ciril de
Ierusalim ca sã vedem toatã doctrina Bisericii în aceastã privinþã. Problematica
ulterioarã referitoare la aceasta se rezolvã pe baza principiilor enunþate ºi în
Dominus Iesus care face deosebirea între cele douã principii ºi Fides et ratio.
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Cred cã alt criteriu mai bun pentru a rezolva aceastã problemã nu sunt decât
aceste douã documente.

Marian Rediu (student): În dezvoltarea antropologiei sale, sfântul Paul
apeleazã deseori la o metodã pedagogicã originalã, dar cu profunde implicaþii
dogmatice: dinamismul tipologic moarte-viaþã, pãcat-har, rãtãcire-rãscumpã-
rare, Adam-Cristos, paralelism care apare cu precãdere în capitolul 5 al Scri-
sorii cãtre Romani. Sfinþia voastrã, la începutul conferinþei, într-un context
polemic, mai mult de apãrare, de fapt, aþi afirmat dimensiunea cosmicã a Euha-
ristiei: Euharistia este desãvârºirea creaþiei. Pornind de la aceste douã premise,
vã întreb dacã în sfântul Paul Euharistia constituie o contrapunere realitãþii pã-
catului sau este o desãvârºire a creaþiei ºi o orientare fiinþialã a omului cãtre
Dumnezeu? Iar dacã Paul le are în vedere pe amândouã, se poate face o ierarhi-
zare a acestor douã valori?

Pr. Eduard Ferenþ: În capitolul 5,12-21 din Scrisoarea cãtre Romani, când
sfântul Paul vorbeºte despre pãcat, îl vede în Cristos, care n-a avut pãcat. Mis-
terul pãcatului nu poate fi cunoscut decât în misterul lui Cristos: atât pãcatul
originar, cât ºi celelalte. Când vorbeºte despre om, îl priveºte în Cristos. Pãrin-
tele Semen ºi Pãrintele Bulai au spus un lucru foarte important: noi ca ºi creº-
tini, privim spre viitor. Noi ne aducem aminte de cele care vor veni, nu de cele
care au trecut. Asta este memoria creºtinului. Noi ne aducem aminte de cele
care vor veni, pentru cã la început era sfârºitul: In principio creavit Deo caelum
et terram. In principio era Cuvântul, spune sfântul Augustin. Ca atare, sfântul
Paul când priveºte Euharistia o priveºte în misterul lui Cristos glorificat în care
vede ºi celãlalt aspect, al pãcatului. ªi cum Cristos este taina lui Dumnezeu,
aceastã tainã are o bogãþie ºi o eficienþã mântuitoare egalã cu a lui Dumnezeu.
Dar nu poate fi vãzutã decât în taina lui Cristos în sensul paulin al cuvântului,
aºa cum apare în Ef 1, 21 ºi în Scrisoarea cãtre Coloseni.

P.S. Petru Gherghel: Nu e o întrebare, ci o bucurie ºi o constatare cã într-
adevãr, aceste întâlniri vor avea rolul sã arate cum Euharistia este sacramentul
unitãþii ºi cum trebuie lucrat între cele douã Biserici pentru a pune în evidenþã
aceastã valoare subliniatã de episcopul de Hildesheim, Homeier: Euharistia va
fi aceea care va realiza ºi unitatea Europei ºi numai întoarcerea la Euharistie va
aduce aceastã doritã unitate a Europei ºi a poporului lui Dumnezeu.
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Întrebãri Pr. Gheorghe Popa

Pr. Wili Dancã: Dupã unii, timpul în care trãim ar fi un sfârºit de epocã,
dupã alþii, e un timp critic. Oricum, fapt este cã astãzi conºtiinþa omului con-
temporan e autonomã, e autosuficientã, închisã în sine, nu respirã spre trans-
cendent. Care ar fi mijloacele adecvate pentru a-l provoca pe omul din zilele
noastre în aºa fel încât sã recupereze dimensiunea transcendentã?

Pr. Gheorghe Popa: Sigur cã aceste mijloace pot fi diverse ºi existã niºte
tentaþii ale teologului de astãzi ca sã foloseascã niºte mijloace sau metode care
au izvorât uneori în spaþiul extrateologic: pot fi mijloace psihologice, pot fi
mijloace sociologice, sau alt fel de mijloace, prin care omul de astãzi poate fi
provocat chiar din perspectivã religioasã. Însã, ca sã rãmân în cadrul temei, aº
spune cã mijloacele trebuie sã fie evanghelice. Mijloacele evanghelice pleacã
de la starea de suflet a primilor creºtini. Ei trãiau un sentiment al prezenþei lui
Hristos ºi de aceea aºteptau venirea sa imediatã. Ei n-au separat Euharistia
Bisericii de prezenþa lui Hristos, prezenþa realã în Euharistie prin lucrarea Du-
hului Sfânt, pentru cã, aºa cum am spus, Duhul Sfânt devine interior Bisericii,
devine interior celui botezat; el este în noi ºi „se roagã cu suspine negrãite” ºi
el este cel care ne constituie ca Biserici vii ºi care constituie Biserica, dar, evi-
dent, el este trimis în lume de Fiul.

Dintr-o perspectivã teologicã, o regândire a relaþiei dintre Hristologie ºi
Pneumatologie cred cã ar putea sã ne conducã la mijloacele ºi la metodele teo-
logice cu care am putea provoca, mai precis, sensibiliza ºi orienta conºtiinþa
omului modern spre o altã perspectivã a vieþii sale. O conºtiinþã euharisticã este
cea care defineºte în mod fundamental omul; omul care este om trebuie sã mul-
þumeascã pentru cã el nu-ºi dã singur viaþã, viaþa o primeºte în dar. El nu
devine prin propriile lui puteri creºtin, ci el devine creºtin pentru cã aceastã
viaþã în Hristos este darul lui, dar izvorât din jertfa, învierea, înãlþarea lui ºi
trimiterea Duhului Sfânt în lume. De aceea, considerãm cã recuperarea ºi pro-
vocarea conºtiinþei moderne trebuie fãcutã, aºa cum am spus, prin formarea
unei sensibilitãþi euharistice ºi liturgice a noastrã, a celor care ne pregãtim sã
devenim preoþi ºi aceastã conºtiinþã de fapt se rãspândeºte, aºa cum am spus ºi
altã datã, aºa cum se rãspândeºte mireasma unei flori. Nu se impune agresiv,
ea se simte ºi oamenii sunt atraºi de lucrul acesta. De ce sfinþii atrag lumea? Ei
provoacã lumea nu neapãrat prin cuvânt, se poate ºi prin cuvânt, dar cuvintele
lor sunt drese cu sare, ei vorbesc foarte puþin, dar vorbesc cu putere, aºa cum
Evanghelia ne spune cã Mântuitorul vorbea ca unul care are putere. Eu cred cã
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în contextul modernitãþii, în care, aºa cum aþi spus, se accentueazã autonomia
individualã, afirmarea de sine a omului, în contextul în care, pe plan politic ºi
social, se pune din ce în ce mai mult accent pe drepturile ºi libertãþile funda-
mentale ale omului, într-un sistem democratic, Biserica nu poate folosi mij-
loace de constrângere, ci mijloace care inspirã ºi care produc o „lepãdare de
sine”.

Pr. Wili Dancã: Nu poate fi vorba în modernitate despre apologeticã. Sfân-
tul Pãrinte a dat o enciclicã, Veritatis splendor (Splendoarea adevãrului), o
enciclicã cu caracter moral în care vorbeºte despre o nouã apologie a creºtinis-
mului în societatea modernã de astãzi: splendoarea adevãrului, creºtinul atrage
trãind plinãtatea adevãrului care este Cristos. Aºadar nu mai este vorba de
metodele vechi, prezente în unele manuale de dogmaticã, structurate pe raþiona-
mente exterioare teologiei: protestanþii spun cã..., ortodocºii spun cã..., catolicii
spun cã..., dar adevãrul este în altã parte. Cum apreciaþi aceastã nouã modalitate
de a face „apologeticã” (trãirea în adevãrul care este Cristos)? Cum apreciaþi
oferta de mântuire a religiilor non creºtine? Este creºtinismul un fel de alterna-
tivã sau îºi pãstreazã un caracter unic?

Pr. Gheorghe Popa: Creºtinismul nu poate fi alternativã pentru cei care sun-
tem pãtrunºi de credinþa în Domnul Isus Hristos. El are un caracter unic, însã
modul cum se propune creºtinismul ca ºi cale de mântuire a lumii nu poate fi
agresiv sau apologetic în sensul tradiþional al cuvântului. În primele trei secole,
când erau persecuþii, nu se vorbea despre apologie în sens agresiv, ci se vorbea
despre mãrturie. Martirii creºtini sunt o dovadã supremã a apãrãrii credinþei în
adevãrul absolut creºtin. Pe urmã a intervenit un alt context istoric ºi am avut
tentaþia aceasta a apologiei ºi a transformãrii credinþei într-o structurã super-
ideologicã. Aceastã apologeticã nu mai poate fi susþinutã astãzi ºi o spune, de
exemplu, Karl Rahner. Chiar argumentele raþionale tradiþionale ale existenþei
lui Dumnezeu astãzi nu mai au eficienþã, pentru cã lumea are o altã forma
mentis. Nu existã alternative. Problema este alta: în ce mãsurã noi suntem pã-
trunºi de acest adevãr, în ce mãsurã suntem exigenþi cu propria noastrã cre-
dinþã, ºi putem sã dãm mãrturie despre ea ºi la nivel intelectual, discursiv, ºi la
nivelul respiraþiei în duhul credinþei ºi la nivelul de mãrturisire a credinþei în
lume în plan social sau în celelalte planuri. Eu cred cã problema, în primul
rând, este o problemã a noastrã ºi modul cum ne rezolvãm propria problemã
poate deveni o modalitate credibilã de a argumenta cã Mântuitorul este ade-
vãrul ºi singura cale de mântuire. Noi avem exemple când teologi au cãzut în
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capcana psihologismului sau psihanalizei. Eugen Dreverman este un exemplu.
Este un reducþionism ºi atunci trebuie sã fim foarte atenþi ca sã nu fim fascinaþi
de metodele extraecleziale ºi extrateologice, pentru cã riscãm sã pierdem toc-
mai esenþialul.

Pr. Mihai Pãtraºcu: Spuneaþi cã Euharistia este izvorul conºtiinþei euharis-
tice a creºtinului ºi spuneaþi cã aceastã conºtiinþã euharisticã are douã caracte-
ristici: este slujitoare, apoi umilã, smeritã ºi rugãtoare. Nu credeþi cã ar mai fi
încã o caracteristicã a acestei conºtiinþe, dat fiind faptul cã se recunoaºte în
mod unanim cã Euharistia edificã Biserica, edificã aceastã comuniune, ºi aþi
accentuat ºi dumneavoastrã cã în primii trei sute de ani erau împreunã, cã sim-
þeau aceastã comuniune tocmai datoritã recunoaºterii prezenþei reale a lui
Cristos în Euharistie? Dacã este ºi aceastã caracteristicã, în perspectiva recu-
perãrii conºtiinþei euharistice, nu credeþi cã trebuie aprofundatã ºi aceastã
caracteristicã comunionalã a Euharistiei ºi a conºtiinþei euharistice?

Pr. Gheorghe Popa: Evident, eu m-am limitat doar la trei, pe care am încer-
cat sã le scot din contextul textului la care m-am referit. Lucrurile pot fi apro-
fundate. Sigur, aveþi perfectã dreptate, însã eu n-am vrut sã intru în alte aspecte
ºi amãnunte. Aceste lucruri pot fi tratate ºi din alte puncte de vedere, dar eu am
rãmas strict la domeniul moral ºi spiritual, ºi n-am abordat aspecte de doctrinã,
de structurã a Bisericii.

P.S. Petru Gherghel: M-am obiºnuit sã spun un cuvânt, aºa cã vã rog sã-mi
daþi voie, pãrinte profesor... Ne-am bucurat, ne bucurãm cã avem asemenea
ocazie de a ne îndrepta spre inima întregii noastre identitãþi ºi credinþe. Am
înþeles cã Euharistia este exprimarea cea mai fidelã a mulþumirii. Am înþeles
cã la început, cum spunea ºi pãrintele profesor, toþi erau una. Acuma trecem
printr-o perioadã foarte grea. Aþi putea sã ne prezentaþi legãtura dintre Euha-
ristie ºi ospãþ, Euharistie ºi cina Domnului? Sau, mai bine zis, între noi, creº-
tinii, ºi Euharistie? Preoþii, fãrã doar ºi poate, ei au aceastã legãturã directã, dar
ce se întâmplã cu credincioºii care doar din când în când se fac pãrtaºi de
aceastã împãrtãºire, de acest ospãþ care este vital pentru un creºtin? Ne puteþi
prezenta puþin punctul de vedere al gândirii Bisericii Ortodoxe asupra legãturii
dintre Euharistie ºi ospãþul euharistic?

Pr. Gheorghe Popa: Sigur cã existã o legãturã între Euharistie ºi ospãþul
euharistic pentru cã ºi în primele secole era Euharistia, frângerea pâinii ºi pe
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urmã era ºi agapa creºtinã. La aceasta cred cã vã referiþi sau la dimensiunea
socialã a Euharistiei? Aici sunt probleme de teologie pastoralã care implicã nu
numai Biserica noastrã, ci Biserica în ansamblul ei. Dacã facem o statisticã,
chiar ºi în spaþiul nostru, vedem cã un numãr restrâns de credincioºi se împãrtã-
ºesc în mod efectiv. În mediul urban, maximum 10%, în mediul rural, probabil,
procentajul creºte mai mult, dar nu cred cã depãºeºte 40-50%, depinde de paro-
hii. Împãrtãºirea efectivã cu taina Sfintei Împãrtãºanii se face astãzi într-un
context minoritar, am putea spune. De aceea, cred cã trebuie sã facem efortul
de a-i conºtientiza pe credincioºii noºtri ca sã nu mai aparþinã doar formal de
Bisericile noastre, ci efectiv sã înþeleagã cã împãrtãºirea cu trupul ºi sângele
Mântuitorului este esenþialã pentru dobândirea mântuirii ºi cã Euharistia antici-
peazã, de fapt, ospãþul euharistic în împãrãþia lui Dumnezeu. Existã tentaþii
aici, am vãzut ºi în Occident. Se iau decizii ºi nu se mai pregãtesc creºtinii
pentru împãrtãºanie. Foarte mulþi nu se mai mãrturisesc, nu se pregãtesc; sunt
niºte exigenþe, prezentate ºi de sfântul apostol Pavel. Este o tentaþie, s-ar putea
sã fie chiar o relativizare a valorii Euharistiei ºi de aceea cred cã secularizarea
va putea fi estompatã în mãsura în care, din ce în ce mai mulþi creºtini, îºi vor
asuma exigenþele vieþii creºtine. În ceea ce priveºte dimensiunea socialã a
Evangheliei, ea trebuie sã fie în relaþie din nou cu Euharistia, deoarece cine
dobândeºte conºtiinþa prezenþei lui Cristos în Euharistie, în Biserica lui ºi în
fiecare persoanã botezatã, atunci este ºi sensibil la ospãþul euharistic sau la
Euharistia de dupã Euharistie.

Întrebãri Pr. Claudiu Dumea

Pr. ªtefan Lupu: Îi mulþumim pãrintelui Claudiu Dumea pentru competenþa
cu care a prezentat aceastã legãturã dintre liturgia iudaicã ºi liturgia creºtinã ºi
este un semn cã a fost pelerin în Þara Sfântã deseori, de aceea cunoaºte foarte
bine aceastã matrice iudaicã a liturgiei creºtine, cu toatã bogãþia de termeni, ºi
uneori mi se pãrea cã vãd un film în aceastã desfãºurare a liturgiei ebraice.

Pr. Wili Dancã: Sfânta Liturghie formeazã un tot unitar, spune Sacrosanc-
tum concilium, de la început ºi pânã la sfârºit. Ce se întâmplã cu persoanele
care participã la Sfânta Liturghie dar ºtim cã sunt împiedicate de Dreptul cano-
nic ºi nu se pot împãrtãºi din moment ce le interzice Biserica? Ei participã la
aceastã Sfântã Liturghie: ce fel de participare este aceasta dacã, de la început
pânã la sfârºit, Liturghia este una singurã? Ascultã cuvântul, ascultã predica,
iar apoi de Euharistie nu se pot apropia...?
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Pr. Claudiu Dumea: Este o participare incompletã, adicã fãrã participare
efectivã la trupul ºi sângele Domnului – nu se împãrtãºesc cu trupul ºi sângele
Domnului. Ei participã la Liturghie dar incomplet ºi, sigur, eficacitatea Euha-
ristiei nu poate fi aceeaºi la unul care se împãrtãºeºte ºi la altul care numai
asistã. De fapt, disciplina veche a Bisericii era aceasta: catecumenii, cei care se
pregãteau pentru botez, erau invitaþi sã pãrãseascã Biserica, comunitatea, când
începea a doua parte a Liturghiei, liturgia euharisticã. De asemenea, acelaºi
tratament li se aplica celor care fãceau pocãinþã, penitenþii publici: erau ºi ei
invitaþi sã pãrãseascã dupã liturgia cuvântului adunarea. Acuma Biserica nu
mai procedeazã în felul acesta, îi lasã ºi pe ei sã participe, dar putem sã ne
facem o idee cât folos au ei de Sfânta Liturghie, dacã ne gândim la primele
secole, când Biserica proceda în felul acesta: nici mãcar nu-i admitea sã asiste
nu mai zic sã se apropie de Sfânta Împãrtãºanie. Nu ºtim ce lucreazã Dumne-
zeu în sufletul fiecãruia, participând chiar fãrã sã se împãrtãºeascã la Sfânta
Liturghie. Dacã Biserica le permite, asistã la Liturghie în întregime, poate sã
fie un exemplu bun ºi pentru familie, pentru ceilalþi, sunt anumite aspecte
pastorale care determinã Biserica sã-i admitã sã asiste la Liturghie în întregime
la ora actualã ºi celor care sunt, practic, neadmiºi, excluºi de la Împãrtãºanie. 

Pr. Gheorghe Popa: Am auzit de conceptul de Euharistie domesticã. Nu ºtiu
dacã acest concept de Euharistie domesticã este identic cu ceea ce a spus Prea-
sfinþitul – ospãþ euharistic. Dacã puteþi sã ne precizaþi ce este Euharistia domes-
ticã?

Pr. Claudiu Dumea: Euharistia domesticã, în contextul conferinþei, înseam-
nã nu Euharistia domesticã, ci cina pascalã care se desfãºura într-o ambianþã
domesticã, în familie. Cina pascalã se sãvârºea în sânul familiei ºi tatãl era
oficiantul. În sensul acesta, partea a doua a Liturghiei, liturgia euharisticã pro-
vine din aceastã liturgie domesticã – cina pascalã iudaicã, iar prima parte a
Liturghiei, liturgia cuvântului, se inspirã din liturgia sinagogalã. Termenul
acesta de liturgie sau Euharistie domesticã se poate aplica la celebrarea Euha-
ristiei în primele patru secole de creºtinism, când nu erau biserici, Euharistia
se celebra în casele creºtinilor. În sensul acesta era o Euharistie domesticã.

