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În 11 octombrie 2002, s-au împlinit patruzeci de ani de la deschi-
derea Conciliului al II-lea din Vatican. Pentru noi – credincioºi laici,
persoane consacrate, seminariºti ºi preoþi –, aceastã aniversare este un
prilej potrivit de aducere aminte a modului în care a fost receptat suflul
conciliar în România (în special în Arhidieceza de Bucureºti ºi Dieceza
de Iaºi), fiindcã astãzi, ca Bisericã, suntem în parte rezultatul unor
opþiuni pastorale din trecutul recent. De la bun început trebuie spus
cã, la noi, receptarea ºi, apoi, raportarea la conciliu nu s-au desfãºurat
în mod normal, cauzele distorsionãrilor fiind diferite totuºi de cele pe
care le-a întâmpinat Biserica din Vest. Dupã cum se ºtie, în vremea
convocãrii ºi desfãºurãrii lucrãrilor conciliului, orânduirea social-politicã
a þãrii noastre nu era favorabilã schimbului liber de idei, cãrþi, infor-
maþii, experienþe ecleziale, dupã cum nu era nici pentru circulaþia
liberã a persoanelor dintr-o parte în alta a Europei. De aceea, în privinþa
cunoaºterii ºi adoptãrii normelor concilare de la Vatican al II-lea în
Biserica localã de Bucureºti ºi de Iaºi s-a fãcut cât s-a putut, în condiþii,
cum spuneam, nefavorabile, ceea ce a pus în luminã prin contrast
pasiunea pânã la jertfirea totalã de sine a unor preoþi destoinici pentru
binele poporului lui Dumnezeu. Despre aceste încercãri de raportare la
conciliu ºi despre pãstorii sufleteºti din acele timpuri vorbesc paginile
de faþã ale revistei „Dialog teologic”, care adunã câteva mãrturii de la
episcopii ºi preoþii în vârstã ce au trãit pe viu anii când aveau loc lucrã-
rile Conciliului al II-lea din Vatican ºi au fost printre primii ce au
cãutat sã punã în aplicare normele liturgice ºi pastorale promulgate de
conciliu. ªi pe aceastã cale, un gând de mulþumire adresat tuturor
acelora care, în Biserica noastrã, au avut de suferit „din cauza” sau
„pentru cauza” conciliului.

O idee sau o pãrere comunã traverseazã comunicãrile ºi mãrturiile
pe care le prezentãm în continuare: deºi au trecut ani buni de la termi-
narea lucrãrilor (37 de ani), Conciliul al II-lea din Vatican este un izvor de
reînnoire care, din pãcate, nu e îndeajuns de cunoscut, trãit ºi frecventat.

De la martorii oculari ce au trãit dincolo de Cortina de Fier aflãm
cã, în perioada imediat urmãtoare conciliului, bucuria reînnoirii conci-
liare a trecut, iar Biserica din Europa de Vest a intrat ca într-un fel de
Vinere Sfântã prelungitã. „Începea Vinerea Sfântã”, spune cardinalul
Suenens, „acesta era timpul morþii lui Dumnezeu, al negãrii lui Isus ca
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Fiu unic al lui Dumnezeu, al contestãrii Bisericii ca sacrament de mân-
tuire. În acelaºi timp, valul de imoralitate, asemenea unei revãrsãri de
ape, inunda lumea; mass-media încurajau decadenþa moralã gravã, la
care societatea permisivã nu reacþiona în nici un fel, având ºi compli-
citatea tãcutã a multor creºtini a cãror grijã primordialã era aceea de a
se arãta înþelegãtori.

În fiecare Bisericã localã au apãrut greutãþile. Cu inima strânsã, am
vãzut cum au plecat din Bisericã mulþi preoþi, cãlugãri ºi cãlugãriþe. Cu
mulþi dintre ei, întâlnirile de rãmas bun au fost deosebit de dureroase.
Aceste despãrþiri fac rãu ºi lasã urme de moarte.

