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Contextul în care trãim astãzi ridicã o problemã importantã pentru noi,
ºi anume modul cum ne raportãm la adevãr. Pentru unii, aceastã chestiune
nu meritã atenþie, fiindcã spiritul vremii este contrar oricãrui efort menit
sã-l gãseascã ºi sã-l punã în practicã; pentru alþii, ºi s-ar pãrea cã aceºtia sunt
din ce în ce tot mai puþini, adevãrul este preþios – trãirea în adevãr fiind con-
diþia de însãnãtoºire a vieþii umane în toate dimensiunile ei. Oricum, con-
statãm cã suntem invadaþi de ceea ce se opune adevãrului: contradicþia,
falsitatea, minciuna ºi eroarea. În modul nostru de a fi creºtini se instaleazã
o viziune reducþionistã despre lume, om, Bisericã ºi Dumnezeu, care face din
noi un popor de sclavi.

Domnul Isus Cristos a spus: „Adevãrul vã va face liberi” (In 8,32) ºi, din
perspectivã creºtinã, adevãrul este El care a zis: „Eu sunt calea, adevãrul
ºi viaþa” (In 14,6). Viaþa creºtinã se întemeiazã pe acest adevãr care, în accep-
þiunea sa biblicã, înseamnã mai mult decât conformitatea dintre ceea ce este
în subiectul gânditor ºi ceea ce este în realitate (adevãrul filozofilor greci).
Astfel, în Vechiul Testament, adevãrul reprezintã ceea ce este durabil, sigur,
demn de încredere ºi se traduce în viaþã prin fidelitate. Adevãrul lui Dum-
nezeu este fidelitatea sa faþã de Legãmântul cu poporul ales, iar adevãrul popo-
rului înseamnã fidelitatea faþã de Legãmântul cu Dumnezeu. Adevãrul este
contrazis de trãdare, de infidelitate faþã de Alianþa cu Domnul, adicã de pãcat.
Într-un mod analog, ºi pentru creºtini, adevãrul înseamnã fidelitatea faþã de
Legãmântul cu Cristos, cunoscut prin credinþã ca loc unic de manifestare a adevã-
rului despre Dumnezeu ºi despre om. Aºadar, adevãrul creºtin nu este o potri-
vire sau o argumentare, ci o revelaþie: prin întâlnirea cu Cristos, creºtinul
descoperã adevãrul despre sine, adicã faptul cã este un om în drum spre Dum-
nezeu. El este invitat sã accepte ºi sã-ºi însuºeascã cuvântul de adevãr care îi
descoperã identitatea ºi drumul pe care trebuie sã-l parcurgã. Rãmânând în
acest mod de înþelegere a adevãrului, ceea ce i se opune nu este atât eroarea ºi
înºelãciunea, cât, mai ales, minciuna, care perverteºte legãtura cu lumea, cu
aproapele ºi cu Dumnezeu, ºi care în Sfânta Scripturã are un nume, adicã
Satana. Acest adevãr originar, în lumina cãruia omul se descoperã pe sine însuºi
ca fiu al lui Dumnezeu, nu este un adevãr ca toate celelalte adevãruri, dar nici
nu le exclude, ci le cuprinde. De fapt, din acest adevãr primordial izvorãsc
celelalte adevãruri (de credinþã ºi de moralã) pe care le învaþã Biserica.



Adevãrul creºtin elibereazã de sclavia falsitãþii ºi a minciunii când este
acceptat ºi trãit de om cu toatã fiinþa lui. Rãsfoind paginile de sfinþenie din
istoria creºtinismului, putem constata cu uºurinþã cã, atunci când legãtura
creºtinului cu adevãrul se traduce prin obiceiul de a vedea critic în lumina
tainei lui Cristos – adicã a persoanei sale, a faptelor sale, a învãþãturii sale –,
orice idee care îi este proclamatã, orice propunere care se vrea acceptatã, orice
eveniment la care ia parte, atunci minciuna dispare de pe cerul sufletului sãu,
precum ceaþa dimineþii la rãsãritul soarelui. Dar, din pãcate, la mulþi creºtini,
aceastã viziune cri(s)ticã asupra realitãþii este destul de firavã.

