
UN NOU SUFLU ÎN TEOLOGIA DOGMATICÃ

Eduard FERENÞ
Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaºi

Atunci când Ioan al XXIII-lea deschidea Conciliul al II-lea din Vatican,
la 11 octombrie 1962, aveam aproape un an de preoþie. De aceea, pot
spune cã mi-am trãit preoþia în lumina conciliului în condiþiile ecleziale
ºi sociale ale unei þãri comuniste ostile Bisericii Catolice ºi, de aceea,
conciliului. În conferinþa de faþã doresc sã dau, pur ºi simplu, o mãr-
turie despre condiþiile în care, în calitate de preot catolic ºi de profesor
de teologie, începând de la 1 ianuarie 1962, am cunoscut ºi aplicat învã-
þãtura Conciliului Vatican al II-lea în timpul ministeriului meu sacer-
dotal. Mãrturia cuprinde trei momente: primul se referã la perioada de
la noi imediat premergãtoare conciliului; al doilea se raporteazã la
perioada anilor 1967-1975, adicã la anii aplicãrii conciliului în contextul
nostru eclezial; ultimul moment priveºte perioada postconciliarã
dintre anii 1975-2003.

1. Contextul social ºi eclezial local
din perioada imediat premergãtoare conciliului
La 9 octombrie 1958, fiind în Seminar, dimineaþa la ora ºase, în mod

neobiºnuit, l-am vãzut pe pãrintele Anton Trifaº, rectorul Institutului
Teologic, intrând cu o cotã albã ºi cu stolã neagrã în capelã. Urcându-se
la altar, ne-a anunþat trecerea la cele veºnice a papei Pius al XII-lea. A
fost un moment cutremurãtor, un eveniment care s-a rãspândit pretu-
tindeni pe calea radioului. Ne-a îndemnat sã ne rugãm pentru odihna
Sfântului Pãrinte Pius al XII-lea ºi pentru Bisericã. Ne-a vorbit succint
despre valoarea teologicã a magisteriului sãu desfãºurat timp de nouã-
sprezece ani la cârma Bisericii (2.03I.1939 - 9.10.1958) ºi despre grija
sa pãrinteascã faþã de Biserica noastrã localã. De fapt, în acele condiþii
de prigoanã pentru Bisericã, la 27 martie 1952, la un an dupã moartea
episcopului martir Anton Durcovici (10.12.1951), trimisese episcopa-
tului catolic ºi credincioºilor catolici din România scrisoarea apostolicã
Veritatem facientes1.

La 28 octombrie 1958 a fost ales papã Angelo Giuseppe Roncali, la
vârsta de 77 de ani (s-a nãscut la 25 noiembrie 1881), pe atunci patriarh
de Veneþia. Nu auzisem de el, dar dupã vârstã înþelegeam cã va fi un
papã de tranziþie, desigur, dar ºi renovator.

Primul gest pe care l-a fãcut ca papã, spre deosebire de Pius al XII-lea,
a fost ieºirea din Vatican, pelerinajul cu trenul la Loreto, vizitele

1 Cf. Documentation Catholique, 20.04.1952.
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deþinuþilor din închisorile romane ºi ale bolnavilor, neþinând cont de
regulile ºi de formalitãþile din Vatican. Al doilea, cel mai surprinzãtor,
fãrã sã þinã cont de opinia contrarã a Curiei, a fost primirea în audi-
enþã a familiei lui Hruºciov, primul secretar al Partidului Comunist al
URSS-ului de atunci, fapt pentru care, în timpul pontificatului lui Pius
al XII-lea, riscai excomunicarea. Primirea familiei lui Hruºciov de cãtre
papã a avut un mare rãsunet în blocul comunist ºi, desigur, la Bucureºti.

Ecoul cel mai mare în lume l-au avut însã enciclicele sale, Mater et
magistra (15.05.1961) ºi Pacem in terris (11.04.1963)2. În timp ce Occi-
dentul le studia ºi le traducea în limbile de circulaþie europeanã, la noi
cenzura comunistã interzicea pânã ºi intrarea lor în þarã.

În acei ani, imediat dupã apariþia lor, spre surprinderea sa, pãrintele
rector Gaºpar Bachmeier a primit un telefon de la împuternicitul culte-
lor de atunci, Dumitru Andronic, care-l anunþa cã o reprezentanþã a amba-
sadei Austriei va vizita Seminarul, ºi cã va trebui s-o primeascã oficial.