Pr. Alois Bulai: Acest cadru pe care l-aþi prezentat cu celebrarea pascalã în
familie este, în general, contestat de faptul cã e din perioada Mishnei, adicã din
perioada de dupã Cristos, pentru cã în perioada lui Cristos Paºtele se celebra
la Templu.
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Pr. Claudiu Dumea: În perioada lui Cristos în ce fel se celebra la templu?
În sensul cã mieii pentru cina pascalã din familie erau sacrificaþi la templu ºi
cu aceastã ocazie, pe la ora trei începea sacrificarea, pe 14 Nisan. Erau convo-
caþi toþi preoþii la templu ºi sãvârºeau acest rit al sacrificãrii, iar evreii îºi luau
mielul sacrificat la templu acasã ºi-l consumau în cadrul cinei pascale din
familie.

Pr. Alois Bulai: Acest lucru e valabil pentru cei care veneau din Ierusalim,
dar pentru cei care veneau din Galileea?

Pr. Claudiu Dumea: Tot acolo sacrificau. Veneau câteodatã un milion, din
diaspora ºi de asta era nevoie de un numãr atât de mare de preoþi, pare-mi-se
cã în vremea lui Isus erau vreo 20.000 de preoþi ºi toþi erau convocaþi pentru a
face faþã cerinþelor, sã sacrifice poate un milion de miei.

Pr. Alois Bulai: Iosif Flaviu vorbeºte de 600.000 de miei sacrificaþi cu oca-
zia Paºtelui.

Pr. Viorel Sava: Am ascultat cu multã atenþie expunerea dumneavoastrã ºi,
aºa cum spunea pãrintele moderator a fost foarte interesant acest paralelism
între cina iudaicã ºi cina creºtinã, în cadrul cãreia Mântuitorul Cristos a instituit
Sfânta Euharistie. Aº merge puþin mai departe ºi m-aº referi la douã documente
foarte importante din primele secole creºtine, ºi anume la Apologia I a sfântului
Iustin Martirul, scrisã pe la jumãtatea secolului al II-lea, în jurul anului 150, ºi
la Constituþiile Apostolice, douã documente în care gãsim descrisã rânduiala
sfintei Liturghii aºa cum se sãvârºea ea la vremea aceea. Sigur, între cele douã
documente este ceva distanþã. V-aº întreba urmãtorul lucru: elementele pe care
le-aþi prezentat aici se regãsesc atât în Liturghia ortodoxã, cât ºi în Liturghia
romanã pânã astãzi, concentrate ºi grupate oarecum diferit în cele douã Litur-
ghii. Însã, privind structura actualã a Liturghiei romane ºi structura Liturghiei
descrisã în cele douã documente pe care le-am amintit, cum vedeþi diferenþa
destul de mare, cel puþin de formã dintre descrierile pe care le-am amintit ºi
rânduiala actualã a Liturghiei?

Pr. Claudiu Dumea: Mai importantã decât cele douã lucrãri pe care le-aþi
amintit: Apologia I a sfântului Iustin ºi Constituþiile Apostolice, este Didahia.
Acesta este cel mai vechi ºi mai preþios document. De fapt, este o berakah iuda-
icã, o rugãciune birkat hamazon, încreºtinatã. Este cel mai vechi ºi mai preþios
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document. Sigur cã a cunoscut Euharistia o evoluþie permanentã ºi cunoaºte,
dar rãmân elementele esenþiale neschimbate ºi în liturgiile orientale ºi în cele
occidentale. Structura esenþialã este aceeaºi pe care o gãsim la sfântul Iustin:
liturgia cuvântului, predica, colecta, apoi rugãciunea euharisticã pe care cele-
brantul, episcopul, o poate dezvolta mai mult sau mai puþin, Împãrtãºania,
ducerea Împãrtãºaniei apoi la bolnavi de cãtre diaconi, deci structura esenþialã
rãmâne, nu se schimbã nimic. Dar a fost aceastã posibilitate ºi am subliniat în
conferinþã cã ºi Isus a avut posibilitatea sã improvizeze, deºi era o schemã
unicã ºi un conþinut esenþial, dar a avut posibilitatea sã improvizeze. La fel a
fãcut Biserica ºi o face. ªi improvizeazã. E ca un fel de variaþii pe aceeaºi temã.
La fel sunt toate anaforele, rugãciunile euharistice, dar pãstrând unitatea esen-
þialã, identitatea. Prin urmare, nu putem sã pretindem sã fie Liturghia lui Paul
al VI-lea cum a fost Liturghia descrisã de cãtre sfântul Iustin. Nici mãcar nu
ºtim exact cum dezvolta episcopul pe vremea sfântului Iustin rugãciunea euha-
risticã. Sau la sfântul Hipolit – Traditio apostolica –, la fel: era un model de
rugãciune euharisticã, nu era un text fix. În Didahia, la fel: nu avem toatã cele-
brarea, ci avem o schemã, cum se celebra Euharistia într-o anumitã comunitate
provenind din iudaism.

Pr. Wili Dancã: Ce trebuie sã înþelegem prin expresia improvizaþie liturgicã
pe care tocmai aþi folosit-o?

Pr. Dumea: Prin improvizaþie liturgicã nu se înþelege nici într-un caz gestul
unuia care se trezeºte vorbind. Nu. Improvizaþia era foarte limitatã: era o sche-
mã precisã, conþinutul era precis. Erau anumite cuvinte cheie. Dar aceste rugã-
ciuni puteau fi mai dezvoltate sau mai puþin dezvoltate: unul avea mai multã
imaginaþie, altul era mai bine dispus, altul cunoºtea mai multã teologie º.a.m.d.,
în funcþie de dispoziþia celebrantului. Sã nu uitãm cã nu improviza oricine: era
celebrantul, episcopul, cel care putea sã dezvolte mai mult sau mai puþin. Dar
nu era o improvizaþie nelimitatã. Era foarte limitatã ºi legatã de un conþinut fix
ºi de o schemã fixã. Este o mare deosebire între ceea ce înseamnã o improvi-
zaþie, când merge un seminarist în faþa Preasfântului Sacrament ºi începe sã-i
spunã lui Isus efuziuni sentimentale º.a.m.d. Rugãciunea liturgicã este rugã-
ciune comunitarã ºi celebrantul se roagã în numele întregii comunitãþi, nu dis-
poziþiile sale subiective, ceea ce simte etc. Fiind o rugãciune comunitarã trebuie
sã aibã un conþinut fix, dar celebrantul putea, cel puþin la început, sã dezvolte
mai mult sau mai puþin rugãciunea. Dacã vreþi un exemplu, uitaþi prefeþele:
toate au aceeaºi schemã, dar existã foarte multã variaþie. Avem zeci de prefeþe,
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dar toate, de fapt, urmeazã aceeaºi schemã: ºi introducerea, ºi încheierea, ºi
conþinutul, deºi variazã totuºi nu se poate improviza fãrã nici un fel de restric-
þii. Aºa au apãrut ºi celelalte rugãciuni euharistice.

P.S. Petru Gherghel: Îi mulþumim pãrintelui Dumea pentru aceastã preci-
zare; sigur cã acum am înþeles variaþia riturilor, pãstrând acest schelet, variaþia
celebrãrilor sfântului Ioan Gurã de Aur ºi a lui Vasile cel Mare pentru pãrinþii
ortodocºi ºi variaþia celebrãrii latine. Eu voiam sã-l întreb, pentru cã pãrintele
este expert în probleme de neocatecumeni, dacã sunt în celebrãrile neocatecu-
menilor elemente în plus din cele prezentate aici, pentru cã eu personal, parti-
cipând fãrã sã vreau, la o cinã, am vãzut la început un seminarist care a venit
cu un pahar în mânã ºi a fãcut o rugãciune de introducere, cu paharul sus, aºa
cum se practica pe vremuri. Mã gândeam cã este o influenþã din primele vea-
curi, la ei. Liturgia, în schimb, merge dupã scheletul nostru.

Pr. Claudiu Dumea: E scheletul universal, în toate liturgiile este aceeaºi
structurã de bazã. Acum, înainte de toate, nu sunt expert în probleme de neo-
catecumenat, deºi am trecut un pic pe la ei ºi am vãzut cum celebreazã Sfânta
Liturghie. Sigur cã nu se abat de la schema esenþialã, pentru cã atunci nu mai
este Euharistie dacã lasã ceva la o parte. Au unele detalii ale lor. Nu trebuie sã-i
condamnãm, chiar dacã gestul acesta trebuie sã însemne la ei prima cupã, de
la kidush, de la cina pascalã. E posibil, ºi ei au multe influenþe luate din liturgia
iudaicã. Asta e o realitate, pânã ºi cântãrile lor au un iz ebraic. Probabil cã de
la cina pascalã, de la prima cupã, au luat acest gest. Dar nu trebuie sã-i con-
damnãm, întrucât aceastã liturgie a lor particularã este aprobatã de Sfântul
Scaun, de aceea ei sunt în legalitate.

Întrebãri Pr. Viorel Sava:

Pr. ªtefan Lupu: Pentru noi, care suntem mai puþin familiarizaþi cu termenii
liturgiei orientale este o ocazie potrivitã de a învãþa mai mult ºi vreau sã-l rog
pe pãrintele Viorel Sava sã ne explice pe scurt unii termeni, cum ar fi prescurã,
agneþ, anaforã.

Pr. Viorel Sava: Prescura este corespondentul ostiei: este pâinea din care se
pregãtesc sfintele daruri. Ea are o pecete imprimatã pe ea: Isus Hristos Nika
(Isus Cristos Biruitorul) ºi aici sunt diferenþe de formã, în Biserica Ortodoxã
folosim pâine dospitã. Prescura este pâinea adusã pentru a fi oferitã. Agneþul
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(agnus = miel) este o parte din prescurã, aceea care poartã pecetea Isus Hristos
Nika, care se scoate, se pune pe Sfântul disc ºi este sfinþitã la Sfânta Liturghie
ºi se transformã în trupul Mântuitorului Cristos. Anaforaua este marea rugã-
ciune euharisticã în cadrul cãruia avem rugãciunea de mulþumire, rugãciunea
teologicã, anamneza, epicleza ºi dipticele, iar anafora este pâinea binecuvân-
tatã, tãiatã din resturile de prescuri folosite la proscomidie, binecuvântatã dupã
sfinþirea darurilor, dupã o formulã prevãzutã de Liturghier ºi apoi împãrþitã
dupã Liturghie credincioºilor.

Pr. ªtefan Lupu: Încã un lucru: pãrticelele. Noi ne confruntãm deseori cu
aceastã practicã, surprinzãtoare pentru noi: „Îi scoate pãrticele cuiva”, în sensul
de a-i face rãu, ca sã moarã.

Pr. Viorel Sava: ªi noi ne confruntãm cu aceastã practicã! Existã în popor
ideea mai mult sau mai puþin încurajatã în anumite zone, e practicã specificã
Bisericii Ortodoxe Române, nu e întâlnitã în alte Biserici Ortodoxe, ºi anume,
cineva aduce prescuri pentru Sfânta Liturghie ºi cere sã i se scoatã pãrticele
pentru rezolvarea unei probleme deosebite pe care o are, de la o problemã
foarte importantã ºi cu sens pozitiv, pânã la una cea mai puþin duhovniceascã
– sã moarã ºi capra vecinului! Rânduiala prevede urmãtorul lucru: din cele
cinci prescuri folosite la Sfânta Liturghie din prima se scoate Sfântul Agneþ, din
a doua se scoate o miridã pentru pomenirea Maicii Domnului, apoi nouã miride
care în momentul în care sunt aºezate pe Sfântul disc sunt pomenite nouã cete
de sfinþi, apoi din a patra prescurã se scot miride pentru ierarhul locului, pentru
poporul român ºi pentru toþi cei vii care se pomenesc la Sfânta Liturghie ºi din
a cincea prescurã se scot miride pentru cei adormiþi: pentru ctitorii bisericii în
care se slujeºte ºi pentru cei adormiþi. Aranjarea tuturor acestora pe Sfântul disc
este foarte interesantã ºi cu semnificaþii duhovniceºti foarte profunde: în centru
este Cristos, este Sfântul Agneþ, ca centru al întregii existenþe, vãzute ºi nevã-
zute, de o parte Maica Domnului, de cealaltã, cetele de sfinþi, iar în partea din
faþã, miridele scoase când se pomenesc cei vii ºi cei adormiþi. Aceasta înseam-
nã cã în jurul lui Cristos, centrul întregii existenþe, sunt adunaþi toþi aceia într-o
comuniune ºi armonie desãvârºitã, toþi aceia care s-au sfinþit ºi care doresc sã
se sfinþeascã ºi fac eforturi în acest sens. Unii pretind ca din acele miride care
s-au scos în momentul în care li s-a pomenit pomelnicul, sã li se dea ºi sã le
consume dupã o rânduialã specialã. Rânduiala corectã spune cã tot ceea ce s-a
aºezat pe Sfântul disc se toarnã la sfârºitul Liturghiei în Sfântul potir ºi în felul
acesta cel care s-a pomenit se împãrtãºeºte duhovniceºte din Sfântul potir,
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tocmai pentru cã mirida lui a fost turnatã în Sfântul potir, unde este trupul ºi
sângele Mântuitorului Cristos.

Pr. ªtefan Lupu: Coliva...!

Pr. Viorel Sava: Este o materie liturgicã ºi ºi-a dobândit acest statut prin
folosirea la slujbele de pomenire a celor adormiþi. Ea este simbolul învierii:
bobul de grâu care se aºazã în pãmânt, dacã nu moare nu dã viaþã. Bobul de
grâu folosit la prepararea colivei, dupã reþete din cele mai variate, simbolizeazã
învierea ºi exprimã credinþa noastrã în înviere.

Bogdan Herciu (student): Am avut întotdeauna probleme cu înþelegerea pro-
blemei energiilor necreate, noi, studenþii catolici ºi nici acuma mãrturisesc cã
nu sunt sigur cã o cunosc prea bine. Aº vrea sã ºtiu dacã nu cumva existã o
contradicþie între aceastã teologie ºi intimitatea despre care vorbeaþi cã se reali-
zeazã la Liturghie între credincioºi ºi Cristos.

Pr. Viorel Sava: Aº transfera rãspunsul la aceastã problemã celor de specia-
litate, mâine va fi cineva specialist în spiritualitate ortodoxã. Eu m-am referit
strict la interpretarea Sfintei Liturghii; nu este o evitare a rãspunsului, ci am un
principiu la care þin foarte mult ºi anume cã pe straturile vecinului, chiar dacã
te duci cu intenþia sã pliveºti trebuie totuºi sã-i comunici acest lucru. Însã e
pãrintele Popa aici, dacã doreºte sã rãspundã, pentru cã este strict o problemã
de teologie dogmaticã ºi de spiritualitate. Într-adevãr, aceastã problemã a stârnit
dispute foarte aprinse în secolul al XIV-lea, ºi am spus la un moment dat cã
literatura apãrutã în secolul al XIV-lea ºi în secolul al XV-lea este o literaturã
eminamente polemicã. Nicolae Cabasila s-a dovedit un laic foarte evlavios ºi
foarte cuminte, neamestecându-se în aceste dispute teologice. S-ar fi putut
amesteca în momentul în care avea în faþã teologi uneori foarte angajaþi în
discuþiile de la acea datã, mã refer la sfântul Grigore Palama ºi la alte persona-
litãþi, mai târziu, în secolul al XV-lea, sfântul Simeon al Tesalonicului nu
numai cã va fi foarte polemic, ci chiar va insista pe problemele controversate,
ceea ce nu a fãcut Nicolae Cabasila. Poate statutul lui de laic l-a fãcut sã aibã
aceastã atitudine de respect ºi de cuminþenie duhovniceascã ºi nu a intrat în
problemele controversate.

Pr. Gheorghe Popa: Întrebarea pe care aþi pus-o se leagã de comunicarea pe
care a prezentat-o. Însã aceastã incapacitate de a înþelege energiile necreate ale
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Duhului Sfânt nu cred cã este o incapacitate, ci poate este mai mult o transfor-
mare a conceptului de energie necreatã într-un concept care poate fi raþionalizat
sau înþeles cu mintea noastrã care nu se poate miºca decât în cadrul energiilor
create sau în cadrul legilor timpului ºi spaþiului nostru. Însã aº vrea sã spun cã
acest conflict dintre teologii rãsãriteni ºi cei apuseni din secolul al XIV-lea ne
aratã cã existã o diferenþã între modul de a percepe pneumatologia ºi hristo-
logia sau mai precis, modul de a înþelege relaþia dintre lucrarea Duhului Sfânt
ºi lucrarea Mântuitorului în Bisericã ºi aceastã diferenþã a avut consecinþe pe
plan ecleziologic pentru cã în momentul în care nu acceptãm învãþãtura despre
energiile necreate ºi definim harul ca energie creatã, atunci pe plan ecleziologic
existã riscul ca sã punem mai mult accent pe aspectul ei instituþional. Biserica
poate fi, în acest caz, înþeleasã ca o instituþie care gestioneazã un tezaur creat,
ºi astfel existã riscul ca lucrarea Duhului Sfânt sã devinã un complement al
Bisericii. 

Accentul sau concentrarea hristologicã în spaþiul eclezial conduce, de fapt,
la anumite devieri pe plan ecleziologic. Concentrarea hristologicã poate sã ducã
la un fel de uniformizare, în sensul cã viziunea organicã a sfântului Pavel, de
exemplu, dacã este exageratã, credinciosul devine, sau s-ar putea sã devinã un
element marginal sau un element de statisticã. Dacã se acceptã prezenþa Du-
hului Sfânt în Bisericã prin energiile necreate, atunci se respectã ºi libertatea
duhovniceascã a creºtinului. Nu se gestioneazã libertatea duhovniceascã a creº-
tinului doar prin norme etice sau, pe plan extraeclezial, printr-un simplu acti-
vism social º.a.m.d. Problema cheie care este aici este modul în care se înþelege
relaþia dintre lucrarea Mântuitorului ºi lucrarea Duhului Sfânt în Bisericã. Bise-
rica este trupul lui Hristos, nu este trupul Duhului Sfânt, Hristos este chipul lui
Dumnezeu Tatãl, iar chipul Duhului Sfânt sunt sfinþii. Duhul Sfânt este cel care
constituie Biserica, ca trup tainic al Domnului, ºi el rãmâne în Bisericã prin
energiile sale necreate. Aº vrea sã închei cu precizarea cã actul de credinþã, din
aceastã perspectivã, nu este un rãspuns la o întrebare pe care o punem filozofic
sau raþional, ci un rãspuns la o chemare, la o invitaþie la Cina cea de Tainã.