Fãrã îndoialã, nu suntem noi generaþia cea mai vlãguitã sau coruptã din
istorie. Dacã ne întoarcem la contextul în care s-a nãscut ºi s-a manifestat
Adevãrul creºtin, gãsim douã personaje pe care, în grade diferite, le întru-
chipãm ºi noi; este vorba de sfântul Petru ºi de guvernatorul roman Pilat din
Pont. Petru reprezintã modelul omului care, dupã ce a minþit, gãseºte calea
de întoarcere la adevãr, pe când Pilat este reprezentantul omului indiferent
faþã de adevãr, în termenii filozofici din zilele noastre, e un fel de adept la
nihilismului.

Toþi evangheliºtii ne vorbesc despre atitudinea oscilantã a sfântului Petru
în faþa Adevãrului: Mt 26,69-75; Mc 14,66-72; Lc 22,55-62; In 18,15-18.25-27.
Iatã cum o descrie sfântul evanghelist Marcu: 

Pe când Petru era jos, în curte, a venit una dintre servitoarele marelui preot ºi,
vãzându-l pe Petru încãlzindu-se, l-a privit fix ºi i-a zis: „ªi tu erai cu Nazarineanul,
cu Isus”. Dar el a negat, spunând: „Nu ºtiu, nu înþeleg ce zici!” ªi a ieºit afarã în
faþa curþii. ªi a cântat cocoºul. Iar servitoarea, vãzându-l, a început din nou sã le
spunã celor care stãteau acolo: „Acesta este dintre ei”. Dar el a negat din nou. Dupã
câtva timp, cei care stãteau acolo i-au spus din nou lui Petru: „Cu adevãrat eºti
dintre ei, cãci eºti galileean”. Iar el a început sã se blesteme ºi sã jure: „Nu-l
cunosc pe omul acesta despre care vorbiþi”. ªi îndatã cocoºul a cântat a doua oarã.
Atunci, Petru ºi-a adus aminte de cuvântul pe care i-l spusese Isus: „Înainte de
a cânta cocoºul de douã ori, de trei ori mã vei renega”. ªi a izbucnit în plâns.

Acest eveniment din viaþa sfântului Petru surprinde, pentru cã, spre deose-
bire de ceilalþi ucenici, el apare deseori în Evanghelii ºi este mai legat de Învã-
þãtorul sãu. Sã amintim aici douã momente care dau mãrturie despre legã-
tura strânsã dintre Petru ºi Isus. Astfel, dupã discursul despre Euharistie,
mulþi ucenici l-au pãrãsit pe Domnul: „Atunci, Isus le-a zis celor doisprezece:
«Nu cumva vreþi sã plecaþi ºi voi?» Simon Petru i-a rãspuns: «Doamne, la cine
sã mergem? Tu ai cuvintele vieþii veºnice, iar noi am crezut ºi am cunoscut
cã tu eºti sfântul lui Dumnezeu»” (In 6,67-69). De asemenea, un alt moment
este acela când Petru recunoaºte persoana ºi misiunea lui Isus care i-a întrebat
pe ucenici: „Dar voi, cine spuneþi cã sunt?”, iar Simon Petru, luând cuvântul,
a rãspuns: „Tu eºti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu!” (cf. Mt 16,16).
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Chiar dacã Evangheliile ar prezenta numai aceste douã mãrturisiri ale
lui Petru, tot nu putem scãpa de urmãtoare întrebare: cum de a ajuns Petru
sã jure cã „nu-l cunoaºte pe omul acela”? Putem sã ne gândim la douã motive,
unul de suprafaþã ºi altul de adâncime1. Premisele renegãrii lui Petru se gãsesc
în urmãtorul text dupã evanghelistul Ioan: „Iar Simon Petru ºi celãlalt dis-
cipol îl urmau pe Isus. Acel discipol era cunoscut marelui preot ºi a intrat
împreunã cu Isus în curtea marelui preot, în timp ce Petru stãtea afarã, în
faþa porþii. Atunci, celãlalt discipol, care era cunoscut marelui preot, a ieºit
ºi a vorbit cu portãreasa ºi l-a lãsat ºi pe Petru sã intre” (In 18,15-16).

