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Ceea ce îi desparte pe oamenii zilelor noastre nu este atât diversitatea partidelor
politice, ci problematica socialã. Îºi va impune pânã la urmã punctul de vedere
egoismul burghez sau spiritul de sacrificiu, adicã societatea ca sursã imensã de
exploatare în beneficiul celor sãraci ºi neputincioºi? Sunt oameni care posedã prea
mult ºi doresc sã aibã ºi mai mult. Existã, însã, mult prea mulþi oameni, mult prea
mulþi, care nu au minimul necesar pentru viaþã, care nu au nimic (Un misionar
al caritãþii, Frederic Ozanam).

11..  SSããrrããcciiaa  îînn  ppaaggiinniillee  BBiibblliieeii  

Sfânta Scripturã este întotdeauna de partea celor sãraci ºi nevoiaºi, ei sunt
privilegiaþii prin excelenþã a lui Dumnezeu. Aºa a fost ieri, aºa este ºi astãzi,
de fapt, atât Vechiul, cât ºi Noul Testament acordã o atenþie cu totul deose-
bitã acestei categoriei de oameni, iar cel de al doilea Testament îi numeºte
nici mai mult, nici mai puþin, fericiþi, „pentru cã a lor este împãrãþia cerurilor”
(Mt 5,3). Sãrãcia nu este niciodatã prezentatã ca un ideal de urmat, dimpo-
trivã, ea este un rãu pe care noi îl datorãm, în primul rând, pãcatului (cf. Prov
6,9-11; 10,4; 21,17 etc.). Idealul fiecãrui evreu este prezentat în Cartea Pro-
verbelor în rugãciunea lui Agur: „Sãrãcie sau bogãþie nu-mi da, ci dã-mi sã
mãnânc atâta pâine de cât am nevoie, ca nu cumva, dupã ce mã voi sãtura,
sã mã lepãd de tine ºi sã spun: «Cine este ca Domnul?» Ca nu cumva, dupã ce
voi sãrãci, sã mã apuc de furat ºi sã iau în deºert numele Dumnezeului meu!”
(Prov 30,8-9).

Dacã apelãm la Noul Testament, ºirul exemplelor e ºi mai evident. Înainte
de toate, exclamãm ºi noi împreunã cu apostolul Paul; „Vai mie dacã nu ves-
tesc evanghelia!”, la care aº adãuga: dacã nu vestesc sãracilor evanghelia,
pentru cã „a lor este împãrãþia cerurilor!”, atunci, într-adevãr, merit excla-
maþia vai mie! Trebuie sã citim acest verset fundamental din Predica de pe
Munte în lumina dimensiunii spirituale pe care tradiþia religioasã a Vechiului
Testament o acorda cuvântului sãrac1. Nu existã un consens unanim asupra

1 Din punct de vedere etimologic, termenul sãrac este exprimat în ebraicã cu ’ebyôn sau
’anaw, în timp ce în greacã este redat prin BJTP`H, care a fost preluat, la rândul sãu, în limba
latinã cu termenul de pauper.



sensului acestui cuvânt în paginile Vechiului Testament. Limba greacã folo-
seºte expresia @\ BJTP@\ pentru corespondentul ebraic folosit în Is 29,19; 61,1;
Ps 69,33; Prov 14,21 etc. De fapt, acest termen se referã la un concept fluid
în care e perceput cuvântul sãrãcie, concept ce a fost înþeles, de cele mai multe
ori, în sens religios. Sãrãcia, care la început se rãsfrângea asupra domeniului
social, devine încetul cu încetul un concept fundamental referitor la atitudinea
sufleteascã. Cel sãrac devine astfel alesul lui Dumnezeu, receptiv la harul ºi
binecuvântarea sa ºi dispus sã îndeplineascã întru totul voinþa sa2. Nu e un
lucru de nimic sã vestim evanghelia tocmai celor de jos ai societãþii, pentru cã
Dumnezeu i-a ales sã fie pentru totdeauna partea sa de moºtenire (cf. Ps 16,5).

Cu alte cuvinte, cei sãraci sunt aleºi, privilegiaþii ºi parteneri ai lui Dum-
nezeu prin excelenþã. Sãracii sunt obiectul iubirii speciale din partea lui
Dumnezeu-Tatãl, sãracii sunt cei ce sunt invitaþi ºi stau cu Domnul la masã,
un semn de dragoste nemãrginitã. De aceea, îndurarea sa faþã de sãraci este
o adevãratã datorie a dragostei frãþeºti (cf. Fap 2,45; Rom 15,26; 2Cor 8,13-15;
9,12; 11,9; Iac 2,15-19), iar ajutorul pe care noi îl dãm lor în momentele de
restriºte va fi întru totul rãsplãtit de Domnul: „Când dai un ospãþ, invitã
sãraci, schilozi, ºchiopi, orbi, ºi vei fi fericit, cãci ei nu pot sã-þi înapoieze” (Lc
7,14). 