Dar mai erau ºi alte motive de tristeþe: de la terminarea conciliului,
trãirea religioasã scãdea constant ºi peste tot; numãrul chemãrilor
scãdea în mod tulburãtor; noviciatele ºi seminariile se închideau; pãrinþii
creºtini vedeau cum fiii lor ajunºi la maturitate pãrãseau Biserica;
cãminele nu mai erau încãlzite de rugãciunea în comun; creºtinii erau
derutaþi de evoluþia conciliarã; se accentua polarizarea între tendinþe”.
Iar ceva mai departe, cardinalul Suenens adaugã: „credinþa mã asigurã
cã Dumnezeu este prezent printre noi pânã la sfârºitul lumii, ºi cã el
este mai aproape ca niciodatã când întunericul Golgotei îl ascunde de
ochii noºtri”1. 

ªtirile contrastante care veneau din Vest în legãturã cu reînnoirea
coniciliarã îi fãceau pe pãstorii noºtri sã fie extrem de prudenþi. Totuºi,
timpurile respective nu au fost scutite de neajunsuri ºi exagerãri. Vrem
sã ne amintim de ele, pentru cã:

1) fac parte din istoria Bisericii noastre locale ºi explicã într-un fel
opþiunile pastorale de astãzi;

2) ne oferã ocazia de a reveni asupra documentelor elaborate de
pãrinþii conciliari, invitându-ne sã pãtrundem mai adânc în spiritul ºi
mentalitatea lor.

Papa Paul al VI-lea repeta deseori cã mentalitatea conciliului nu a
atins decât o micã parte dintre membrii Bisericii. Acelaºi lucru îl spune
ºi papa Ioan Paul al II-lea în zilele noastre. În ce priveºte mentalitatea
conciliarã de la noi, putem spune cã se face trecerea de la iarnã la
primãvarã, când lumina zilei se mãreºte. Într-adevãr, suntem liberi sã
punem în practicã normele ºi spiritul conciliului. Avem aceastã
posibilitate, deºi, în practicã, nu-i chiar aºa de simplu!

Din pãcate, existã o anume rezistenþã pasivã la documentele conci-
liului atât din partea preoþilor (teologia conciliarã ar fi prea abstractã,
prea înaltã), cât ºi din partea laicilor (care le ignorã aproape total).
Aceastã rezistenþã are mai multe cauze, cea mai importantã fiind
necunoaºterea documentelor. De asemenea, se poate medita asupra
faptului cã nu s-a fãcut destul efort pentru a traduce orientãrile con-
ciliului într-un limbaj mai simplu, pe înþelesul tuturor. Deseori învãþã-
tura conciliului a rãmas un bun descoperit doar de o mânã de credincioºi

1 L.J. SUENENS, Une nouvelle Pentecôte?, Desclée de Brouwer, Paris 1974, 251-252; 254.
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intelectuali. Reînnoirea conciliarã nu a pãtruns în mentalitaea între-
gului popor al lui Dumnezeu, ci a rãmas la nivelul unui grup restrâns
de preoþi ºi credincioºi.

Nu trebuie uitat faptul cã acest conciliu este o datorie care trebuie
îndeplinitã. Conciliul a definit condiþiile necesare pentru ca Biserica
sã-ºi ducã la bun sfârºit misiunea ei de astãzi, iar aceastã lucrare nu se
face în câteva luni sau în câþiva ani. Este vorba de o muncã zilnicã ºi
neîntreruptã.

În consecinþã, este necesarã asimilarea conciliului de cãtre toþi
membrii Bisericii. Este necesar ca spiritul conciliar sã pãtrundã menta-
litatea noastrã, fiindcã el este Cuvântul lui Dumnezeu pentru timpu-
rile de astãzi. Deci, mai întâi trebuie sã intre în mentalitatea noastrã,
apoi va intra ºi în alegerile noastre existenþiale. Numai în felul acesta
Conciliul al II-lea din Vatican va fi „operaþional”2.