Potrivit spuselor lui Ioan, care îºi ascunde numele adevãrat sub vãlul
unui discipol cunoscut de marele preot, îndatã dupã fuga din Ghetsemani, în
momentul arestãrii lui Isus, el ºi prietenul lui, Petru, s-au oprit, ruºinaþi de
propria slãbiciune, ºi s-au hotãrât sã intre printre cei care-l însoþeau pe pri-
zonier, pentru a vedea ce se va întâmpla cu el. Dar Ioan are un avantaj: cu-
noaºte familia ºi casa marelui preot ºi nu întâmpinã dificultãþi la intrare.
Însã Petru, fie din cauza timiditãþii, fie pentru cã cineva îi cere sã se prezinte
la intrare, rãmâne afarã. Ioan a ajuns deja în curte ºi îºi dã seama cã prie-
tenul sãu nu este cu el, de aceea, se întoarce; o convinge pe portãreasã ºi
îl introduce în curte. Dar portãreasa este suspicioasã ºi îi pune mai multe
întrebãri; rãspunsurile mincinoase date de Petru sunt auzite ºi de cei din jur,
care constatã cã Petru minte.

Totuºi, minciuna lui Petru nu este cauzatã doar de niºte circumstanþe în
care a intrat fãrã sã bage de seamã. Eroarea lui are rãdãcini mai adânci în
mentalitatea timpului, pe de o parte, iar pe de alta, în egoismul sãu. Asemenea
celorlalþi israeliþi din vremea respectivã, Petru aºtepta un Mesia victorios din
punct de vedere social ºi politic, nu un Mesia eliberator de sub sclavia pãcatului.
Într-adevãr, „Petru este în mod paradoxal acela care îl mãrturiseºte pe Cristos,
dar ºi acela care se opune destinului de moarte ºi înviere profeþit de Isus, în
fine acela care reînnoieºte pentru el ispitirea din pustiu. El refuzã calea ascul-
tãrii ºi umilirii Slujitorului lui Iahve. Acest lucru explicã de ce se va împiedica
în misterul Slujitorului pe care îl va renega”2.

Aºadar, la Petru lipseºte viziunea supranaturalã, Petru se opune harului
revelãrii lui Cristos. Totuºi, de partea lui stã faptul cã refuzarea profeþiei Învã-
þãtorului depinde ºi de iubirea pe care o are faþã de Isus, dar este vorba de o
iubire umanã, plinã de slãbiciuni ºi de egoism. Petru se dovedeºte a fi slab ºi
nu se gândeºte sã se întãreascã prin rugãciune, aºa cum îi spusese Isus în
grãdina Ghetsemani: „Apoi a venit la discipoli ºi i-a gãsit dormind. Atunci i-a
zis lui Petru: «Aºa, n-aþi putut vehgea cu mine nici mãcar un ceas? Vegheaþi
ºi rugaþi-vã, ca sã nu intraþi în ispitã! Cãci duhul este plin de avânt, dar trupul
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1 Cf. G. GIORGIANI, „Pietro”, în La passione di Gesù, Editrice Rogate, Roma 1986, 69-76.
2 Cf. M.J. LE GUILLOU, L’Innocente, Città Nuova, Roma 1976, 244.
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este slab»” (Mt 26,40-41). Aºadar, în momentul adevãrului, Petru se gân-
deºte numai la sine ºi nu-l intereseazã nimic de Isus ºi de iubirea faþã de
el, pe care i-o mãrturisise de atâtea ori. Petru a înmormântat iubirea faþã
de Învãþãtorul sãu sub o avalanºã de egoism, de fricã ºi de imprudenþã, dar
nu a ucis-o. A fost de ajuns privirea Domnului pentru a îndepãrta mizeria
ºi a face sã strãluceascã flacãra, urmatã de recunoaºterea umilã a propriei
slãbiciuni ºi de încrederea fãrã margini în milostivirea lui Cristos. Sfântul
Leon cel Mare comenteazã acest moment ºi spune: 