1.1. Sãracii în Vechiul Testament

O datã cu stabilirea evreilor în Pãmântul Fãgãduinþei, s-au constituit pri-
mele proprietãþi constând din acapararea de pãmânturi ºi bunuri de tot
felul; atunci au apãrut ºi primii sãraci în popor. Legislaþia mozaicã conþinea
nenumãrate prevederi în favoarea lor, dintre care le-aº menþiona doar pe cele
mai importante:

a) spicele de grâu sau strugurii lãsaþi în urmã pe câmp, pentru a fi culeºi
de cei sãraci (Lev 19,9-10; 23,22);

b) salariul muncitorului trebuia plãtit înainte de cãderea serii (Lev 19,13);
c) anii sabatici sau cei jubiliari au fost foarte importanþi, mai ales pentru

sclavii care îºi pierduserã libertatea. Aceºtia puteau sã-ºi recapete, cu acest
prilej, din nou drepturile ºi libertatea de odinioarã (Lev 25,1-55).

Asemenea legi nu au fost în Israel întotdeauna respectate, cãci era o datorie
sfântã pentru fiecare evreu de a veni în ajutorul celor sãraci (cf. Neh 5,1-15).
Dumnezeu îl recompenseazã pe cel care face pomanã celor nevoiaºi (cf. Prov
3,27-28; Sir 4,1-10). Cartea Deuteronomului, dimpotrivã, acceptã nevoile
celor sãraci, mai ales ale vãduvelor ºi orfanilor, dar ºi a strãinilor ºi a celor
nevoiaºi. Am putea spune cã Deuteronomul înºirã toate nedreptãþile sociale,
deºi poporul israelit nu cunoºtea încã pe vremurile acelea ce însemnau de
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2 Cf. A. GELIN, Les pauvres de Jahve, Paris 1935, 28-29.
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fapt, inegalitãþile sociale. Încetul cu încetul, poporul nu a respectat legile pe
care Domnul le-a fãcut cunoscute de-a lungul timpului. Îndeosebi pe vremea
lui David ºi a lui Solomon, când au apãrut în Israel primele structuri urbane,
s-a fãrâmiþat raportul, ºi aºa fragil, existent pânã atunci între cei bogaþi ºi
sãraci. Profetismul israelit, la rândul sãu, i-a condamnat neîncetat pe cei care
îi asupreau pe cei sãraci ºi lipsiþi de orice apãrare, pe vãduve, pe vârstnici, pe
copii. Printre aceºtia s-au remarcat, mai ales, profeþii scriitori, cum ar fi: Isaia,
Ieremia, Ezechiel, Amos, Miheea etc. Revendicãrile celor obidiþi sunt prezen-
tate nu o datã ca fiind adevãrate proteste sociale. Iatã câteva exemple luate
din scrierile profeþilor care îi aparã cu consecvenþã pe cei sãraci ºi pe cei loviþi
de soartã; apãrându-i pe ei, apãrã interesele lui Dumnezeu aici, pe pãmânt
(cf. Am 8,4-6; Mih 3,2-7; Is 3,13-15). Profetul Miheea, mai mult decât ceilalþi,
se ridicã în apãrarea celor sãraci, pentru cã din sãraci devin ºi mai sãraci.
Glasul lui Miheea rezumã, de fapt, învãþãtura profeþilor în ceea ce priveºte
lãcomia celor bogaþi: „Ei poftesc þarini ºi le rãpesc, ei poftesc case ºi pun mâna
pe ele; ei calcã cu silnicie drepturile stãpânului ºi ale casei lui, ale stãpânului
ºi ale moºtenitorului lui!” (Mih 2,2).

1.2. Sãracii în viziunea Noului Testament

Noul Testament face o diferenþã între sãrãcia materialã ºi cea spiritualã,
aº spune cã, la sãrãcia materialã, Noul Testament adaugã acum un alt atribut
ºi mai cumplit, acela de sãrãcie spiritualã, cum ar fi abandonarea, smerenia,
umilinþa etc. De altfel, o astfel de sãrãcie o are Isus în vedere în Predica de
pe Munte. Aceastã Magna charta a celor ce vor sã-l urmeze pe Isus din Nazaret,
în varianta lui Matei, debuteazã cu cuvinte pline de mângâiere la adresa celor
sãraci ºi neputincioºi: „Fericiþi cei sãraci cu duhul3, cãci a lor este împãrãþia
cerurilor” (Mt 5,3). În aceiaºi termeni absolut surprinzãtori, ºi evanghelistul
Luca îºi începe fericirile în varianta sa: „Fericiþi voi, cei sãraci, cãci a voastrã
este împãrãþia lui Dumnezeu” (Lc 6,20).