Sã amintim faptul cã, pentru a nu rãmâne literã moartã, Conciliul
Tridentin a avut nevoie de patru sute de ani, timp în care a fost
asimilat de clerici, fiindcã acel conciliu era consacrat în chip deosebit
problemelor cu care se confrunta clerul. Mulþi papi – Pius al IV-lea,
sfântul Pius al V-lea, Grigore al XIII-lea – ºi sfinþi – Carol Boromeu,
Petru Canisius, Robert Bellarmin – au depus eforturi mari pentru a
rãspândi, traduce, explica decretele conciliare, pentru a înfiinþa seminarii,
a reforma clerul ºi a promova formarea sa permanentã. Ceea ce se
numeºte Catehismul Conciliului Tridentin sau Catehismul Roman a
fost scris pentru parohi, ca antidot la Catehismul Mare al lui Luther.
Astfel, pentru a deveni operaþional, Conciliul Tridentin a trebuit sã fie
asimilat de clerici. ªi aºa a fost. Dar au fost necesari zeci ºi sute de ani
de muncã permanentã.

Tot la fel, pentru a deveni operaþional, Conciliul al II-lea din Vatican,
„conciliul poporului lui Dumnezeu” trebuie sã fie asimilat de poporul
lui Dumnezeu, laici ºi preoþi, împreunã. Aceasta este logica lui. Trebuie
sã fie asimilat de cei cãrora le este dedicat, în primul rând. Trebuie
asimilat de noi. Dacã nu, zãdãrnicim harul timpului de faþã. Dupã 37
de ani de la terminarea lucrãrilor conciliului ºi dupã 12 ani de libertate
pentru Biserica Catolicã din România, nu este prea târziu sã începem
(sã reluãm?) – preoþi ºi laici împreunã – lectura sistematicã, fragment
cu fragment, a documentelor conciliului pentru a-i înþelege spiritul ºi
pentru a-l pune apoi în practicã. Am auzit cã undeva la Timiºoara, într-o
parohie greco-catolicã, se întâmplã lucrul acesta. Asemenea iniþiative
trebuie încurajte ºi rãspândite peste tot.

Conciliul al II-lea din Vatican s-a nãscut din tradiþia Bisericii. Din
Faptele Apostolilor (cap. 15) aflãm cã tradiþia apostolicã a prevãzut ca,
în caz de conflict sau de probleme grave, creºtinii sã recurgã la soluþiile
pe care le va da un conciliu. Convertirea pãgânilor la creºtinism ºi
dispensarea lor de riturile iudaice a fost problema primului Conciliu de

2 Cf. TH. REY-MERMET, Croire, III, Dorguet-Ardandt, Limoges 1979, 3-23.
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la Ierusalim, prezidat de sfântul Petru, dar provocat cumva de lucrarea
apostolicã a sfinþilor Paul ºi Barnaba. În cele din urmã, „Biserica
întreagã” cade de acord asupra unor probleme pastorale, iar în final se
spune: „Duhul Sfânt ºi noi am hotârît sã nu vi se punã nici o povarã...”.
Deci, în tradiþia creºtinã a Bisericii ziditã pe credinþa sfântului apostol
Petru se face conciliu.

ªi concilii s-au fãcut. În douãzeci de secole de viaþã creºtinã a
Bisericii au fost douãzeci de concilii ecumenice, adicã generale, pentru
cã aceste adunãri periodice ale tuturor episcopilor catolici constituie o
funcþie vitalã a Poporului lui Dumnezeu. Dupã primul Conciliu de la
Ierusalim, au trecut trei secole pânã la Conciliul de la Niceea; tot atât
a trecut de la Conciliul Tridentin (1563) pânã la Conciliul I din Vatican
(1869), care a fost întrerupt dupã opt luni de cãtre Bismark ºi Gari-
baldi. Papa Pius al XI-lea a încercat sã reia lucrãrile acestui conciliu
neterminat în 1923, la fel ºi papa Pius al XII-lea în 1948, dar fãrã
succes.

