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Biserica se naºte din Sfânta Treime, 
în misterul ºi memorialul pascal

Dacã, întru Isus Cristos, „cerul a coborât pe pãmânt ºi s-a înrãdã-
cinat aici” (Hegel), atunci cine îl urmeazã pe el aparþine în mod inevi-
tabil la douã lumi ºi celebreazã în trupul lui întâlnirea a douã feluri de
fidelitate: fidelitatea faþã de cer ºi cea faþã de pãmânt, dorul de „patrie”
ºi dragostea de „pãmântul strãin”. De aceea, poporul creºtinilor este
solidar cu toþi oamenii de pe pãmânt ºi, în acelaºi timp, este în pelerinaj
spre þinta fãgãduitã, este un popor care umblã prin pustiu, fiind che-
mat mereu sã iasã „în întâmpinarea lui, în afara tabere, purtând ocara
lui, pentru cã nu are aici cetate stãtãtoare, ci o cautã pe aceea care
trebuie sã vinã” (cf. Evr 13,13-14). Misiunea lui constã în a pãstra vie
aºteptarea veghetoare ºi angajantã a lucrurilor noi ce au sã vinã, în a
cânta printre neamuri intervenþiile mântuitoare ale Celui Atotputer-
nic, deºi crucea prezentã este grea ºi face ca în noaptea exilului sã se
audã acest geamãt: „Cum vom cânta cântarea Domnului în pãmânt
strãin?” (cf. Ps 137,4). Trãind în acelaºi timp darul „deja” primit ºi
neliniºtea fãgãduinþei care „încã nu” s-a împlinit, Biserica redescoperã
mereu modul ei de a fi comuniune de viaþã, viaþã ce vine „de sus”, ce
se trãieºte dupã chipul lui Dumnezeu întreit prin puterea Duhului ºi se
înalþã spre înãlþimi, spre patria care este la Tatãl. Locul unde se împli-
neºte aceastã redescoperire mereu proaspãtã este celebrarea Euharis-
tiei: în ea, Biserica aminteºte desãvârºit începutul ei ºi þinta fãgãduitã.
Aceastã amintire nu trebuie înþeleasã în sensul slab al categoriei occi-
dentale, care indicã miºcarea ce porneºte din prezent ºi ajunge în tre-
cut printr-un fel de lãrgire a spiritului („extensio animi ad praeterita”),
ci exact în sens invers, aºa cum spune „memorialul” biblic, „anàmnesis,
mnemósunon, zikkaron, azkarah”, adicã miºcarea ce porneºte din tre-
cut ºi ajunge în prezent, ºi datoritã cãreia, prin puterea Duhului divin,
evenimentul mântuitor unic ºi definitiv devine contemporan în comu-
nitatea care celebreazã, viu ºi eficient, prin ea.

1 Traducere din limba italianã de W. Dancã.
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În memorialul euharistic, evenimentele Paºtelui nu sunt doar amin-
tite, ci, în ºi prin aceastã amintire care celebreazã, sunt aduse în pre-
zent, actualizate; de aceea, fãrã sã piardã ceva din caracterul lor irepe-
tabil, ajung în acest azi concret ºi-l molipsesc cu prezenþa lor, fãcând
din el un astãzi de har, un ceas de mântuire pentru oricine primeºte
darul cu mulþumirea credinþei. Dar, totodatã, amintirea evenimentului
mântuitor ºi izvorâtor transmite fãgãduinþa conþinutã în el, întãrind-o;
de aceea, memorialul Paºtelui este ºi memorialul „patriei”, amintirea
care anticipã þinta ce va sã vinã, mereu întrevãzutã ºi niciodatã avutã
pe deplin. Se întâmplã în aºa fel cã, în celebrarea memorialului euha-
ristic, Biserica se naºte, se manifestã ºi creºte cãtre împlinirea sa. Euha-
ristia zideºte Biserica în trupul lui Cristos, iar lucrul acesta se explicã
prin faptul cã, în Duhul Sfânt, Euharistia este pentru Bisericã amin-
tirea vie a începutului, memorialul momentului de faþã ºi amintirea ce
anticipã viitorul ei.

1. Euharistia este memorial al începutului 
ºi Biserica este „de Trinitate”
Iubirea lui Dumnezeu întreit precede iubirea omului: Biserica nu

este rodul trupului ºi sângelui, nu este o floare apãrutã din pãmânt, ci
este un dar de sus, rodul iniþiativei divine. Fiind prezentã din veºnicie
în planul mântuitor al Tatãlui, ea a fost pregãtitã de el în istoria legã-
mântului cu Israel, pentru ca, dupã împlinirea timpului, sã se mani-
feste prin revãrsarea Duhului (cf. LG, cap. I). Ca ºi Domnul sãu, Bise-
rica este „oriens ex alto”: începutul sãu nu este aici jos, rod al unei con-
vergenþe de interese umane sau al elanului vreunei inimi generoase, ci
este „sus”, la Dumnezeu, de unde a venit Fiul în trup, pentru a-i da
viaþã trupului prin puterea vieþii trinitare, care, în acelaºi timp, moare
ºi transformã.

