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Biserica îºi urmeazã calea:
merge înainte – înainteazã în larg

Fiind un organism viu, Biserica, trupul mistic al lui Cristos, se
bucurã de o creºtere continuã, aºa cum un trup omenesc se dezvoltã
treptat, urmând acel program genetic pe care oamenii, în general, nu-l
cunosc, dar îl experimenteazã zi de zi. Sunt clipe în viaþa omului când
toate merg bine ºi progresul este vizibil, sunt însã momente grele, de
cumpãnã, când viaþa fie stagneazã, fie înainteazã cu greutate.

Pentru BisericÃ, în general, acest drum, odatã început, continuã sã
creascã ºi sã se maturizeze dupã programul stabilit de divinul înte-
meietor. Spre deosebire de realitatea trupului fizic, care are o limitã ºi
moare, trupul mistic al Bisericii are o destinaþie veºnicã, cãci, o datã
început, el nu mai moare, moartea nu mai are nici o putere asupra lui,
aºa cum ºtim cã s-a întâmplat cu Cristos, capul acestui trup, care, o
datã înviat din morþi, nu mai moare, ci este veºnic viu. Ne bucurãm sã
descoperim ºi sã experimentãm acest adevãr împreunã cu sfântul Paul
ºi cu primii creºtini, prezenþi în Roma:

Aºadar, am fost înmormântaþi împreunã cu el prin botez în moartea lui
pentru ca, dupã cum Cristos a înviat din morþi prin gloria Tatãlui, la fel ºi
noi sã umblãm într-o viaþã nouã. Cãci dacã am fost împreunã sãdiþi într-o
moarte asemãnãtoare cu a lui, la fel vom fi în înviere, ºtiind bine cã omul
nostru cel vechi a fost rãstignit împreunã cu el, pentru ca trupul pãcatului
sã fie nimicit, aºa încât sã nu mai fim sclavii pãcatului, fiindcã cel care a
murit a fost eliberat de pãcat.
Dar dacã am murit împreunã cu Cristos, credem cã vom ºi trãi împreunã
cu el, ºtiind cã Cristos cel înviat din morþi nu mai moare, moartea nu mai
are nici o putere asupra lui (Rom 6,3-9).
Noi, prin botez, am intrat în aceastã realitate a trupului mistic al lui

Cristos, în Bisericã, ºi credem cã vom avea soarta lui, o viaþã fãrã de
sfârºit. Asigurarea datã de însuºi Isus Cristos, când l-a ales pe Petru sã
fie în fruntea apostolilor ºi piatra pe care sã fie clãditã Biserica, nu mai
are nevoie de alte argumente: „Tu eºti Petru ºi pe aceastã piatrã voi
zidi Biserica mea ºi porþile iadului nu o vor birui” (Mt 16,18).

Chiar dacã greutãþile curg, valurile cresc sau furtunile se înteþesc ºi
se nãpustesc asupra ei, chiar dacã întunericul nopþii, a încercãrilor, o
fac sã sufere, ea este opera lui Cristos ºi rãmâne pânã în veºnicie, unde
toate se vor desãvârºi în Cristos ºi vor fi încredinþate Tatãlui, ca Dum-
nezeu sã fie totul în toþi (cf. 1Cor 15,24-28).
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Rolul conciliilor
Noi ºtim cã Mântuitorul, întemeind Biserica, i-a trimis pe cei doi-

sprezece apostoli ºi pe ceilalþi ucenici, ºi ei, întãriþi ºi luminaþi de
Duhul Sfânt care a coborât în ziua de Rusalii, pornesc în toatã lumea
sã vesteascã evanghelia pânã la marginile pãmântului, ºi astfel, sã
semene peste tot cuvântul lui Dumnezeu. Acest cuvânt al lui Dum-
nezeu nu a fost primit peste tot la fel ºi nu a încolþit la fel în toate inimile,
întrucât ºi popoarele, ºi persoanele la care a ajuns au fost diferite.