Pr. Viorel Sava: Experienþa întâlnirii cu Cristos, prin harul Duhului Sfânt,
prin energiile necreate, o avem la fiecare Sfântã Liturghie. Liturghia ºi cultul,
în general, dar în special Sfânta Liturghie ne recentreazã viaþa ºi ne oferã un
mod de viaþã cu totul ºi cu totul nou, viaþã definitã ca viaþã în Cristos ºi cu
Cristos. Este o interiorizare a noastrã în Cristos ºi a lui Cristos în noi. Avem
experienþa întâlnirii cu el la fiecare Liturghie prin energiile necreate. În partea
finalã a Sfintei Liturghii din ritualul ortodox avem un imn care spune în felul
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urmãtor: „Am vãzut lumina cea adevãratã, am primit Duhul cel ceresc, am aflat
credinþa cea adevãratã, nedespãrþitei Sfintei Treimi închinându-ne, cã aceasta
ne-a mântuit pe noi”. Deci vederea luminii celei adevãrate este o realitate expe-
rimentatã în fiecare Sfântã Liturghie de credinciosul participant la Sfânta Litur-
ghie ºi, în special, de cel care s-a împãrtãºit cu dumnezeieºtile taine. Însã, aici
apare diferenþa: fiecare se împãrtãºeºte, vede ºi simte aceastã luminã ºi aceastã
stare de iluminare dupã puterile ºi râvna lui. În imnurile Schimbãrii la Faþã, ni
se spune cã Cristos a arãtat pe Tabor apostolilor lumina sa pe cât li se putea, pe
cât puteau ei sã cuprindã, aºa încât aceastã stare de iluminare, de împãrtãºire
din harul lui Dumnezeu în Sfânta Liturghie este în strânsã relaþie cu capacitatea
noastrã de a primi, dar ºi în funcþie de râvna fiecãruia. Împãrãþia lui Dumnezeu
experimentatã în Sfânta Liturghie este pace ºi bucurie ºi dreptate în Duhul
Sfânt. Însã de aceastã pace ºi bucurie cineva se duce la Sfânta Liturghie ºi nu
se întoarce împãcat cu sine, vine tot tulbur, altul simte o stare de bucurie ºi de
pace ºi de dreptate în Duhul Sfânt, pentru cã el s-a întâlnit cu Cristos ºi a fãcut
efort sã se întâlneascã cu Cristos ºi trãieºte efectiv, în finalul Liturghiei, dupã
ce se împãrtãºeºte, aceastã stare de iluminare pe care o cântã ca pe o realitate:
„Am vãzut lumina cea adevãratã...”, nu spune „Ne-am închipuit, ne imaginãm”,
ci lumina, identificatã cu însuºi Cristos, este o stare realã. Noi, de altfel, în
cadrul sfintei Liturghii ºi în cadrul cultului, în general, avem de-a face ºi
experimentãm realitãþi, nu ne închipuim. Cristos nu a spus: „Luaþi, mâncaþi,
aceasta simbolizeazã trupul meu, acesta simbolizeazã sângele meu”, ci a spus
„este trupul meu, este sângele meu”. Cu aceste realitãþi ne întâlnim în cadrul
cultului, pe acestea le experimentãm, însã modul de a le recepta diferã de la o
persoanã la alta, ºi este în funcþie de capacitatea de ale primi ºi de râvna de a
se face vrednic sã le primeascã.

Pr. Alexandru Suceu: În conferinþã aþi folosit termenul de „cei adormiþi”,
niciodatã cel de „morþi”. E o convingere?

Pr. Viorel Sava: E o formulã la care þin foarte mult ºi cred în acest lucru,
dacã Cristos n-a înviat este zadarnic statutul pe care îl avem. Nu numai limba-
jul liturgic ºi cel scripturistic este optimist, ci ºi limbajul laic. În cãrþile mai
vechi nu se vorbeºte despre cei morþi, ci despre cei chemaþi la Domnul. Venirea
în aceastã lume este rãspunsul la o chemare, viaþa întreagã a creºtinului este o
înlãnþuire la chemãrile fãcute de Dumnezeu, repetate în anumite momente ºi,
în final, el pleacã din aceastã viaþã tot ca rãspuns la o chemare. Aceasta este
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nota optimistã pe care ne-o prezintã nouã Sfânta Scripturã ºi care, desigur,
trebuie sã reflecte credinþa noastrã ºi propovãduirea Bisericii în lume.

Pr. Gheorghe Popa: Dumneavoastrã faceþi o distincþie între Adormirea
Maicii Domnului ºi adormirea noastrã? Eu ºtiu cã în limba francezã Adormirea
Maicii Domnului înseamnã Asumption. În limba francezã este o deosebire ºi
probabil, plecând de aici, ºi dumneavoastrã vreþi sã fie o deosebire.

Pr. Alexandru Suceu: Eu m-am gândit cã e o convingere, pentru cã noi folo-
sim mereu cuvântul moarte ºi nu spunând aºa de frumos precum pãrintele, „cei
adormiþi”.

Pr. Viorel Sava: În scrierile patristice, Biserica este prezentatã ca mamã a
noastrã. Or aici este un temei fundamental pentru rugãciunile de pomenire a
celor adormiþi existente în Biserica Ortodoxã ºi în Biserica Romano-Catolicã,
pentru cã aºa cum în planul fizic mama vegheazã asupra pruncului care doar-
me, pe plan spiritual, Biserica vegheazã asupra fiilor care dorm somnul cel
veºnic ºi este un temei fundamental pentru pomenirea celor adormiþi atâta
vreme cât recunoaºtem cã Biserica este mama noastrã a tuturor. 

P.S. Petru Gherghel: Eu aº vrea sã-i mulþumesc pãrintelui pentru aceastã
prezentare, pentru cã e într-adevãr de mare folos o asemenea prezentare despre
Sfânta ºi dumnezeiasca Liturghie. Aº dori sã vã întreb dacã sfântul Nicolae
Cabasila foloseºte în mod expres cuvântul epiclezã sau sunt alte cuvinte pe care
le foloseºte, pentru cã am aflat cã foloseºte altã expresie, ºi anume aceea de
„rugãciuni sãvârºitoare”?

Pr. Viorel Sava: În capitolul 29 foloseºte aceastã expresie. El nu foloseºte
nici termenul de proscomidie, probabil erau termeni prea cunoscuþi ºi nu era
nevoie sã le foloseascã. Folosea cuvinte similare pentru a exprima aceeaºi reali-
tate. 

P.S. Petru Gherghel: Am înþeles de la sfinþia voastrã cã era foarte irenic ºi
m-am gândit cã nu folosea acest cuvânt pentru a nu trezi eventuale dispute aºa
cum am auzit cã erau în aceastã perioadã.

Pr. Viorel Sava: Pe parcursul comentariului sãu are ºi alte formule pe care
le preferã, deºi la acea datã erau alte formule consacrate ºi folosite în limbajul
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teologic. Aplecarea lui teologico-duhovniceascã l-a determinat sã prefere, nu
atât limbajul strict teologic ºi uneori foarte rigid, ci formule care sã se încor-
poreze perfect în comentariul sãu care este un comentariu teologico-du-
hovnicesc.

Întrebãri Fr. Antonio Perera

Cristinel Farcaº: Cristos este preponderent îmbrãcat în culorile roºu ºi al-
bastru. Ce înseamnã asta în limbaj artistic?

Fr. Antonio Perera: Trebuie sã avem în vedere aspecte estetice ºi aspecte
simbolice. Sub aspect estetic, roºul ºi albastrul sunt douã culori relativ uºor de
obþinut ºi care se completeazã bine. Intenþia simbolicã este urmãtoarea: albas-
trul este culoarea cerului, culoarea dumnezeirii, într-un fel ºi roºul are douã
conotaþii. Ca atare, depinde care prevaleazã mai mult: sau este culoarea impe-
rialã (a purpurei) sau este culoarea sângelui. Atunci, poate sã simbolizeze sau
natura umanã a lui Cristos, sau împãrãþia lui Cristos. Depinde de context, de
situaþie. ªi Maica Domnului apare adeseori îmbrãcatã în aceste culori.

Întrebãri Pr. Lucian Farcaº

Pr. ªtefan Lupu: În legãturã cu aceastã despãrþire de pãcat : trãim într-o peri-
oadã destul de confuzã, pe care o numim postmodernã, ºi aceastã despãrþire de
pãcat ar putea fi înþeleasã ºi ca o desfiinþare a pãcatului sau, din altã perspec-
tivã, cauza tuturor relelor din societate, din lume, ar fi tocmai existenþa acestor
criterii care creeazã apoi vinovãþia, în sensul de pãcat - Decalogul. Spun acest
lucru, pentru cã, într-o discuþie cu un grup de studenþi, cineva mi-a spus „Cauza
tuturor relelor este regulamentul”.

Pr. Lucian Farcaº: Cred cã sunt douã explicaþii: în primul rând, vãd în
aceastã poziþie efectul pãcatului social ºi al structurilor pãcatului din societatea
în care suntem ºi din care venim ºi noi ºi studenþii noºtri ºi, în al doilea rând,
vãd un deficit de abordare a tuturor relelor îndepãrtându-ne de Dumnezeu, în
faþa cãruia ne putem asuma în credinþã vinovãþia faþã de pãcat ºi lunecând spre
zona aceea de anonimat, când nu mai suntem în stare sã ne asumãm propria
responsabilitate ºi suntem foarte convinºi cã responsabili, dacã or fi cumva
responsabili, sunt ceilalþi, eventual regulamentul, pentru cã regulamentul se
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încadreazã într-o structurã a seminarului, ºi a acuza aceastã structurã cã este în
favoarea pãcatului.

Pr. Wili Dancã: Acum trãim într-un spaþiu de libertate. Existã astãzi îndem-
nuri de a face binele, dar se pare cã sunt puþini cei care rãspund. Se spune cã
suntem liberi. Ce facem cu libertatea? Unii spun cã nu þine de foame, alþii spun
cã era mai bine înainte etc. Cred cã acum a sosit momentul sã umplem acest
spaþiu de libertate cu valori. Vreau sã întreb: cum vedeþi astãzi rezistenþa în faþa
structurilor sociale ale pãcatului? Individul, credinciosul este strivit de aceste
structuri? Despãrþirea de aceste structuri este o conºtiinþã individualã sau co-
munitarã? La nivel individual, ce raport se poate instaura cu structura de pãcat?
Cred cã miezul problemei este relaþia directã, personalã, a fiecãrui om cu Dum-
nezeu. Din aceastã conºtiinþã a relaþiei cu Dumnezeu derivã ºi conºtiinþa cu
ceilalþi. Relaþia cu Dumnezeu nu poate fi egoistã, relaþia cu Dumnezeu înseam-
nã deschidere spre alþii. Totuºi, cum se explicã faptul cã mulþi credincioºi
practicanþi sunt indiferenþi faþã de binele comun, deci faþã de binele altora? Mã
refer aici ºi la actualele alegeri politice când mulþi tineri dezamãgiþi de prestaþia
guvernanþilor au renunþat la aceastã rezistenþã în faþa structurilor sociale ale
pãcatului.

Pr. Lucian Farcaº: Indiferenþa de care vorbiþi cred cã se încadreazã în pri-
mul rând, în cadrul cercului vicios al raportului dintre pãcatul social ºi structura
care este alimentatã de pãcat ºi invers, la rândul lor, structurile creeazã pãcatul
ºi forma cea mai tristã este indiferenþa în care binele nu ne mai entuziasmeazã,
iar rãul nu ne mai scandalizeazã. De exemplu, protestul „investitorilor” de la
FNI nu este pentru cã s-a încãlcat legea, ci pentru a-ºi recupera banii lor. Dacã
alþii furã nu conteazã, dacã ei au banii asiguraþi, nu conteazã dacã se încalcã
legea, dacã alþii nu au bani. Este o situaþie foarte dificilã, dar aici în contextul
nostru, în Biserica noastrã, în parohiile noastre este actualã ceea ce se numeºte
noua evanghelizare. Eu consider cã situaþia noastrã letargicã socialã este sem-
nul unei maladii în domeniul credinþei. De aici trebuie pornit, de la catehezã:
începând cu crezul, cu sacramentele, poruncile º.a.m.d., dar bine cunoscute, nu
superficial.

Pr. Alois Bulai: Eu mi-aº permite sã subliniez cã dimensiunea socialã a pã-
catului ºi participarea omului la structurile de pãcat nu anuleazã decizia perso-
nalã ºi hotãrârea personalã. N-aº vrea sã ajungem sã spunem cum spunea pro-
fetul Ezechiel: „Pãrinþii au mâncat aguridã ºi copiiilor li s-au strepezit dinþii”.
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Decizia, în ultimã instanþã, aparþine individului ºi persoanei. Pentru cã s-a vor-
bit despre aceastã apãsare pe care o au persoanele asupra individului. Individul,
chiar dacã este condiþionat de mediul în care trãieºte, niciodatã nu este strivit
de acest mediu ºi de fiecare datã decizia trebuie sã fie personalã. Mi s-a spus
cã noi am luat aceastã hotãrâre, am avut acest comportament pentru cã acesta
este mediul, pentru cã aceasta este atmosfera. Libertatea este, în ultimã instanþã,
personalã ºi decizia este liberã.

Pr. Lucian Farcaº: Eu doar adaug faptul cã termenii de pãcat social ºi struc-
turi ale pãcatului au fost la început foarte discutaþi, dar ajungându-se la o clari-
ficare prin douã documente ale Congregaþiei pentru Credinþã din 1984 ºi 1986,
Sfântul Pãrinte preia aceºti termeni într-o enciclicã din 1987, unde clarificã
aceste idei.

Pr. Eduard Ferenþ: Aº voi sã mã refer la douã lucruri: iniþial aþi început cu
venirea la bisericã din diferite locuri, mai murdare sau mai curate. Este o mare
realitate, dar cred totuºi cã ceea ce este important când venim la bisericã nu este
locul de unde venim, ci cum venim ºi modul acesta ar trebui pus în valoare mai
mult. În al doilea rând, aþi spus cã omul nu beneficiazã de comuniune eclezialã
dacã nu se îndepãrteazã Dumnezeu de pãcat. Cred cã aceastã frazã trebuie clari-
ficatã: biserica este plinã de pãcãtoºi. Nu orice pãcat exclude de la comuniunea
eclezialã, ci numai un pãcat formal împotriva credinþei. ªi poate cã, printre cei
care vin duminica la bisericã se aflã unii care sunt în pãcat de moarte, nu pot
veni la sfânta spovadã ºi totuºi nu sunt excluºi de la comuniunea eclezialã.
Aceºtia sunt membre bolnave pe care noi trebuie sã le îngrijim. Nu orice mem-
bru pãcãtos este exclus de la comuniunea Bisericii, ci numai cel care comite un
pãcat formal împotriva credinþei. Ideea aceasta ar trebui sã fie întotdeauna clari-
ficatã, altminteri rãmânem cu bisericile goale. ªi ei sunt cei spre care grija
noastrã pastoralã este îndreptatã. Întrebarea pe care vreau sã v-o pun este a-
ceasta: Ce raport existã între Euharistie ºi pãcãtoºi, pentru cã pãcatul nu existã
dezincarnat: este în noi, e o boalã a voinþei. Euharistia iartã pãcatele? Care?
Iartã ºi pãcatele de moarte? În ce condiþii? Este permis unui credincios care
vine duminica la bisericã, sau unui paroh sã-ºi manifeste aceastã decizie: El e
convins cã Euharistia iartã pãcatele, chiar ºi pe cele de moarte, de aceea trimite
confesionalul în pod ºi toþi vin la Împãrtãºanie. Este o stare pe care o întâlnim
în unele comunitãþi.
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Pr. Lucian Farcaº: Legat de prima remarcã fãcutã, nu este important de
unde venim, ci locul unde ne întâlnim, conteazã mai mult cum, eu m-am fãcut
glasul tradiþiei noastre populare care, în loc sã spunã „Bunã ziua!” sau „Lãudat
sã fie Isus!”, întreabã „De unde vii?”, „Unde te duci?” Întreabã „Ce faci”, nu
întreabã niciodatã „Cum faci?” Aici poate ar trebui sã schimbãm formulele de
salut... Apoi, cât priveºte comuniunea pãcãtoºilor la Euharistie, cu siguranþã
aveþi dreptate în ceea ce aþi specificat, eu m-am referit mai mult la calitatea, nu
la excluderea de la comuniune. Apoi este vorba de acea disputã clasicã dintre
poziþia catolicã ºi cea protestantã, când se punea problema dacã natura este
coruptã total. Sigur, pãcatul afecteazã grav, dar nu distruge natura, nu aºa încât
sã-l îndepãrteze complet. Sunt grade de despãrþire de Dumnezeu ºi de oameni,
grade ale pãcatului ºi de aceea, grade de despãrþire de Dumnezeu ºi de oameni,
grade ale pãcatului, de îndepãrtare de comuniunea euharisticã. Tocmai despãr-
þirea de pãcat înseamnã apropierea de aceastã comuniune. Problema a doua este
una clasicã de catehezã, dar ºi de discurs teologic, când se ºtie foarte bine cã
la începutul Sfintei Liturghii avem actul penitenþial ºi celebrarea acestui act în
mod personal, împreunã cu comunitatea, cu preotul, cu Cristos, în faþa lui
Dumnezeu aduce iertarea pãcatelor lesne iertãtoare de care noi ne dãm seama
ºi ne mãrturisim dacã sunt cazurile obiºnuite, normale; nu este iertarea pãca-
telor grave, de moarte, ca sã te poþi apropia liniºtit de Sfânta Euharistie. Te poþi
apropia de Sfânta Euharistie în cazuri extreme, cu decizia clarã ca la prima oca-
zie care se iveºte sã te mãrturiseºti.Nu este permis un astfel de abuz faþã de
Euharistie, cã Domnul prezent e bun, ne iartã numai dacã ne gândim cã poate
am avea vreun pãcat.

Pr. Eduard Ferenþ: Este adevãrat ce spuneaþi la început cã nu ne putem a-
propia de Sfânta Euharistie fãrã spovadã dacã suntem în stare de pãcate grave.
Dar cine iartã pãcatele? Dumnezeu! ªi cine îl poate împiedica? Dacã eu sunt
credincios ºi particip la Liturghie ºi am cãinþa desãvârºitã de pãcate, Dumnezeu
îmi iartã pãcatele. E altceva cã nu mã pot apropia de Euharistie fãrã spovadã.
Dar cele mai mult momente de iertare a pãcatelor au loc în timpul Sfintei Litur-
ghii ºi nu vin la Împãrtãºanie. Dumnezeu nu poate fi împiedicat de nimeni sã
ierte pãcatele. Aceastã întrebare mi-a fost pusã de un profesor la Sant’Anselmo:
Dacã Euharistia iartã pãcatele. A fost între noi o discuþie mare ºi când i-am
spus acest lucru, cã Dumnezeu e cel care iartã pãcatele ºi noi din practica
penitenþialã vedem cã momentele de contriþie desãvârºitã au loc în participarea
la Sfânta Liturghie. Cred cã este bine sã le explicãm credincioºilor: o partici-
pare la Sfânta Liturghie, chiar dacã nu este o participare la sacramente deoarece
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sunt mulþi la spovadã sau nu vin, Dumnezeu poate ierta pãcatele. Cel prezent
în Euharistie la care noi participãm poate ierta orice gravitate de pãcate prin
acest har pe care i-l dã: cã participã cu credinþã; iatã, credinþa devine vie ºi
poate ieºi de la Liturghie tot atât de curat ca ºi unul care a ieºit de la spovadã,
deºi el n-a primit Sfânta Împãrtãºanie. Eu sunt convins de acest lucru.

Pr. Lucian Farcaº: Eu sunt convins, dar nu sunt de acord din punct de ve-
dere pedagogic. Biserica, cu puterea ei, nu poate sã disciplineze administrarea
harului iertãtor al lui Dumnezeu. Biserica este responsabilã ºi de aceste forme
de împãcare cu Dumnezeu, cum este spovada. Riscul este acela cã tocmai a-
ceastã realitate, cã Dumnezeu este singurul care iartã pãcatele, poate fi folositã
mai puþin responsabil...

