
DIMENSIUNEA SOCIALÃ A EUHARISTIEI: 
DESPÃRÞIREA DE PÃCAT

Pr. lect. Lucian Farcaº
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaºi

Expunerea de faþã intenþioneazã sã reliefeze raportul de reciprocitate dintre
experienþa de credinþã în cadrul sacramentului Euharistiei ºi realitatea trãirii în
contextul social de astãzi. Relaþia de armonie a trãirii euharistice ºi mãrturia
creºtinã în viaþa socialã impune exigenþa convertirii ca formã de despãrþire de
pãcat, în primul rând pãcatul social, ºi de structurile pãcatului. Patru sunt punc-
tele principale ce vor fi tratate: raportul dintre cele douã forme de viaþã, euha-
risticã ºi social-cotidianã, situaþiile negative din societate privite în raport cu
Euharistia, evaluarea eticã a acestor situaþii ºi calea de ieºire din fenomenul de
nemulþumire vãzutã în practica convertirii, a despãrþirii de pãcat ºi a angajãrii
în favoarea binelui. Materialul orientativ în expunerea gândurilor de faþã a fost
preluat din douã scrisori enciclice ale Papei Ioan Paul al II-lea: Reconciliatio
et paenitentia ºi Sollicitudo rei socialis.

1. Raportul dintre experienþa euharisticã ºi viaþa socialã contextualã

Fondul de reflecþie al gândurilor ce vor fi expuse în acest material are în ve-
dere o imagine integralã a persoanei umane. Aceastã imagine îl aratã pe om ca
o fiinþã înþeleasã prin excelenþã în cadru relaþional, cadru care scoate în evi-
denþã atât posibilitãþile cât ºi limitele sale. Este vorba de patru dependenþe fun-
damentale : dependenþa transcendentalã – relaþia cu divinitatea, cu Dumnezeu;1

dependenþa materialã – relaþia cu bunurile materiale ale pãmântului; depen-
denþa socialã personalã – relaþia cu mediul social apropiat, intim, cum este cel
al familiei ºi persoanelor apropiate; dependenþa socialã instituþionalã – relaþia
cu cadrul social instituþional, cu domeniile specifice: politic, economic ºi cul-
tural. 

Din punct de vedere moral creºtin se considerã cã omul participã la procesul
vieþii ºi trebuie sã participe cu toatã fiinþa sa – pãstrând relaþia unitarã cu cele

 A se vedea mai pe larg la Franz FURGER, Einführung in die Moraltheologie, Einfüh-1

rungen, Wissenstschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1988, 29-37. 
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patru dependenþe fundamentale amintite mai sus. Toate sacramentele constituie
momente de trãire a vieþii de credinþã, în care relaþia transcendentalã a per-
soanei umane ocupã un loc prioritar. Însã dimensiunea relaþiei verticale – om-
Dumnezeu – nu poate face abstracþie completã de cadrul celorlalte dependenþe.
Omul aflat prin celebrarea sacramentalã în faþa lui Dumnezeu, este ºi rãmâne
omul cu propria experienþã, cu propria biografie conturatã ºi dezvoltatã în func-
þie de calitatea relaþiilor sale cu mediul specific familiei sale, cu gradul de cul-
turã al societãþii în care a fost integrat, precum ºi cu nivelul de folosinþã a bunu-
rilor acestui pãmânt. 

În acest sens trebuie înþeleasã ºi dimensiunea socialã a Euharistiei: credin-
cioºii veniþi sã celebreze sfânta Liturghie euharisticã sunt persoane ce trãiesc
mereu relaþia socialã, atât în mediul social pe care l-au pãrãsit pentru un timp,
pentru a veni sã participe la Euharistie, cât ºi în cadrul propriu al celebrãrii res-
pective. În acest sens nu poate fi acceptat un mod de a înþelege sacramentul Eu-
haristiei fãrã dimensiunea socialã.

În continuare se pune problema naturii relaþiei sociale pe care credinciosul
o trãieºte în cadrul celebrãrii euharistice, precum ºi în mediul de viaþã coti-
dianã. Se poate afirma cã natura experienþei sociale în domeniul comunitar –
în familie ºi în societate, ca ºi experienþa din domeniul administrãrii ºi folosirii
bunurilor materiale, condiþioneazã experienþa pe care omul o face în momentul
liturgic de celebrare euharisticã. Însã aceastã realitate este valabilã ºi invers: na-
tura experienþei sociale din cadrul euharistic are o influenþã directã asupra vieþii
pe care omul o desfãºoarã în mediul specific existenþei sale cotidiene.