Cu toþii ºtim cã, atunci când vorbim despre credinþã, avem doi
factori, elementul uman ºi cel divin. Dacã elementul divin e mereu
identic, neschimbãtor, elementul uman este diferit de la om la om, de
la popor la popor, e capabil de greºeli, de diverse manifestãri, chiar ºi
contrare, ºi poate cu adevãrat lãsa loc la apariþia buruienilor, la creºterea
neghinei, cum ºtim cã s-a întâmplat atunci când diavolul a aruncat
neghina în lanul de grâu (cf. Mt 13,25).

Pentru pãstrarea adevãrului nealterat, apostolii ne-au lãsat exem-
plul lor, stabilind crezul apostolic împreunã, cum ºtim deja din Faptele
Apostolilor ºi din scrierile sfântului Apostol Paul (cf. Fap 6,2).

Acelaºi lucru urma sã se întâmple în continuare în Bisericã. ªi aºa
s-a întâmplat cu primele sinoade ecumenice, începând cu cel din Niceea
(325), din Asia Micã, pentru combaterea arianismului, continuând apoi
cu Conciliul I din Constantinopol (381), Conciliul din Efes (431), Conciliul
din Calcedon (451), Conciliul al II-lea din Constantinopol (533), Con-
ciliul al III-lea din Constantinopol (681), Conciliul al II-lea din Niceea
(787), Conciliul al IV-lea din Constantinopol (869-870), ºi apoi cu cele
din Biserica apuseanã: Conciliul I din Lateran (1123), Conciliul al II-lea
din Lateran (1139), Conciliul al III-lea din Lateran (1179), Conciliul al
IV-lea din Lateran (1215), Conciliul I din Lyon (1245), Conciliul al II-lea
din Lyon (1274), Conciliul din Vienne (1311-1312), Conciliul din Con-
stanz (1414-1418), Conciliul din Florenþa (1439-1444), Conciliul al V-lea
din Lateran (1512-1517), Conciliul Tridentin (1545-1563), Conciliul I
din Vatican I (1870), Conciliul al II-lea din Vatican (1962-1965).

Zilele pe care le trãim ne fac contemporani cu marele eveniment al
Bisericii din ultimele decenii ale celui de-al doilea mileniu ºi ne aflãm
din plin sub influenþa lui beneficã ce a rãspândit-o în lume: Conciliul
ecumenic al II-lea din Vatican.

Întrebãri actuale
Am procedat la aceastã scurtã pledoarie pentru a mã întoarce la

subiectul nostru, la realitatea Bisericii noastre locale, în raport cu
Biserica universalã de care este strâns legatã ºi de la care primeºte
forþa ºi seva, pentru cã izvorul vieþii ei este Cristos, capul ce a orânduit
ca poporul cel nou sã fie clãdit ºi structurat pe fundamentul apostolilor,
construcþie care îl are ca piatrã de temelie pe însuºi Domnul nostru
venit pe pãmânt.
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În ultimii ani, noi, ca Bisericã localã, am avut o situaþie de douã ori
anormalã. Mai întâi o perioadã lungã nu am avut episcop, ºi apoi am
fost separaþi fizic ºi vizibil de capul vãzut al Bisericii, Sfântul Pãrinte
papa, pentru mulþi ani. Un lucru sigur nu a putut fi anulat, de nici o
forþã pãmânteascã, apartenenþa noastrã ontologicã la însãºi realitatea
Bisericii. Am aparþinut la Biserica universalã ºi ne-am bucurat chiar
dacã nu am putut vedea cu ochi pãmânteºti aceastã realitate ºi nu ne-am
putut bucura din plin de aceastã binecuvântatã comuniune spiritualã.
Suntem totuºi beneficiarii lucrãrii Duhului Sfânt care trece peste grani-
þele ºi limitele umane ºi ne lumineazã ºi pe noi, fiii acestei Biserici locale.

La acest moment retrospectiv, când nu se împlinesc nici 41 de ani de
la începutul ºi terminarea Conciliului al II-lea din Vatican (1962-1965),
ne întoarcem totuºi în timp sã marcãm acest eveniment istoric din
viaþa Bisericii ºi acest adevãrat dar pentru Bisericã ºi omenire.