O datã cu Paºtele, Duhul a intrat în mod desãvârºit ºi definitiv în
viaþa acestei lumi: Dumnezeu a avut „timp pentru om” (K. Barth), iar
zilele omului au devenit, începând din zorile învierii, timpul interme-
diar, „între-timpul”, care se aflã între prima venire a Fiului Omului ºi
revenirea sa în slavã, timpul Duhului, ce lucreazã neobosit în istoria
umanã. Dupã nimicirea Cuvântului în întunericul trupului, a urmat,
conform unei puternice imagini de la sfinþii pãrinþi orientali, nimicirea
Duhului în întunericul Miresei: din misiunea Fiului ºi a Duhului s-a
nãscut Biserica!

Aceastã lucrare a istoriei trinitare a lui Dumnezeu în istoria lumii,
provocatoare de comuniune nouã printre oameni, este actualizatã în
mod sublim ºi, totodatã, izvorâtor în evenimentul Euharistiei: în ea,
Biserica se adunã pentru a-ºi aminti de începutul sãu în Paºtele lui
Cristos, pentru a se pregãti sã primeascã ºi sã laude lucrarea Tatãlui,
care-l trimite pe Duhul Sfânt ºi-l face prezent pe Cel Rãstignit-Înviat
printre ai sãi. În semnul comunitãþii, care se adunã pentru a celebra
memorialul euharistic, iniþiativa divinã erupe astãzi ºi aduce în prezent
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evenimentele mântuirii, împlinite în mod unic ºi definitiv în istoria
pascalã a Nazarineanului. În actul însuºi prin care Biserica face Euha-
ristia, Euharistia face Biserica, punând-o în condiþia sa întreitã de mister,
dar ºi de misiune.

a) Biserica este mister
În primul rând, amintirea euharisticã a începutului constituie Bise-

rica în realitatea sa de mister. Fiind rod al iniþiativei lui Dumnezeu în-
treit, natura profundã a Bisericii euharistice nu este la îndemâna ori-
cãrui om, Biserica este trupul „mistic” (adicã „in mysterio”) al lui Cris-
tos. În conformitate cu ideea biblicã paulinã, „mister” este planul divin
de mântuire, care se înfãptuieºte în istorie, fãrã ca totuºi sã fie cuprins
de coordonatele acestei lumi: chiar dacã este adevãrat ºi niciodatã nu
trebuie neglijat faptul cã Biserica este o realitate prezentã printre alte
realitãþi prezente ale istoriei; de asemenea, este la fel de adevãrat cã
Biserica este locul unui alt fel de Prezenþã, amintire vie a Aceluia care,
dupã ce a intrat în istorie, nu se lasã cuprins de ea. Biserica, nãscutã în
memorialul Paºtelui, vine din altã parte: cine vrea sã o mãsoare ºi sã o
defineascã cu schemele analogiei de pe acest pãmânt, cine nu vrea sã
vadã altceva în ea decât o putere printre alte puteri ale istoriei umane,
nu-i va cunoaºte niciodatã inima. „Fericiþi cei chemaþi la Cina Domnului”:
pentru cel care rãspunde la aceastã invitaþie, o altã lume apare în
aceastã lume, Duhul intrã în trup, îl ucide ºi-l învie la o viaþã nouã, de
neimaginat. Acest loc de întâlnire a lumilor, acest pãmânt strãin ºi,
totuºi, familiar, aceastã intersecþie a unui plan cunoscut cu un altul necu-
noscut ºi puternic este „misterul” euharistic din care se naºte „mis-
terul” Bisericii, cortul lui Dumnezeu printre oameni, bucatã de trup ºi
de timp, unde Duhul Celui Veºnic ºi-a stabilit locuinþa! Cine vorbeºte
despre Bisericã ºi neglijeazã aceastã dimensiune originarã ºi izvorâ-
toare, cine descrie chiar ºi în detaliu structura sa interioarã ºi relaþiile
pe care ea le întreþine cu puterile active în istorie, dar uitã sã prezinte
plinãtatea originii sale euharistice ºi ignorã astfel cealaltã dimensiune,
deoarece este necunoscutã ºi imprevizibilã, gândeºte „în felul oameni-
lor”, nu „în felul lui Dumnezeu”.

De aceea, reflecþia despre Bisericã de la Conciliul al II-lea din Vati-
can se deschide cu un capitol care poate fi considerat cheia de lecturã
a tot ceea ce urmeazã: „De Ecclesiae mysterio”, Biserica este o tainã!
În centrul acestui capitol, se vorbeºte despre amintirea euharisticã a
începutului, din care se naºte ºi în care se manifestã Biserica: 

Ori de câte ori se celebreazã pe altar jertfa crucii, în care „Cristos, Paºtele
nostru, a fost jertfit” (cf. 1Cor 5,7), se împlineºte opera rãscumpãrãrii noas-
tre. Totodatã, prin sacramentul pâinii euharistice, este reprezentatã ºi reali-
zatã unitatea credincioºilor, care formeazã un singur trup în Cristos (cf.
1Cor 10,17). Toþi oamenii sunt chemaþi la aceastã unire cu Cristos care este
Lumina lumii, de la care venim, prin care trãim, spre care tindem (LG 3).
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„Misterul”, ca plan divin de mântuire ce se împlineºte în istorie,
este oferit ºi manifestat într-o modalitate mai intensã în evenimentul
euharistic, memorialul crucii ºi al învierii lui Cristos, Paºtele nostru,
izvorul ce formeazã trupul sãu eclezial!