Pr. Eduard Ferenþ: Am spus de la început cã Conciliul Tridentin ne obligã
pe toþi: nu ne putem apropia de Sfânta Împãrtãºanie fãrã spovadã. Asta este
lege ºi e cunoscutã de noi. Dar nu putem exclude acþiunea internã, tainicã a lui
Dumnezeu ºi chiar în afara Liturghiei. Dar mai ales atunci în Liturghie, cel din
Euharistie poate ierta pãcatele cele mai mari.

Pr. Lucian Farcaº: Rãmânând la dimensiunea socialã despre care am vorbit,
cred cã Dumnezeu iartã mai uºor pãcatele personale, dar cele sociale nu prea...
mai greu.

Pr. Eduard Ferenþ: Nu ºtiu dacã puteþi despãrþi pãcatul social de cel perso-
nal.

Pr. Lucian Farcaº: Cele sociale se îndreaptã cam împotriva Duhului Sfânt
ºi astea se iartã tare greu.

Pr. Eduard Ferenþ: Dar pãcatele sociale unde stau?

Pr. Lucian Farcaº: Sunt în oameni!

Pr. Eduard Ferenþ: Noi suntem realitatea socialã! Un pãcat social à la
Schonnenberg, cãci el are Il peccato sociale ºi La potenza del peccato sociale,
care stã în aer, nu existã! Pãcatul este pãcãtos, e o boalã a voinþei. Cã aceastã
boalã a voinþei are o influenþã asupra structurilor, e clar. Dar un pãcat social în
sine nu existã, ci în noi.
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Pr. Lucian Farcaº: Pãcatul social nu este o categorie aparte de pãcat: pãca-
tul social este apreciat dupã efectele pe care le are în viaþa socialã ºi astea se
iartã mai greu. Asta se vede din calitatea unei societãþi.

Richard Vasilicã Toth (student): Referitor la despãrþirea de pãcat: existã
multe pãcate, atât de la persoanã la persoanã, cât ºi de la persoanã la societate.
Dacã ar veni un creºtin la sfinþia voastrã ºi v-ar spune: „Am auzit de multe ori
cã Dumnezeu permite pãcatul, permite rãul, pentru cã, oricât de mare ar fi rãul
se poate scoate un bine ºi mai mare. De asemenea, existã imaginea vieþii omu-
lui legatã de Dumnezeu printr-un fir: când omul face un pãcat se rupe firul. Prin
iertare, Dumnezeu înnoadã firul. Cu cât sunt mai mult noduri, cu atât firul se
miºcoreazã ºi astfel viaþa omului se apropie tot mai mult de viaþa lui Dumne-
zeu”. Ce explicaþie aþi da acelui om? Trebuie sã facã pãcate mai multe?

Pr. Lucian Farcaº: Cred cã în situaþia descrisã ºi în situaþia pusã, nu este
contextul teologic pe care îl înþelegem în expresia pascalã „Felix culpa!” din
preconiu. Acolo este cu totul altceva: „Fericit pãcat care ai meritat un Rãscum-
pãrãtor atât de mare”. Nu cred cã aici se poate încadra, ci este vorba, mai
degrabã, de o înþelegere eronatã: Dumnezeu nu permite pãcatul. Dumnezeu res-
pectã libertatea omului ºi omul sãvârºeºte pãcatul, împotrivindu-se lui Dumne-
zeu, iar Dumnezeu ºi-a impus sã respecte libertatea omului. Nu înseamnã cã
Dumnezeu favorizeazã pãcatul, ca apoi sã vinã ºi sã arate: „Uite, cât sunt eu de
bun ºi iertãtor”. În nici un caz. Eu sunt rezervat cu aþa: dar dacã aþa se rupe de
tot?

P.S. Petru Gherghel: Sunt obligat sã mã înscriu la cuvânt pentru cã am fost
provocat: pãrintele, pe lângã lucrurile pe care ni le-a spus, ne-a amintit de ges-
tul Sfântului Pãrinte ºi de datoria episcopilor de a se exprima în aceeaºi ma-
nierã. Fãrã doar ºi poate, Sfântul Pãrinte a fãcut acest gest dupã câte ºtiu, în
termeni personali, dar i-a inclus pe toþi. Sigur cã noi am analizat aceastã situaþie
din þara noastrã ºi precizez cã la ultima conferinþã episcopalã s-a luat hotãrârea
in corpore sã se adreseze cãtre poporul nostru credincios o scrisoare în care
Biserica sã-ºi arate implicaþiile ei, rolul ei în redresarea moralã, dar cerând, în
acelaºi timp, acea iertare care era necesarã pentru faptul cã multe din aceste
situaþii se datoreazã ºi lipsei împlinirii misiunii Bisericii ºi a celor care for-
meazã Biserica, începând de la episcop. Am simþit ºi simþim aceastã nevoie sã
ne exprimãm aceastã lipsã, pãcatele, sã-i cerem iertare lui Dumnezeu pentru pã-
catele noastre, ale celor care formeazã Biserica ºi la noi. Noi, în schimb, ne-am
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simþit uniþi în acea cerere de iertare fãcutã de Sfântul Pãrinte când i-a chemat
pe toþi, categorii dupã categorii, sã se adauge la aceastã cerere de iertare. Este
foarte important acest lucru, nu este aºa de uºor sã se facã aceasta ºi nu ºtiu
dacã o situaþie localã micã ar reprezenta o situaþie generalã, aºa cum a fost în
cazul Bisericii noastre de la început, pentru care Sfântul Pãrinte a fãcut acest
gest. Oricum, noi ne simþim întotdeauna datori sã ne prezentãm în faþa lui
Dumnezeu sã ne cerem iertare, nu numai la Liturghie, ci ºi în momente când,
într-adevãr, se impune aceasta. Sper cã o sã vinã un asemenea document, nu ca
sã mã prezint aici, ci pentru cã s-a analizat cu adevãrat o asemenea datorie pe
care o are Biserica ºi, mai ales, de aici sã meargã mai departe apelul cãtre
societatea de astãzi, pentru a avea curaj ºi a depãºi aceste momente, dar nu
singurã, ci bazatã pe aceastã credinþã în Dumnezeu a poporului nostru: popor
catolic, popor ortodox, nu importã. Redresarea moralã nu se poate face decât
prin întoarcerea la Dumnezeu ºi el este prezent în mijlocul nostru în atâtea
forme, dar mai ales prin Euharistie. Eu voiam sã subliniez ceea ce s-a spus aici,
cã la Cina cea de Tainã Isus a procedat la un gest care este obligatoriu pentru
noi: spãlarea picioarelor. În iconografia acestei scene, sfântul Petru este repre-
zentat punându-ºi mâinile în cap când a vãzut cã trebuie sã-i spele picioarele
Mântuitorul. Era greu de acceptat o asemenea situaþie ºi tot aºa de greu este sã
recunoºti ºi sã ceri iertare pentru lipsurile, pãcatele pe care le are fiecare,
înainte de Euharistie. Dar datoria e sã ne-o facem, pentru cã astfel ne dispunem
pentru aceastã comuniune cu harul. Referitor la ce spunea pãrintele Ferenþ, e
adevãrat cã toþi beneficiazã la Sfânta Liturghie de iertare, fãrã doar ºi poate, dar
pentru a ne putea, într-adevãr, apropia de Sfânta Împãrtãºanie, în cazuri când
sunt pãcate grave, urmeazã acea obligativitate, cerutã de Bisericã, precizatã
clar, de a ne prezenta la spovada auricularã. Este clar cã la Sfânta Liturghie
beneficiem de harul lui Dumnezeu ºi nu-l putem limita. Dar pentru Împãrtã-
ºanie este cel puþin în actul în care se cere iertare acea hotãrâre de a ne prezenta
sã ne spunem pãcatul în faþa unui confesor, aºa cum Biserica ne-a precizat ºi
ne precizeazã.

Pr. Lucian Farcaº: Eu vreau sã închei doar cu o precizare scurtã. Referitor
la actul de penitenþã pe care l-a fãcut Sfântul Pãrinte în Miercurea Cenuºii,
acest act nu a fost o idee spontanã pe care Sfântul Pãrinte a întrezãrit-o dimi-
neaþa, cu câteva ore înainte de celebrarea respectivã, ci a fost o muncã întreagã
a teologilor. Eu am aici munca Comisiei Internaþionale Teologice, unde explicã
foarte bine ce este acest act ºi precizeazã exact contextul. Plecând de la acest
act al Sfântului Pãrinte ºi venind la noi, la Biserica localã, aici sunt trei domenii
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importante: Sfânta Scripturã, dogmatica ºi istoria. Actul pe care-l aºteptãm tre-
buie sã fie bine cântãrit, judecat din punct de vedere teologic ºi pe baza adevã-
rului istoric. Nu-þi poþi asuma o vinã mai mare decât ai avut-o ºi mai micã decât
ai sãvârºit-o. ªi aici, dacã ne referim la Biserica Catolicã, este vinovãþia unei
Biserici în condiþii de diaspora, de minoritate ºi nu mai mult.

Întrebãri Pr. Ioan Cristinel Teºu

Liviu Mihoc (student): Aþi spus foarte frumos cã sfintele taine, în special Eu-
haristia sunt porþi deschise spre cer. Am dori sã ne explicaþi cum se justificã
practica Bisericii de a opri pe un credincios care merge sã se spovedeascã de
la împãrtãºirea cu trupul ºi sângele lui Cristos?

Pr. Ioan Cristinel Teºu: Eu cred cã rãspunsul, în mare parte, îl cunoaºteþi ºi
dumneavoastrã, pentru cã sunt cursuri speciale de pastoralã unde viitorii preoþi
sunt lãmuriþi cu privire la acest lucru. Oprirea de la Sfânta Împãrtãºanie care
se practicã ºi în lumea ortodoxã ºi în lumea romano-catolicã face referire la
acea epitimie sau la acel canon ºi de fiecare datã când vorbim despre el, încer-
cãm sã arãtãm cã el nu are caracterul de pedeapsã: suntem opriþi de la Sfânta
Împãrtãºanie ca o pedeapsã pentru marile pãcate pe care le-am sãvârºit, ºi acest
canon sau aceastã epitimie are exact acel rol pe care-l spuneam, de medica-
ment. Eu cred cã ºi în lumea romano-catolicã, ca ºi în lumea ortodoxã existã
rânduieli foarte precise cu privire la administrarea sfintei taine a Împãrtãºaniei,
care categorii sunt exceptate ºi care sunt oprite de la Sfânta Împãrtãºanie, existã
canoane foarte clare care sunt deopotrivã ale Bisericii creºtine a primului mile-
niu, în care se face referire ºi la perioada de timp pe care trebuie sã fie oprite
aceste persoane ºi am constatat cã, de multe ori în practica religioasã, depinde
de duhovnic: existã duhovnici care opresc pe o perioadã îndelungatã de la Sfân-
ta Împãrtãºanie, ºi aceºtia sunt, de obicei, monahii din mãnãstiri care sunt mult
mai riguroºi, mai severi, dupã cum existã alþii, de obicei, mirenii, care dezleagã
mai uºor de la Împãrtãºanie. Vorbind cu studenþii mei, le spuneam un lucru
despre care eu sunt foarte convins: sfântul Ioan Gurã de Aur, la un moment dat,
spunea într-una dintre lucrãrile sale: „Îmi pare rãu cã trebuie sã o spun fraþilor,
dar iadul este pavat cu preoþi, cu monahi ºi cu intenþii bune” ºi aceastã afirma-
þie a fãcut mai târziu carierã. De aceea, trebuie sã fim foarte conºtienþi de ceea
ce înseamnã Sfânta Împãrtãºanie în viaþa creºtinului. Cum spune Mântuitorul,
sã nu intrãm nici noi în Împãrãþia cerurilor, dar sã închidem porþile pentru toatã
lumea, apoi nici cealaltã extremã, sã acordãm foarte uºor sfânta tainã a
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Împãrtãºaniei. Eu cred cã mântuirea noastrã, a pãstorilor, a preoþilor, atârnã
foarte mult de modul în care administrãm sfânta tainã a Împãrtãºaniei. Mi-aduc
aminte de un mare duhovnic, care este cunoscut, pãrintele Paisie de la Sihla.
Se spune cã a avut o viaþã duhovniceascã extraordinarã ºi dupã moartea sa, se
spune cã unul dintre ucenicii sãi, cu care a stat în chilie s-a rugat foarte mult la
Dumnezeu ºi a postit pentru ca pãrintele Paisie sã-i arate un semn pe unde este
sufletul lui, deºi trebuie sã fim cu foarte mare circumspecþie la aceste semne pe
care le cerem ºi pe care le primim, cã nu totdeauna s-ar putea sã fie semne
dumnezeieºti, pentru cã ºi diavolul s-ar putea strecura foarte bine în aceste
semne. Dar istorisirea duhovniceascã povesteºte cã dupã patruzeci de zile de
post ºi de rugãciune, pãrintele Paisie i s-ar fi arãtat acestui monah în vis ºi i-ar
fi spus cã, într-adevãr, a ajuns în rai, dar foarte greu. ªi atunci, doritor sã afle
care a fost cheia succesului care l-a ajutat sã intre în rai, l-a întrebat pe pãrintele
Paisie care a fost mijlocul sau ce virtute a preþuit mai mult de a ajuns în rai? ªi
el i-a rãspuns cu acea smerenie care l-a caracterizat, de fapt, toatã viaþa cã
dragostea pe care a avut-o faþã de oameni. ªi atunci monahul acesta l-a întrebat
de ce i-a spus cã a ajuns atât de greu? Care a fost lucrul care l-a împiedicat sã
ajungã mai uºor în rai? Iar pãrintele Paisie i-ar fi rãspuns: dezlegãrile pe care
le-a dat la sfânta tainã a spovedaniei în vederea Împãrtãºaniei. Dar cum spunea
acest pãrinte cã ultimul lucru pe care l-a adãugat pãrintele Paisie ºi care, dacã
o luãm de adevãrat aceastã istorioarã duhovniceascã, a prevalat în judecata lui
Dumnezeu, a fost faptul cã Dumnezeu a vãzut cã nu a dat dezlegãri mai uºor,
ca unul care nu a cunoscut canoanele Bisericii, ci din dragoste faþã de ceilalþi.
De aceea, ºi sfântul Ioan Damaschinul ºi sinoadele Bisericii vorbesc despre
aceastã epitimie sau despre acest canon care poate avea diferite intensitãþi sau
nuanþe, de la oprirea de la Împãrtãºanie, care este nuanþa cea mai accentuatã ºi
pânã la rugãciuni, pe care le recomandãm, lecturã duhovniceascã, închinãciuni,
metanii º.a.m.d., toate acestea trebuie date în aºa fel încât sã nu-i tãiem omului
speranþa în mântuire. Indiferent de viaþa sa moralã: ar putea fi un criminal sau
de drept public, noi ca preoþi, în aºa fel trebuie sã dãm canonul, încât sã nu-i
tãiem niciodatã acestuia speranþa de mântuire, speranþa cã, mai devreme sau
mai târziu, prin multe osteneli ºi prin multã pocãinþã, Dumnezeu îl va ierta. Aº
aduce, din acest punct de vedere, în atenþia dumneavoastrã un fapt duhovnicesc
extraordinar: de multe ori, când mã gândeam la vieþile sfinþilor, am constatat
cã existã o scarã paradoxalã a urcuºurilor ºi cãderilor, încât de multe ori, sfinþi
ºi oameni duhovniceºti care s-au ostenit o viaþã întreagã ºi-au risipit în ultimele
clipe ale vieþii toate aceste eforturi, dupã cum au existat ºi existã oameni care,
dupã o viaþã de pãcate foarte mari, au reuºit sã-ºi dobândeascã mântuirea. ªi
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cazul celebru credem cã este acel tâlhar de pe cruce. Eu am încercat o datã sã
cronometrez cât a durat sã spunã: „Doamne, pomeneºte-mã întru împãrãþia ta”
ºi mi-am dat seama cã în mai puþin de zece secunde, acest tâlhar a fost mântuit
pentru cã Dumnezeu a vãzut aceastã pocãinþã pe care a avut-o tâlharul. Aceasta
ne conduce la ideea cã atunci când este vorba de pocãinþã, este ºi o nuanþã de
timp, dar ceea ce trebuie sã prevaleze este intensitatea. Pocãinþa nu þine neapã-
rat de timp: cã am fost opriþi o viaþã întreagã de la Împãrtãºanie ºi nici atunci
nu ne-am pocãit ºi împãrtãºit cu vrednicie sau, dimpotrivã, în ceasuri mai
scurte am reuºit printr-o pocãinþã foarte intensã, prin multe lacrimi de cãinþã,
sã dobândim iertarea din partea lui Dumnezeu.

Pr. Wili Dancã: Care este raportul dintre ºtiinþã ºi teologie, misticã?