Cum de a fost posibil? 
Voi încerca sã prezint doar câteva realitãþi ºi, între ele, trei perso-

nalitãþi.
a) Mai întâi, conciliul a fost ºi va rãmâne un adevãrat kairos,

datoritã harului special oferit Bisericii sale de Întemeietorul ei: „Iatã,
eu sunt cu voi în toate zilele, pânã la sfârºitul lumii” (Mt 28,20).

b) Apoi, datoritã lucrãrii miraculoase a Duhului Sfânt care a aºteptat
atâta timp ºi a intervenit în istorie prin marea figurã a unui papã (pen-
tru unii de tranziþie), Ioan al XXIII-lea. De fapt, este o adevãratã surprizã
a lui Dumnezeu pentru întreaga omenire ºi, desigur, pentru Bisericã.
Marele Yves Congar vorbea despre Ioan al XXIII-lea ca un „dar uriaº”
fãcut de Dumnezeu Bisericii din zilele noastre. Ajuns papã în anul
1958, la mai puþin de un an (la 25 ianuarie 1959), face cunoscutã lumii
intenþia de a convoca un conciliu ecumenic. Toþi au rãmas surprinºi.
Pânã ºi cardinalii ºi-au arãtat ºovãiala. Din cei 74 care au fost consul-
taþi, au rãspuns doar 25 la apelul papei, ºi din cei 25, doar 7 au venit
cu propuneri concrete. Filmul care a fost prezentat dupã beatificarea
sa este grãitor: rãmãsese aproape singur, nimeni ºi nimic nu a putut sã-i
ºteargã din minte înflãcãrarea pentru convocarea conciliului.

Ce voia acest papã, „aproape trecut”, prin conciliu?
Dorea sã aºeze adevãrurile de credinþã într-o luminã nouã, aºa încât

ele sã rãspundã la problemele societãþii de azi, la problemele ºi reali-
tãþile omului modern. Celelalte probleme – unirea în credinþã, reformele
liturgice, a structurilor bisericeºti – s-au adãugat rând pe rând.

A dorit un aggiornamento pentru întreaga Bisericã ºi pentru mem-
brii ei.

Gândul pe care l-a avut i-a cuprins întreaga viaþã ºi operã. Încet-încet,
colaboratorii sãi ºi majoritatea episcopilor s-au deschis pentru o ase-
menea aventurã. O putem numi o adevãratã aventurã spiritualã care a
cuprins apoi întreaga Bisericã ºi întreaga societate.
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Sesiunea I a conciliului s-a deschis la 11 octombrie 1962, cu pre-
zenþa a 2540 de pãrinþi din cei 2908 invitaþi. La 8 decembrie 1962,
pãrinþii conciliari au plecat acasã edificaþi de problemele ce stau în faþa
întregii Biserici, fãrã nici o decizie.

La 3 iunie 1963, Ioan al XXIII-lea moare, cutremurând din temelii
întreaga Bisericã ºi societate. 

Ce va fi acum? 
Unii credeau cã totul s-a terminat. Alþii sperau într-o schimbare,

într-o întoarcere la cele dinainte, alþii aºteptau noi surprize din partea
lui Dumnezeu. 

Temerile ºi aºteptãrile unora s-au spulberat când a fost ales Giova-
nni Battista Montini, care nu numai cã nu a întrerupt conciliul, ci l-a
continuat, cu o nouã ºi deosebitã însufleþire ºi profunzime.

Din nou a intervenit Duhul Sfânt, alegând un om sfânt, integru,
profund ºi dedicat Bisericii pânã la cea din urmã fibrã a sufletului.

Sub îndrumarea sa, conciliul a continuat cu sesiunea a II-a
(29.09.1963 – 4.12.1963), apoi cu sesiunea a III-a (14.09.1964 – 21.11.1964),
ºi sesiunea a IV-a (14.09.1965 - 8.12.1965).

Munca depusã în aceste trei sesiuni a fost încununatã de succes, pentru
cã s-au promulgat 16 documente: 4 constituþii, 9 decrete ºi 3 declaraþii.