3 Fericirea celor sãraci, la Luca, se referã la necesitãþi pãmânteºti, în timp ce, la Matei, prin
adãugirea textualã „cu duhul” ,se referã la toþi aceia care sunt sãraci în faþa lui Dumnezeu,
dar care ºi-au pus toatã speranþa lor în Domnul. Ps 34,37 ºi 69,33-37 au fost compuºi în funcþie
de aceastã sãrãcie, având în spatele lor toatã experienþa vetero-testamentarã. Pe vremea lui
Isus Cristos, sãrãcia a atins cote nemaiîntâlnite în societatea iudaicã (cf. Magnificat, Lc 1,46-55),
de aceea, Isus vesteºte celor sãraci vestea cea bunã (cf. Lc 4,18 construit pe Is 61,1; Mt 11,5;
Lc 7,22). Isus nu-ºi limiteazã chemarea sa numai la mântuirea restului sfânt al lui Israel, ci
la toþi aceia care sunt conºtienþi de sãrãcia lor materialã sau spiritualã ºi s-au abandonat cu
totul milei ºi milostivirii divine. Interesant cã ºi membrii comunitãþii de la Qumran se consi-
derau ca fiind cei sãraci sau cei umiliþi; alteori, se adãuga textul în discuþie cu duhul (cf. 1QM
14,7; 1QH 14,3), sau alteori cu harul (cf. 1QH 5,22). Membrii comunitãþii de la Qumran
aveau conºtiinþa cã ei alcãtuiesc prin excelenþã o comunitate a celor sãraci (cf. 4QpPs 37). Cf. R.
SCHNACKENBURG, Matthäusevangelium 1,1-16,20, Die Neue Echter Bibel, Würzburg 1985, 46-47.
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Este greu de spus ce anume intenþiona sã exprime Matei prin expresia
„sãraci cu duhul”. Foarte probabil, el avea în vedere atitudinea sufleteascã
descrisã de noi mai sus ºi raportatã la o stare de sãrãcie realã ºi o abando-
nare totalã, care aducea cu sine în mod implicit o dependenþã filialã faþã de
Tatãl ceresc4. Sãraci cu duhul este însãºi dispoziþia fundamentalã cerutã
acelora care voiau sã intre în împãrãþia cerurilor, ºi tocmai de aceea, împã-
rãþia aparþine înainte de toate celor sãraci cu duhul atât acum, cât ºi la con-
sumarea ei finalã. Termenul sãrac este sinonim cu cel de servitor sau slujitor,
bineînþeles, ca titlu onorific. Mai târziu, ºi cei drepþi sau sfinþi erau asimilaþi
celor sãraci. Acest proces de asimilare s-a accentuat o datã cu apropierea erei
mesianice propriu-zise, aºa încât Maria a anticipat mesajul iniþial al Fiului
ei în rugãciunea Magnificat, spunând: „I-a rãsturnat pe cei puternici de pe
tronuri ºi i-a înãlþat pe cei umili” (Lc 1,52). 

Seria fericirilor este completatã prin blestemarea celor bogaþi în viziunea
Discursului de pe câmpie din Evanghelia lui Luca (6,24-25)5. Mai mult decât
profeþii vechii alianþe, Noul Testament ne aratã cã Mântuitorul a voit sã trã-
iascã în sãrãcie liber acceptatã: „Cunoaºteþi doar bunãtatea Domnului nostru
Isus Cristos, care, din bogat ce era, s-a fãcut sãrac pentru voi, ca voi sã vã îm-
bogãþiþi din sãrãcia lui” (2Cor 8,9). 

Fãrã îndoialã, acesta este motivul pentru care apostolul Iacob le cere pri-
milor creºtini sã le vinã în ajutor celor sãraci (Iac 2,5-9). La fel, bãtrânul
Simeon ºi proorociþa Ana, care aºteptau cu multã nerãbdare mângâierea lui
Dumnezeu, erau sãraci în adevãratul sens al cuvântului, adicã sãracii la
care fac aluzie diferitele scrieri mesianice (Lc 2,25). De fapt, în mijlocul
acestor sãraci ºi obidiþi, speranþele mesianice nu au fost niciodatã înãbu-
ºite, ele, dimpotrivã, se prelungesc pânã la nivelul Noului Testament, ºi au
fost primii care l-au primit cu bucurie pe Isus Cristos (cf. Lc 1,51-53; 2,8-14;
25-38). În egalã mãsurã, Isus nu uitã nici o clipã de necesitãþile materiale ale
celor sãraci (cf. In 13,29). Membrii comunitãþii de la Ierusalim ºi-au vândut
bunurile ºi au pus banii obþinuþi la picioarele apostolilor, ca aceºtia sã-i îm-
partã sãracilor ºi nevoiaºilor. În acest mod, prima comunitate s-a îngrijit
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4 Vezi pericopa mai generalã din Mt 6,25-34.
5 A fi fericit nu trebuie considerat ca o calitate, ci ca un paradox. Fericit nu este acela care