Lucru nemaiauzit pânã atunci. Orice întâlnire cu persoanele strãine
era strict interzisã. Când am vãzut maºina ambasadorului Austriei cu
steagul respectiv arborat pe capotã intrând pe aleea Seminarului,
aveam toþi emoþii, fiind nedumeriþi de o astfel de vizitã protocolarã.

Pãrintele Bachmeier i-a primit în cancelarie, luându-mã ºi pe mine
la acea întâlnire. Dupã unele întrebãri obiºnuite, ºeful delegaþiei austri-
ace l-a întrebat pe pãrintele rector:

– Aþi auzit de enciclica Mater et magistra?
– Da, am auzit, a rãspuns pãrintele Bachmeier.
– Aþi citit-o? Aici, rectorul a zâmbit diplomatic ºi a rãspuns un „da” sec.
– Cum, unde? a reluat ambasadorul.
– Da, am citit-o la cimitirul „Eternitatea”, pe crucea unei credincioase

înmormântate de curând. Pe ea erau scrise de cãtre fiul rãposatei, un
sculptor, aceste cuvinte: „Mama mi-a fost în viaþã mater et magistra”.

– Atâta tot?
– Atât, textul enciclicelor îl aºteptãm sã soseascã ºi pe la noi...
Din acest fapt vã puteþi da seama de ce condiþii dispuneam pentru a

putea ajunge la cunoaºterea actelor magisteriului Bisericii. Punerea lor
în practicã era ºi mai grea.

Dupã 25 ianuarie 1959, adicã dupã convocarea Conciliului al II-lea
din Vatican de cãtre Ioan al XXIII-lea, la Mons. Petru Pleºca, ordinariu
de Iaºi, au ajuns unele întrebãri trimise de comisia de pregãtire a conci-
liului, la care trebuia sã rãspundã. Îmi amintesc cã ele se refereau tocmai
la acele schemata propuse de cardinalul Alfred Ottaviani, preºedintele
Sfântului Oficiu, în aula conciliarã, pentru a fi aprobate. Mult mai
târziu am aflat cã toate fuseserã respinse în bloc de pãrinþii conciliari,
întrucât reflectau cunoscutele theses ale manualelor scolastice, fãrã sã
þinã cont de situaþia de fapt a Bisericii3.

2 Cf. DS, 3930-3953; 3955-3997.
3 Cf. J. RATZINGER, Rapporto sulla fede, Pauline, Torino 1985, 39.
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La conciliu, Biserica noastrã localã n-a avut nici un reprezentant,
nici din ierarhie, nici din rândul clerului sau al laicilor. Unicul invitat
cu drept de vot a fost episcopul Marton Aron de la Alba Iulia, dar având
domiciliu obligatoriu dupã ieºirea din închisoare, nu i s-a permis sã
participe.

Conciliul s-a încheiat la 8 decembrie 1965. Tot ceea ce puteam afla
despre documentele conciliare auzeam doar de la postul de radio „Europa
Liberã”, ºi acela bruiat peste mãsurã.

Astfel informaþi, unii preoþi au început sã aplice ºi la noi unele
reforme liturgice, ca, de exemplu, altarul cu faþa spre popor ºi citirea
evangheliei în limba românã. Atitudinea lor a fost consideratã de ierar-
hia de atunci pripitã, dacã nu chiar „protestantã”. Cazul s-a petrecut
în Parohia Romano-Catolicã Hãlãuceºti, paroh fiind pãrintele Iacob
Ferenþ. Oricum, nu toþi preoþii au înþeles modul „lent” în care, chiar în
afara diecezei noastre, Biserica a trecut la aplicarea normelor stabilite
de conciliu. Acest lucru s-a desfãºurat lent, din cauza dificultãþilor reale
de a schimba modul de a gândi ºi de a acþiona, mod înrãdãcinat adânc
în situaþii ºi deprinderi vechi de veacuri.

Primul document care mi-a sosit în luna octombrie 1967 de la Paris
a fost constituþia Lumen gentium, în limba latinã ºi francezã. Ca pro-
fesor de dogmaticã, am început s-o citesc. La 9 decembrie o terminasem,
predând ºi studenþilor de atunci unele teme din ea. 

Vã mãrturisesc cã am întâmpinat multe greutãþi citind-o. Dificul-
tãþile nu erau de ordin lingvistic, ci de conþinut. Pânã atunci ºi dupã
aceea, pânã în 1974, am predat dogmatica în latineºte, urmându-l pe
Tanquerey4. Cele cinci volume de dogmaticã ale lui Tanquerey erau un
adevãrat patrimoniu doctrinar, dar metoda folositã de el era cea scolas-
ticã, accentul fiind mai mult defensiv decât pozitiv.