b) Biserica este dar
În al doilea rând, amintirea euharisticã a începutului pune în luminã

faptul cã Biserica este dar: fiind trup dãruit de Domnul, Biserica nu se
inventeazã sau se produce, ci se primeºte. Nu este rodul oboselii omului,
ci oferirea liberã ºi gratuitã a unui har, care nu este nici meritat ºi nici
merituos. Biserica euharisticã se naºte din acceptare ºi din mulþumire:
„Cu adevãrat vrednic ºi drept, de cuviinþã ºi mântuitor lucru este, sã-þi
aducem mulþumiri pururea ºi în tot locul þie, Doamne, Pãrinte sfânt,
prin Domnul nostru Isus Cristos...” Acolo unde Tatãl este adorat în
aºteptare statornicã, acolo unde se celebreazã mulþumirea în amintirea
puternicã ce reactualizeazã prezenþa Celui Rãstignit-Înviat printre ai
sãi, acolo erupe Duhul ºi formeazã, distrugând ºi mângîind, familia fiilor
lui Dumnezeu: lucrul acesta fundamenteazã în Bisericã exigenþa unui
stil de viaþã contemplativ ºi euharistic.

Amintirea începutului, trãitã în Euharistie, subliniazã faptul cã Bise-
rica nu se zideºte prin bogãþia mijloacelor umane sau, s-ar putea spune,
cã Biserica se formeazã nu în ciuda, ci tocmai prin lipsa de mijloace
umane! Dupã cum „acele mâini strãpunse de cuie ale lui Isus pe Cruce
au fãcut mai mult pentru slava Tatãlui ºi mântuirea noastrã decât
aceleaºi mâini care porunceau vântului ºi mãrii”, tot la fel, mâinile
ridicate spre cer ale unui popor, înainte de toate, capabil sã laude ºi sã
mulþumeascã, vor face mai mult pentru venirea împãrãþiei decât ace-
leaºi mâini care ar presta vreo muncã oarecare, dar ar fi fãrã suflet. Atât
în fiinþa, cât ºi în lucrarea Bisericii euharistice, primul loc îi revine lui
Dumnezeu: numai lui i se cuvine slava, numai de la el se aºteaptã mân-
tuirea. Fiindcã se naºte din Euharistie, Biserica este reprezentatã fidel
în sfânta Fecioarã Maria, „typos”-ul ºi modelul sãu, a cãrei maternitate
feciorelnicã este semnul acceptãrii curate ºi al harului curat, prin care
Dumnezeu intervine în timpul oamenilor.

c) Biserica este angajare
În al treilea rând, amintirea euharisticã a începutului subliniazã anga-

jarea istoricã a Bisericii, trupul lui Cristos dãruit pentru cei mulþi:
dupã cum Cuvântul s-a fãcut trup, pãtrunzând pânã la capãt în contra-
dicþia existenþei umane ºi în moarte, dupã cum Cel Rãstignit-Înviat în
evenimentul euharistic devine contemporan cu toate situaþiile umane
pentru a le comunica puterea sa de reconciliere ºi de viaþã, la fel, Bise-
rica, nãscutã din Paºtele euharistic, trebuie sã fie prezentã în toate
durerile umane, acolo unde este foame de dreptate ºi de eliberare, adu-
când cu sine puterea de schimbare a Rãscumpãrãtorului omului.
Caracterul contemplativ ºi euharistic al fiinþei ºi al lucrãrii ecleziale nu
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poate sã însemne fugã de lume sau fricã de a se angaja în mijlocul ei:
dacã Dumnezeul Bisericii a pãtruns cu totul în interiorul vieþii umane,
Biserica lui Dumnezeu nu poate sã rãmânã spectatoare în faþa istoriei.
Slava lui Dumnezeu se celebreazã acolo unde este promovatã viaþa omu-
lui: „Gloria lui Dumnezeu este omul viu” (sfântul Irineu de Lyon). Nu
existã nici o situaþie umanã, în special când este vorba de suferinþã ºi
de sãrãcie, care sã nu poatã fi adusã în amintirea euharisticã a elibe-
rãrii pascale ºi, în consecinþã, nu existã nici o situaþie umanã faþã de
care Biserica sã se poatã considera strãinã: misiunea ei constã în a fi de
faþã participând la aceste situaþii, participare care izvorãºte ºi se exprimã
în ospãþul euharistic, unde cei mulþi se hrãnesc dintr-o singurã pâine.
Amintirea puternicã a reconcilierii dã naºtere unei Biserici care merge
împreunã cu oamenii, care poate sã-i ofere Tatãlui lacrimile ºi nemul-
þumirile vieþii lor zilnice ºi, totodatã, poate sã le vesteascã profetic o
altã dimensiune, adicã orizontul împãrãþiei care vine, contestare ºi rãs-
turnare a miopiei calculelor ºi a pretenþiilor nefondate ale lumii aces-
teia. O Bisericã ce vesteºte, o datã cu solidaritatea, bucuria ºi speranþa
ce provin din acel „da” spus oamenilor de cãtre Dumnezeu în Isus Cris-
tos; ºi, totodatã, o Bisericã liberã ºi contrarã compromisurilor pe care
le face logica puterii timpului de faþã, martorã a acelui „nu” prin care
Dumnezeu i-a judecat în crucea lui Cristos pe toþi cei care au rãstignit
de-a lungul istoriei. Sãracã ºi slujitoare, glas al oamenilor cãtre Dum-
nezeu ºi glas al lui Dumnezeu cãtre oameni în inima istoriei: aºa aratã
Biserica euharisticã, ce se naºte „de sus”, în amintirea eficace a originii
sale pascale, fãrã încetare formatã de cãtre Duhul Sfânt în trupul lumii
noastre.