Domnul l-a privit pe Petru ºi, deºi se afla în mijlocul calomniilor preoþilor, minciu-
nilor martorilor, injuriilor celor care îl loveau ºi îl batjocoreau, l-a întâlnit pe uce-
nicul pe care îl vãzuse deja zguduit ºi tulburat de acea privire. Adevãrul a pãtruns
în inima lui Petru, pentru a dezveli locul unde inima lui striga dupã îndreptare.
Era ca ºi cum o nu ºtiu care voce a Domnului i-ar fi spus: „Petru, de ce fugi? De
ce te închizi în tine? Întoarce-te la mine, fii tare, sunt eu”3.

Lecþia despre adevãr pe care ne-o dã Petru o putem formula în aceste cu-
vinte: creºtinii care spun cã au credinþã în Dumnezeu aºteaptã ca Dumnezeu
sã fie la îndemâna lor, sã intervinã cu puterea sa pentru a rezolva proble-
mele lor omeneºti. Dacã el nu face asta, ei riscã sã-ºi piardã credinþa pe care
o au. Nu se gândesc la faptul cã a avea credinþã înseamnã o rãsturnare a scãrii
de valori pe care ºi-au construit-o în timp, pentru cã nu mai sunt ei în centru,
ci Dumnezeu este centrul. Aºadar, existenþa creºtinã trebuie sã fie mãsuratã
de aºteptãrile lui Dumnezeu, nu de cele ale oamenilor.

În ce îl priveºte pe guvernatorul roman Pilat, iatã textul evanghelic care
ilustreazã laºitatea lui ipocritã ºi indiferenþa sa faþã de adevãr: 

Pilat a intrat din nou în pretoriu, l-a chemat pe Isus ºi i-a zis: „Tu eºti regele
iudeilor?” Isus i-a rãspuns: „De la tine însuþi spui aceasta sau þi-au vorbit alþii
despre mine?” Pilat a rãspuns: „Oare sunt eu iudeu? Poporul tãu ºi arhiereii te-au
dat pe mâna mea. Ce ai fãcut?” Isus a rãspuns: „Împãrãþia mea nu este din lumea
aceasta. Dacã împãrãþia mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat,
ca sã nu fiu dat pe mâna iudeilor. Dar acum împãrãþia mea nu este de aici”. Atunci,
Pilat i-a zis: „Aºadar, eºti rege?” Isus i-a rãspuns: „Tu spui cã eu sunt rege. Eu pentru
aceasta m-am nãscut ºi pentru aceasta am venit în lume, ca sã dau mãrturie despre
adevãr. Oricine este din adevãr ascultã glasul meu”. Pilat i-a zis: „Ce este adevãrul?”
Dupã ce a spus aceasta, a ieºit (In 18,33-38).