Având acum în vedere obiectivul acestei prezentãri, atenþia trebuie îndrep-
tatã cãtre aspectele mai puþin plãcute în contextul experienþei de credinþã expri-
mate în Euharistie ºi în viaþa socialã. Este vorba de responsabilitatea moralã
faþã de elementele sociale constitutive ale vieþii. În Biserica Romano-Catolicã
existã tradiþia doctrinei sociale, care a început cu mai bine de o sutã de ani în
urmã, o datã cu publicarea primei enciclice sociale Rerum novarum (15 mai
1891) de cãtre Papa Leon al XIII-lea. Pornind de la înþelegerea antropologicã
ºi teologicã a persoanei umane, doctrina socialã a Bisericii subliniazã cu precã-
dere semnificaþia aspectului social pentru viaþa umanã. Câmpul social consti-
tuie domeniul de afirmare ºi împlinire a persoanei umane în individualitatea sa.
Domeniul experienþei sociale reprezintã în realitate terenul, ogorul, care este
favorabil sau nefavorabil dezvoltãrii, maturizãrii ºi desãvârºirii omului. La
rândul lor, oamenii definesc prin actele lor repetate în timp ºi spaþiu calitatea
sistemelor ºi structurilor societãþii. În momentul în care sunt deficienþe grave,
fie în domeniul responsabilitãþii personale a individului, fie în cadrul funcþional
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al structurilor, Biserica nu se mulþumeºte cu identificarea ºi explicarea cauzelor
care pot fi de naturã organizatoricã, decizionalã, profesionalã… Adevãrata
cauzã a deficienþelor sociale – în câmpul politic, economic ºi cultural – este de
naturã moralã, este actul persoanei care se aflã totdeauna în spatele structurilor
ºi sistemelor, al deciziilor politice, de fapt în spatele cursului real al eveni-
mentelor vieþii.

Pentru ilustrarea celor menþionate mai sus este bine de prezentat un exemplu
concret din experienþa moralã-socialã a Bisericii. Enciclica Sollicitudo rei soci-
alis, publicatã de Papa Ioan Paul al II-lea la 30 decembrie 1987, reprezintã o
piatrã importantã a edificiului doctrinei sociale a Bisericii. Ea este gânditã ºi
promulgatã la o distanþã de douãzeci de ani de la enciclica Populorum pro-
gressio (26 martie 1968) a Papei Paul al VI-lea. Ioan Paul al II-lea face o ana-
lizã criticã a timpului dintre cele douã documente ale doctrinei sociale. Dupã
gândirea lui Paul al VI-lea, noile perspective, susþinute de optimismul conciliar
ºi încrederea timpurilor noi, dupã depãºirea anilor grei de dupã cel de-al doilea
rãzboi mondial ºi în urma rezultatelor ºtiinþei ºi tehnicii, a industrializãrii, ar
fi trebuit sã fie favorabile unui progres real al popoarelor. „În acei ani exista un
anume optimism privind posibilitatea de a recupera starea economicã deplo-
rabilã a popoarelor fãrã prea mari eforturi, de a le dota cu infrastructuri ºi de a
le ajuta la procesul propriu de industrializare” . 2

Însã rezultatele se dovedesc a fi mai puþin încurajatoare. Viziunea enciclicei
Populorum progressio nu cunoaºte o traducere în faptã a obiectivelor propuse,
nici mãcar la un nivel mulþumitor. 

Nu se poate spune cã aceste diverse iniþiative religioase, umanitare, econo-
mice ºi tehnice ar fi fost zadarnice, pentru cã ele au putut atinge totuºi câteva
rezultate. Însã, privitã în mod general ºi luând în considerare diverºi factori,
nu se poate nega faptul cã situaþia actualã a lumii, din acest punct de vedere
al dezvoltãrii, oferã mai degrabã o impresie negativã .3

În urma constatãrii fãcute, Papa, urmând metoda specificã doctrinei sociale
a Bisericii, se întreabã care sunt cauzele care au împiedicat posibilitãþile reale
de realizare a progresului dorit. Alãturi de explicaþiile ce pot veni din domeniul
politic, economic – unde pot fi erori, greºeli de planificare, lipsã de competenþã
profesionalã – este aprofundat domeniul moral. Cauzele reale ale marilor defi-
cite sociale, indiferent de natura lor, trebuie cãutate în persoane ºi totodatã în

 IOAN PAUL AL II-LEA, enciclica Sollicitudo rei socialis, 12.2

 IOAN PAUL AL II-LEA, enciclica Sollicitudo rei socialis, 13.3
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structurile prin care persoanele devin active în viaþa socialã. Pentru a doua oarã
apar într-un document papal termenii de pãcat social ºi structuri ale pãcatului ,4

consideraþi drept cauze principale ale rãului care împiedicã adevãratul progres.
Lucrul acesta este tratat cu precãdere de cãtre Papa Ioan Paul al II-lea în nume-
rele 35-37 din aceeaºi enciclicã Sollicitudo rei socialis , la sfârºitul cãrora5

ajunge la aceastã constatare: „Cu aceastã analizã am voit sã arãt adevãrata
naturã a rãului cu care avem de-a face în cazul dezvoltãrii popoarelor: este
vorba de un rãu moral, rodul multor pãcate care conduc la „structuri ale pãca-
telor”. A cunoaºte rãul în acest fel înseamnã a indica precis la nivelul compor-
tamentului uman drumul pe care trebuie mers pentru a-l birui” .6

Un pas mai departe este fãcut în momentul în care se cautã o ieºire din situ-
aþia dramaticã provocatã de rãul ce are drept izvoare pãcatul social ºi aºa-nu-
mitele structuri ale pãcatului. Rãspunsul pe care îl dã papa este unul evan-
ghelic: convertirea prin schimbarea personalã a persoanei umane responsabilã
de actul sãu cu implicare socialã; în al doilea rând este schimbarea structurilor,