2. Euharistia este ospãþ pascal 
ºi Biserica este „communio sanctorum”
Venind de sus, Biserica este nãscutã ºi manifestatã de cãtre memo-

rialul euharistic în timpul prezent al istoriei ca o comuniune de viaþã
în Duhul Sfânt. Fiind împãcaþi cu Dumnezeu ºi, între ei, în Cristos prin
reprezentarea sacramentalã a evenimentului pascal, credincioºii for-
meazã un singur trup în el: participarea comunã la aceeaºi pâine reali-
zeazã unitatea trupului eclezial, deoarece acea singurã pâine este sacra-
mentul lui Cristos mort, glorificat ºi fãcãtor de pace. 

În frângerea pâinii euharistice, fãcându-ne realmente pãrtaºi la trupul Dom-
nului, suntem ridicaþi la comuniunea cu el ºi între noi. „Întrucât este o sin-
gurã pâine, un trup suntem ºi noi, cei mulþi, cãci toþi ne împãrtãºim dintr-o
singurã pâine” (1Cor 10,17). Astfel, noi toþi devenim mãdulare ale acestui
trup (cf. 1Cor 12,27) „ºi fiecare în parte suntem mãdulare unii altora”
(Rom 12,5) (LG 7).

Fiind amintirea originii pascale a Bisericii, Euharistia este ºi amin-
tirea care zideºte prezentul eclezial, eveniment în care, între-timpul de
la început ºi timpul de la sfârºit, comuniunea de viaþã în Cristos se 
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naºte în timpul de faþã ºi se exprimã în comunitatea poporului care
este pe cale. Un cuvânt mai vechi ºi puternic al credinþei transmite
aceastã naturã euharisticã a Bisericii „dintre cele douã feluri de timp”:
este vorba despre expresia folositã în Simbolurile cele mai vechi, care
se gãseºte dupã menþionarea Duhului Sfânt ºi a sfintei Biserici cato-
lice, adicã „sanctorum communio”. Aceastã expresie cuprinde trei sen-
suri sau niveluri de adâncime, care, având în vedere ordinea termenilor
(„Spiritus, ecclesia, sanctorum communio”), pot fi folosiþi pentru a
caracteriza Biserica, formatã în timpul de faþã de cãtre memorialul euha-
ristic. Primul sens atinge nivelul cel mai adânc al acestei „memoria
ecclesiae”: Biserica este „communio Sancti”, comuniune cu Duhul lui
Cristos. În al doilea rând, „communio sanctorum” vorbeºte despre comu-
niunea realitãþilor sacramentale, prin mijlocirea cãrora Duhul se
dãruieºte. În sfârºit, expresia (cu semnificaþia de genitiv plural perso-
nal) face trimitere la comuniunea sfinþilor, comunitatea oamenilor renãs-
cuþi prin Duhul Sfânt pentru viaþa veºnicã.

a) Icoana Treimii: „perihoreza” eclezialã
Deoarece se naºte în timpul de faþã în virtutea memorialului euha-

ristic, Biserica este, înainte de toate, „communio Sancti”, comunitatea
Duhului lui Cristos, „trupul lui spiritual” (adicã „in Spiritu Sancto”).
Ea este locul întâlnirii nemaipomenite dintre lumea Duhului ºi lumea
oamenilor ºi, în consecinþã, fiind cu totul cufundatã în istoria ºi rãnile
existenþei umane, ea este chematã sã ducã în interiorul lor vestea ºi
darul lumii celei noi a lui Dumnezeu revelat în Isus Cristos, fãcându-l
prezent în toate timpurile ºi situaþiile, ea este întâlnirea Duhului ºi a
trupului, a lui Dumnezeu ºi a oamenilor, care s-a actualizat în Cristos.
Biserica nãscutã din memorialul euharistic este, în felul acesta, tem-
plul Duhului, trupul lui Cristos, „poporul adunat de cãtre unitatea
dintre Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt”, este „icoana” vie a Treimii în timp,
misterul comuniunii „catolice” care-i uneºte pe cei ce sunt diferiþi în adân-
cimea unei unitãþi ºi a unui schimb asemãnãtor aceluia care se înfãp-
tuieºte în viaþa divinã prin locuirea reciprocã a Persoanelor (una într-alta
– „perihorezã”).

Aceastã Bisericã catolicã se actualizeazã în adunarea euharisticã a Bise-
ricii locale, unde unitatea poporului lui Dumnezeu, întemeiatã în con-
sacrarea baptismalã sãvârºitã de cãtre Duhul Sfânt, se manifestã prin
participarea tuturor ºi a fiecãruia în parte, dupã darul primit, la sluji-
rea de conducãtor a episcopului: 

Aceastã Bisericã a lui Cristos este cu adevãrat prezentã în toate
comunitãþile locale legitime ale credincioºilor, care, adunate în jurul
pãstorilor lor, sunt ºi ele numite, în Noul Testament, „Biserici”. Ele sunt,
acolo unde se aflã, poporul cel nou, chemat de Dumnezeu în Duhul Sfânt
ºi cu deplinã convingere (cf. 1Tes 1,5). În ele, prin predicarea evangheliei
lui Cristos, se adunã credincioºii ºi se celebreazã misterul Cinei Domnului,
„pentru ca, prin trupul ºi sângele Domnului, sã fie strâns unitã toatã 
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frãþietatea trupului”. Orice comunitate adunatã în jurul altarului, sub con-
ducerea sacrã a episcopului, este simbolul acelei iubiri ºi „unitãþi a trupu-
lui mistic în afara cãreia nu existã mântuire”. În aceste comunitãþi, adesea
mici, sãrace, izolate, este prezent Cristos care, prin puterea sa, adunã Bise-
rica, una, sfântã, catolicã ºi apostolicã (LG 26).