În 25 ianuarie 1959, la sfârºitul sãptãmânii mondiale de rugãciuni
pentru unitatea creºtinilor, în bazilica „San Paolo fuori le mura”, papa
Ioan al XXIII-lea anunþã în public intenþia de a convoca un sinod diecezan
pentru Roma ºi un conciliu ecumenic pentru Biserica universalã. Cei
18 cardinali prezenþi la ceremonie au rãmas muþi neºtiind ce sã creadã
în acel moment. Totuºi, mai târziu îl vor ajuta pe Ioan al XXIII-lea în
munca de pregãtire ºi desfãºurare a conciliului. Dupã terminarea consul-
tãrilor, care au început în 17 mai 1959 (de Rusalii), papa numeºte, un
an mai târziu (5 iunie 1960), douãsprezece comisii ºi trei secretariate
pentru redactarea schemelor de lucru. În ziua de Crãciun 1961, publicã
bula de deschidere a conciliului în 1962 ºi, într-adevãr, la 11 octombrie
1962, în bazilica „Sfântul Petru”, Biserica Catolicã celebreazã cu mare
solemnitate deschiderea celui de-al XXI-lea conciliu general.

Conciliul va dura pânã la 8 decembrie 1965, ºi se va desfãºura în
patru perioade numite „sesiuni”. De la noi a participat Mons. Petru
Pleºca în calitate de peritus, dar numai la sesiunea a III-a ºi a IV-a3.
Prima reuniune generalã a avut loc în 13 octombrie 1962, la care au
fost prezenþi circa 2300 de pãrinþi conciliari. Pe parcursul celor trei ani
(1962-1965), Conciliul al II-lea din Vatican a produs 16 documente:
patru constituþii – Dei Verbum, Sacrosanctum concilium, Lumen gen-
tium, Gaudium et spes; nouã decrete - Ad gentes, Christus Dominus,
Presbyterorum ordinis, Optatam totius, Apostolicam actuositatem, Per-
fectae caritatis, Unitatis redintegratio, Orientalium Ecclesiarum, Inter
mirifica; 3 declaraþii – Gravissimum educationis, Nostra aetate,
Dignitatis humanae.

„Constituþia” este un document dogmatic cu valoare doctrinalã per-
manentã; „decretul” este un ansamblu de hotãrîri cu caracter practic,
pastoral, disciplinar; „declaraþia” oferã orientãri, adicã direcþii de reflec-
þie ºi de comportament pentru lumea de astãzi.

3 Cf. „File de arhivã” din prezentul numãr al revistei.
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Aceste ºaisprezece documente de la Vatican al II-lea au fost schema-
tizate, discutate, amendate, nuanþate ºi votate în final de aproape toþi
cei 2300 de pãrinþi conciliari. De aceea, trebuie ºtiut cã documentele nu
au fost redactate dupã regulile compoziþiei literare ºi, deci, conþin
pasaje greu de pãtruns la prima lecturã. În ciuda acestor aspecte, ele
pot fi exploatate ca o carierã, ca un filon de aur, pentru cã „Duhul Sfânt
ºi noi am hotãrât sã...” este prezent în fiecare paginã a Conciliului al
II-lea din Vatican.

Acelaºi Duh Sfânt sã întãreascã Biserica din timpurile noastre, care
este ispititã de noi forme de pelagianism (ispita lucrurilor, ispita acþiu-
nii etc.); pe un fond generalizat de neliniºte ºi teamã, documentele
conciliare confirmã credinþa cã „suntem ceea ce suntem prin harul lui
Dumnezeu”. De aceea, sã ne lãsãm conduºi de Duhul conciliului,
pentru a putea trãi spiritul ºi mentalitatea lui.