 În lumea gândirii teologice din cadrul Bisericii Romano-Catolice este cunoscutã lunga4

disputã legatã de unele tendinþe ale teologiei eliberãrii. În douã rânduri a luat atitudine Con-

gregaþia pentru Doctrina Credinþei. În documentul Libertatis nuntius din 6 august 1984 se

atrage atenþia asupra pericolelor la care se expune Teologia Eliberãrii datoritã ideologiei

marxist-leniniste, de la care preia anumite orientãri insuficient de reflectate ºi probate. Doi ani

mai târziu, la 22 martie 1986, în instrucþiunea Libertatis conscientia, sunt scoase ºi apreciate

în sens mai pozitiv acele aspecte ºi orientãri ale teologiei eliberãrii, care constituie teme co-

mune pentru gândirea teologicã a Bisericii, mai ales atunci când se are în vedere situaþia

specialã a diferitelor regiuni. Rezultatul unui întreg proces de filtrare a modului de abordare

teologicã a problemelor sociale face ca termeni ca pãcat social ºi structuri ale pãcatului sã

gãseascã confirmare ºi loc în documente papale, cum sunt enciclicele. 

 În numerele respective se face doar uz de termenii pãcat social ºi structuri ale pãcatului,5

întrucât ei au fost precizaþi deja într-o altã enciclicã a aceluiaºi papã, IOAN PAUL AL II-LEA, Re-

conciliatio et Paenitentia (2 decembrie 1984), 16: „Când Biserica vorbeºte de situaþii ale

pãcatului sau acuzã ca pãcate sociale anumite raporturi ºi unele comportamente colective ale

unor grupuri sociale mai mult sau mai puþin rãspândite sau chiar ale unor naþiuni întregi ºi blo-

curi de state, ºi ºtie ºi accentueazã faptul cã astfel de cazuri ale pãcatului social sânt acumu-

larea ºi conglomerarea multor pãcate personale. Este vorba aici de pãcate foarte personale ale

aceluia care cauzeazã, înlesneºte sau exploateazã nedreptatea; care, deºi ar putea face ceva

pentru a ocoli, îndepãrta sau cel puþin limita rãul social, neglijeazã lucrul acesta din lene sau

fricã, din cauza greutãþilor complicate, a participãrii tãinuite sau a indiferenþei”.

 IOAN PAUL AL II-LEA, enciclica Sollicitudo rei socialis, 37.6
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a sistemelor, care au ajuns sã acþioneze în favoarea rãului datoritã multor acte
de gravã imoralitate socialã . 7

Cadrul de lucru schiþat mai sus constituie instrumentul de lucru pentru punc-
tele care vor fi tratate mai departe, fãcând însã referire mai pronunþatã la ra-
portul dintre dimensiunea socialã a Euharistiei ºi despãrþirea de pãcat. Lucrul
acesta se va face având drept context social de referinþã situaþia contemporanã
din societatea româneascã. 

2. Dimensiunea socialã a Euharistiei raportatã la unele fenomene        
   negative din societate

Imaginea de bazã, care caracterizeazã ºi însumeazã aspectele ce vor fi pre-
zentate în acest punct, este cea a contradicþiei, a paradoxului. Este reacþia per-
plexã a observatorului ºi a ascultãtorului strãin cãruia i se explicã: România
este o þarã bogatã în care majoritatea oamenilor trãiesc în sãrãcie. Or, aceastã
situaþie nu favorizeazã pozitiv experienþa euharisticã, o experienþã bazatã pe
recunoºtinþã, pe aducere de mulþumire. Din contra, aceasta face ca prezenþa la
viaþa sacramentalã euharisticã sã fie mai degrabã o atitudine de cerºetor. 

Câteva situaþii concrete:
Situaþia copiilor: Condiþiile reale de viaþã pentru copii, atât pentru cei nenãs-

cuþi cât ºi pentru cei veniþi deja în lume, s-au înrãutãþit atât de tare, încât pã-
rinþii acestora cu greu mai pot sã-ºi exprime recunoºtinþa faþã de Dumnezeu.
Copilul nu este perceput ºi primit ca un dar de sus, ci ca o povarã în plus, un
factor care îngreuneazã ºi mai mult condiþiile de viaþã, ºi aºa precare. În rândul
pãrinþilor se observã o creºtere a nemulþumirii, fenomen care conduce în multe
cazuri nu numai la stãri de nemulþumire, ci chiar la gesturi inumane faþã de
copii: avortarea celor nenãscuþi, abandonarea sau neglijarea celor nou-nãscuþi,
deformarea celor aflaþi în plinã creºtere prin crearea unei atmosfere în familie
ce se opune vieþii. În acest context se constatã creºterea nemulþumirii soþilor,
care ajung la conflicte din cauza convingerilor diferite faþã de viaþa copiilor ºi
faþã de mijloacele reale destinate creºterii ºi educãrii lor. Situaþiile dramatice
care sfârºesc prin acþiuni de divorþ, actele de violenþã fizicã sau moralã, negli-
jarea reciprocã ºi altele de genul acesta sporesc în mare mãsurã starea conflic-
tualã de nemulþumire, de insatisfacþie, aducând cu sine diferite grade de afec-
tare a dimensiunii sociale, relaþionale a vieþii.