Din textul de mai sus se vede cum misterul întrupãrii Fiului lui Dumnezeu
nu este acceptat de o minte pãgânã, deºi nu era pãtatã de pãcat în acel proces
ºi, de aceea, ar fi putut sã primeascã propunerea adevãrului. Dar omul nu este
dispus ºi harul se pierde: pe de o parte, Pilat îºi dã seama cã acuzatul nu este
rãufãcãtorul despre care vorbesc duºmanii lui, iar pe de alta, aratã clar cã pe

3 Cf. LEON CEL MARE, Sermo, 41, 4-5.
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el nu-l intereseazã elucubraþiile spiritului ebraic. Nu-l intereseazã adevãrul
în care nu crede, vrea sã acþioneze potrivit convingerilor sale; totuºi, nu chiar
în întregime, pentru cã, în acest caz din urmã, ºi-ar risca propria carierã. De
fapt, pentru cariera sa sacrificã puþin câte puþin adevãrul ºi dreptatea4.

Pilat, ca om, era fricos, iar ca magistrat era nesigur, totuºi, când se hotã-
rãºte pentru ceva, se hotãrãºte pentru partea greºitã, fiindcã dã întâietate
intereselor sale. El se întreabã: „ce este adevãrul?” (In 18,38), dar nu nutreºte
dorinþa sincerã de a afla ce este adevãrul, ci vrea sã-ºi exprime neîncrederea
faþã de orice cãutare serioasã ºi faþã de orice concluzie sigurã. În felul acesta
se aratã a fi un reprezentant tipic al „raþiunii slabe”, acea „raþiune slabã”
care, sub forme tolerante ºi blânde, ajunge deseori sã devinã complice ºi
sã invite la comportamente nihiliste ºi disperate. Aceastã întrebare formu-
latã de Pilat ar fi cea mai potrivitã ºi mai meritorie, dacã nu ar fi pãtrunsã de
scepticismul aceluia care e convins dogmatic cã ultima întrebare posibilã nu
are un rãspuns. Atitudinea vechiului guvernator roman faþã de adevãr, aºa
cum reiese din Evanghelie, are ceva în comun cu „gândirea neputincioasã”
din zilele noastre; dacã ar trãi printre noi, ar putea deveni un foarte citit ºi
ascultat redactor de opinie.

„Ce este adevãrul? Dupã ce a spus aceasta, a ieºit” (In 18,38). Dupã cum
se vede, pe Pilat nu-l intereseazã rãspunsul, iese ºi se îndepãrteazã de acela
care putea sã satisfacã deplin aceastã cãutare fundamentalã ºi inevitabilã a
sufletului uman, iese ºi se îndepãrteazã de raþiunea, de bunul-simþ ºi de înþe-
lepciunea care mântuieºte5.

Lecþia lui Pilat se rezumã în exemplul lui trist, care se potriveºte tuturor
acelora ce cautã pacea bunei-conºtiinþe, dar nu acceptã sacrificiile pe care le
implicã. Oameni pe jumãtate sunt atâþia, o armatã fãrã sfârºit în istoria anticã
ºi prezentã. Poate ºi noi facem parte din ea, mai ales atunci când spunem cã
suntem creºtini, dar evanghelia rãmâne un fel de ornament extern ºi, în viaþa
concretã, nu acceptãm exigenþele ei severe. Dacã un obicei, o prietenie, un mod
de a lucra ºi de a-i trata pe alþii sunt cauzã verificatã a pãcatului, nu putem
sã ne mulþumim cu asigurãri vagi pentru noi înºine ºi pentru Dumnezeu, nici
nu putem sã ºtergem o corupþie sau un furt obiºnuit cu un bãnuþ dat de
pomanã la intersecþii sau prin ascultarea unei sfinte Liturghii, dupã cum nu
se vindecã de un rãu care trebuie extirpat cel care ia doar o pastilã. Trebuie
sã fim tari ºi sã mergem pânã la capãt, oricât ar costa, dacã vrem coerenþã ºi
loialitate. Numai în felul acesta putem sã dãm mãrturie despre adevãr, ase-
menea lui Cristos; vom fi de partea adevãrului ºi vom auzi glasul lui.
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4 Cf. G. GIORGIANI, „Pilato”, în La passione di Gesù, 115-121.
5 G. BIFFI, Una sorte bellissima. Piccolo dizionario del cristianesimo, Piemme, Casale Mon-

ferrato 2003, 241-242.
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Aºadar, izvorul mântuirii nu constã în a ne face acceptaþi omeneºte de
cât mai mulþi, ci în adevãrul lui Dumnezeu. Acel adevãr al lui Dumnezeu,
care, propus fãrã echivoc ºi rezerve, trebuie mai întâi sã ne cucereascã inte-
gral pe noi înºine ºi apoi, prin existenþa noastrã creºtinã, sã-l ilumineze ºi
pe aproapele.