Pr. I.C. Teºu: Nu trebuie niciodatã dispreþuitã ºtiinþa sau progresele ºtiinþei,
dar aº da mai întâi un rãspuns indirect ºi apoi un rãspuns direct la aceastã între-
bare pentru cã ne referim la ºtiinþã ºi eu cred cã toþi în calitate de preoþi, de
„teologi”, de moraliºti, suntem preocupaþi de traiectoria pe care a luat-o aceastã
ºtiinþã. Citeam în urmã cu câtva timp, la început nu am crezut cã este adevãrat,
o afirmaþie cã 80% din cunoºtinþele pe care le posedã acum umanitatea ar fi
achiziþii ale ºtiinþei din veacul nostru. Prima datã când am citit 80% am crezut
cã este o eroare în proporþia aceasta, mã gândeam cã de la Adam ºi Eva pânã
în secolul nostru chiar nimic n-au descoperit, chiar nimic n-au inventat, dar,
gândind mai adânc la aceastã tehnicã extraordinarã care pare cã a luat-o înain-
tea noastrã, încât se pare cã de multe ori ne simþim strãini ºi stingheri în lumea
aceasta pe care am creat-o noi, pentru cã nu toþi oamenii ºtiu sã opereze cu un
computer, nu toþi stãpânesc aceastã tehnicã înaltã; înclin sã cred cã mare parte
din cunoºtinþele pe care le posedã astãzi umanitatea sunt achiziþii ale veacului
acestuia. Problema pe care o ridic eu este urmãtoarea: Nu putem nega niciodatã
cã ºtiinþa a fãcut aceste mari progrese atât în privinþa macrocosmului pe care
l-a explorat foarte bine, încât aproape cã nu existã lunã sau sãptãmânã în care
sã nu vedem în presã cã nu ºtiu care observator astronomic a descoperit o nu
ºtiu care galaxie la nu ºtiu câte mii de ani-luminã de Terra. Dupã cum am fãcut
ºi progrese extraordinare ºi asupra microcosmosului, asupra omului, deºi aici
îºi demonstreazã ºi marile sale neputinþe, pentru cã nu a reuºit sã extermine cu
totul cauzele bolilor, cauzele suferinþelor din viaþa interioarã sau sufleteascã a
omului. ªtiinþa a fãcut niºte progrese incalculabile ºi care nu pot fi negate nici-
odatã. Lucrul la care meditam eu odatã e cã aceastã ºtiinþã s-a îndepãrtat în
foarte mare parte de Dumnezeu. Astãzi apar noi probleme, cum sunt clonarea
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ºi toate celelalte care nu mai iau în substrat sau nu pot fi aprobate de conºtiinþa
religioasã. Cred cã ºtiinþa contemporanã de astãzi, de al cãrei progres Biserica
s-a bucurat întotdeauna, l-a binecuvântat, s-a folosit de roadele acestui progres,
eu cred cã ºtiinþa aceasta trebuie sã recurgã tot mai mult la factorul moral,
pentru cã nu putem tãgãdui ºi eu cred cã omul anului 2001 care va fi omul
mileniului III este mult mai informat decât omul anului 1900, este mult mai
educat, mult mai civilizat, dar eu cred cã din punct de vedere moral s-ar putea
ca acest om, atât de dezvoltat din punct de vedere ºtiinþific ºi intelectual sã fie
inferior din punct de vedere duhovnicesc omului anului 1900. De aceea existã
acea butadã celebrã: „Sã ne întoarcem la trecut ºi va fi un progres”. Cel puþin
din punct de vedere moral sau duhovnicesc s-ar putea cred eu sã fie un mare
progres. Vã refereaþi la ºtiinþã ºi dacã Biserica Ortodoxã, Romano-Catolicã,
creºtinã în general, cum sã o priveascã, ce atitudine sã aibã ºi la cunoaºterea pe
care o propune ºtiinþa. Un mare fizician care a fost ºi laureat al premiului Nobel
spunea cã „s-ar pãrea cã fizica m-a condus mai repede ºi mai aproape de Dum-
nezeu decât a reuºit s-o facã teologia”. ªi acelaºi om spunea cã „s-ar pãrea cã
ºtiinþa veacului nostru, mai ales în ultima jumãtate a lui, a început sã batã din
nou la porþile transcendenþei”, adicã încearcã sã primeascã din nou, sã ia în
consideraþie acest factor moral. Atunci când vorbim despre cunoaºtere din
punct de vedere al spiritualitãþii rãsãritene se face întotdeauna o distincþie între
cunoaºterea aceasta raþionalã ºi cunoaºterea duhovniceascã asupra cãreia ºi eu
am meditat de multe ori ºi mi-am dat seama cã în cunoaºterea raþionalã care,
bineînþeles, conduce pânã la acea cenzurã transcendentalã a lui Blaga spre
Dumnezeu, pentru progresul în aceastã cunoaºtere discursivã, logicã, factorul
principal este stãruinþa sau insistenþa. Cu cât stãm mai mult la masa de lucru,
cu cât stãm mai mult în faþa microscopului s-ar putea sã ajungem sã descope-
rim acele rezultate la care sperãm. Însã nu totdeauna aceste lucruri se potrivesc
ºi în privinþa cunoaºterii duhovniceºti, pentru cã eu am convingerea aceasta ºi
spiritualitatea rãsãriteanã subliniazã totdeauna acest lucru ºi anume: cunoaºte-
rea duhovniceascã are un pronunþat caracter ascetic, adicã, noi cunoaºtem mai
mult din cele ale dumnezeirii sau din cele spirituale cu cât ne curãþim mai mult
de pãcatele acestea ºi cu cât dobândim mai mult virtuþile. Eu dau, întotdeauna,
din acest punct de vedere urmãtorul exemplu: sufletul nostru poate fi comparat
cu o fereastrã, o fereastrã spre lume, spre Dumnezeu. Dacã fereastra aceasta
este curatã, dacã sufletul nostru este curat, el vede ºi în afarã, adicã vede ºi în
lume, îl contemplã ºi pe Dumnezeu cel din ceruri, dar se vede ºi pe el înãuntru,
pentru cã lumina îi permite sã vadã ºi el ce este înãuntru ºi celorlalþi sã vadã
ceea ce este în sufletul sãu. Însã fiecare pãcat nu întâmplãtor este numit negura
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sau ceaþa pãcatelor ºi a patimilor pe care o aºazã peste suflet. Eu compar fiecare
pãcat ca ºi cum am lua o bidinea, am înmuia-o în vopsea neagrã ºi mai tragem
încã o bidinea pe aceastã fereastrã a sufletului, ºi încã una, ºi încã una, cu fie-
care nou pãcat. Prin pocãinþã, prin curãþirea noastrã ºi prin eliberarea de aceste
pãcate, aceastã fereastrã îºi dobândeºte din nou transparenþa care-i ajutã sã vadã
ºi spre ea, ºi în afarã, ºi spre Dumnezeu. De aceea spuneam cã din punctul de
vedere al spiritualitãþii rãsãritene cunoaºterea duhovniceascã are un pronunþat
caracter ascetic. Sfinþii sunt cei care cunosc cel mai bine nu doar sufletul lor,
nu doar lumea, ci ºi pe Dumnezeu. De aceea, sfântul Simeon Noul Teolog, care
este considerat cel mai mare mistic al evului mediu spune niºte cuvinte foarte
importante: „cel duhovnicesc sau sfântul le cunoaºte pe toate cele ale celui
neduhovnicesc”. ªi eu mã gândeam cã poate le cunoaºte ca unul care a trecut
ºi el prin ele ºi s-a izbãvit din ele. De aceea le cunoaºte atât de bine, cã a cãzut
ºi el în acele pãcate, a luptat ºi el împotriva lor, ºtie cât de dureroasã, poate
pânã la lacrimi ºi la sânge este aceastã luptã împotriva pãcatului. Dar adaugã
sfântul Simeon Noul Teolog, „Dar niciodatã cel neduhovnicesc nu va înþelege
înaltul registru în care trãieºte cel duhovnicesc”. De aceea, cum spuneam, cu-
noºtinþa cea mai exactã, fiinþialã, în fiinþa lucrurilor, nu în înveliºul lor, în
aparenþe, în lucrurile acestea exterioare, o au sfinþii. ªi de aceea Biserica creº-
tinã a consemnat întotdeauna exemple de mari sfinþi care au avut daruri duhov-
niceºti în privinþa cunoaºterii, unul din ele fiind darul discernãmântului, ca
formã duhovniceascã a cunoaºterii. Adicã, au existat acei duhovnici mari în
lumea creºtinã la care mergând ucenicii sau mergând creºtinii, numai vãzându-i
sau auzindu-le gândul, distingeau ei care gând este dumnezeiesc ºi care gând
este drãcesc. ªi de aceea, în literatura asceticã întâlnim adeseori aceste cuvinte,
„leapãdã gândul”, cã era un gând drãcesc, dupã cum existã un mai mare dar cu
referire la cunoaºterea duhovniceascã, darul cardiognoziei, sau darul citirii în
inima celuilalt. Sunt duhovnici, dar din nefericire tot mai puþini, la care mer-
gând creºtinul respectiv, fãrã sã deschidã gura, fãrã sã-i spunã cum îl cheamã,
cã-i badea Gheorghe, sau cine este ºi de unde a venit ºi câte corãbii sau bãrci
a ratat, dintr-o datã îl cunoaºte ºi ceea ce este în sufletul lui, încât ne dãm
seama cã dupã o discuþie de un minut sau chiar mai puþin cu un astfel de du-
hovnic, ne cunoaºte mai bine pe noi decât ne cunoaºtem noi înºine. Ne
cunoaºte pãcatele trupeºti ºi împlinirile duhovniceºti mai bine decât ne cunoaº-
tem noi care ne suportãm acest trup ºi acest suflet de atâtea zeci de ani sau de
o perioadã mai îndelungatã. De aceea, spuneam, cunoaºterea aceasta duhovni-
ceascã are un pronunþat caracter ascetic: cu cât ne curãþim mai mult, se pot
întâmpla douã lucruri, cred eu: cu atât Dumnezeu ne va vedea eforturile noastre
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ºi ne va rãsplãti ºi ne va descoperi lucruri mai înalte ºi, în acelaºi timp, ca unii
care ne-am curãþit, vom înþelege ºi noi, la rândul nostru, mai multe din cele pe
care Dumnezeu ni le-a descoperit.

Întrebãri Pr. Mihai Pãtraºcu 

Marian Rediu (student): Un rezumat al conferinþei sfinþiei voastre se poate
reduce la propoziþia: „Euharistia constituie punctul de convergenþã al unitãþii
creºtine”. Ce se întâmplã însã cu subiectum iuris al Bisericii Catolice, care asu-
mându-ºi responsabilitatea unui pãcat grav, sunt privaþi de harul sfinþitor,
fiindu-le interzise ºi conform normelor juridice, participarea la sacramentul
Euharistiei, exceptând pedepsele latae sententiae ºi ferendae sententiae care
implicã în mod necesar anularea comuniunii cu Biserica, persoanele aflate într-
o atare situaþie, din punct de vedere juridic îºi pierd temporar statutul de mem-
bri ai poporului lui Dumnezeu?

Pr. Mihai Pãtraºcu: Nu. Aceastã comuniune deplinã cu Biserica se referã
la trei mari argumente: aceeaºi credinþã, aceleaºi sacramente ºi acelaºi guvern.
În momentul în care se contravine acestor legãturi ale comuniunii depline,
comuniunea nu mai este deplinã; este comuniune, dar este imperfectã. În cazul
unuia care este în stare de pãcat grav, acela nu este în afara comuniunii, din
punct de vedere moral, nu este pregãtit, nu poate sã primeascã, dar el continuã
sã aibã dreptul. Gândiþi-vã la acea bunã dispoziþie care se recere, acea bunã
credinþã, care înseamnã de fapt acceptarea realitãþii sacramentale, conform cu
credinþa Bisericii.

Un student: Spuneaþi cã slujitorii nu pot refuza credinciosului dorinþa lui de
a participa la sacramente. Cum explicaþi atunci preoþii care refuzã credincio-
ºilor sã se spovãduiascã ºi chiar le interzic sã meargã în alte parohii pentru a se
spovãdui?

Pr. Mihai Pãtraºcu: Cred cã intrãm într-un alt domeniu, cu privire la spo-
vadã ºi care este rolul confesorului în momentul în care trebuie sã administreze
sacramentul Pocãinþei. Sunt acele condiþii pe care trebuie sã le îndeplineascã
penitentul pentru a putea primi absoluþiunea, dezlegarea sacramentalã. Poate
cã acel preot a considerat cã nu a îndeplinit condiþiile de a primi aceastã dezle-
gare sacramentalã. Nu i se refuzã un drept, el are dreptul la sacramente, însã
acest drept poate sã fie limitat, atunci când este evaluat din partea slujitorului
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catolic în exemplul pe care ni l-aþi dat. Nu a îndeplinit condiþiile. Nu i se ia
dreptul acesta, este limitat: acum nu se poate.

Pr. ªtefan Lupu: Spuneaþi cã Dreptul canonic este o traducere a teologiei în
limbaj juridic. În perspectiva miºcãrii ecumenice de unire a Bisericilor avem
uneori impresia cã Dreptul canonic ar fi o frânã sau o piedicã în calea acestei
uniri ºi aº vedea concretizat acest lucru în distincþia între valid ºi licit: spuneaþi
mereu, „poate sã primeascã în mod licit acele sacramente”. Este adevãratã
aceastã percepþie? Un alt aspect: spuneaþi cã este vorba de credincioºii din alte
Biserici, Biserici catolice sau necatolice, dar când este în discuþie un preot?
Poate sã primeascã Euharistia?

Pr. Mihai Pãtraºcu: Prima întrebare: pentru a înþelege cu adevãrat rolul
Dreptului canonic în Bisericã, a fost o disputã extraordinarã, mai ales dupã
Reformã ºi apoi reînviatã ºi elaboratã de un mare jurist protestant, Rudolf
Somm, care contesta existenþa dreptului, necesitatea existenþei dreptului în
Bisericã. ªi sigur cã în acel moment s-au trezit ºi juriºtii catolici ºi teologii
catolici ºi au început sã elaboreze ºi sã fundamenteze teologic Dreptul canonic.
În momentul în care spun cã dreptul este fundamentat teologic, automat Drep-
tul canonic trebuie sã facã referinþã la Sfânta Scripturã, la teologie, la magis-
teriul Bisericii. Or, dacã se afirmã în mod maliþios cã Dreptul canonic este
împotriva realizãrii unitãþii Bisericii este o mare greºealã. Atunci cei care
afirmã acest lucru considerã dreptul doar un cod de norme, de legi care este
rupt de realitatea Bisericii, Biserica fiind divino-umanã, sacrament universal
al mântuirii. ªi atunci, dacã este ceva din afarã, automat este luat în felul
acesta: este o piedicã ce stã în calea unitãþii Bisericii. A doua întrebare: nu se
prevede nicãieri posibilitatea participãrii unui slujitor sacru, dar aici trebuie sã
spun iarãºi o împãrþire înþeleaptã a codului, a cãrþii a doua a Codului de drept
canonic, De populo Dei, unde, dacã înainte erau clericii, persoanele consacrate
ºi laicii, acum se vorbeºte de christifidelibus, în general, în care intrã ºi clericii
ºi persoanele consacrate ºi laicii. Apoi se vorbeºte despre laici, despre clerici
ºi despre persoanele consacrate. Dacã un slujitor sacru catolic vrea sã meargã
ºi, într-adevãr, nu poate nici sã celebreze Euharistia ºi se aflã într-adevãr într-o
necesitate ºi el considerã cã el are o utilitate spiritualã deosebitã a participa la
sacramentele administrate într-o altã Bisericã, o poate face.

Pr. Wili Dancã: În legãturã cu credincioºii necatolici care cer sacramentele
de la un slujitor catolic, aþi fãcut distincþia dintre sacramentul izvor de har ºi



288 DIALOG TEOLOGIC 6 (2000)

sacramentul semn al unitãþii. Unitatea voitã de Mântuitorul Isus nu este un
sentiment, nu este o dorinþã, e o poruncã, e un mandat. Se poate face o ierarhie
între aceste douã aspecte ale sacramentului Euharistiei, izvor de har ºi semn al
unitãþii? Mã refer aici la credincioºii necatolici care cer sacramentele de la un
slujitor catolic.

Pr. Mihai Pãtraºcu: Înainte de toate, trebuie sã previn cã m-am întâlnit cu
tot felul de necorespunderi, neconcordanþe în acþiunea pastoralã ºi bazate pe o
pãrere, dupã mine, greºitã, aceea cã am realiza unitatea Bisericii acceptându-i
pe toþi, fãrã nici un fel de condiþie. Spuneam cã, dupã decretul Orientalium
ecclesiarum ºi decretul Unitatis redintegratio, sacramentele Bisericii semnificã
ºi edificã unitatea Bisericii. Problema este dacã cineva crede sau nu crede în
realitatea sacramentului.

Pr. Eduard Ferenþ: Cred cã în acest caz de care a întrebat pãrintele, exact
cum spuneþi, este deja specificat în aceastã initiatio adultorum, unde este un
apendice, unde se spune clar ce trebuie sã facem cu credincioºii ortodocºi, de
la caz la caz. Întrebarea mea este alta: cum vã explicaþi atitudinea pastoralã
diferitã a unor Biserici catolice din Apus faþã de atitudinea noastrã eclezialã în
privinþa cãsãtoriei. ªtim, conform celor spuse, ºi Ut unum sint cã nu numai
Ungerea Bolnavilor, Pocãinþa se pot primi în cazurile specificate, dar fiind la
Rãdãuþi paroh, am vãzut tineri catolici, trimiºi cu acte în regulã de cãtre preoþi,
care s-au cãsãtorit la mãnãstirea Suceviþa. A doua întrebare: Cum trebuie apre-
ciatã atitudinea unor preoþi catolici care venind în Biserica noastrã localã îºi
permit sã participe la slujbele preoþilor ortodocºi ºi sã se împãrtãºeascã, fãrã
nici o necesitate, deoarece sunt parohii catolice destule?

Pr. Mihai Pãtraºcu: Cu privire la cãsãtorie, am pus în notã un articol al unui
jurist oriental catolic care a lucrat ºi în comisia de revizuire a codului canoa-
nelor Bisericilor orientale, care face o cercetare cu privire la alte posibilitãþi
ulterioare de communicatio in sacris, adicã sacramentele Botezului, Mirului ºi
Cãsãtoriei. Sigur, codul latin nu menþioneazã aceste situaþii, dar se pare, spune
Broggi, cã nici nu interzice. Rãspunsul autorului este afirmativ: se poate ºi în
aceste sacramente. Sigur cã el spune afirmativ, codul nu spune nici da, nici nu.
Dar codul specificã ºi existã regula de interpretare a textelor legislative care nu
o mai expun acuma, din text-context: care este pãrerea unanimã a cercetãto-
rilor, a teologilor, a juriºtilor ºi practica tribunalelor apostolice. Modalitatea de
interpretare. Cât priveºte cãsãtoria aceasta, dupã pãrerea mea, pãrintele acela
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nu a studiat nici teologia sacramentalã, nici Dreptul canonic. ªi apoi, vedeþi
acel pericol de indiferentism de care poate nu ne dãm seama. Spunem, da, au
vera sacramenta, dar eu totuºi în ce spirit trãiesc, care este pãrerea mea despre
cãsãtorie? Care este pãrerea mea despre Euharistie? ªi cred cã este suficient
pentru a rãspunde ºi la a doua întrebare, în momentul în care eu ca slujitor
sacru permit asemenea practici pastorale, excepþii pastorale, motivate sau
nemotivate, înseamnã cã n-am înþeles nici eu ce este Euharistia.

Pr. Wili Dancã: Aici este vorba, mai degrabã, de fantezii pastorale. În acest
sens, am auzit cã unii cununã ºi pe vapoare.

Pr. Mihai Pãtraºcu: Anomalii pastorale...

Pr. Wili Dancã: Vreau sã mai spun ceva în legãturã cu acele atracþii pe care
le exercitã Biserica Catolicã. Am convingerea cã omul este liber în conºtiinþa
sa. Din acest punct de vedere, omul nu percepe în profunzime un mister, dar
dorinþa lui este clarã, vrea sã intre într-o altfel de lume ºi nu cred cã putem sã-i
refuzãm unui astfel de om care cere spontan un sacrament, chiar dacã se aflã
într-o circumstanþã nu întru totul sacramentalã: vreau sã mã integrez în Europa,
trecând la catolici.

Pr. Mihai Pãtraºcu: ªi eu am rãmas profund mirat ºi puþin indignat de a-
ceastã practicã din Apus. În colegiul în care am stat am avut câteva sãptãmâni
ca oaspete un frate din Biserica Ortodoxã care a venit la împãrtãºanie o zi,
douã. I-am întrebat pe colegi „Cum vine asta? „Tu nu înþelegi nimic!” Nu înþe-
leg eu nimic, înseamnã cã voi n-aþi înþeles nimic ce este Euharistia: semni-
ficatio unitatis.

Pr. Lucian Farcaº: Aº vrea sã aduc în discuþie o situaþie care nu se leagã
direct de tema propusã de sfinþia voastrã, însã are o legãturã. Noi suntem de-
seori împreunã, chiar în cadrul celebrãrilor euharistice împreunã, chiar ierarhi
ortodocºi la catolici sau invers. Nu este vorba de a cere sacramentul de la celã-
lalt, dar este vorba de schimbarea unor gesturi care în cadrul acela solemn, în
cadrul sacru, au o altã conotaþie decât gesturile personale. Noi, la teologia
moralã, când vorbim de teologia iubirii faþã de aproapele ºi, mai ales, când
vorbim despre teologia matrimonialã facem o ierarhizare a gesturilor de comu-
nicare. De exemplu, un sãrut care se permite între doi logodnici nu are aceeaºi
conotaþie cu doi oameni care se întâlnesc pe stradã ºi-ºi spun bunã ziua ºi-ºi
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întind mâna. În momentul în care în momentul liturgic, euharistic, în altar, se
îmbrãþiºeazã credincioºi sau ierarhi, schimbã ca gest ºi un sãrut al pãcii, în ce
mãsurã ar trebui o disciplinare, nu neapãrat juridicã, dar mãcar un protocol.
Pentru cã lumea vede ºi ºtie cã dacã preotul i-a înjurat pe ceilalþi la ora de
religie de la ºcoalã, mai târziu vine în altar ºi se sãrutã cu celãlalt. Este un
scandal împotriva unor valori umane ºi religioase.