 Tema despãrþirii de pãcatul social ºi de efectele acestuia în generarea structurilor ce duc7

la pãcat este abordatã în Sollicitudo rei socialis în mod deosebit de numerele 38-40.
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Situaþia copiilor de ºcoalã: Semnale negative, care pot fi catalogate sub
semnul contradicþiei, vin ºi din domeniul vieþii ºcolare. Este vorba în primul
rând de zonele rurale ºi de cartierele sãrace urbane, unde se pune problema
gravã a personalului didactic. Educaþia are menirea de a pune în valoare daru-
rile cu care sunt înzestraþi copiii, la care trebuie sã fie adãugate cunoºtinþele din
domeniul diferitelor discipline ºcolare. Procesul de socializare are de suferit în
momentul în care apar lacune în rândul factorilor educativi, mai cu seamã când
respectiva situaþie devine un fenomen social. În cele din urmã se poate ajunge
ºi în acest domeniu la o stare de nemulþumire, fie pentru modul în care se face
învãþãmântul din partea personalului didactic, fie din partea elevilor, din cauza
modului în care este perceput ºi asimilat învãþãmântul. Alãturi de situaþia ºco-
larã, rãmânând la tema educaþiei, mai trebuie amintitã atmosfera generalã so-
cialã în care cresc copiii ºi tinerii, expuºi pericolelor ce provin în cele mai
multe cazuri din partea mijloacelor de informare în masã. Creºterea violenþei
în rândul minorilor este un fapt recunoscut ca fiind rezultatul formelor de edu-
caþie deficitarã, al incapacitãþii familiilor de a oferi sau de a urmãri metodele
de educaþie sau, în unele cazuri, poate fi vorba de eºecuri în cadrul educaþiei,
la care educatorii ºi pãrinþii nu s-au gândit niciodatã.

Situaþia familiilor: un prim semnal negativ care acoperã ca arie situaþia
multor familii din societatea contemporanã este divorþul în multiple forme de
manifestare. Este suficient de grav numãrul divorþurilor legale, în faþa autori-
tãþilor civile. Însã la fel de grave sunt formele de divorþ real, fãrã a fi însoþit de
acte legale. Dacã divorþul este înþeles ca o formã de despãrþire definitã, el este
totodatã o formã de încetare a unei relaþii, este moartea unei experienþe sociale
care aduce cu sine atâtea urmãri în domeniul vieþii comunitare. Divorþuri în
acest sens sunt provocate de fenomene ca alcoolismul. Comportamentul asocial
caracteristic celor ajunºi sã fie dependenþi de alcool provoacã ruperea de relaþii
în rândul familiilor, între soþ ºi soþie, între pãrinþi ºi copii ºi adesea între mem-
brii întregii familii ºi rudele apropiate sau vecini. Divorþurile, ca fenomene ce
afecteazã relaþiile de bunã convieþuire între oameni, mai sunt cauzate de efectul
ºomajului. Aici sunt douã aspecte de semnalat. Lãsând la o parte problemele
legate de muncã ºi salarizare, trebuie semnalat fenomenul despãrþirii omului de
colegii sãi de muncã, de cei cu care s-a înþeles ºi desfãºurat viaþa împreunã ani
de zile. Dispãrând posibilitatea ºi locul de muncã, se întrerupe un lung ºir de
experienþe relaþionale, atât de importante pentru viaþã. În al doilea rând apare
sentimentul greu de prelucrat ºi de acceptat al inutilitãþii. Este vorba de starea
chinuitoare a celui care ar putea construi un câmp de relaþii sociale prin activi-
tatea sa profesionalã ºi care, prin ºomaj, este privat de drepturile ºi posibilitãþile
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respective. O altã formã de divorþ, care se raporteazã negativ la situaþia fami-
liilor, este cel cauzat de emigrarea pãrinþilor. Fie cã este vorba de ambii pãrinþi
sau numai de unul dintre ei, efectele sunt negative, în primul rând în cazurile
în care fenomenul exodului ilegal împiedicã reluarea experienþei comunionale
pe termen lung. ªi în situaþia familiilor, aºa cum a fost descrisã aici, apare feno-
menul corosiv al nemulþumirilor în ºir, o situaþie ce stã în contradicþie cu ide-
alul familiei, celulã a comuniunii, a relaþiilor marcate de dimensiunea socialã
a vieþii. 

Situaþia conflictelor sociale: Sub acest titlu sunt înþelese multiplele cazuri
conflictuale în care oamenii se vãd ajunºi în situaþii dramatice. Fie cã este
vorba de conflictele de muncã, fie cã este vorba de conflicte de naturã juridicã,
socialã sau de oricare altã naturã, rezultatul final semnaleazã nemulþumirea
oamenilor. Aceastã stare a fost exprimatã, de exemplu, în cadrul evenimentelor
electorale de la sfârºitul lui noiembrie ºi începutul lui decembrie 2000. Nemul-
þumirea maselor a fost expresia des utilizatã de cei angajaþi în campania electo-
ralã sau de cei chemaþi sã urmãreascã desfãºurarea evenimentelor politice, cum
sunt jurnaliºtii. Absenteismul constatat în zilele alegerilor este un semn evident
al nemulþumirii care a creat neîncredere, dezamãgire ºi lipsã de angajare. Ca
semnal negativ în viaþa societãþii este ºi votul dat pentru o întoarcere înapoi, din
cauza insatisfacþiei, a lipsei de motivaþie ºi convingere pentru un viitor care sã
poatã deveni ºi real. ªi aceastã stare conflictualã este în contradicþie cu norma-
litatea unei vieþi politice menite sã organizeze, sã garanteze ºi sã realizeze un
climat mai favorabil dimensiunii sociale a convieþuirii interumane.