Conciliul al II-lea din Vatican, aºezând atât constituþiile, cât ºi cele-
lalte documente în „economia istoriei mântuirii”, urmând astfel perspec-
tiva sfinþilor pãrinþi ai Bisericii, a deschis o nouã perspectivã în cercetarea
teologicã, o nouã metodã de a preda teologia dogmaticã, în care noi, cei
de la Iaºi, nu eram încã destul de iniþiaþi. Ne mulþumeam cu transmi-
terea depozitului credinþei ºi cu condamnarea cât mai amãnunþitã a
erorilor ºi chiar a tendinþelor acelei theologie nouvelle, care apãruse în
rândul clerului francez, mai ales. Eram, altfel spus, ºi din cauza atacu-
rilor ºi a prigoanei comuniste, în stare defensivã, de autoapãrare. Aceasta
a fost situaþia informaþionalã ºi a predãrii teologiei dogmatice la noi în
perioada anilor 1958-1967.

2. Perioada aplicãrii Conciliului al II-lea din Vatican la noi 
între anii 1967-1975
Dupã anul 1967, situaþia socialã ºi eclezialã de la noi a început sã se

amelioreze întrucâtva. În 1964, Nicolae Ceauºescu, primul secretar al

4 Cf. A. TANQUEREY, Synopsis theologiae Dogmaticae, Desclée, Paris 1933.
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Partidului Comunist Român, a emis un decret prin care i-a eliberat din
închisori pe toþi deþinuþii politici. Atunci am cunoscut unii preoþi ieºiþi
din închisorile comuniste, pe pãrintele Asaftei Andrei (1970), fostul
prefect al Seminarului, pe pãrintele W. Clofanda, parohul de Botoºani,
pe pãrintele Ioan Mãrtinaº, paroh de Gherãeºti, iar din Arhidieceza de
Bucureºti, pe episcopul Schubert, Mons. Menges ºi alþii.

În aceastã situaþie de o oarecare destindere, deºi controlatã amã-
nunþit, am primit în particular, unul sau altul dintre profesori, noi cãrþi
de teologie, inclusiv documentele conciliare. La dogmaticã am început
sã-mi lãrgesc orizontul. La 1 martie 1974, am primit douã cãrþi de la
un preot francez, pãrintele Bremont, ºi anume: OTTO SEMMERLOTH,
S.J., L’Eglise,sacrement de la rédemption, Saint-Paul, Paris 1963, ºi
aceea a lui ADRIEN GREA, L’Eglise et sa divine constitution, Caster-
mann, Tournai 1965. Cu ajutorul acestor autori, am început sã înþeleg
mai bine documentele conciliare, deºi cãrþile lor fuseserã scrise înaintea
conciliului. Oricum, parcã deveneam mai sigur pe situaþie ºi mai dornic
de a pãtrunde noua perspectivã teologicã a conciliului.

În contextul social dificil al acelor ani, providenþa ne-a pregãtit un
dar pe care, personal, îl consider deosebit de important. Despre ce dar
e vorba? Îmi amintesc cã, prin 1972, mai ales în Muntenia, avuseserã
loc niºte inundaþii devastatoare. Multe localitãþi ºi instituþii fuseserã
inundate de ape. Ca gest de omenie, Caritas-ul german, prin distinsul
prelat Mons. Bayer, a trimis statului român, ca ajutor, douã microbuze
Volkswagen, dotate cu aparatele necesare pentru distilarea apei ºi cu
alte funcþionalitãþi. Profitând de ocazie, în calitate de rector al Institu-
tului Teologic Romano-Catolic din Iaºi, am înaintat o nouã cerere,
alãturând-o altora de acest gen, prin care ceream Departamentului
Cultelor aprobarea de a trimite cinci preoþi la Roma pentru a studia
teologia. Dupã multe opoziþii, intimidãri ºi examene, în anul 1973 am
reuºit ca, din cei ºase preoþi candidaþi, care au susþinut examenele
prescrise de Departamentul Cultelor în faþa comisiei de examinare
constituite ad hoc, sã trimitem trei, ºi anume: pãrintele Anton Lucaci,
pãrintele Ioan Robu (astãzi arhiepiscop de Bucureºti), ºi pãrintele Vladi-
mir Petercã. Dupã doi ani au mai plecat doi: pãrintele Alois Fechet ºi
subsemnatul. Acesta a fost, dupã pãrerea mea, momentul providenþial
de a putea veni în contact direct cu cei ce participaserã la conciliu, un
moment istoric care ne-a permis ca, dupã o întrerupere de peste treizeci
ºi doi de ani, sã reluãm contactul direct cu teologia romanã.