În aceastã luminã nu se poate vedea vreo opoziþie între Biserica lo-
calã, reprezentatã de episcopul sãu, ºi Biserica universalã, reprezen-
tatã de episcopii în comuniune cu episcopul Romei: în realitate, dacã
fiecare episcop reprezintã Catholica realizatã în Biserica particularã
condusã de el, ansamblul episcopilor uniþi în jurul papei ºi sub condu-
cerea sa reprezintã Biserica universalã, Catholica, întrucât este reali-
zatã peste tot pe pãmânt, exprimatã în comuniunea euharisticã a dife-
ritelor Biserici între ele. Dupã cum Euharistia este una ºi unicã în
toate adunãrile în care este celebratã, chiar dacã în fiecare dintre ele
este prezentã ºi participatã în mod concret, la fel, misterul Catholica
este unul ºi unic în toate realizãrile sale locale sau particulare, chiar
dacã în fiecare dintre acestea unitatea Bisericii se prezintã sub aspec-
tul concret al relaþiilor istorice. Aceastã unitate „perihoreticã” este înfãp-
tuitã de cãtre un singur ºi acelaºi Duh Sfânt, care lucreazã în fiecare
Euharistie pentru a sfinþi darurile ºi a da naºtere „împãrtãºirii sfin-
þilor” în Biserica localã ºi în împãrtãºirea Bisericilor: cine trãieºte în
Duhul Sfânt trãieºte aceastã împãrtãºire catolicã, are în el simþul Bise-
ricii, pe care o iubeºte ºi o mãrturiseºte ca mamã a harului. În sensul
acesta, Euharistia este marea ºcoalã a unitãþii, culmea manifestãrii ºi
izvorul comuniunii ecleziale.

b) Biserica întreagã este carismaticã
Dupã cum Cristos Isus l-a primit ºi l-a dãruit pe Duhul Sfânt, la fel,

„printr-o analogie nu lipsitã de valoare” (LG 8), ºi Biserica nãscutã ºi
exprimatã de cãtre Euharistie primeºte ºi-l dãruieºte pe Duhul Sfânt:

Duhul locuieºte în Bisericã ºi în inimile credincioºilor ca într-un templu ºi
în ei se roagã ºi dã mãrturie despre înfiere. El cãlãuzeºte Biserica spre tot
adevãrul, o uneºte în comuniune ºi slujire, o înzestreazã ºi o conduce cu dife-
rite daruri ierarhice ºi carismatice ºi o împodobeºte cu roadele sale. Cu pu-
terea evangheliei, el întinereºte Biserica, o reînnoieºte fãrã încetare ºi o
duce la unirea desãvârºitã cu Mirele ei (LG 4).
Primind Duhul prin Cristos de la Tatãl, Biserica este chematã sã-l dãru-

iascã: misiunea sa se rezumã la mandatul de a conduce întregul uni-
vers la Tatãl prin Cristos în Duhul Sfânt. Ea este semnul ºi instru-
mentul sau, mai bine zis, sacramentul prin care Duhul Sfânt realizeazã
unitatea oamenilor cu Dumnezeu ºi între ei.

Biserica euharisticã îl primeºte pe Duhul Sfânt: ea este locul eru-
perii darului lui Dumnezeu în timp. Ca ºi sfânta Fecioarã Maria, ea este
încontinuu ºi într-un mod nou acoperitã de umbra Duhului Sfânt
pentru a zãmisli în istorie Cuvântul divin. Viaþa creºtinã care s-a nãscut
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în sânul Bisericii-Mame este viaþã în Duhul Sfânt: „Toþi aceia care sunt
cãlãuziþi de Duhul lui Dumnezeu, aceia sunt fii ai lui Dumnezeu” (Rom
8,14). Creºtinul este uns cu Duhul Sfânt: în botez ºi în economia sacra-
mentalã, el este modelat dupã Cristos ºi prin el ºi în el este umplut de
Duhul Sfânt. Aici se aflã motivul profund al noutãþii creºtine, al diver-
sitãþii, adicã al fiinþei creºtine, în raport cu devenirea pur naturalã a
istoriei, ºi, totodatã, aici este izvorul ºi principiul oricãrui dar ºi slujiri
deosebite. Aici îºi aflã rãdãcinile unitatea ºi diversitatea în Bisericã,
comuniunea ºi organizarea ministerialã. Biserica euharisticã este „împãr-
tãºirea sfinþilor” („communio sanctorum fidelium”), tocmai în sensul
cã cei botezaþi participã la singurul Duh Sfânt ºi sunt îmbogãþiþi prin
diversitatea darurilor sale. Duhul împarte neîncetat aceste daruri fiecã-
ruia în funcþie de creativitatea Duhului, de el sunt împãrþite cu o bogã-
þie îmbelºugatã ºi îndreptate spre creºterea întregului trup al lui
Cristos: „ªi arãtarea Duhului i se dã fiecãruia spre folosul tuturor”
(1Cor 12,7). De aceea, fiecare creºtin este un „carismatic”, chemat sã
dea mãrturie ºi sã primeascã darul lui Dumnezeu: fantezia Duhului
este inepuizabilã ºi neobositã este lucrarea lui.