Aºa cum aratã cele câteva situaþii descrise mai sus, speranþele oamenilor
pentru o calitate superioarã a vieþii, atât la nivel personal, dar ºi la nivel social,
interrelaþional, nu ºi-au atins decât parþial ºi prea puþin scopul propus. La acest
punct trebuie cãutate explicaþii, trebuie lãmurite cauzele, trebuie stabilite moti-
vele care au dus la apariþia ºi instituþionalizarea fenomenului de nemulþumire
generalã. Aceasta este problema tratatã în punctul urmãtor, o evaluare eticã a
fenomenelor constate aici.

 
3. De la constatarea efectelor la evaluarea eticã a cauzelor

Sub acest titlu se va încerca o judecatã a fenomenelor relatate la punctul
anterior, având în vedere cele afirmate în primul punct, anume cã experienþele
oamenilor, ale cetãþenilor, din cadrul vieþii cotidiene condiþioneazã în mare
mãsurã calitatea experienþei trãirii euharistice. În acest sens se poate afirma cã
situaþiile negative descrise mai sus sunt în contradicþie directã cu înþelegerea
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antropologicã ºi teologicã a Euharistiei. Aceasta nu exclude, ci include din plin
dimensiunea socialã a vieþii credincioºilor. Încercând sã se stabileascã izvorul
fenomenelor nemulþumirii, va trebui sã fie numite cauzele reale care le-au ge-
nerat. Aºa cum s-a vãzut în prima parte a expunerii, nu este suficientã cãutarea
cauzelor în domeniul strict social, deci în spaþiul politic, economic sau cultural. 

Cauzele pot fi cercetate, analizate ºi identificate în diferite domenii ale vieþii
sociale, în modul de concepere ºi funcþionare a structurilor, în modul de organi-
zare ºi activitate a instituþiilor. Dar rezultatele la care s-ar putea ajunge nu sunt
mulþumitoare. Asta pentru cã dincolo de domeniile, structurile ºi instituþiile
cercetate, sunt persoanele care acþioneazã tocmai în mijlocul acestor formaþiuni
sociale ºi prin aceste formaþiuni. Ceea ce s-a spus despre cauzele care au împie-
dicat un real progres al popoarelor în perioada 1967-1987, analizatã de Papa
Ioan Paul al II-lea în Sollicitudo rei socialis, este aplicabil ºi în cazul fenome-
nelor caracteristice societãþii româneºti contemporane. 

Din punct de vedere teologic, nu este suficientã studierea problematicii
nemulþumirii doar în contextul pur social. Nu se poate rãmâne la un cadru pur
analitic, constatând sau bãnuind doar existenþa cauzelor în zona structuralã a
societãþii. La fel de deficitarã este practica aruncãrii vinei ºi responsabilitãþii în
tabãra diferitelor formaþiuni sociale adversare. Aceastã practicã este prelungirea
ºi actualizarea unei mentalitãþi marxist-leniniste care plaseazã întreaga proble-
maticã socialã în zona claselor sociale, gãsind totdeauna cauze ºi vinovaþi în ta-
bãra duºmanã. 

Indiferent care este practica acuzãrii alternative în mijlocul societãþii româ-
neºti contemporane, misiunea ºi datoria teologiei, în primul rând a moralei
sociale, urmând cu fidelitate practica Bisericii în misiunea ºi responsabilitatea
sa socialã, trebuie spus cã izvorul ºi cauza tuturor relelor conglomerate în
nemulþumirea de masã este pãcatul cu implicare profundã socialã ºi structurile
pãcatului generate în urma repetãrii ºi perpetuãrii actelor imorale cu grave re-
percusiuni în viaþa socialã. 

Situaþiile negative descrise la punctul anterior trebuie înþelese, în acest caz,
ca având drept cauzã acþiunile pãcãtoase ale persoanelor. Înainte de a vorbi de
fenomenele de corupþie a structurilor ºi instituþiilor, trebuie denunþate actele
personale prin care indivizi cu poziþie socialã au fãcut ca faptele lor sã favo-
rizeze apariþia ºi lucrarea structurilor pãcatului. Nivelul de viaþã socialã carac-
terizat de fenomenul nemulþumirii nu este eºecul unei politici lipsite de compe-
tenþã, nu este eºecul unei economii lipsite de specialiºti, nu este eºecul unui
efort cultural de promovare a mentalitãþii. Acest nivel nu este doar un eºec, el
este un rezultat la care s-a ajuns prin acte personale, cugetate, programate
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îndelungat pentru atingerea unor scopuri care sunt diametral opuse cu exi-
genþele binelui comun.