este vãzut ca atare în perspectivã umanã, ci fericit poate fi numai acela care este considerat
astfel de Dumnezeu, adicã cei sãrãci, cei flãmânzi sau cei întristaþi. Fericirea este un mod de
exprimare sapienþial cunoscut atât în literatura profanã, cât ºi în literatura vetero-testamen-
tarã. Pentru vechii greci, :"6VD4@H însemna liber de griji ºi de dureri, ºi, ca atare, era un atribut
specific zeilor. Pentru evrei, dimpotrivã, cuvântul respectiv se referea la o fericire de ordin ma-
terial, de cele mai multe ori, la rãsplata datoratã celor care observau Tora. Pentru noi, creºtinii,
cuvântul :"6VD4@H se referã la o fericire eminamente spiritualã, care îºi trage originea din în-
sãºi participarea la împãrãþia lui Dumnezeu. Cf. :"6VD4@H, în Grande Lessico del Nuovo Tes-
tamento, VI, 971-999.
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mult ºi continuu de cei sãraci (cf. Fap 2,44.45; 4,34)6. Apostolul Paul, la rândul
sãu, s-a strãduit pe orice cale sã vinã în ajutorul comunitãþii de la Ierusalim,
prin contribuþia din partea comunitãþilor provenite din pãgânism7. Sãrãcia
efectivã nu a fost niciodatã privilegiul unei anumite clase, dimpotrivã, toþi
creºtini sunt chemaþi sã o practice, cãci ea trebuia sã fie în acord cu viaþa
spiritualã, profundã ºi intimã, ºi condiþia materialã propriu-zisã a celui care
crede în Cristos. Iatã câteva exemple luate din multele parabole ale Noului
Testament. Ele abordeazã într-o formã sau alta veºnica problemã a sãrãciei,
ceea ce ne dovedeºte faptul cã Isus i-a avut pe sãrãci mereu la inima sa:

Zãdãrnicia avuþiei (Lc 12,13-21);
Bogatul nemilos ºi Lazãr cel sãrac (Lc 16,19-31);
Economul necinstit (Lc 16,1-8);
Tânãrul bogat (Mt 19,16-26) ºi multe altele.

1.3. Un exemplu trist: parabola bogatului nesãbuit (Lc 12,16-21)

Avem aici de-a face, într-un context de acþiune mult mai larg, cu învãþã-
tura lui Isus Cristos despre atitudinea pe care omul noii alianþe trebuie sã
o adopte faþã de bunurile ºi bogãþiile acestei lumi. Pericopa respectivã se
împarte în patru pãrþi bine definite între ele, ºi care abordeazã aceeaºi temã,
însã sub diferite unghiuri:

a) avertisment general vizavi de o cerere cu caracter particular (v. 13-15);
b) parabola propriu-zisã a bogatului nesãbuit (v. 16-21);
c) aviz adresat discipolilor lui Isus contra grijii excesive dupã hranã ºi îm-

brãcãminte (v. 22-32);
d) partea finalã se referã la îndemnul creºtin de a face pomanã (v. 33-34).
Din cele de mai sus, se vede clar cã Isus abordeazã tema bogãþiei ºi, im-

plicit, a sãrãciei într-un context general ºi bine echilibrat. Din capul locului
trebuie spus, Isus nu umblã aici cu jumãtãþi de mãsurã, El cere celui ce crede
o hotãrâre clarã, definitivã ºi lipsitã de orice fel de ambiguitate. Parabola res-
pectivã abordeazã o tematicã de maximã importanþã pentru societatea iudaicã
a timpului sãu, dar care este valabilã ºi pentru vremurile care vor urma, zãdãr-
nicia avuþiei. Acest lucru reiese într-un mod deosebit în evidenþã din înseºi
cuvintele lui Isus adresate ucenicilor sãi: „Fiþi atenþi ºi pãziþi-vã de orice lã-
comie; deoarece chiar ºi atunci când cineva este bogat, viaþa lui nu constã în
ceea ce are” (Lc 12,15)8.

6 ªi cazul lui Anania ºi al Safirei, care a încercat sã doseascã o parte din banii obþinuþi
(cf. Fap 5,1-11).

7 În special în textul din 2Cor 8,1-5, Paul expune aici sfatul sãu, pe care mereu l-a avut la
inima sa generoasã.

8 Versetul 15 se înrudeºte din punct de vedere al conþinutului cu versetul 34: „Unde este
comoara voastrã, acolo este ºi inima voastrã!”
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Lãcomia ºi dezmãþul, despre care Isus ne vorbeºte aici, conform iudais-
mului biblic, þin de greºelile principale ale pãgânilor9. Respectiva concluzie
explicã pentru ce Isus refuzã categoric sã se ocupe de probleme pecuniare.
Se ºtie cã banii pentru cel ce crede nu constituie un scop în sine. 