3. Perioada anilor 1975 - 2003
Adevãrata teologie a Conciliului al II-lea din Vatican mi-am însuºit-

o la Roma în anii de specializare teologicã. Acolo am avut darul de a
audia profesori de teologie care participaserã ca experþi în cadrul subco-
misiilor teologice ale conciliului ori au fãcut parte din rândul teologilor
atât de mult cãutaþi de episcopii sinodali în timpul conciliului.

Îi amintesc cu veneraþie ºi recunoºtinþã de Mons. Giovanni Vodopivec,
decanul Facultãþii de Teologie a Universitãþii Urbaniana, moderatorul
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principal al tezei mele de doctorat; de Don Burkhard Neunheuser
(O.S.B.), profesor de teologie dogmaticã la Institutul Pontifical de Litur-
gie din Roma ºi la Urbaniana; de Don Cipriano Vagaggini (O.S.B.),
rector ºi profesor de teologie liturgicã la Sant’Anselmo; de Don Salvatore
Marsili (O.S.B.), profesor de teologie liturgicã la Institutul de Liturgie
ºi la Gregoriana; de Don Jean Gribomont (O.S.B.), profesor de teologie
patristicã la Urbaniana, colaborator activ la Sources Chrétiennes; de
Don Adrien Nocent (O.S.B.), profesor la Institutul Liturgic din Roma
ºi la Urbaniana; de Joao Saraiva Martins, rectorul Universitãþii Urba-
niana, profesor de teologie sacramentalã (astãzi cardinal); de Acchile
M. Triacca (S.D.B.), profesor la Institutul Pontifical Liturgic ºi la Grego-
riana; de pãrintele Louis Ligier (S.J.), profesor de teologie la Grego-
riana ºi la Sant’Anselmo; de pãrintele Mario Erbetta, profesor de limbi
orientale la Urbaniana; de Tommaso Federici, profesor de teologie
biblicã la Institutul Pontifical Liturgic ºi la Urbaniana etc.

La aceºti teologi romani de excepþie trebuie sã îi adaug pe pãrintele
Yves Congar (O.P.), pe care l-am consultat special la Paris (Le Saulchoir),
în privinþa tezei mele despre „Misterul Bisericii locale”, ca ºi pe pãrin-
tele Karl Rahner (S.J.), pe care l-am audiat la Universitatea Urbaniana
din Roma. Lor le datorez faptul de a fi putut aprofunda teologia în
lumina Conciliului al II-lea din Vatican, îndeosebi constituþiile dogmatice
ºi decretul Unitatis redintegratio.

În 1979, în luna octombrie, m-am întors la Iaºi, unde mi-am reluat
catedra de dogmaticã, predând simultan ºi liturgia, în care eram licenþiat
la Sant’Anselmo din Roma.

Primul contact cu studenþii din anii 1979-1980 a fost deosebit de
plãcut ºi de încurajator. Studenþii, orientaþi deja în perspectiva conciliului
de actualul arhiepiscop Ioan Robu, care se întorsese de la Roma cu un
an mai înainte, erau însetaþi de teologie. Atunci s-au „deschis noi dru-
muri”, revista lor internã o dovedea, iar cursurile de teologie au început
sã aparã progresiv.

Referindu-mã la doctrina sacrã conciliarã, pot da mãrturie cã, în
general, profesorii din Institutul nostru ºi-au dat fiecare aportul pentru
a o transmite studenþilor. Ca profesor de sistematicã, conºtient fiind cã
realizãrile esenþiale ale conciliului sunt cele conþinute în cele patru
constituþii, am sã mã refer puþin la ele. Prezentarea lor metodicã am
fãcut-o în diferitele tratate apãrute la diverse edituri.