Nu neputinþa ºi nepriceperea sunt cauzele sãrãciei ºi suferinþei cu care se
confruntã societatea contemporanã. Adevãratele cauze sunt pãcatele sociale,
prin care omul se îndepãrteazã în primul rând de Dumnezeu ºi de conºtiinþa
proprie. Fiind în domeniul social, este normal ca efectele îndepãrtãrii de Dum-
nezeu, efectele actelor contrare binelui, sã aibã o legãturã directã cu oamenii,
deveniþi victime ale lucrãrii nocive sãvârºite de oameni fie prin pãcatele so-
ciale, care sunt pãcate profund personale, fie prin structurile pãcatului care n-au
fost îndepãrtate, ci lãsate sã lucreze, sau chiar au fost exploatate în chip profi-
tabil pentru atingerea unor scopuri imorale. 

Euharistia trebuie sã fie însoþitã de un act de mulþumire faþã de Dumnezeu
ºi pentru darul vieþii sociale, pentru posibilitatea de a rândui domeniul politicii
pentru realizarea pãcii, de a rândui domeniul economic pentru prosperitatea
personalã ºi comunitarã, de a rândui domeniul cultural pentru înãlþarea proprie
ºi comunã a oamenilor. Când aceste aspiraþii nu sunt împlinite nici mãcar la un
nivel satisfãcãtor, Euharistia este lipsitã, este diminuatã ca act de mulþumire. 

Tot aici trebuie spus, pe de altã parte, cã atunci când situaþia vieþii sociale
lasã de dorit în forma unui fenomen ca cel al nemulþumirii de masã, cum s-a
arãtat la punctul doi, trebuie cãutate cauzele reciprocitãþii. Este vorba acum de
calitatea trãirii euharistice. Din expunerile fãcute în cadrul colocviului teologic
în legãturã cu tema Euharistiei, precum ºi din materialul teologic bogat publicat
în acest numãr al revistei Dialog teologic, reiese clar cã celebrarea sacramen-
tului Euharistiei recere pregãtirea ºi competenþa credinþei, înflãcãrarea speranþei
ºi mãrturia iubirii. Dacã efectele experienþei euharistice nu se regãsesc cel puþin
parþial în viaþa cotidianã, aceasta nu se datoreazã doar problemelor specifice
unei societãþi pornite pe calea secularizãrii. Aceasta se datoreazã ºi deficien-
þelor de naturã religioasã creºtinã a modului de înþelegere ºi trãire al Euharis-
tiei. În concluzie, se poate spune cã creºtinul care, în calitate de cetãþean, nu are
motive suficiente sã spunã „mulþumesc Domnului” pentru calitatea vieþii coti-
diene, nu va fi motivat suficient pentru a celebra sfânta Euharistie cum se
cuvine. ªi invers, cine nu trãieºte cu adevãrat taina euharisticã, taina aducerii
de mulþumire, nu se va angaja suficient în problemele vieþii sociale pentru edi-
ficarea unei vieþi sociale în care concetãþenii sã se poatã bucura de un minim
demn de mulþumire.

Desigur cã, ajunºi la acest moment, se poate pune în mod normal întrebarea:
Ce se poate face în aceastã situaþie? De unde trebuie pornit pentru a schimba
cursul evenimentelor spre o viaþã mai bunã, spre o civilizaþie a iubirii?
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Rãspunsul pe care Biserica ºi teologia îl dã este acela pe care ni l-a lãsat Isus
în Evanghelie: este oferta convertirii, a despãrþirii de pãcatul social precum ºi
transformarea structurilor pãcatului, generatoare de pãcat ºi de rãu social, în
structuri ale binelui care sã faciliteze actele contrare rãului ºi favorabile unei
vieþi noi. 

4. Acþiune în favoarea dimensiunii sociale a Euharistiei: 
    despãrþirea de pãcat

Acesta este mesajul ºi totodatã rãspunsul pe care-l dã Biserica problematicii
sociale a Euharistiei în strânsã legãturã cu viaþa cotidianã. O analizã lãrgitã a
acestui mesaj se gãseºte în enciclica Papei Ioan Paul al II-lea, Reconciliatio et
paenitentia, amintitã deja în materialul de faþã. Întregul document este deosebit
de important, însã partea a treia reprezintã un program care trebuie sã stea în
atenþia activitãþii pastorale a Bisericii, ºi în cazul în care ea doreºte ca cei che-
maþi la experienþa euharisticã sã fie totodatã ziditorii Împãrãþiei Cerurilor, pro-
iect care implicã ºi realitãþile vieþii pãmânteºti, ale vieþii sociale. 

Aceastã parte a treia propune în douã puncte un concept pastoral menit sã
pregãteascã pe credincioºi pentru curajul de a se despãrþi de pãcat ºi de struc-
turile acestuia, ºi pentru motivaþia de a începe o viaþã nouã. În centrul ei, se aflã
promovarea pocãinþei ºi reconcilierii – elemente fundamentale constitutive ale
convertirii.