Pr. Mihai Pãtraºcu: Am rãmas dator pãrintelui Ferenþ în legãturã cu conce-
lebrarea. Concelebrarea este de fapt, iarãºi communicatio in sacris ºi iarãºi
preotul respectiv, ba mai mult, se precizeazã în cod, concelebrarea cu slujitorii
necatolici este interzisã. Cât priveºte acest lucru, în noul directoriu din 1993,
se pun alte probleme. Acesta este un aspect care poate sã stârneascã scandal,
dar nu cred. Apoi, este vorba de o prezenþã activã sau pasivã la acel moment
celebrativ? Este o prezenþã activã, sau pasivã. Ba mai mult, se pune problema
prezenþei active a credincioºilor necatolici cum ar fi: sã citeascã o lecturã în
timpul unei Liturghii. Nu reintrã în communicatio in sacris. Intrã în aceste
raporturi pe care poate le putem stabili sau acea apropiere, dar fãrã a renunþa
la principiul care ne cãlãuzeºte. ªi cum înþelegem noi Euharistia ºi ce conside-
rãm cã este Euharistia? La principiile acelea dacã renunþãm, atunci s-a terminat.
Aceste gesturi sunt momente excepþionale, gândiþi-vã la celebrarea ecumenicã.

P.S. Petru Gherghel: Probabil cã mai sunt ºi alte întrebãri, dar eu voiam
totuºi sã spun cã în acest caz existã dialogul dragostei care trebuie sã primeze
în toate aceste relaþii dintre Biserici ºi ca atare cred cã Sfântul Pãrinte ne-a dat
un exemplu profund în aceastã direcþie ºi chiar în cadrul Liturghiei ortodoxe
a fãcut un asemenea gest ºi chiar pe altar ºi invers ºi nu cred cã acestea trebuie
sã fie excluse dacã sunt. Uniunea, împãrtãºirea, acelaºi potir, acestea este deo-
camdatã momentul decisiv la care încã nu s-a ajuns. Dar este speranþã. Refe-
ritor la aplicarea aceasta a canonului, noi suntem conºtienþi cã pentru a o aplica
public, oficial ºi pentru a da norme este nevoie de un dialog cu Biserica Orto-
doxã care este aici la noi în þarã. Acest dialog este deocamdatã tensionat ºi ca
atare nu s-a procedat la un asemenea schimb de reciprocitate. În consecinþã,
aplicãm acea învãþãturã pe care o avem noi, de la caz la caz. Sigur cã nu
respingem pe cei care vin sã primeascã sacramentele ºi sunt convinºi de ceea
ce fac ºi au motivaþii; noi ca Bisericã nu-i oprim pe cei care în situaþii parti-
culare au nevoie de sacramente ºi le cer în mod justificat. Aplicãm aceastã
învãþãturã de la caz la caz. Se va ajunge, probabil, odatã, când vom ºti cã acest
lucru se va putea face oficial cu ocazii diferite, de exemplu, participarea la o
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înmormântare sau o cununie specialã. Deocamdatã, rãmânem la situaþii practice
pentru aplicarea acestui canon. Îi mulþumesc pãrintelui pentru precizãri ºi cred
cã trebuie sã tragem o concluzie în final, cã aceste reguli sunt foarte necesare
pentru ca în Bisericã sã fie ordine ºi Biserica sã fie cu adevãrat casa comu-
niunii. Nu se poate face aºa haotic, Biserica trebuie sã aibã aceastã normã ºi
aceste norme nu au alt scop decât sã-i conºtientizeze mai mult pe membrii
Bisericii cã aparþin acestei Biserici sau altei Biserici aºa cã-i mulþumim frumos
pentru aceste precizãri ºi sperãm ca ºi ele sã se înscrie ca un program de apro-
piere de Euharistie care este centrul unitãþii.

Întrebãri Bogdan Herciu

Pr. Lucian Farcaº: Eu aº vrea sã completez o parte din discursul prezentat
aici, fãcând o diferenþã legatã de termenul sãrãcie, care a fost prezentã în prima
parte a prezentãrii, în a doua parte, mai degrabã ascunsã: aceastã sãrãcie este
o valoare. Este vorba despre acea sãrãcie evanghelicã, este sãrãcia fie acceptatã,
fie aleasã, este sãrãcia care încã mai oferã niºte condiþii minime pentru per-
soana umanã, pentru un trai demn, este sãrãcia ca valoare care favorizeazã co-
muniunea cu Dumnezeu, cu semenii, care favorizeazã un spirit sãnãtos în
societate, un spirit de înþelegere, de pace. În momentul în care dispar aceste
condiþii de sãrãcie minimã se coboarã într-un prag inferior pe care nu-l mai
putem numi sãrãcie, ci îi spunem direct mizerie. Este acea condiþie care nu mai
oferã structuri suficiente pentru un trai demn, pentru o trãire nici a credinþei,
nici a vieþii obiºnuite. În timp ce sãrãcia este în favoarea vieþii, mizeria este
ostilã vieþii. De aceea, am observat în mai multe locuri cã se accentueazã aspec-
tul acesta de belºug, de bogãþie a Euharistiei ºi nu este vorba de mizerie pentru
cã ºtiþi bine cã Biserica a fost acuzatã de mai multe ori ºi în mai multe rânduri
cã a încurajat mizeria, cã a încurajat sãrãcia, a încurajat o stare rudimentarã a
vieþii ºi a împiedicat civilizaþia, emanciparea omului, lucru care nu este ade-
vãrat: Euharistia este un protest împotriva mizeriei ºi un manifest în favoarea
bogãþiei vieþii.

Bogdan Herciu: Eu am intenþionat sã reflect în conceptul de sãrãcie tocmai
faptul cã virtutea caritãþii presupune o dãruire, o generozitate care nu poate fi
realizatã decât prin Euharistie, pentru cã în afara sacramentelor acest caracter
generos al fiinþei umane este precar ºi riscã mereu sã se întoarcã spre sine. Am
vorbit despre sãrãcia ca egoism care prin Euharistie poate fi depãºit.
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Pr. Wili Dancã: Tot în legãturã cu termenul sãrãcie, vreau sã fac un comen-
tariu spunând cã oricare definiþie a omului cuprinde ºi faptul cã este sãrac. Nu
mã refer aici la sãrãcia materialã sau spiritualã, ci la faptul cã omul ca om este
o fiinþã sãracã ºi are nevoie de altcineva, mai întâi cu a, apoi cu A; ordinea se
poate schimba. În acest sens, Euharistia, ca izvor al relaþiei juste cu sãracii, e
un izvor al relaþiei potrivite cu omul ca atare ºi aº vrea sã povestesc un moment
din viaþa Sfântului Pãrinte Ioan Paul al II-lea, momentul în care a fost invitat
la Roma pentru conclav ºi la sfârºitul cãruia a fost ales papã. În timp ce cobora
spre maºinã, spre a fi condus la aeroport, o bãtrânicã din preajma Arhiepis-
copiei de Cracovia a venit repede în faþa lui ºi i-a spus cã are o problemã foarte
urgentã ºi necesitã un ajutor din partea cardinalului de Cracovia. „Ce proble-
mã?” „Mi s-a îmbolnãvit pisica ºi trebuie s-o duc la veterinar, n-am cu cine sã
merg la veterinar.” ªi cardinalul Karol Woytila s-a dus cu bãtrânica la vete-
rinar, dupã care a plecat la Roma. Acest detaliu subliniazã dimensiunea con-
cretã a Euharistiei: omul rãmâne om, chiar ºi în faþa unor evenimente mici. De
asemenea, vreau sã fac o altã trimitere ºi sã spun cã Sfântul Pãrinte, în prima
sa enciclicã, Redemptor hominis, subliniazã faptul cã omul este calea Bisericii,
nu invers, pentru cã în om existã o deschidere fundamentalã spre Dumnezeu,
spre celãlalt. Cine umple aceastã deschidere a omului spre celãlalt este Dumne-
zeu cu noi din Euharistie. De aceea cred cã nu trebuie sã uitãm de acest dat
antropologic fundamental: omul este o fiinþã sãracã, adicã deschisã spre altul.

Sebastian Bilboc: Având în vedere faptul cã preotul, prin natura misiunii
sale este mai aproape de Euharistie, pentru cã o slujeºte, putem identifica anu-
mite atitudini concrete care sã-l caracterizeze pe preotul sãrac? Mã gândesc la
cuvântul sãrac în sens biblic.

Bogdan Herciu: Mi se pare cã atitudinea fundamentalã care trebuie sã carac-
terizeze preotul ºi, dat fiind cã mã pregãtesc sã fac pasul important pentru dia-
conat, este ºi ar trebui sã fie bunãtatea absolutã a preotului care este garantatã
ºi generatã de relaþia sa intimã cu Cristos ºi relaþia sa intimã cu Euharistia. Din
punctul meu de vedere, mi se pare cã expresia absolutã a prezenþei euharistice
în viaþa preotului este o bunãtate ºi îmi place imaginea Fericitului Papã Ioan al
XXIII-lea, numit Papa cel bun, ºi mi-ar plãcea ca despre fiecare preot sã se
spunã la fel – preotul cel bun, o bunãtate care sã iradieze din el.

Pr. Lucian Farcaº: Încerc sã completez ºi eu rãspunsul domnului Herciu ºi
mã refer la faptul cã, în general, cãlugãrii, cãlugãriþele se mândresc cã au un vot
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în plus decât preoþii, votul sãrãciei. Mi-am pus ºi eu întrebarea de ce nu fac ºi
preoþii votul sãrãciei ºi am cãutat îndelung un rãspuns ºi rãspunsul sunã cam
aºa: votul fecioriei este necesar în vederea trãirii instituþionale a celibatului, a
slujirii în libertate, votul ascultãrii este, la fel, foarte important, trebuie sem-
nalat ºi bine consemnat, cât priveºte problema sãrãciei la preot, se presupune
cã este un ideal atât de bine înþeles, cã nu mai e nevoie ca preotul sã mai facã
un vot suplimentar.

Pr. Wili Dancã: Celibatul ca o formã de trãire a sãrãciei. E o formã, dar asta
nu înseamnã cã preotul poate trãi fãrã un suport afectiv. Cel care se cãsãtoreºte
în familie îºi gãseºte acest suport în familie, în copii. La fel ºi preotul: nu poate
trãi fãrã un suport afectiv. Pentru preot, suportul acesta îl formeazã prietenii,
ceilalþi preoþi, cei apropiaþi. Dacã nu existã acest suport, celibatul ar putea fi
înþeles ca o povarã, ºi atunci intervine egoismul. Prin Euharistie, preotul înþe-
lege sã dea totul, devenind sãrac dar îmbogãþind pe mulþi, pentru a avea totul.

Pr. Lucian Farcaº: Am ºi eu o întrebare, ºi anume: am remarcat pe parcur-
sul prezentãrii, la un moment dat, o accentuare a faptului cã în Euharistie este
relaþia directã, intimã cu o persoanã. Mi-aduc aminte de o situaþie în care, aºa
cum se obiºnuieºte la noi, la sfârºitul anului civil, se face un fel de bilanþ în
parohie ºi preotul reproºeazã credincioºilor cã a consumat doi saci de fãinã cu
ei la Împãrtãºanie ºi nu s-a schimbat mare lucru în viaþa lor. Stau ºi mã întreb
dacã nu poate fi vorba ºi de un proces de sãrãcire, de împuþinare a conþinutului
Euharistiei, rãmânând la nivelul material, unde Euharistia e un mijloc: îl vând,
îl cumpãr, îl iau, îl dosesc, este mai puþin relaþia directã, personalã cu Isus cel
mort ºi înviat.

Bogdan Herciu: Asta am subliniat în concluzia cãreia am vrut sã-i dau o
tentã pastoralã: la noi se constatã, de la o anumitã vârstã, o tendinþã de a siste-
matiza creºtinismul, de a-l încastra în niºte reguli ºi niºte legi, pentru cã dupã
aceea e mai simplu de manipulat credincioºii. Or esenþial este tocmai de a pre-
zenta realitatea lor existenþialã care nu se poate realiza decât în prezenþa lui
Cristos care trebuie înþeles ca persoanã, o relaþie de la persoanã la persoanã.
Lucrul acesta e specific creºtinismului: faptul cã identificã realizarea omului
cu capacitatea lui de a se dãrui, de a se împãrþi cu ceilalþi, în comparaþie cu reli-
giile orientale care identificã realizarea cu întoarcerea spre sine însuºi, cu izo-
larea de ceilalþi. În creºtinism, realizarea omului este tocmai capacitatea de a
se dãrui, de a simþi alteritatea ca pe o prezenþã continuã. Or acest lucru nu se
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poate realiza decât în prezenþa lui Cristos, Dumnezeu este iubire ºi Cristos este
iubirea absolutã. Asta nu se învaþã numai – o eficacitate pedagogicã, este o efi-
cacitate existenþialã, pentru cã este legãtura existenþialã cu Cristos, îmbunãtã-
þeºte calitatea generozitãþii noastre ºi desãvârºeºte.

Pr. Wili Dancã: Deschiderea spre celãlalt este ontologicã, naturalã în noi,
Cristos o potenþeazã, o fortificã. Dar se trãieºte în formã naturalã ºi în celelalte
religii. În creºtinism, structura ontologicã a fiinþei umane se desãvârºeºte prin
Cristos euharisticul. 

Bogdan Herciu: Asta face referire la sfântul Augustin, care atunci când pre-
cizeazã doctrina despre pãcat, ºi vorbeºte despre dimensiunea metafizicã a
pãcatului, accentueazã tocmai slãbiciunile caracteristice omului ºi fiinþei create,
tocmai ca fiind creatã. Astfel, este necesarã prezenþa harului care desãvârºeºte
slãbiciunea creaþiei, dar nu o slãbiciune rea în sine, este naturalã, pentru cã este
creatã ºi numai harul poate desãvârºi acest lucru, harul care este în prezenþa lui
Cristos.

Pr. ªtefan Lupu: Vreau sã mã refer la raportul dintre Euharistie ºi bunãstarea
materialã. Pr. Lucian Farcaº spunea cã Euharistia se împotriveºte mizeriei. Pe
de altã parte, se constatã cã atunci când se ajunge la o anumitã bunãstare mate-
rialã, omul se îndepãrteazã de Euharistie. Concret, mã refer la comunitatea de
români de la Roma. Prima datã când soseau la Roma veneau la bisericã, acolo
era locul de întâlnire al românilor, dar pânã când gãseau de lucru, o camerã, un
apartament unde sã stea. Dupã aceea, când mai prindeau ceva bani, sâmbãta,
duminica, plecau la mare. Sunt mulþi care vin la comunitatea românilor din
Roma, însã sunt mulþi pentru cã mereu sunt alþii noi care vin ºi pãstreazã
numãrul, însã foarte mulþi nu continuã sã mai vinã la Sfânta Liturghie. Dacã
Euharistia este atât de importantã, de ce este într-un fel, în contradicþie cu bu-
nãstarea materialã?

Bogdan Herciu: Nu cred cã este vorba despre o contradicþie explicitã între
Euharistie ºi bunãstarea materialã. Este vorba, în primul rând, despre cele douã
atitudini care sunt, oarecum contrarii: faptul cã bunãstarea materialã poate con-
duce, la un moment dat, la un egoism ºi tocmai aici intervine contradicþia.
Bunãstarea materialã poate supravieþui foarte bine în cadrul Euharistiei dacã
Euharistia susþine tocmai acea generozitate care nu împiedicã bunãstarea mate-
rialã: cei care au o anumitã bunãstare materialã pot fi mai generoºi. Riscul cel
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mare intervine atunci când bunãstarea materialã se închide în sine. Cãutarea
bunãstãrii materiale care se constatã în societatea contemporanã face sã disparã
tot mai mult conºtiinþa alteritãþii, fãrã de care nu putem sensibiliza atitudinea
faþã de Euharistie.

Pr. Lucian Farcaº: Vreau sã completez ce-a spus domnul Herciu ºi anume,
când eu m-am referit la semnificaþia de protest împotriva mizeriei ºi am numit
mizeria materialã, aceasta nu se referã strict la a avea, ci mã refer ºi la verbul
a fi. Aºa, de exemplu Isus a constatat un nivel mediocru al vinului de la Cana
ºi a venit cu un salt calitativ, a venit cu un vin bun. La fel, pâinea pe care o
oferã este pâinea vieþii, dupã care, dacã cineva o mãnâncã, nu moare niciodatã.
Face un salt calitativ de la pâinea din pustiu, de la mana pe care au mâncat-o
pãrinþii ºi totuºi au murit. În sensul acesta, vreau sã adaug, ºi aici este direct
completarea la ceea ce a spus Bogdan Herciu, noi folosim terminologia legatã
de cuvântul a administra, administraþie. Preasfinþitul a fost ani de zile adminis-
trator apostolicus. Noi suntem, ca miniºtri, administratori ai sfintelor sacra-
mente. Sã nu uitãm cã rãdãcina acestor cuvinte este ministrare: ministrare ad,
a sluji pentru. Or aici e foarte important sã facem o diferenþã între slujiri. Una
este slujirea sclavului care n-are încotro ºi el nu-ºi iubeºte slujirea ºi probabil
cã Petru avea în cap o asemenea slujire, pentru cã mulþi ani a fost ºi el un sluji-
tor, un biet pescar. Alta este, în schimb, slujirea Domnului, cel care este bogat,
inclusiv bogat material. În cadrul slujirii sclavului, domnul este sus, sclavul
este jos. În slujirea specific euharisticã ºi s-a scos în evidenþã ºi în prezentarea
de aici, Domnul de sus este jos ºi îl înalþã pe sclav, or asta este, într-adevãr, o
îmbogãþire la o scarã mult mai largã, o îmbogãþire atât de largã, încât la rândul
tãu, sã devii un ad-ministrator. Favorizaþii acestei slujiri sunt sãracii.

Claudiu Ianuº: În cântãrile liturgice, în majoritatea se scoate în evidenþã
faptul cã Cel nemãrginit acceptã sã se arate nouã sub umilele specii ale pâinii
ºi vinului. Putem încadra prezenþa lui Cristos în Euharistie în aceeaºi kenozã
de la Întrupare ºi Cruce sau este de altã naturã?

 
Bogdan Herciu: Pr. Ferenþ are o expresie foarte frumoasã pe care îmi place

sã o redau: „Isus, prezent în trupul din timpul vieþii este acelaºi Isus care este
prezent în speciile euharistice, este acelaºi Isus care este prezent în trupul euha-
ristic al Bisericii, este unul ºi acelaºi Isus. Kenoza pe care Fiul lui Dumnezeu
ºi-a asumat-o tocmai pentru a edifica fiinþa umanã este o continuã kenozã: ea
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a început o datã cu Întruparea, ºi-a gãsit expresia cea mare în cruce, dar conti-
nuã în Euharistie. E aceeaºi prezenþã continuã, kenoticã. 