Noutatea acestei parabole constã în faptul cã ea aduce în prim-plan ima-
ginea unui evreu oarecare, ºi nu a ucenicului lui Isus. Respingerea hotãrâtã
pe care Isus o aduce conceptului de bogãþie are la bazã un principiu foarte
simplu, ºi anume, ucenicul nu poate ºi nici nu trebuie sã amestece predi-
carea evangheliei cu aceea a dreptului profan. De asemenea, trebuie spus cã
cel ce presteazã asemenea servicii are dreptul la recompensã. Mai mult, Isus
este solicitat sã ia atitudine fermã în privinþa unei probleme temporale. Spre
surprinderea tuturor, Isus refuzã sã o facã10. El invocã în ajutorul afirmaþiei
sale o parabolã care, în aceastã formã, se gãseºte numai la evanghelistul Luca11: 

Un om bogat avea un ogor care a dat o recoltã îmbelºugatã ºi se gândea în sine:
„Ce mã fac pentru cã nu am unde sã-mi adun recolta?” Apoi ºi-a zis: „Voi face astfel:
voi dãrâma hambarele ºi îmi voi construi altele mai mari; voi aduna acolo tot grâul
ºi toate bunurile mele ºi voi spune sufletului meu: Suflete, ai adunat bunuri sufi-
ciente pentru mulþi ani. Odihneºte-te, mãnâncã, bea ºi desfãteazã-te!” Însã Dum-
nezeu i-a zis: „Nebunule, chiar în noaptea aceasta þi se va cere sufletul; iar cele
pe care le-ai pregãtit ale cui vor fi?” Aºa se întâmplã cu acela care adunã comori
pentru sine, dar nu este bogat înaintea lui Dumnezeu (Lc 12,16-21).

Fãrã îndoialã, avem de-a face aici cu una dintre cele mai emoþionante para-
bole, care abordeazã o temã mereu actualã: a fi sau a nu fi bogat înaintea lui
Dumnezeu. Este o temã în care poate cãdea victimã facilã fiecare. Aºa cum
am subliniat deja, Isus îºi construieºte parabola în jurul unui singur personaj,
„un om bogat”12. Am putea sã ni-l închipuim pe acest bogat ca fiind unul
dintre mulþii posesori de pãmânturi ale acelor vremuri. Faptul cã el angajeazã
un monolog, ºi nu un dialog, aºa cum ne-am fi aºteptat, în care avea spaþiu sã
intervinã ºi alþi interlocutori ai sãi, ne dã mult de gândit. Monologul prin care
se adreseazã sieºi este cã personajul vrea sã-ºi asigure viaþa prin cantitatea

DIALOG TEOLOGIC 13 (2004)

9 Isus are în vedere aici, în mod deosebit, desfrâul ºi idolatria. El îºi motiveazã poziþia sa
cu motivaþia cã este periculos sã se aºtepte totul în viaþa prezentã: „Ce-i foloseºte oare omului
sã câºtige lumea întreagã, iar pe sine sã se piardã, ori sã se pãgubeascã?” (cf. Lc 9,25).

10 În felul acesta, Isus se deosebeºte fundamental de Moise, care este numit ºef ºi judecãtor
al poporului (cf. Ex 2,14).

11 Evanghelistul Luca este cunoscut pentru faptul cã a cules unele dintre cele mai frumoase
parabole, aºa cum a fãcut-o ºi cu alte ocazii, ca, de pildã, parabola samariteanului milostiv
(10,29-37) sau a fiului risipitor (15,11-32). Aceastã parabolã are un fond puternic vetero-tes-
tamentar inspirat din Num 27,8-11 ºi din Deut 21,17.

12 La evanghelistul Luca, se întâmplã deseori ca personajele care intrã în scenã sã exprime
punctul lor de vedere prin intermediul unor monoloage (ex: 15,17-19; 16,3; 18,4; 20,13), pro-
cedeu ce se întâlneºte ºi la Matei în 21,38 ºi 24,48.
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de bunuri pe care pe neaºteptate le posedã13: „Ce mã fac pentru cã nu am
unde sã-mi adun recolta?”

Surprinde, de asemenea, stilul direct ºi autoritar prin care personajul se
adreseazã sieºi. El stabileºte un adevãrat monolog cu sine însuºi: „Suflete,
ai adunat bunuri suficiente pentru mulþi ani!” Cuvântul suflet se referã în
acest context, ca, de altfel, ºi alte cazuri din Vechiul Testament, la fiinþa vie,
integralã a omului sau la persoana sa directã14. În replicã, cuvintele lui Dum-
nezeu exprimau indirect, doar ca o formulã literalã, de stil, cât de nebunesc
este un asemenea comportament în ochii lui Dumnezeu, cel veºnic ºi bun.
Mai mult, el este un sentiment aducãtor de moarte ºi, în plus, anunþã sfâr-
ºitul inexorabil al omului ca proprietar al bunurilor ce i-au fost încredinþate
doar temporar de cãtre Creatorul a toate15. Avem de-a face, în acest caz, cu
o formã de exprimare impersonalã, ºi care se referã evident la Dumnezeu16.
Sensul acestor cuvinte se deduce de la sine: Dumnezeu îl cheamã pe bogatul
nesãbuit prin moarte din aceastã lume la judecata sa. 