Promovarea pocãinþei ºi reconcilierii are loc prin folosirea mijloacelor spe-
cifice pastoraþiei Bisericii, precum ºi prin arãtarea cãilor ce conduc la conver-
tire. Mijloacele la care activitatea pastoralã face apel în vederea promovãrii
disponibilitãþii de schimbare a vieþii sunt douã: dialogul ºi cateheza . Dialogul8 9

reprezintã mijlocul promovat cu insistenþã în documentele Conciliului al II-lea
din Vatican, în primul rând în Gaudium et spes, care tematizeazã locul ºi rolul
Bisericii în lumea de astãzi. Al doilea mijloc destinat promovãrii spiritului de
convertire, tot ca un factor pregãtitor, este cateheza . Alãturi de aceste douã10

mijloace sunt sacramentele Bisericii, care oferã de fiecare datã posibilitatea de
introducere în misterul credinþei ºi pregãteºte atmosfera unui spirit continuu de

 Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, Reconciliatio et paenitentia, 24.8

 Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, Reconciliatio et paenitentia, 25.9

 Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, Reconciliatio et paenitentia, 26.10
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convertire, de schimbare a vieþii, de creºtere în credinþã, de aprofundare a spe-
ranþei, de angajare în mãrturia iubirii slujitoriale . 11

Calea specificã pentru realizarea convertirii, care este un rod al pregãtirii
promovate prin dialog, catehezã ºi celelalte sacramente, este sacramentul peni-
tenþei, al reconcilierii . Fãcând acum referinþã la tema despãrþirii de pãcat, ca12

un act formal de confirmare a dimensiunii sociale a Euharistiei, se impune pe
plan local, în cadrul Bisericii particulare, urgenþa unui program pastoral care
sã urmãreascã pregãtirea ºi disponibilitatea credincioºilor ºi în planul social al
convieþuirii umane. Trebuie recuperatã puntea de unitate dintre omul cetãþean
al comunitãþii social-politice ºi credinciosul membru al comunitãþii religioase
chemat sã participe la celebrarea euharisticã. 

În acest sens este bine de avut în vedere condiþiile specifice în care Biserica
ºi credincioºii ei au putut sã dea mãrturie despre locul ºi misiunea specificã în
mijlocul societãþii. Experienþa ultimilor cincizeci de ani a fost diferitã. Pornind
de la condiþia impusã de îngrãdire, persecuþie, interdicþie totalã sau parþialã,
Biserica se trezeºte deodatã în faþa unui spaþiu de libertate ºi activitate pentru
care a fost luatã prin surprindere. Dacã pentru Europa întreagã este valabil pro-
gramul unei noi evanghelizãri, lucrul acesta se impune ºi pentru societatea ro-
mâneascã. Contradicþia care existã între postulatul pancreºtin al naþiunii
române ºi problemele sociale – politice, economice, culturale – cu care se con-
fruntã în mod real credincioºii ºi în acelaºi timp cetãþenii þãrii trebuie sã con-
stituie un semnal de alarmã pentru responsabilitatea de care Bisericile trebuie
sã dea dovadã în aceastã perioadã a tranziþiei. Aceasta are ºanse sã devinã un
proces rodnic în favoarea unei vieþi mai bune în mãsura în care la bazã este nu
doar reforma socialã, ci schimbarea în primul rând a inimilor oamenilor ºi
transformarea structurilor în instrumente ce slujesc primordial binele personal
ºi comunitar. 

Doar în acest context se poate vorbi de o reciprocitate socialã beneficã între
Euharistie ºi dimensiunea socialã a vieþii. Societatea are nevoie de cetãþeni eu-
haristici, iar celebrarea Euharistiei – în calitate de fons et culmen totius vitae
Ecclesiae – are nevoie de participanþi pãtrunºi de spiritul responsabilitãþii so-
ciale. 

 Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, Reconciliatio et paenitentia, 27.11

 Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, Reconciliatio et paenitentia, 28-34.12
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Concluzie

În expunerea de faþã s-a urmãrit prezentarea raportului reciproc dintre
aspectul social al Euharistiei ºi chemarea continuã la convertire, insistând în
primul rând asupra despãrþirii de pãcatul social ºi structurile pãcatului. În prima
parte s-a arãtat care este legãtura dintre experienþa euharisticã ºi viaþa în con-
text social. S-a scos în evidenþã condiþionarea reciprocã a trãirii persoanei
umane în calitate de participant la evenimentul euharistic ºi totodatã la edifi-
carea vieþii sociale. 

În partea a doua s-a fãcut o descrie a fenomenelor sociale actuale care sem-
naleazã starea de nemulþumire a oamenilor. În partea a treia s-a fãcut o evaluare
eticã a situaþiilor prezentate anterior ºi s-a ajuns la concluzia cã acestea sunt în
contradicþie directã cu idealul experienþei euharistice. Au fost cãutate cauzele
care genereazã astfel de situaþii ºi s-a dat un rãspuns teologic: adevãrata cauzã
a rãului prezent în societate este pãcatul cu implicaþii sociale ºi structurile
pãcatului, rezultante ale conglomerãrii pãcatelor sociale personale. În ultima
parte a fost schiþatã o cale de ieºire din contextul vieþii sociale, ostile trãirii de-
pline a Euharistiei, în practica penitenþei, a convertirii ca formã de despãrþire
de pãcat ºi angajare în trãirea credinþei, speranþei ºi dragostei. 

Se impune, în final, constatarea cã pastoraþia Bisericii trebuie sã promoveze
o punte de legãtura în viaþa oamenilor la nivel personal dar ºi comunitar, în ve-
derea realizãrii unei vieþi mai demne de civilizaþia iubirii.