Pr. Lucian Farcaº: Într-un moment de culme al celebrãrii euharistice noi
cântãm, proclamãm, mãrturisim, miezul credinþei noastre: „Moartea ta o ves-
tim, Doamne, ºi învierea ta o mãrturisim...”. Deci rãmâne crucea, nu se pot des-
pãrþi.

Pr. Anton Dancã: Sãrãcia poate fi privitã sub multe aspecte. Aristotel spune
cã acela e mai aproape de adevãr care cunoaºte noþiunea profundã a cuvântului,
deci pãrerea mea e cã trebuia stabilit mai întâi cuvântul sãrac: ce înseamnã a fi
sãrac ºi apoi sã se discute despre sãrãcie. Pentru cã un apostol al sãrãciei, Leon
Blois, face aceastã împãrþire: sãraci sãraci, sãraci bogaþi, bogaþi sãraci ºi bogaþi
bogaþi. Cine înþelege toate noþiunile acestea are un concept al sãrãciei adevãrate
pentru cã Isus Cristos a pus întâi de toate noþiunea profundã a sãrãciei în prima
dintre fericiri: „Fericiþi cei sãraci cu duhul”. Apoi, sãrãcia lui Cristos care tre-
buie sã-l caracterizeze pe apostol pentru cã fãcându-se pãrtaº al preoþiei lui
Cristos trebuie sã îmbrãþiºeze sãrãcia lui Cristos: „Fiul omului nu are unde sã-ºi
rezeme capul”. Aceastã sãrãcie uneori, îmbrãþiºatã în mod inconºtient, citez pe
un sãrac franciscan, Petru Albert, care spune într-una din predicile sale cã cel
mai mare duºman al sãrãciei este mândria de a fi sãrac. Aºa încât dacã stabilim
noþiunea asupra cãreia vrem sã discutãm, putem înþelege cã adevãrata sãrãcie
pe care o îmbogãþim cu Cristos în Euharistie este aceea pe care Cristos o pro-
pune de a fi fericiþi în sãrãcia cu duhul. Pentru cã în aceastã sãrãcie cu duhul
ne gãsim toatã bogãþia în sãrãcia lui Cristos.

Pr. Lucian Farcaº: Existã, domnule Herciu, în prezentare, în formulã directã
sau presupusã un concept de sãrãcie?

Bogdan Herciu: Eu am specificat faptul cã este vorba despre un alt fel de
sãrãcie decât aceea pe care se presupunea cã ar fi trebuit sã o discutãm, aºa cum
este enunþatã în temã: grija faþã de cei sãraci. Eu am vrut sã specific faptul cã
grija faþã de cei sãraci se întemeiazã pe o bogãþie a creºtinismului, care este
specificã creºtinului, este bogãþia euharisticã, pentru cã Euharistia realizeazã
tocmai conºtiinþa alteritãþii, o împlineºte ºi numai în acest spirit al alteritãþii
putem sluji, putem iubi, putem intra în comuniune ºi putem aduce pacea.
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Pr. ªtefan Lupu: În legãturã cu aceastã împãrtãºire pe care o învãþãm de la
Euharistie, m-am confruntat odatã cu un student din India care spunea: „Civi-
lizaþia noastrã orientalã este mult mai nobilã, mult mai înaltã ºi mult mai veche
decât creºtinismul”. ªi atunci, l-am întrebat: „Dacã este atât de veche, de ce nu
aþi rezolvat problema socialã, de ce sunt atâþia sãraci în India ºi cunoaºtem cum
trãiesc în India. La nivelul cultural, filozofic la care vã aflaþi, literar º.a.m.d.,
de ce nu aþi avut aceastã atenþie faþã de cei sãraci”. De fapt, toatã problema pro-
vine ºi din religia pe care o profeseazã, care este o mântuire individualã: fiecare
îºi cautã mântuirea proprie ºi nu merge spre celãlalt, iar originalitatea creºtinis-
mului ar fi ºi în acest aspect al deschiderii faþã de celãlalt, al atenþiei faþã de cel
sãrac ºi nevoiaº. ªi mã gândesc, în aceastã perspectivã, Euharistia are ºi o di-
mensiune pedagogicã: ne învaþã aceastã împãrtãºire cu celãlalt, pentru cã ostia
pe care o frângem o împãrþim cu ceilalþi, adicã Cristos se dãruieºte celorlalþi ºi
noi suntem învãþaþi sã facem acelaºi lucru. Poate într-o privinþã, acest lucru îºi
pierde din semnificaþia sa, din simbologia sa, prin faptul cã acum avem aceste
particule, aceste ostii mici, pe care le distribuim ºi fiecare îl ia pe Isus al sãu ºi
merge. Nu mai este acea pâine care se frânge ºi se distribuie la toþi ceilalþi.
Personal, încerc sã recuperez aceastã dimensiune, luând numai jumãtate din
ostia care se frânge, pentru cã mã gândesc cã cealaltã jumãtate se va rupe în
douã ºi vor fi doi seminariºti care o vor lua. E un mod de a o împãrtãºi cu
ceilalþi. Adicã cel puþin atât! Dar pãstrând aceastã dimensiune simbolicã, cred
cã Euharistia sau ceea ce noi celebrãm la Sfânta Liturghie trebuie sã devinã
prototipul a ceea ce trebuie sã continuie dupã aceea în viaþa de peste zi.

Bogdan Herciu: Eu am vrut sã subliniez faptul cã nu este numai pedagogic
ºi prototipic celebrarea ºi prezenþa noastrã euharisticã, ci este o îmbogãþire
existenþialã care... pondus meus, amor meus, spunea sfântul Augustin. Este
ceva care ne poartã mai departe. Pentru cel care trãieºte cu adevãrat Euharistia
ºi înþelege cu adevãrat ce înseamnã Euharistia, nu poate sã nu se dãruiascã,
pentru cã iubirea devine resursa interioarã care realizeazã tocmai alteritatea,
împlinirea ºi care este prezentã în Euharistie.

Pr. Alois Bulai: Eu voiam sã fac numai o remarcã: adicã prea s-a monopo-
lizat discuþia aici ºi este o salã întreagã care participã la discuþia asta ºi cred cã
am rãmas la un nivel prea teoretic. Era vorba de dimensiunea socialã: Euha-
ristia ºi grija faþã de cei sãraci. Prea mult ne legãm de concepte.
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Bogdan Herciu: Am subliniat cã aceastã grijã se întemeiazã pe o anumitã
atitudine pe care o creeazã Euharistia: adicã sãrãcia, iubirea ºi unitatea sunt
niºte lucruri pe care omul cu forþele proprii nu le poate realiza. ªi acestea douã
sunt atât concepte abstracte, dar devin ºi lucruri practice, în momentul care
creºtinul este invitat sã le realizeze în societate. Or grija faþã de cei sãraci nu
este ceva unic, ea se integreazã în aceastã misiune a creºtinului.

Florin Sescu: În concluzie aþi spus cã înainte de a spune ceea ce trebuie sã
facã omului, noi trebuie sã-i spunem la ce nivel este. ªi vreau sã-l întreb la ce
s-a referit în momentul în care a spus „sã-i spunem la ce nivel este”: la nivelul
social, la nivelul spiritual, la ce nivel anume?

Bogdan Herciu: Eu am intenþionat sã spun cã atitudinea pastoralã trebuie sã
conþinã în primul rând explicarea dimensiunilor fundamentale ale creºtinis-
mului, pentru cã nu putem sã-i spunem credinciosului: „Faci asta, faci asta, faci
asta, pentru cã aºa trebuie”, ci „Faci asta, faci asta, faci asta, pentru cã aºa eºti”
ºi am în minte principiul filozofiei „agitur sequitur esse”. Asta este dinamica
ce ar trebui sã caracterizeze predica, mã gândesc eu. Nu ne putem reduce numai
la niºte imperative. Pãrintele Ghineþ fãcea distincþia între indicativul salvific
ºi imperativul etic. Deci nu putem sã afirmãm imperativul etic dacã nu pre-
zentãm, în primul rând, indicativul salvific. Aicea mã refer la faptul cã trebuie
sã prezentãm credincioºilor mai pe larg tocmai misterul fiinþei lor, misterul
existenþei lor.

Pr. Lucian Farcaº: Aici este o problemã profundã de moralã ºi vreau sã
completez, sã întregesc ceea ce a încercat ºi Bogdan Herciu sã spunã: Sfânta
Scripturã nu este o carte de moralã! În nici un caz! Este o proclamare a eveni-
mentelor mântuirii, iar comportamentul moral este o consecinþã a acestor eve-
nimente, este un comportament al omului schimbat, transformat, mântuit de
Dumnezeu. La fel ºi creºtinismul: nu este un sistem moral, un model moral, ci
creºtinismul are o moralã în virtutea a ceea ce este ºi, mai ales, a ceea ce devine
prin Euharistie. Creºtinismul, în aceastã formã, rãmânând la tema anunþatã, este
o formã de slujire: eu sunt o persoanã euharisticã, eu sunt un slujitor. În Euha-
ristie devin asemenea lui Isus care a devenit slujitorul ºi favoriþii acestei slujiri
sunt sãracii, indiferent în ce formã o luãm: ºi sãracii din punct de vedere mate-
rial, ºi spiritual, într-un spectru mult mai larg.
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Marian Benchea: Aº vrea sã fac o completare: în islam este un punct care
se numeºte zarak, în care e precizat caracterul social al islamismului ºi respon-
sabilitatea practicantului acestei religii în viaþa socialã. Se cere ca un procent
din venitul acestuia sã revinã celui ce nu are sau are foarte puþin. Acest lucru
face ca, oarecum, ºi cel care nu are, sã supravieþuiascã. Obligaþia acestuia este
sã rãsplãteascã celui ce dã ºi este ºi totodatã ºi un impuls de a mulþumi celui de
la care primeºte prin a începe ºi el sã munceascã, sã rãzbeascã din rãsputeri.
Acest punct devine un îndemn sã dea mai mult sãracilor. Revenind la problema
grijii faþã de sãraci, întorcându-ne la societatea româneascã de astãzi, care ºtim
cum este, dacã luãm un ziar ºi citim, vedem o grãmadã de tâlhãrii, de crime,
care au principalul determinat sãrãcia care dominã. Mã folosesc ºi de o carica-
turã care poartã titlul „Aºa aratã un pensionar dupã ce ºi-a plãtit lumina ºi chi-
ria” ºi aratã un pensionar cu douã haine zdrenþãroase pe el ºi cu buzunarele
goale. Întrebarea este: ºtiu cã Biserica, mai ales Sfântul Scaun, luptã ºi cere
statelor mai dezvoltate sã se implice mult mai mult în ajutorarea þãrilor sub-
dezvoltare. Biserica s-a implicat, are dreptul de a cere unui guvern de a reac-
þiona prompt împotriva unei corupþii care într-o þarã sau alta duce la aceastã
sãrãcie de fond care existã.

Pr. Lucian Farcaº: Cred cã termenul de sãrãcie nu se potriveºte în descrie-
rea fãcutã aici. Este vorba de starea de mizerie. Iar România, în sine, ca þarã,
nu este sãracã. Oamenii sunt sãraci iar rezolvarea acestei probleme, a sãrãciei
oamenilor, nu se rezolvã cu donaþii din afarã, ci se rezolvã cu schimbarea min-
þii ºi a inimii. ªi asta este o dimensiune foarte euharisticã, unde accentuam cã
este vorba de o relaþie dintre persoane: prima datã cu Isus, direct, o relaþie
personalã, dar ºi între comeseni. ªi cred cã problema sãrãciei, pentru cã este
legatã de sãrãcia din societate, raportatã la Euharistie, este, în primul rând, o
problemã de evanghelizare ºi asumarea consecinþelor morale care reies din trãi-
rea euharisticã.

Bogdan Herciu: Cred cã acesta este sensul pe care-l are Biserica astãzi, sã
creeze aceastã generozitate. S-o creeze ºi s-o justifice ºi s-o argumenteze.
Pentru cã practic sãrãcia nu se poate rezolva numai mutând niºte fonduri dintr-
o parte într-alta, ci realizând o implicare efectivã a tuturor.

Richard Vasilicã Toth: Isus a spus: „Eram gol ºi m-aþi îmbrãcat, eram flã-
mând ºi mi-aþi dat sã mãnânc” º.a.m.d. Oamenii, mai târziu, au spus: „Cine nu
construieºte o casã, nu planteazã un pom sau nu creºte pe lângã el... orice ar fi,



300 DIALOG TEOLOGIC 6 (2000)

fie el copil sau altã vietate, a trãit degeaba”. Întrebare: Ce trebuie sã facã ori-
care dintre noi: sã dea câþiva bãnuþi unui copil sãrac pe care poate îi iau pãrinþii
sau altcineva sau sã creascã un hamster, de exemplu?

Bogdan Herciu: Nu ºtiu exact care este cadrul întrebãrii, însã aº reduce-o la
aceea dinamicã între egoism ºi generozitate. Practic, sunt cele douã dimensiuni
care... e un conflict, un dualism care existã în lumea de astãzi. ªi atunci, în
momentul în care depãºeºti egoismul ºi te înscrii în generozitate, mi se pare cã
deja ºtii foarte bine ce ai de fãcut. Aceastã generozitate nu se poate realiza
decât în mãsura în care te realizezi ºi pe tine însuºi.

Pr. Lucian Farcaº: Cred cã un drum orientativ la întrebarea pusã este impor-
tanþa de naturã moralã, dragostea nu se lasã zãgãzuitã de niºte legi: ce sã faci,
când sã faci, în ce condiþii. Dragostea se conduce dupã trei principii fundamen-
tale, mai ales în câmpul social: este în centru binele comun, care este ca un râu
susþinut de doi afluenþi: solidaritatea ºi subsidiaritatea. Aici sunt niºte prevederi
legale, sociale, la nivel de stat, dar forþa acestor principii este lãsatã mai de-
grabã generozitãþii, belºugului de generozitate a inimii care trãieºte Euharistia.

P.S. Petru Gherghel: Eu voiam sã spun cã este de apreciat acest lucru cã un
student se prezintã în faþa studenþilor ºi nu numai, cu o problemã de interes al
timpului nostru. E de fapt o preocupare pentru viitorul nostru. Sigur cã despre
sãrãcie se poate vorbi mult ºi despre vindecarea ei. Ne-a mai impresionat gro-
zav de mult un profesor de la Bucureºti care, trecând prin satele noastre, ºi eu
împreunã cu el în maºinã, am tot discutat despre multe lucruri ºi despre sãrãcia
noastrã, sãrãcia în care ne aflãm. Sigur cã noi ne uitam, fãceam analize ºi dupã
ce am vorbit mult despre aceastã sãrãcie, el mi-a spus aºa, cu o durere, „Prea-
sfinþite, nu aceastã sãrãcie este periculoasã. Sãrãcia spiritualã, sãrãcia moralã,
aceasta este periculoasã. Aceastã mizerie moralã în care se aflã poporul nostru.
Acest haos”. Cred cã lucrul acesta l-ai avut în vedere când ai vorbit despre rolul
pe care îl are Euharistia. Mã gândesc cã acesta este domeniul direct pe care Eu-
haristia trebuie sã-l atingã. Aceastã sãrãcie spiritualã, moralã. Eu zic cã este
foarte important sã vedem în Euharistie, în credinþã, un mijloc de a îndepãrta
aceastã mizerie în care ne aflãm, sãrãcia noastrã.

Pr. Lucian Farcaº: Eu aº vrea sã închei cu o idee pe care o cunosc din dis-
cuþiile mele cu Preasfinþitul Petru Gherghel, dar ºi cu Înaltpreasfinþitul Ioan
Robu: noi depindem în mare parte în viaþa noastrã materialã în Bisericã de
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ajutoarele din afarã. Episcopii noºtri au greutãþi foarte mari în strãinãtate sã
justifice un proiect de bisericã, pentru cã nu i se dau bani sã facã biserica unde
sã se celebreze, dar îi dau mai degrabã bani pentru o discotecã. ªi atunci, pozi-
þia ierarhilor noºtri este aceea: fundamentul pastoraþiei ºi al slujirii celor sãraci
porneºte din jurul altarului euharistic.

Încheiere

P.S. Petru Gherghel: „Fericiþi cei chemaþi la ospãþul mielului”. M-am gândit
cum sã închei aceste minunate momente teologice, spirituale din seminarul
nostru. Acest cuvânt face sã ne gândim la ceea ce am trãit ºi, mai ales, cu ceea
ce noi ne-am îmbogãþit. Am fost fericiþi cã am trãit un astfel de moment, mo-
ment prin excelenþã teologic, binecuvântat ºi de mare importanþã formativã. Ca
atare, sunt fericit sã pot, la sfârºitul acestor prezentãri, prelegeri, sã aduc o mul-
þumire particularã pãrintelui Dancã Wili ºi colaboratorului sãu, pãrintele Lucian
Farcaº pentru aceastã pregãtire, cât ºi pãrintelui rector pentru cã aici în institu-
tul nostru a avut loc aceastã minunatã întâlnire. Sigur cã aceasta nu a fost
numai lucrarea noastrã a Institutului nostru teologic ºi a specialiºtilor noºtri, ci
ºi aportul fraþilor noºtri ortodocºi, specialiºti în diferite domenii. Le mulþumim
ºi lor. A fost o reîmprospãtare a învãþãturii despre cel mai mare dar fãcut ome-
nirii dupã întrupare sau, mai bine zis, despre sacramentul care desãvârºeºte
întruparea ºi asigurã viaþa cea veºnicã, numit „panis et pignus vitae aeternae”. 

Sigur cã, uitându-ne pe acest prospect prezentat nouã înainte de colocviu,
am putut citi „Eu sunt pâinea cea vie coborâtã din cer. Dacã cineva va mânca
din aceastã pâine va trãi în veci”. Acest sacrament, Euharistia, este pentru noi,
aºa cum bine am auzit ºi de atâtea ori am subliniat, „fons et culmen totius vitae
Ecclesiae”. De fapt, este definiþia Conciliului al II-lea din Vatican ºi sacra-
mentul sacramentelor. Spre acest sacrament ne îndreaptã toate celelalte. Am
fost, aºadar, privilegiaþi sã auzim lucruri, adevãruri ºi amãnunte despre acest
august sacrament. ªi dacã avem în mâini acest prospect al colocviului, putem
vedea, chiar pe ultima paginã, temeiul biblic ºi dogmatic, trãirea liturgicã ºi
moralã, semnificaþia ecumenicã ºi iatã, minunatul limbaj euharistic.