c) Biserica întreagã este ministerialã
Biserica euharisticã îl dã pe Duhul Sfânt: ea este semnul ºi instru-

mentul privilegiat al lucrãrii Duhului Sfânt în istorie; este sacramentul
lui Cristos, aºa cum Cristos este sacramentul lui Dumnezeu; este tru-
pul sãu viu ºi dãtãtor de viaþã. Acest caracter sacramental al întregii
Biserici se manifestã în douã feluri privilegiate: în cuvântul lui Dum-
nezeu, care, rãsturnând lucrurile ºi iluminând-le, cheamã la mântuire,
ºi în sacramentul lui, concentrarea maximã de cuvânt divin, reactuali-
zarea misterului pascal al lui Cristos în viaþa oamenilor. Cuvântul ºi
sacramentul se întâlnesc în Euharistie ºi în Euharistie sunt prezente
în gradul cel mai ridicat: memorialul Paºtelui lui Cristos, reactuali-
zarea acestuia în locuri ºi timpuri diferite, adicã Euharistia îi împacã
pe oameni cu Dumnezeu ºi între ei. Este „sacramentum unitatis”, pâi-
nea unicã din care se naºte unicul trup al lui Cristos, care este Biserica,
prin puterea Duhului. Cuvântul ºi pâinea sunt în Euharistie sacra-
mentul din care se naºte comuniunea eclezialã: Euharistia face Bise-
rica, împãrtãºire din realitãþile sfinte dãruite în memorialul euharistic
(„communio sanctorum sacramentorum”).

Dacã Euharistia face Biserica, atunci ºi Biserica face Euharistia: cuvân-
tul nu poate fi proclamat, dacã nu este cineva care sã-l vesteascã: memo-
rialul nu poate fi celebrat, dacã nu este cineva care sã-l facã din ascul-
tare faþã de mandatul primit de la Domnul. Cuvântul ºi sacramentul
au nevoie de slujirea Bisericii, care înseamnã slujirea vestirii, cele-
brarea jertfei ºi adunarea laolaltã a familiei umane risipite în unitatea
poporului sfânt al lui Dumnezeu. Biserica euharisticã este în întregime
ministerialã: este în întregime angajatã în aceastã întreitã misiune
profeticã, sacerdotalã ºi regalã (cf. LG 10.12): prin Duhul Sfânt, fiecare 
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botezat este fãcut asemenea lui Cristos, profet, preot ºi împãrat, ºi, în
consecinþã, angajat în comuniune cu toþi sã vesteascã prin viaþa sa cuvân-
tul lui Dumnezeu, sã celebreze memorialul Paºtelui pentru a realiza în
istorie dreptatea împãrãþiei lui Dumnezeu ce are sã vinã. De aici
urmeazã cei trei „nu” ºi cei trei „da” ai Bisericii în întregime carisma-
ticã ºi ministerialã, care se naºte ºi se manifestã în Euharistie: nici un
botezat nu are dreptul la dezangajare, deoarece fiecare este înzestrat,
pentru locul unde se aflã, cu anumite carisme ce trebuie trãite în spirit
de slujire ºi de comuniune. Acel „nu” spus dezangajãrii cere sã fie tra-
dus prin acel „da” al coresponsabilitãþii. Nimeni nu are dreptul la divi-
ziune, deoarece carismele vin de la unicul Domn ºi sunt orânduite cãtre
zidirea singurului trup, care este Biserica (cf. 1Cor 12,4-7). Acel „nu”
spus diviziunii se exprimã activ prin acel „da” spus dialogului, slujirii
comuniunii. În fine, nimeni nu are dreptul la oprire pe loc sau la nos-
talgie faþã de trecut, deoarece Duhul este mereu viu ºi activ, este nouta-
tea lui Dumnezeu, lui îi aparþine viitorul timpului. Acel „nu” spus fricii
sau nostalgiei se traduce prin „da” spus speranþei ºi reformei constante
sub inspiraþia Duhului Sfânt, care, în economia sacramentalã ºi, în
special, în Euharistie, acoperã fãrã încetare cu umbra sa Biserica, Fe-
cioarã ºi Mamã.

3. Euharistia este „garanþia slavei viitoare” 
ºi Biserica este pe drumul împãrãþiei
„Adevãr vã spun, cã de acum nu voi mai bea din rodul viþei pânã în

ziua aceea când îl voi bea, nou în împãrãþia lui Dumnezeu” (Mc 14,25):
Cina euharisticã, încredinþatã de cãtre Isus ucenicilor ca memorial al
Paºtelui sãu, este garanþia ºi anticiparea slavei viitoare, care se va
revela pe deplin când Cristos se va întoarce pentru a începe ospãþul
final al împãrãþiei.

Fiind amintire a începutului comunitãþii ecleziale, Euharistia este toto-
datã amintire ce anticipã destinul sãu viitor: ea cheamã din nou popo-
rul lui Dumnezeu la condiþia sa de popor ieºit în pustiu, peregrin spre
patria fãgãduitã. În Duhul Sfânt, prin Cristos, Biserica se îndreaptã
spre Tatãl: ea se uitã mereu la cele de sus, la slava Domnului cerului ºi
al pãmântului, care este ºi împlinirea deplinã a creaturii sale. 