Din Lumen gentium reiese cã Biserica ºi-a însuºit în cadrul conci-
liului o mai clarã conºtiinþã despre identitatea ei cea mai profundã,
adicã aceea de a fi „un mister”, realizarea istoricã a planului mântuirii
lui Dumnezeu-Treime pentru toþi oamenii; aceea de a fi ca un sacra-
ment al tainicei comuniuni cu Dumnezeu ºi al unitãþii neamului ome-
nesc5; aceea de a fi pe pãmânt germenul ºi începutul împãrãþiei lui
Dumnezeu; aceea de a fi trupul lui Cristos vivificat de Duhul Sfânt, ca

5 Cf. LG 1; 5: EncVat 1/284; 289.
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ºi poporul lui Dumnezeu, poporul noii alianþe, în slujba cãruia Cristos
a instituit o ierarhie formatã din romanul pontif ºi episcopi. În acest
popor, laicii înºiºi au misiunea lor nobilã pe care o desfãºoarã în comu-
niune cu pãstorii orânduiþi de Duhul Sfânt pentru a conduce credincioºii
la mântuire6.

Din Dei Verbum reiese cã centrul vieþii Bisericii ºi sufletul întregii
teologii stã în Sfintele Scripturi ale Vechiului ºi Noului Testament, în
care Dumnezeu s-a autorelevat. Revelaþia aceasta ºi-a gãsit plinãtatea
în Isus Cristos. Ea este transmisã poporului lui Dumnezeu de cãtre sfin-
þii apostoli ºi de succesorii lor, episcopii, iar credincioºii trebuie s-o pri-
meascã cu credinþã, dându-ºi obsequium plenum mentis ac voluntatis7

cuvântului lui Dumnezeu. Scriptura, tradiþia ºi magisterul Bisericii sunt
astfel unite încât nu pot dãinui independent8. Scriptura ºi tradiþia
constituie regula fidei, norma credinþei Bisericii ºi sufletul teologiei9.

Cât priveºte constituþia Sacrosanctum concilium despre sacra liturgie,
am tratat special în cele douã volume intitulate Anamnesis ºi Euharis-
tia, sacramentul sacrificiului lui Cristos, ca ºi în Teologia fundamentalã
a sacramentelor. În ele arãt cã liturgia este exerciþiul preoþiei lui Cristos,
în care, prin intermediul semnelor sensibile, este oferit Tatãlui însuºi
cultul pe care i l-a adus Fiul sãu, înfãptuind simultan sfinþirea omului10.

În aceastã constituþie s-au pus bazele reformei liturgice care avea sã
fie actualizatã dupã conciliu, reformã ce urmãrea participarea activã ºi
rodnicã a credincioºilor la actele liturgice11. În liturgie, de maximã
importanþã este Sfânta Scripturã. Prin distribuirea textelor sacre în cei
trei ani liturgici, conciliul are meritul de a fi compus cel mai bogat
lecþionar din toate liturgiile creºtine.

Constituþia Gaudium et spes am prezentat-o în tratatul despre Dum-
nezeu unic în fiinþã ºi întreit în persoane, ca ºi în Escatologia creºtinã,
iar partea socialã a ei am prezentat-o în lucrarea Doctrina socialã a
Bisericii Catolice ºi în revista Verbum , 7-12 (15.05.1991), 92-105. În ele
am arãtat cã specificul acestei constituþii este deschiderea Bisericii
spre lumea contemporanã ºi implicarea ei într-un dialog cu lumea
modernã în continuã evoluþie. Temele dialogului sunt: actuala evoluþie
a lumii, rolul ºi îndatoririle omului în univers, sensul eforturilor indi-
viduale ºi colective, scopul creaþiei ºi al omului, misterul suferinþei ºi al
morþii, problema ateismului etc. În toate aceste probleme care
neliniºtesc inima omului, Biserica voieºte sã-l ajute, rãspunzând la cele
mai profunde întrebãri ale sale, în lumina revelaþiei12. Conciliul accen-
tueazã cã misterul omului se clarificã numai în misterul lui Cristos:

6 LG 30-38: EncVat 1/361-386.
7 DV 5: EncVat 1/877.
8 DV 10: EncVat 1/888.
9 DV 21; 24: EncVat 1/904; 907.
10 SC 7: EncVat 1/11.
11 SC 11: EncVat 1/18.
12 Cf. GS 10: EncVat 1/1350-1351; GS 22: EncVat 1/1390.
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Reapse nonnisi in mysterio Verbi incarnati mysterium hominis clarescit13.
Cristos este centrul ºi sfârºitul istoriei umane: „Biserica crede, de ase-
menea, cã în Domnul ºi Învãþãtorul ei se gãseºte cheia, centrul ºi sfâr-
ºitul întregii istorii umane”14.