În sfârºit, versetul 21 conchide parabola propriu-zisã, îndemnând cititorul
încã o datã sã mediteze asupra sensului creºtin al bogãþiei17. Sensul este cã
nu trebuie în nici un caz sã adunãm în mod egoist bogãþii, ci sã fim bogaþi
numai la Domnul. În felul acesta, evanghelistul Luca ºi-a ordonat materialul
provenind din Vorlage, dându-i un sens absolut nou, ºi care era destinat pentru
instruirea discipolilor lui Isus. Cuvintele Mântuitorului sunt un avertisment
adresat cãtre toþi oameni, dar, în special, cãtre toþi creºtini, despre cât de peri-
culoase sunt bogãþiile acestei lumi.

22..  CCoonntteexxttee  bbiibblliiccee

Tema sãrãciei e atât de vastã, ea prezentând nenumãrate faþete, ºi-n ace-
laºi timp, are nenumãrate ramificaþii, prezentând cele mai variate implicaþii,
încât bogãþia nu putea trece neobservatã de Biblie, ci, dimpotrivã, Biblia ia
mereu atitudine în favoarea celor sãraci ºi neapãraþi, a vãduvelor ºi a orfanilor.

13 Este semnificativã, în acest context, convingerea pe care o are Qoheletul în legãturã cu
bunurile acestei vieþi: „Atunci am preamãrit veselia, fiindcã nu e nimic mai bun pentru om
sub soare, fãrã sã mãnânce, sã bea ºi sã petreacã!” (Qoh 8,15).

14 În acest caz se poate traduce cu cuvântul viaþã, aºa cum este cazul ºi în alte locuri din Evan-
ghelia lui Luca (cf. Lc 6,9; 9,24; 12,22.23; 14,26; 17,33; 21,19).

15 Pe aceastã linie este compus Ps 39,7 care vorbeºte, desigur, în perspectiva Vechiului Tes-
tament: „Ca o umbrã trece viaþa omului, zãdarnic este tot zbuciumul sãu, adunã ºi nu ºtie cine
va culege strânsura lui!”

16 Cf. Lc 6,38 ºi 16,9.
17 Versetul în cauzã lipseºte din câteva manuscrise importante, altele îl adaugã, pur ºi simplu:

„spunând acestea, este scris: cel ce are urechi de auzit, sã audã”, ca în 8,8 sau în 14,35. El poate
fi interpretat ºi ca un apel la atenþie mãritã, aºa cum este cazul în Mc 4,9.
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Aceastã tematicã este deseori tratatã de Biblie, pentru cã ea defineºte în-
sãºi viaþa aceluia care crede ºi trãieºte prin Cristos. De fapt, în rândurile
care urmeazã, vom arãta cã tema sãracului sau a cea a sãrãciei biblice este
parte integrantã din însãºi cuvântul lui Dumnezeu. 

2.1. Sãracii în Israel

În ciuda tuturor mãsurilor legislative restrictive pe care Biblia le ia cu regu-
laritate, au existat în toate generaþiile sãraci în Israel. Unii au devenit sãraci
din cauze naturale, cum ar fi orfanii, vãduvele sau bolnavii. Alþii, dimpo-
trivã, au devenit sãraci din cauza propriilor greºeli, aºa este cazul celor trân-
davi sau neîndemânatici. Foarte adesea, autorii biblici le reproºeazã celor
bogaþi ºi puternici ai zilei oprimarea ºi exploatarea celor sãraci. Apãrarea pe
care profetul Natan o face în Cartea a doua a lui Samuel nu reprezintã o
situaþie imaginarã, ci este istoria tristã ºi realã a nedreptãþilor celui bogat
asupra celui sãrac, pentru motivul cã el are putere (cf. 2Sam 12,1-14). Este
o situaþie comparabilã cu cea din parabola lui Isus în care se vorbeºte despre
bogatul fãrã milã ºi Lazãr cel sãrac (cf. Lc 16,19-21). De fapt, parabola neo-tes-
tamentarã nu este altceva decât o reactualizare a parabolei vetero-testamen-
tare prin care este mustrat marele rege David pentru nedreptãþile comise faþã
de Urie Hetitul. 

Un alt caz – de data aceasta, profetul Amos face o declaraþie directã ºi în
termeni foarte realiºti – îi are ca protagoniºti pe cei bogaþi, care ºi-au fãcut
averi în mod nedrept: „Ei îl vând pe cel nevinovat pe bani, iar pe cel sãrac, pe
o pereche de încãlþãminte. Ei doresc sã vadã þãrâna pãmântului pe capul celor
sãrmani ºi calcã în picioare dreptul celor nenorociþi” (Am 2,6-7). 