Din punct de vedere biblic, am ascultat în aceste zile cuvântul pe care ni l-a
prezentat pãrintele conferenþiar Alois Bulai, pãrintele profesor dr. Petre Semen
de la Facultatea de Teologie Ortodoxã, din punct de vedere dogmatic pãrintele
dr. Eduard Ferenþ, pãrintele conferenþiar Gh. Popa, din punct de vedere liturgic,
aºa cum frumos ºi bine ºi clar ne-a vorbit pãrintele profesor Dumea Claudiu,
pãrintele conf. dr. Viorel Sava, din punct de vedere moral ºi social, pãrintele
lector Lucian Farcaº, din punct de vedere spiritual, pãrintele lector Ioan
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Cristinel Teºu, din punct de vedere al dreptului, pãrintele Mihai Pãtraºcu, din
punct de vedere social-caritativ domnul student Bogdan Herciu ºi nu în cele din
urmã, din punct de vedere artistic, aºa cum am vãzut, specialiºtii noºtri în acest
domeniu, fratele Antonio Perera de la Fraþii ªcolilor Creºtine ºi domniºoara
Georgeta Meriºor Dominte, doctorand ºi Onica Stelian de la Facultatea de
Teologie Ortodoxã. Toate acestea au avut drept scop sã ne facã sã ne îmbogã-
þim la acest ospãþ la care am fost invitaþi. Sã nu consideraþi cã folosirea cuvân-
tului ospãþ nu a fost o preocupare a noastrã în aceste zile ºi nu trebuie sã fie o
preocupare ºi, mai ales acum, un rezultat. Ar fi fost foarte bine ºi foarte frumos
dacã rãspundeau la invitaþie ºi ceilalþi ºi ar fi fost cât mai mulþi, pentru cã invi-
taþiile au fost transmise. Sigur cã sunt o sumã întreagã de explicaþii ºi motivaþii,
dar a fost un ospãþ la care s-ar fi putut bucura cât mai mulþi. Oricum, noi ne-am
bucurat, am încercat sã ne bucurãm ºi ne declarãm cu adevãrat plini de fericire
pentru aceste zile. La un moment dat, îmi puneam problema cum sã întrerupem
cursurile, chiar erau niºte voci, pentru un asemenea colocviu. Iatã cã aceste zile
s-au demonstrat a fi cu adevãrat mai rodnice din punct de vedere al pregãtirii
noastre, din punct de vedere al trãirii noastre. 

Mulþumind într-un chip deosebit celor care au organizat, celor care au cola-
borat, celor care au venit de la Facultatea teologicã, iatã, fraþilor, bruderilor,
persoanelor care ne-au onorat cu aceste minunate aspecte care ar trebui sã le
vedem des, ale manifestãrii vieþii de credinþã în artã, mulþumind tuturor celor
care au participat la desfãºurarea acestei zile ºi celor care au rãspuns: surori ºi
laici ºi oaspeþi din diferite pãrþi, vã rog sã îmi permiteþi ca în loc de concluzie
sã mã folosesc de un text al unui cardinal al Bisericii noastre ºi cu aceasta sã
intru în ceea ce de fapt au intenþionat pãrinþii noºtri ºi am intenþionat noi prin
acest colocviu: sã trãim anul acesta, an jubiliar, acest aspect, aceastã realitate
a lui Isus euharisticul, prezent pânã astãzi, de la actul întrupãrii, prezent în
Euharistie, în mijlocul nostru prin cuvântul sãu, prin trupul ºi sângele sãu, prin
ospãþul sãu. Este, aºadar, o dorinþã pe care a exprimat-o Sfântul Pãrinte, pe care
i-am exprimat-o ºi noi, pe care noi am început sã trãim anul acesta un minicon-
gres euharistic, tot cu mari ºi minunate foloase ºi am trãit bucuria marelui con-
gres euharistic internaþional. Am fãcut ºi cursuri speciale, tot prin grija pãrin-
þilor noºtri de la seminar ºi a altora care i-au ajutat, s-au adãugat ºi fraþii, la
Traian. ªi m-am bucurat sã fie ºi acest moment. Am þinut sã iau parte cu res-
pect la acest efort de a cunoaºte ºi mai bine acest mare dar.

De douãzeci de secole, creºtinii din toatã lumea celebreazã în diferite rituri
ceea ce Isus a încredinþat apostolilor în seara Cinei: „Faceþi aceasta în amintirea
mea”. ªi celebrând acest rit, au convingerea toþi cã angajeazã plinãtatea credin-
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þei lor. Sunt douãzeci de secole în care, continuând sã celebreze Euharistia,
creºtinii încearcã sã-i pãtrundã conþinutul. Darul lui Isus este de o aºa de mare
bogãþie, încât nu vom putea, nu vom sfârºi niciodatã sã-l pãtrundem îndeajuns.
Mister sub mii de aspecte, sub nenumãrate denumiri: ospãþ, jertfã, memorial,
Liturghie, toate aceste denumiri sunt atribuite darului pe care ni l-a fãcut Isus,
dar nici una încã nu-i epuizeazã conþinutul. Însuºi Isus nu a dat nici un nume
la ceea ce ne-a dãruit: a sãvârºit numai gesturi însoþite de cuvinte, iar gestul cel
mai simplu, în urma cãruia discipolii din Emaus l-au recunoscut pe Isus cel
înviat a fost frângerea pâinii, pentru cã Isus însuºi, în evanghelie, s-a identificat
cu pâinea: „Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Dacã mãnâncã
cineva din aceastã pâine, va trãi în veci”. Sfântul Pãrinte, cum am spus mai
înainte, ºi-a exprimat dorinþa ca anul acesta, an jubiliar, sã fie un an intens
euharistic, în Tertio millenio adveniente. Congresul nostru euharistic ºi cel
internaþional a avut o temã centralã de reflecþie, „Isus Cristos Mântuitor unic
al lumii, pâinea vieþii noi”. Acesta a fost ºi gândul central al colocviului þinut
acum. Mai mult ca niciodatã, o lume demoralizatã, desacralizatã are nevoie sã
ºtie cã Isus Cristos este unicul ei Mântuitor. Mai mult ca niciodatã, o lume con-
sumatã de foame are nevoie sã ºtie cã singura pâine care îi poate potoli foamea
este o pâine care dã viaþa cea nouã. Fiecare Euharistie dã la ivealã zorii Paºte-
lui, a acelei dimineþi cu totul noi, în care un mormânt gol a devenit leagãnul
unei noi omeniri. Euharistia este o pâine care produce foame, dar este o pâine
care umple foamea dupã Dumnezeu, pentru cã ea trezeºte gustul unei vieþi noi,
viaþa lui Dumnezeu în noi. Aceastã Euharistie ne este oferitã de Dumnezeu
nouã ºi Isus rãmâne cu noi. 

Aceste gânduri pe care le-aþi prezentat, n-au avut altã menire decât sã ne
facã sã înþelegem ºi mai mult aceasta. Sigur cã o sã primim ºi ceea ce a pregãtit
în aceastã zi pãrintele lector dr. Gheorghe Petraru de la Facultatea de Teologie
Ortodoxã, precum ºi dna profesoarã directoare Mariana Purþuc, de la ªcoala
Normalã. Toate acestea au fost daruri la ospãþul pe care l-am trãit în aceste zile.
„Fericiþi cei chemaþi la ospãþul Domnului”. În încheiere, mã folosesc de cuvin-
tele aceluiaºi cardinal, Roger Etchegaray, care aminteºte de spusa unui filozof
francez: „A iubi pe cineva, înseamnã a-i spune Tu nu vei muri”. Un lucru gro-
zav. Instituind Euharistia, cel care a învins moartea ne spune fiecãruia dintre
noi: „Fii fericit! Bucurã-te din inimã de darul Euharistiei, tu nu vei muri! Mai
exact, o lume nouã se deschide înaintea ta, împãrãþia cerurilor care este aproa-
pe, este aici. Cine mãnâncã din aceastã pâine, va trãi în veci.
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„Euharistia” relevatã în file de arhivã

Despre Euharistie s-a scris ºi s-a predicat foarte mult. Aproape cã nu existã
scriere sau discurs religios care sã nu facã referire la „izvorul ºi culmea sacra-
mentelor” care este Euharistia. Aceste idei reies ºi din analiza unor predici ºi
discursuri pãstrate în arhiva Episcopiei Romano-Catolice de Iaºi. Ele aparþin
ierarhilor Bisericii noastre locale ºi au fost extrase din ciornele predicilor þinute
la „diverse ocazii”. Întrucât unele predici sunt fragmentare, am fost nevoiþi sã
selectãm doar acele pasaje care ni s-au pãrut mai elocvente.

* N-am gãsit nici o predicã aparþinând episcopului Nicolae Iosif Camilli
ºi episcopului Dominic Jaquet. Este posibil sã se gãseascã câteva idei în volu-
mele Actele pastorale ale Prea Sfinþiei Sale pãrintelui P. Nicolae Iosif Camilli,
Institutul de Arte Grafice N.V. ªtefaniu & Co., Iaºi 1913 ºi 1914. Aceste volu-
me se gãsesc în biblioteca Institutului Teologic Romano-Catolic din Iaºi.

* Episcopul Mihai Robu

Predici þinute în 1943

Cristos, ca veºnic ºi nemuritor Dumnezeu, rãmâne veºnic punctul principal
ºi sufletul Bisericii sale, trupul sãu mistic. El rãmâne ca Dumnezeu-Om în Bi-
serica sa în secretul Sfântului Altar, el se apleacã ca hranã sufleteascã în Sfânta
Comuniune. Astãzi declar cã Cristos în acest Preasfânt sacrament – mister este
toatã jertfa Noului Testament, spre adevãrata cinste a lui Dumnezeu.

Care este noua jertfã în locul jertfei lui Aron? Este jertfa pe care Cristos, ca
mare preot, nu dupã orânduirea lui Aaron, dar ca preot veºnic dupã orânduirea
lui Melchisedech, o aduce Tatãlui sãu (...) Care este aceastã jertfã? (...) Dacã
citim Evanghelia, atunci vedem cã Cristos înainte de a aduce jertfa sângeroasã
dupã orânduirea lui Aaron, ia pâine ºi vin în mâinile sale, mulþumeºte lui Dum-
nezeu, binecuvânteazã darurile ºi le dã spre consumare rostind cuvintele: „A-
cesta este trupul meu, aceasta s-o faceþi întru amintirea mea”.

Jertfa de pe cruce spusei cã e dupã orânduirea lui Aaron, cã numai preoþii
lui Aaron au adus jertfe sângeroase de animale – erau icoana mielului care cu
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sângele sãu va spãla pãcatele omenirii –, prin aceastã jertfã sângeroasã Fiul lui
Dumnezeu a desãvârºit mântuirea. El a adus ispãºire deplinã pentru pãcat. El
ºi-a luat asupra-ºi pedeapsa cu care Dumnezeu a ameninþat pe Adam ºi Eva
când le spuse: „În ziua în care veþi mânca din fruct veþi muri”. Cu alte cuvinte
pedeapsa cu moartea a fost stabilitã pentru cãlcarea poruncii. Cristos a suferit
moartea pe cruce într-o jertfã sângeroasã ºi a desãvârºit opera mântuirii. De
aceea nu mai poate sã sufere în chip sângeros, nu mai poate muri. Dupã înviere
este ferit de orice suferinþã ºi moarte ºi totuºi trebuie, ca preot veºnic, sã ducã
mai departe acþiunea principalã a religiei: numai lui Dumnezeu se poate aduce
jertfã. Religia nu poate fi fãrã jertfã (...)

ªi Cristos a înfiinþat o astfel de jertfã. El singur se jertfeºte la Cina din urmã
sub chipul pâinii ºi al vinului Pãrintelui ceresc. Aceastã jertfã figura moartea
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lui, cãci ceea ce se întâmplã pe cruce se întâmplã ºi aici, deºi în chip neîncrun-
tat, fãrã sânge. Aceasta iese din cuvintele lui: „Acesta este trupul meu, acesta
este sângele meu... care se va da pentru voi..., sângele meu care se va vãrsa
pentru voi” ori dupã textul primitiv al sfântului Paul: „potirul, acest pahar al
noii legãturi ºi sângele meu, care pentru voi se va vãrsa”. El porunceºte aposto-
lilor sã sãrbãtoreascã necontenit aceastã jertfã: „Hoc facite in meam commemo-
rationem”. Aceste cuvinte se referã la consacraþiune ºi comuniune (...)

Acuma, noi, care credem în realitatea prezenþei lui Cristos în Sfânta Euharis-
tie, îl vedem sub chipul pâinii ºi al vinului. Este acelaºi Cristos care s-a jertfit
odatã pe cruce, care în calitate de mare preot s-a jertfit Pãrintelui ceresc spre is-
pãºire ºi poporul e mântuit (...)

Fericit poporul care are o astfel de jertfã! Fericitã Biserica lui Cristos, care
zi ºi noapte fãrã încetare pe întreg pãmântul, dupã diferitele poziþii ºi miºcãri
ale soarelui, aduce aceeaºi jertfã lui Dumnezeu.

Într-adevãr, iubiþi credincioºi, ce noroc pentru oameni cã viaþa noastrã,
munca noastrã, pornirile noastre, jertfele noastre, le putem uni cu cele ale lui
Cristos! Ferice de noi cã darurile noastre simple, pe care niciodatã nu le-am
putea jertfi, le putem pune alãturi de ale lui Cristos!

Fericit creºtinul care ºtie ce are el din aceastã jertfã, care-ºi uneºte munca cu
jertfa lui Cristos!

Fericit acela care cautã sã pãtrundã sensul Liturghiei, atât de frumos ºi sim-
plu, înalt ºi adânc! (...)

Într-adevãr, fericit poporul care are pe Dumnezeu în mijlocul sãu, pe un
Dumnezeu care rãmâne neschimbat, care totdeauna se dã pentru poporul lui,
pânã la sfârºitul timpurilor, pentru curãþirea ºi ispãºirea alor sãi!

Lui sã-i fie laudã ºi cinste. Amin.
(Arhiva Episcopiei Romano-Catolice de Iaºi, dosar 3/1940, nepaginat)

Sfântul Ioan Botezãtorul, inspirat de Duhul Sfânt, boteza în Iordan. Poporul
se îndesuia din zi în zi în cete tot mai mari ºi veneau la el, din apropiere ºi din
depãrtare, din oraºe ºi din sate, ca sã-i asculte cuvântãrile inspirate ºi sã pri-
meascã din mâinile lui botezul apei, pregãtitor de mântuire. Oare s-a bucurat
profetul lui Dumnezeu de îndesuirea poporului, lãudat-a oare vreodatã poporul
îngrãmãdit? Nicidecât! El avu a le spune lucruri mult mai serioase: Oamenilor,
sunteþi pedepsiþi cu orbire! Nu vã puteþi îndrepta! Luaþi aminte cã în mijlocul
vostru stã acela pe care voi nu-l ºtiþi! În mijlocul vostru stã Mesia cel aºteptat
mii de ani, Mântuitorul, Rãscumpãrãtorul nostru. Iar voi nu-l cunoaºteþi, nu-l
cinstiþi, nu-l primiþi aºa precum se cuvine!
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Iubiþi credincioºi, cu acelaºi drept, cu aceeaºi însufleþire, dar tot cu aceeaºi
mâhnire, mi-ar place ºi mie sã strig cãtre voi: În mijlocul vostru stã acela pe
care voi nu-l ºtiþi! Mi-ar plãcea sã mã urc pe cei mai înalþi munþi ºi sã strig în
gura mare: În mijlocul vostru stã acela pe care voi nu-l ºtiþi! Mi-ar plãcea sã
chem prin sunetul tuturor clopotelor din lume toate neamurile pãmântului ºi sã
le spun: În mijlocul vostru stã acela pe care voi nu-l ºtiþi! 

În adevãr, e de neiertat cã lumii nu-i pasã de aºa ceva, e de necrezut cã la aºa
ceva nici nu se gândeºte lumea. Aici, în apropierea noastrã, nemijlocit lângã
noi, pe altar, în cea mai sfântã tainã, e de faþã cu trupul ºi cu omenirea sa Isus
Cristos, Domnul ºi Rãscumpãrãtorul nostru, unul nãscut Fiu a lui Dumnezeu.

Doamne Isuse Cristoase, frica ºi reverenþa îmi zguduie întreaga mea fiinþã
când mã gândesc ºi vestesc tare cã aici sub neînsemnatele specii ale pâinii ºi
vinului te jertfeºti în mod real ºi substanþial. 

(Arhiva Episcopiei Romano-Catolice de Iaºi, dosar 3/1940, nepaginat)

* Episcop martir Anton Durcovici

Predicã þinutã în luna mai a anului 1949

Dumnezeu se dãruieºte în Euharistie

Euharistia, zice Ozanam, reprezintã cea mai înaltã îmbrãþiºare a lui Isus faþã
de omenire ºi spune: „Când tot pãmântul se va fi lepãdat de Isus, în bucuria de
negrãit a Sfintei Împãrtãºanii, eu gãsesc o astfel de putere de convingere care
mã face sã îmbrãþiºez crucea, sã nesocotesc necredinþa lumii întregi”.

Ce e Euharistia? Vã spune un mare creºtin: e întâlnirea lui Dumnezeu cu su-
fletul omenesc. E Dumnezeu care-ºi aratã prezenþa universalã ºi continuã. Fiu
al lui Avram, ia-þi toiagul pribegiei ºi oriunde vei ajunge ºi poposi – într-o lume
civilizatã or sãlbaticã, ori o bisericã, catedralã sau capelã pe malul unui râu,
acoperitã cu crengi ºi frunzari... –, vei gãsi o lampã care arde în cinstea alta-
rului. Ea îþi aminteºte de prezenþa lui Dumnezeu, de darul pe care el l-a fãcut
omenirii! (...)

Ce e Euharistia? Este actul prin care Cristos vine de faþã. E jertfa altarului,
adicã Sfânta Liturghie. Liturghia e lucru mic în aparenþã, dar de fapt e o minune
mai mare decât a ridica pãmântul. Nu se poate mãsura valoarea unui obiect cu
postul ce-l ocupã. Cu puþinã dinamitã se poate distruge un oraº întreg, cu o pilã
electricã se transmite gândul ºi vorba peste oceane, o ploaie micã înverzeºte
natura... La fiecare pas întâlnim aceste lucruri, cãci produc efecte, rezultate
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mari. Iar împãrþirea harului se petrece la fel. Deschideþi ochii ºi mãsuraþi puþin
puterea Sfintei Liturghii. Acel act tãcut, simplu, scurt are un... ecou în cer, pe
pãmânt ºi în purgator, la Dumnezeu, la vii ºi morþi.

(
A
rhiva Episcopiei Romano-Catolice de Iaºi, dosar 3/1940, nepaginat)
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* Episcopul Petru Pleºca

Predicã þinutã la Seminarul din Iaºi în 1963

ªtim cã Mântuitorul a instituit Preasfântul sacrament al Euharistiei – Taina
Iubirii –, în însãºi noaptea premergãtoare morþii sale. Dându-se ca hranã disci-
polilor, le-a poruncit lor ºi tuturor creºtinilor: ori de câte ori celebreazã Sfânta
Liturghie ºi se împãrtãºesc, sã-ºi aminteascã de Fiul lui Dumnezeu pus în
cãtuºe – ca un fãcãtor de rele –, biciuit ca un sclav, maltratat ca un rãzvrãtitor,
– în sfârºit –, de un Dumnezeu chinuit ºi mort pe cruce! (cf. 1Cor 11,26).
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Sfântul Grigore cel Mare spune: „Pentru a ne apropia de acela care stã dea-
supra noastrã ºi a urca pânã la dânsul, trebuie sã ne lepãdãm de noi înºine, sã
jertfim tot ce suntem, totul în noi sã fie consumat de focul atotputerniciei ºi iu-
birii sale. Sufletul sã aspire a deveni jertfã desãvârºitã”. Jertfã, iatã condiþia –
jertfã, iatã starea noastrã permanentã ºi universalã (...) Viaþa pãmânteascã, viaþa
din cer, viaþa euharisticã, sunt una ºi aceeaºi viaþã; ºi ce este aceastã viaþã dacã
nu o jertfã continuã?

(Arhiva Episcopiei Romano-Catolice de Iaºi, dosar 2/1960, nepaginat)
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