O prezentare aparte a conciliului am fãcut-o în Mariologie. Acolo am
prezentat ºi desfãºurarea lucrãrilor din aula conciliarã, indicând ºi difi-
cultãþile întâlnite de pãrinþii sinodali în prezentarea misterului sfintei
Fecioare Maria. Dupã indicarea celor douã curente teologice în câmpul
mariologiei, am analizat tot capitolul al VIII-lea al constituþiei Lumen
gentium. Cu alte cuvinte, teologia dogmaticã din Seminarul nostru
urmeazã cu fidelitate magisteriul Conciliului al II-lea din Vatican.

Concluzie
În concluzie, ne întrebãm: Ce este Conciliul al II-lea din Vatican

pentru noi? Conciliul al II-lea din Vatican este un mare dar al Preasfin-
tei Treimi fãcut Bisericii, deoarece aceasta a ieºit din conciliu reînnoitã
în cultul sãu, în instituþiile sale ºi în modul sãu de a se prezenta îna-
intea altor religii ºi a lumii întregi. E necesar sã ne raportãm mereu la
el, deoarece acest conciliu a devenit o sfidare pentru Bisericã ºi pentru
lume. Trebuie sã-l facem cunoscut toþi, metodic, sã-l interpretãm în
mod adecvat, apãrându-l de interpretãrile tendenþioase. Demne de
urmat sunt ºi din acest punct de vedere enciclica lui Ioan Paul al II-lea
Fides et ratio (14.09.1998) ºi declaraþia Dominus Iesus (6.08.2000) a
Congregaþiei pentru Doctrina Credinþei. Din accentele acestor douã
documente magisteriale reiese cã mulþi catolici de astãzi nu cunosc
încã ºi nu apreciazã la justa lor valoare documentele conciliare.

Conciliul al II-lea din Vatican este „Marele Catehism al mileniului al
treilea”, deoarece a trasat pentru Bisericã drumurile ce vor trebui
neapãrat urmate în anii ce vor veni. Asemenea Sfântului Pãrinte actual,
vãd în conciliul ca atare „seminarul Duhului Sfânt”15. Cele spuse de
pãrinþii sinodali sub asistenþa activã a Duhului Sfânt la conciliu repre-
zintã o nouã ºi mai profundã pãtrundere a planului mântuirii, a miste-
rului etern ºi, totodatã, o marcare clarã a drumului de urmat de cãtre
cei care au primit misiunea de a face cunoscut acest mister lumii contem-
porane. Conciliul este de mare actualitate, deoarece noua evanghelizare
a lumii îºi are originea în documentele sale. Vatican al II-lea va continua,
de aceea, multã vreme sã fie o provocare pentru toate Bisericile ºi un
program pentru fiecare dintre noi16.

Fiecare slujitor al evangheliei ºi fiecare credincios trebuie sã-i mul-
þumeascã Duhului Sfânt pentru darul conciliului ºi sã se simtã constant

13 GS 10: EncVat 1/1385.
14 GS 10: EncVat 1/1351.
15 Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, Varcare la sogila della speranza, Arnoldo Mondadori,

Milano 1994, 173. Cf. ºi trad. românã, Sã trecem pragul speranþei, tr. Sorin Mãrculescu,
Humanitas, Bucureºti 1995, 195.

16 IOAN PAUL AL II-LEA, Varcare la sogila della speranza, 200.
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îndatorat lui, „revenind deseori la textele autentice ale conciliului
autentic”17.

În sfârºit, un aspect kerigmatic. Orice conciliu, pentru a da roade,
trebuie sã fie urmat de un val puternic de sfinþenie. Aºa a fost dupã
Conciliul Tridentin, care, tocmai datoritã sfinþilor ce au apãrut dupã el,
ºi-a atins scopul de adevãratã reformã. Mântuirea pentru Bisericã vine
din interior, dar aceasta nu înseamnã nicidecum cã vine din decretele
ierarhiei. Va depinde de toþi catolicii, de noi, cei de faþã, chemaþi sã-i
dãm viaþã, dacã Conciliul al II-lea din Vatican ºi documentele sale vor
fi considerate o perioadã luminoasã ºi pentru istoria Bisericii noastre
locale. Biserica nu are nevoie de reformatori, de gospodari, de funcþio-
nari ºi de organizatori, ci de noi sfinþi. Aceºtia au început întotdeauna
reforma, reînnoindu-se pe ei înºiºi în Cristos.

17 J. RATZINGER, Rapporto sulla fede, 29; 32.