În altã parte, profetul Amos se aratã la fel de indignat faþã de cei bogaþi,
care inventeazã fel de fel de motive faþã de cei sãraci, care, aºa cum se ºtie,
sunt întotdeauna o pradã uºoarã pentru cei ce îi exploateazã, folosind, în
cazul nostru, cântare false sau micºorând mãsurile acceptate în mod tradi-
þional: „Sã micºorãm efa, sã mãrim siclul ºi sã punem în loc cântare false”
(Am 8,5-6)18.

Oprimarea celor sãrãci este un subiect continuu înfierat de Biblie, prin ur-
mare, îl gãsim menþionat în aproape toate cãrþile biblice vetero-testamentare
(cf. Iob 20,19-23; 24,4.9.14; Ps 10,19; 37,14; Prov 30,14; Înþ 2,10; Is 3,14;
10,2; 32,7; Ier 5,28; Ez 22,29; Hab 3,14 etc.). De fapt, tema sãracilor ºi a celor
fãrã de apãrare ocupã un loc privilegiat în tot Vechiul Testament. 

Ea este prezentã ºi în Noul Testament, la fiecare paginã a sa. Apostolul
Iacob îi înfiereazã cu multã vehemenþã pe iudeii contemporani lui de modul

DIALOG TEOLOGIC 13 (2004)

18 Cf. Lev 19,35-36; Dt 25,13-16; Os 12,8; Mih 6,11.
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lor pãrtinitor faþã de cei sãraci. De fapt, Iacob pune în practicã învãþãtura
fãrã compromis a lui Isus Cristos privindu-i pe cei sãraci ºi oprimaþi: „Oare
nu i-a ales Dumnezeu pe cei sãraci în ochii lumii, dar bogaþi în credinþã, ca
moºtenitori ai împãrãþiei pe care el a promis-o celor care îl iubesc? Dar voi
l-aþi dispreþuit pe cel sãrac! Oare nu bogaþii sunt cei care vã asupresc ºi vã
târãsc prin tribunale? Oare nu ei insultã numele cel sfânt care a fost invocat
asupra voastrã?” (Iac 2,5-7)

2.2. Cauzele sãrãciei

În viziunea Bibliei, sãracii sunt cu regularitate privilegiaþi de Domnul. Pe
de altã parte, sãracii sunt în mod natural victimele propriei lor neputinþe din
cauza condiþiilor sociale de viaþã nedrepte. De aceea, cel sãrac este numit de-
seori cel nenorocit (cf. Prov 10,15), el este vãzut cu ochi rãi de prietenii sãi
(cf. Prov 14,20; 19,7), este, pur ºi simplu, uitat de toþi (cf. Prov 9,15) ºi, de
aceea, este timid ºi nici nu îndrãzneºte nici mãcar sã-ºi ridice glasul în adu-
nare (cf. Prov 18,23).

În paginile Noului Testament, apostolul Iacob ia apãrarea celor sãraci, do-
vedind încã o datã cã numai cel sãrac ºi obidit, cel care intrã în adunarea
celor bogaþi, este cel care îl ascultã acum. Apostolul Iacob arãtã o simpatie
deosebitã faþã de cei sãraci, care nu sunt mai prejos cu nimic: „Cãci dacã ar
intra în adunarea voastrã un om cu inel de aur, cu haine luxoase ºi ar intra
ºi un sãrac cu haine ponosite, iar voi v-aþi uita la cel care poartã hainele lu-
xoase ºi i-aþi spune: „Luaþi loc aici”, iar celui sãrac i-aþi spune: „Tu stai acolo”
sau: „Stai jos, la picioarele mele”, nu aþi judeca în mintea voastrã ºi nu aþi
deveni judecãtori cu gânduri perverse?” (Iac 2,2-3).

2.3. Sãracii nedrepþi

Biblia nu face un secret din faptul cã cei sãraci sunt deseori cauza de fãrâ-
miþare a comunitãþii evreieºti. De fapt, cauzele de fãþãrnicie creeazã în mod
nedrept impresia cã ei sunt cei obidiþi. De aceea, este tot atât de adevãrat cã
existã sãraci rãu intenþionaþi (cf. Prov 28,3) sau sãraci falºi (cf. Prov 13,7).
Existã, de asemenea, sãraci nedrepþi (cf. Sir 13,22) sau sãraci orgolioºi (cf. Sir
25,2), care cautã mereu propriul interes.

În paginile Noului Testament, evanghelistul Luca ne vorbeºte despre cel
bogat ºi ofranda vãduvei în parabola din 21,1-4. Nu ºtim ce sã admirãm mai
întâi, spiritul larg ºi generos al acelei bãtrâne, care adunase cu greu doi bãnuþi,
sau pe cei bogaþi, care ofereau numai din prisosul lor, doar de vãzul lumii dim-
prejur. Bãtrâna, despre care ne vorbeºte Mântuitorul, a pus tot ce avea la viaþa
ei. Iatã cum este deosebit de importantã intenþia cu care dãruim ceva. Isus
este atent ºi la acest lucru, mãrunt la prima vedere, dar important în eco-
nomia mântuirii. Aceastã bãtrânã este cu adevãrat sãracã cu duhul (Mt 5,3),
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dar este tot atât de adevãrat ºi faptul cã aceastã vãduvã sãracã a dat mai mult
decât toþi! Este marea lecþie pe care o reþinem din aceastã parabolã minu-
natã.