Fiind nãscutã fãrã încetare din amintirea euharisticã a evenimen-
telor mântuitoare, Biserica este îndemnatã de ele sã se deschidã mereu
în faþa viitorului: darul „deja” primit este anticiparea ºi fãgãduinþa da-
rului mai mare, care „încã nu” s-a desãvârºit. Este un dar care nu poto-
leºte aºteptarea, ci o rãscoleºte ºi o schimbã, fãcând-o mai vie ºi mai
nerãbdãtoare; este semnul patriei întrevãzute, deºi încã neluatã în stã-
pânire, refuz al oricãrei idolatrizãri a prezentului pentru a se deschide
la lucrurile noi ce vor sã vinã. 

Euharistia, „sacramentum futuri”, aratã cum viitorul fãgãduit este
calitatea fiinþei ºi a lucrãrii ecleziale, dimensiunea care atinge totul ºi-i
dã viaþã, amintirea sfârºitului care dã sens ºi valoare fiecãrui pas pe
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acest drum neîntrerupt. De aici derivã trei consecinþe pentru existenþa
Bisericii, care se naºte din Euharistie.

a) Biserica euharisticã este „semper reformanda”
În primul rând, amintirea euharisticã a sfârºitului fãgãduit readuce

în atenþia Bisericii sãrãcia sa radicalã, condiþia sa de trup al lui Cristos
rãstignit pentru istorie: în faþa viitorului Domnului care vine, Biserica
se relativizeazã, descoperã cã nu este ceva absolut, ci un instrument, nu
un scop, ci un mijloc, popor de sãraci ºi de peregrini. „Viaticul”, pâinea
celor care sunt pe cale („viatores”) spre pãmântul fãgãduit, hrãneºte
poporul lui Dumnezeu ca sã poatã aºtepta în mod fidel, ca bãtrânul
Simeon, pânã trece noaptea ºi apare lumina ce va lumina neamurile pen-
tru totdeauna.

Nici o achiziþie, nici un succes nu trebuie sã încetineascã în comuni-
tatea euharisticã ardoarea aºteptãrii: orice „extaz al împlinirii” trebuie
interpretat ca evadare ºi trãdare. Orice fel de aroganþã ce provine din
faptul cã s-a ajuns undeva, cã s-a atins þinta, trebuie respinsã: Biserica
este „semper reformanda”, chematã la o purificare continuã ºi la o reîn-
noire neîntreruptã, neostoitã, ºi care nu poate fi satisfãcutã de nici o rea-
lizare umanã. 

Fidelitatea faþã de trecutul sãu izvorâtor, bogãþia credinþei primite
prin mijlocirea tradiþiei neîntrerupte ºi vii nu trebuie niciodatã sã fie
confundate cu prezumþia înstãpânirii a ceva sau cu frica faþã de nou:
evenimentul euharistic, în care Biserica moºtenitoare ºi dãtãtoare de
credinþã se adunã pentru a celebra amintirea puternicã a începutului
sãu ºi a þintei sale finale, pune în luminã faptul cum instituþia – pãstrã-
toare ºi martorã a lui „deja” – este învioratã mereu prin eruperea Du-
hului ºi prin deschiderea faþã de acel „încã nu” al fãgãduinþei. 

Tradiþie ºi eveniment, instituþie ºi carismã se întâlnesc în memoria-
lul pascal, unde Biserica se propune oamenilor, suspendatã între trecut
ºi viitor, bogatã numai prin sãrãcia sa, ca acceptare a darului vechi ºi
mereu nou al lui Dumnezeu. Biserica înþelege, în felul acesta, cã nu
este „în stãpânirea” adevãrului, ci cã adevãrul o stãpâneºte: uimitã de
misterul divin care o stãpâneºte, intuieºte faptul cã trebuie sã se lase
tot mai mult stãpânitã de Mirele ei. 

Nimic nu este mai strãin de stilul unei Biserici care celebreazã „me-
moria futuri” în Cina euharisticã decât atitudinea de triumfalism, de
cedare în faþa seducþiei orbitoare a puterii ºi a stãpânirii acestei lumi.
Fiind nãscutã la picioarele crucii ºi pe cale într-o lungã Vinere Sfântã
care este istoria omului, de asemenea, fiind fãrã încetare nãscutã din
reactualizarea euharisticã a începutului sãu ºi din anticiparea viitorului
sãu, Biserica nu trebuie sã confunde niciodatã luminile ºterse ale ono-
rurilor pãmânteºti cu lumina care i-a fost fãgãduitã la Paºti. Împotriva
oricãrui fel de logicã a acestei lumi, finalitatea Bisericii euharistice este
sã disparã atunci când împãrãþia, prezentã în ea doar în stadiu de înce-
put, se va arãta în slavã.
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b) Biserica euharisticã este conºtiinþa criticã a istoriei
În al doilea rând, amintirea euharisticã a viitorului lui Dumnezeu

ajutã Biserica sã relativizeze mãreþiile acestei lumi, sã fie o slujitoare
care vegheazã supunând totul judecãþii crucii ºi învierii Domnului sãu.
Fiind trup al lui Cristos rãstignit în istorie, ea este ºi trup ce rãstig-
neºte toate miopiile istoriei. În numele þintei sale mai mari, comuni-
tatea euharisticã va trebui sã fie rãscolitoare ºi criticã faþã de toate îm-
plinirile mioape ale acestei lumi: prezentã în orice situaþie umanã, soli-
darã cu cel sãrac ºi cu cel oprimat, nu-i va fi îngãduit sã identifice spe-
ranþa sa cu una dintre speranþele lumeºti. 