Cu aceasta, conciliul a putut fi considerat ca o adevãratã manifes-
tare a lui Dumnezeu, o epifanie – Hoc signum magni regis est –, deve-
nind astfel evanghelia timpului nostru.

De la Roma la Iaºi
La un asemenea eveniment, Biserica noastrã localã a participat în

patru moduri. 
Mai întâi a ºtiut, a luat act, a tãcut ºi a aºteptat.
Apoi a avut un martor, observator ºi participant la ultima parte, în

persoana episcopului Petru Pleºca (consacrat în 1965), care ne-a infor-
mat despre eveniment ºi apoi a adoptat un timp de temporizare ºi
aºteptare.

În cel de-al treilea rând, printr-o angajare, aº numi-o de pionierat,
în a cunoaºte ºi a aplica normele Conciliului al II-lea din Vatican din
partea unor lideri spirituali – preoþi profesori –, oprindu-mã în special
asupra unuia, pe care îl voi numi mai jos.

În al patrulea rând, încã înainte de schimbãrile politice din România,
prin aplicarea unor norme în domeniul liturgiei, a teologiei dogmatice
ºi morale ºi a predãrii Sfintei Scripturi în cadrul învãþãmântului
teologic.

În ultimul rând, publicarea ºi popularizarea documentelor conci-
liului prin introducerea lor mai întâi pentru uz intern, în Seminar ºi
prin unele biserici, ºi apoi prin publicarea lor, în formã provizorie, sub
coordonarea Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureºti, în noiem-
brie 1990.
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Din aceste note prezentate referitoare la noi, vreau sã acord câteva
rânduri unui nume pe care cred cã aº putea sã-l compar cu mari perso-
nalitãþi ale Bisericii universale (cu Maximilian Kolbe), pentru cã nu
numai cã a auzit, a iubit conciliul, dar s-a oferit sã-l facã cunoscut, cu
mari riscuri, atât din partea autoritãþilor laice, cât ºi din partea auto-
ritãþii bisericeºti. Despre el probabil vor mai trebui scrise multe, ºi pe
frontispiciul editurilor noastre, fie la Iaºi, fie la Bucureºti, ar trebui sã-i
dãltuim numele: Ioan Ciuraru – pãrinte spiritual ºi tipograf.

La pierderea lui pentru aceastã lume, am dorit sã încadrez persoana
ºi opera sa în aceste cuvinte: Fuit sacerdos victimae suae, et victima
sacerdotii sui – în traducere  largã A fost preotul victimei sale ºi victima
preoþiei sale.

Nu exagerez spunând cã pentru noi a fost un fenomen pe care mulþi
nu l-au înþeles, iar noi nu puteam þine pasul dupã el. Era de o trãire
impresionantã, de o încãpãþânare cu totul specialã în a face bine, în a
scrie, multiplica ºi publica tot ce era posibil, de la foi volante, la cursuri,
calendare, ºi cãrþi. Era un neliniºtit ºi nedormit multiplicator ºi tipo-
graf în Seminar, în condiþii de clandestinitate ºi apoi la Bucureºti ºi
Buzãu, sub acoperirea cvasi-oficialã a Arhiepiscopiei, a Mons. Augustin,
care, de fapt, nu ºtia ºi nu trebuia sã ºtie totul despre activitatea
publicisticã a centrului de multiplicare de la Buzãu.

Acum, când avem atâtea edituri, tipografii, centre de difuzare a docu-
mentelor, cãrþilor ºi a materialelor, ne vine destul de greu sã ne întoarcem
la acele timpuri. Sã le evocãm pentru cã ele au fost ºi rãmân atât de
frumoase ºi valoroase. Trebuie sã-i facem nu una, ci multe statui,
acestui pãrinte tipograf, I. Ciuraru.

Conciliul al II-lea din Vatican pentru toþi
Intenþia organizatorilor de a oferi pentru Conciliul al II-lea din

Vatican o retrospectivã vãzutã ºi de cei care au trãit acele clipe ale con-
ciliului, ce se desfãºura undeva departe, într-o lume liberã cu care noi
nu aveam legãturi, mi se pare deosebit de beneficã. Ne putem verifica
pe noi înºine în lumina marelui mister al Bisericii ºi putem descoperi
modul cum Dumnezeu ºtie sã facã surprize pentru poporul sãu.