Zusammenfassung

Im vorliegenden Beitrag geht man davon aus, daß zwischen dem eucharis-
tischen Leben und dem Alltagsleben im gesellschaftlichen Kontext eine
soziale Dimension hervorzuheben ist. Es ist die Aufgabe dieser Darstellung,
auf die negativen Aspekte des sozialen Lebens hinzuweisen und einen Ausweg
aus dieser Lage zu schildern. Dieser Weg ist im Kontext des Glaubens als
soziale Bekehrung zu verstehen. Es ist die Trennung von der Sünde in ihren
gesellschaftlichen Zügen.
Die ganze Erörterung beinhaltet vier Untertitel. Erstens wird die Gegen-
seitigkeit der sozialen Dimension innerhalb der eucharistischen Erfahrung
und gleichzeitig der gemeinsamen menschlichen Existenz gezeigt. Die Art
und Weise, wie der gläubige Mensch sich in der Feier der Eucharistie ver-
hält, hängt im großen Teil von seinen Beziehungen zu den menschlichen und
sozialen Lebenumständen des Alltags ab. Der Mensch, der in seiner täglichen
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Erfahrung genug Gründe für Zeichen der Dankbarkeit und Gemeinschaft
findet, hat eine positive Lebenseinstellung in bezug auf die Teilnahme an der
eucharistischen Feier, die in erster Linie Danksagung bedeutet. Das gilt auch
umgekehrt. Derjenige, der im Alltag nur selten oder kaum Momente der
Zufriedenheit und der Dankbarkeit erfährt, hat es schwer, vor den Altar
Gottes aufzutreten und dort das eucharistische Sakrament gemeinsam mit
seinen Mitgläubigen zu gestalten. Weiter kann man sagen, daß der eucharis-
tische Mensch, d.h. derjenige, der die Eucharistiefeier im vollem Sinne des
christlichen Glaubens miterlebt, immer bereit und fähig ist, sein Leben inner-
halb des gesellschaftlichen Raums unter den Zeichen der Zufriedenheit und
der Gemeinschaft zu führen.
Im zweiten Teil wird eine Bestandsaufnahme der sozialen Lebenslage im
heutigen Rumänien bezüglich der negativen Aspekte dargestellt. Das ist im
Sinne der Methode der Soziallehre der Kirche bedacht und aufgeführt, so wie
es oft in Beiträgen aus dem Bereich der Befreiungstheologie zum Ausdruck
kommt. Es geht hier um einige Lebenssituationen, die das Leben vieler Men-
schen aus der rumänischen Gesellschaft negativ belasten. Das ist zu sehen
in der Lebenserfahrung der kleinen Kinder, der Schüler, der Jugendlichen
aber auch der Erwachsenen. Der Grundgedanke, den man dabei ständig
lesen kann, besteht darin, daß die Menschen allgemein ein Leben ohne Grund
zur Dankbarkeit führen müssen, egal welche Menschen dafür die Hauptver-
antwortung tragen. In dieser Situation läßt sich die Frage stellen: Wie
können diese Menschen an der Feier des Sakramentes der Danksagung wirk-
lich teilnehmen?
Der dritte Teil, der oben genannten Methode der Soziallehre der Kirche fol-
gend, versucht ein ethisches Urteil über die negativen Lebenslagen zu fassen.
So ist festzustellen, daß die Lebenserfahrungen der Menschen im gesellschaf-
tlichen Bereich ohne Zeichen der Dankbarkeit im Widerspruch zu einem nor-
malen bürgerlichen Lebens stehen. Das verhindert nicht nur die minimale
Lebenswürde des menschlichen Daseins im sozialen Kontext, sondern beein-
flußt negativ auch die gläubige Lebenserfahrung innerhalb der liturgischen
Praxis, vor allem im Raum der Eucharistiefeier. Die Ursachen solcher nega-
tiven Lebenssituationen sind zweifelfrei politischer, wirtschaftlicher und
kultureller Herkunft. Aber die Kirche, besonders mit Hilfe ihres theolo-
gischen Denkens, muß weiter nach tieferen Wurzeln suchen. Das Ergebnis ist
eine theologische Formulierung: Die wahren und endgültigen Ursachen der
unmenschlichen Lebensumstände im heutigen Rumänien lassen sich unter
dem Namen von sozialer Sünde und schuldhaften Sozialstrukturen begreifen. 
Der vierte Teil bietet einen Ausweg aus der Situation der sozialen Sünde und
des von schuldhaften Strukturen negativ bestimmten Zusammenlebens. Dieser
Weg besteht aus dem Kern der biblischen Botschaft, sowohl des Alten als
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auch des Neuen Testaments: Es ist die Bekehrung des Menschen. Nur durch
die wahre Metanoia des menschlichen Herzens und seiner gesellschaftlichen
Handlungen können die negativen Umstände der Armut, des Elends, der
Hoffnungslosigkeit - der Undankbarkeit - vermindert werden. Der Weg der
Bekehrung als Trennung von der von sozialer Sünde gezeichneten Vergan-
genheit und als verantwortungsvoller gestaltender Einsatz für die Zukunft ist
die Hauptaufgabe in der Pastoral der Kirche, im gegenwärtigen Leben jedes
Christen und Bürgers und im gemeinsamen Aufbau einer neuen Gesellschaft
im rumänischen Lebensraum von heute. 