Bineînþeles, lucrul acesta nu va însemna dezangajare sau criticã ief-
tinã: vegherea care se cere de la Bisericã este mult mai costisitoare ºi
exigentã. Este vorba, în acelaºi timp, de asumarea speranþelor umane
ºi de verificarea lor în lumina învierii, care, pe de o parte, susþine orice
fel de angajare autenticã de eliberare a omului, iar pe de alta, se împo-
triveºte oricãrui fel de absolutizare a finalitãþilor pãmânteºti. În acest
dublu sens, speranþa Bisericii, speranþa învierii, hrãnitã de pâinea spe-
ranþei, garanþia slavei viitoare, este învierea speranþei: ea dã viaþã la
ceea ce este stãpânit de moarte ºi zdrobeºte fãrã milã ceea ce face cu
mândrie ca viaþa sã devinã un idol. 

Aici se aflã inspiraþia profundã a prezenþei creºtine în diferitele împre-
jurãri culturale, politice ºi sociale: în numele „rezervei sale escato-
logice”, care este viitorul promis ºi faþã de care Euharistia este garan-
þie ºi anticipare, Biserica nu se poate identifica cu nici o ideologie, cu
nici o putere politicã, cu nici un sistem, ci trebuie sã ºtie sã fie con-
ºtiinþa criticã a tuturor, readucere în atenþie a începutului ºi a sfârºitu-
lui, stimulent ca pretutindeni sã fie promovatã creºterea omului inte-
gral în toþi oamenii. O Bisericã incomodã ºi neliniºtitoare, liberã ºi slu-
jitoare, nu Biserica sistemului, compromisului sau dezangajãrii vizi-
bile, pe care am fi ispitiþi sã o zidim. Chiar dacã ne face sã fim strãini
ºi peregrini în aceastã lume, patria anticipatã ºi fãgãduitã în amintirea
euharisticã nu ne îndepãrteazã de realitate, ci este putere stimulatoare
ºi criticã la angajare în favoarea dreptãþii ºi a pãcii în acest astãzi al
lumii.

c) Biserica euharisticã este martorã a frumuseþii ce mântuieºte
În sfârºit, amintirea euharisticã a þintei finale umple Biserica de bucu-

rie: ea este popor în sãrbãtoare, care tresaltã deja în speranþã, aprinsã
în ea prin fãgãduinþa primitã ºi rãspânditã în inima sa prin frumuseþea
lui Dumnezeu, oferitã în Acela care este „Pãstorul cel frumos” (cf. In
10,11). Ea este trupul în sãrbãtoare al lui Cristos, ºi nu doar trupul sãu
rãstignit din timpul sãptãmânii. 

În evenimentul euharistic ºi în viaþa care izvorãºte din ea, Biserica
descoperã cã este anticipare militantã a ceea ce a fost fãgãduit în
învierea Celui Umilit. Nu este înfrângere, nu este victorie a morþii, care
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poate sã stingã în comunitatea celor credincioºi puterea speranþei, fãrã
încetare dãruitã ei de cãtre sãrbãtoarea euharisticã, unde ultimul cu-
vânt al vieþii ºi al istoriei este garantat ca un cuvânt de bucurie, ºi nu
de durere, de har, ºi nu de pãcat, de viaþã, ºi nu de moarte, ºi unde În-
tregul se oferã în fragmentul frumuseþii care mântuieºte. 

Asemenea pelerinilor la Muntele Sionului, creºtinii sunt orientaþi
spre þinta întrevãzutã, chiar dacã încã nu o stãpânesc: „M-am bucurat
când mi s-a spus: «Sã mergem la casa Domnului!»” (Ps 122,1). Bucuria
lor nu se naºte din îngâmfarea de a zidi cu mâinele lor o scarã spre cer,
un fel de nou Turn Babel al unei lumi prizoniere sieºi. Ei rãspund che-
mãrii lui Dumnezeu ºi trãiesc faptul, pornind de la evenimentul euharis-
tic, cã Dumnezeu are timp pentru om ºi construieºte împreunã cu el casa
acestuia. 

În celebrarea memorialului euharistic, Ierusalimul, dorit cu dor ºi
aºteptat, coboarã deja din cer: celor credincioºi le rãmâne misiunea de
a trãi misterul Adventului în inima existenþei umane. Va veni ceasul
încercãrii ºi al victoriei aparente a morþii: dar Biserica ºtie cã, în spa-
tele întunericului din prezent, ca în spatele vãlului semnelor euharis-
tice, Cristos este viu ºi activ. El este acela care a învins lumea: El este
prezent în darul Cinei sale, izvorul nesecat al bucuriei Bisericii. Spre
el, chip al eternei frumuseþi a lui Dumnezeu, se îndreaptã suspinele
Bisericii când se adunã pentru aducerea de mulþumire, iar el îi rãs-
punde prin prezenþa sa ºi cu fãgãduinþa: „Da, vin curând” (Ap 22,20).
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