Trãiam ºi participam la viaþa ºi activitatea Bisericii fãrã sã realizãm
acest fapt. Am beneficiat de contribuþia întregii Biserici pe cãi nebãnuite,
trecând peste bariere, peste opreliºtea impusã de regim, pe undele radio-
ului, a unor cãrþi apãrute prin minune între noi ºi, desigur, prin lucrarea
tainicã a Duhului Sfânt.

Ca preoþi ºi, mai târziu, ca profesori, întorºi în Seminar pentru for-
marea viitorilor apostoli, noi înºine lipsiþi de tezaurul conciliului, cu greu
am putut beneficia ºi transmite noile linii formative. Am putea spune
cã eram cumva rupþi de documentele bisericeºti ºi, într-un fel, vãduviþi
de informaþiile ºi datele noi din domeniile vieþii intelectuale ºi spirituale.

Într-un astfel de context, apariþia cãrþii Conciliul al II-lea din Vatican
pentru toþi ni s-a pãrut ca o manã cereascã, chiar ca o micã revoluþie.



DIALOG TEOLOGIC 11(2003)26

Era o întâlnire mai pe larg ºi mai pe înþelesul nostru cu marile pro-
bleme frãmântate în conciliu ºi stabilite ca o nouã formã de viaþã pentru
fiecare membru al Bisericii.

Aceastã lucrare, datoratã în exclusivitate pr. Ioan Ciuraru, ni s-a
pãrut epocalã; o lucrare de referinþã pentru orice profesor, preot ºi semi-
narist. Rãspândirea ei printre noi a fost clandestinã, fãrã nici un aviz
ºi chiar fãrã binecuvântarea oficialã bisericeascã. Era material pentru
uzul intern ºi pe rãspundere proprie.

Reþin ºi astãzi ecoul acestei lucrãri printre noi ºi teama ca nu cumva
sã fie descoperitã de cineva din aparatul de control. Dacã vã uitaþi bine,
n-a fost trecut nici autorul, nici data traducerii ºi multiplicãrii.

Aceastã lucrare apãrutã imediat dupã conciliu sub semnãtura unui
mare teolog, Bernard Häring, ºi tradusã la noi dupã 10 ani (1975) de la
încheierea conciliului, a marcat un moment de cotiturã pentru faptul
cã, din acest moment, au început sã aparã în Seminar ºi alte traduceri,
bineînþeles, în exemplare  multiplicate la maºinã, iar în þarã, la nivel
central, s-a trecut la traducerile misalului ºi a ritualurilor de cãtre o
comisie mixtã stabilitã de cãtre ierarhii din Bucureºti ºi Iaºi.

Concluzie
Cred cã retrãirea experienþelor din acele momente ale Bisericii univer-

sale ºi, mai ales, ale Bisericii noastre locale, ne face sã constatãm cã
Biserica lui Cristos e vie, e dinamicã ºi mereu se reînnoieºte.

Strãduinþa de a pãtrunde în conþinutul profund al conciliului, lupta
de a-l aplica în toate sectoarele vieþii bisericeºti, tensiunile care le-a
generat dorinþa de a fi cât mai prompþi în aplicarea normelor liturgice,
mai ales, introducerea limbii materne în celebrarea Sfintei Liturghii ºi
a sacramentelor, ne fac astãzi sã admirãm lucrarea Duhului Sfânt, care
nu se lasã întrecut în descoperirea cãilor de aplicare a inspiraþiilor sale
ºi de propovãduire a mesajului evanghelic, la toate popoarele ºi în toate
timpurile.

Astãzi, putem spune cã tezaurul conciliului s-a deschis înaintea
ochilor noºtri ºi nu mai suntem împiedicaþi de ordinele politice sau de
ziduri separatoare de lume, sã nu-l aplicãm. 

Rãmâne o întrebare: Noi, la 40 de ani, ce-am fãcut cu viaþa noastrã
creºtinã în lumina acestui mare dar fãcut de Duhul Sfânt Bisericii lui
Cristos?