Lumea are nevoie de a redescoperi sensul fiinþei, adicã al adevãrului, ºi
caracterul primordial al fiinþei în raport cu averea ºi cu apariþia în lume sau
în mijloacele de comunicare socialã. De fapt, mulþi ard de sete dupã luminã.
Adevãrul este fiinþa care intrã într-o comuniune de viaþã cu mintea noastrã;
hrãneºte ºi face sã creascã spiritul nostru; deºi este condiþionat în multe
feluri, omul ajunge prin adevãr la o libertate autenticã: „Adevãrul vã va face
liberi” (In 8,32).

Cultul adevãrului nu poate fi separat de iubire. Dintr-o revãrsare a iubirii,
Tatãl s-a arãtat oamenilor în Fiul sãu unul-nãscut, ni l-a dat ca „luminã ce
lumineazã pe fiecare om” (In 1,9). Acelaºi elan de iubire ar trebui sã ne urneascã
din loc ºi sã pornim în a-l face cunoscut tuturor oamenilor pe Dumnezeul
adevãrat ºi pe acela pe care el l-a trimis: Isus Cristos (cf. In 17,3).

Mizeria fiilor lui Adam este mare ºi de multe feluri; cu toate formele sale,
aceastã sãrãcie trebuie sã atingã inima noastrã ºi sã trezeascã în noi gene-
rozitatea activã. Dar mizeria lor cea mai mare constã în aceea cã nu cunosc
cum stau lucrurile cu ei înºiºi, ignorã destinul lor, nu ºtiu dacã este sau nu
o mântuire dincolo de aceastã lume care ar putea sã-i scape de absurdul unei
existenþe fãrã scop, fãrã orizont, fãrã semnificaþie. A veni în întâmpinarea
acestui fel de nefericire prin evanghelizare este caritatea ce poate fi exercitatã
de comunitatea creºtinã. Aici ne paºte un pericol ºi trebuie sã fim atenþi: existã
mereu riscul de a confunda consacrarea noastrã absolutã faþã de adevãr cu
închistarea noastrã mentalã, cu îndãrãtnicia, cu incapacitatea de a înþelege
perspectivele celuilalt. Contra acestui pericol trebuie þinut în viaþã simþul
adevãrului ca supunere umilã faþã de planul lui Dumnezeu, un plan care este
întotdeauna mai vast decât gândurile noastre. De asemenea, sã nu uitãm cã
ni s-a propus: „bucuraþi-vã cu cei ce se bucurã ºi plângeþi cu cei care plâng”
(Rom 12,15), dar nu stã scris nicãieri cã în numele solidaritãþii trebuie sã greºim
cu cei care greºesc ºi sã ne rãtãcim cu cei care sunt rãtãciþi6.

Deoarece se pare cã mulþi dintre noi stau mai mult umbra lui Pilat decât
cea a lui Petru, termin cu aceastã rugãciune formulatã de K. Rahner: „Împrãºtie
întunericul inimii mele ºi fã, Doamne, ca adevãrul tãu, al umilinþei, al fideli-
tãþii, al speranþei împotriva oricãrei speranþe, sã fie în mine fericitã încredere
în puterea ta, care biruie când tu eºti înãlþat pe cruce ºi atragi totul la tine.
ªi inima mea”.

6 Cf. G. BIFFI, Una sorte bellissima, 245-246.
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