2.4. Ultimul cuvânt îl are Isus

Într-adevãr, Isus Cristos a avut întotdeauna un cuvânt de mângâiere ºi de
speranþã la adresa celor sãraci ºi neputincioºi. El le reproºa discipolilor sãi,
spunându-le: „Pe sãraci îi aveþi (...) întotdeauna cu voi” (cf. Mt 26,11; Mc 14,7;
In 12,8). Isus nu spune cã ei vor fi întotdeauna sau îi veþi avea întotdeauna,
ci, pur ºi simplu, îi aveþi întotdeauna, deci Isus vorbeºte la timpul prezent.
Este vrednic de menþionat, de asemenea, cã respectiva formulã la timpul pre-
zent revine de trei ori în Noul Testament, la diferiþi evangheliºti, ceea ce este
un indiciu cã nu avem nici o dovadã concretã ca sã punem la îndoialã cuvin-
tele respective19. Isus nu face aici o omilie despre sãrãcie, ci constatã un fapt de
fiecare zi, pe care îl doreºte numaidecât schimbat. De fapt, aceastã parabolã
face parte din materialul dedicat re-evanghelizãrii. A fost ºi este dorinþa din-
totdeauna a Mântuitorului, ca noi sã vestim cuvântul sãu eliberator celor sã-
raci ºi obidiþi, care au fost mereu în atenþia sa (cf. Mt 11,5; Lc 4,18; 7,22). Adevã-
rata bogãþie se aflã numai în Isus Cristos, aºa cum ne spune apostolul Paul,
vorbind despre nemãrginita bogãþie a lui Cristos (cf. Ef 3,8). Numai aceastã
bogãþie îl face pe om sã fie puternic în interiorul sãu ºi drept înaintea lui Dum-
nezeu, chiar ºi atunci când este sãrac20.

33..  SSããrrããcciiaa  îînn  îînnvvããþþããttuurraa  ccaattoolliiccãã::  EEcccclleessiiaa  iinn  EEuurrooppaa

Exortaþia apostolicã Ecclesia in Europa poate fi consideratã una dintre ul-
timele luãri de poziþie ale Sfântului Pãrinte, din multe altele, în domeniul
atât de spinos ºi dureros al sãrãciei în lume. El pune accent, în acest docu-
ment, pe sãrãcia din lume, în diferitele ei forme, care bântuie tot mai pu-
ternic în Europa zilelor noastre. Pe de altã parte, asistãm la forme de mani-
festare inedite ale sãrãciei ºi marginalizãrii umane, cãrora omul, cu voia sau
fãrã voia lui, cade victimã. Exortaþia apostolicã este un semn din atâtea altele
cã omul ºi problemele lui reale ocupã un loc important în preocupãrile ac-
tualului papã Ioan Paul al II-lea.
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19 Acest lucru ne îndreptãþeºte sã credem cã aceste cuvinte fac parte din ipsissima verba
Christi, deci ne aflãm pe un teren foarte solid al tradiþiilor evanghelice.

20 „Dupã avuþia mãririi sale, sã vã sprijine cu putere prin Spiritul sãu!”, este de pãrere apos-
tolul Paul în Ef 3,16.
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3.1. A sluji evanghelia speranþei

În partea a II-a a capitolului al V-lea21, intitulat A sluji evanghelia speranþei,
documentul papal are ca moto urmãtoarele cuvintele: „Cunosc faptele tale,
dragostea, credinþa, mãrinimia ºi statornicia ta” (Ap 2,19). Aceastã parte, evi-
dent cu caracter social, are urmãtoarele titluri: a) Mãrinimia caritãþii; b) A
sluji omul în societate; c) Sã ne decidem pentru caritate! În acelaºi context,
sunt semnificative subtitlurile celui de al doilea capitol. Le redãm mai jos ca
titlu informativ, pentru cã ele vorbesc de la sine: a) A reda sãracilor speranþa;
b) Adevãrul cãsãtoriei ºi al familiei; c) A sluji evanghelia vieþii; d) A construi
o cetate demnã de om; e) Pentru o culturã a primirii.

Este de prisos sã mai amintim cã documentul papal subliniazã cu deose-
bitã vigoare faptul cã nu trebuie sã uitãm nici mãcar pentru o clipã de da-
toria noastrã de a veni în ajutorul celor sãraci. Aº putea spune cã, pentru noi,
astãzi, este o datorie creºtinã, aºa cum ne îndeamnã ºi Sfântul Pãrinte, de a-i
ajuta pe cei sãraci ºi obidiþi. 

3.2. Speranþa, lucrul cel mai de preþ

Biserica vie nutreºte o speranþã mereu aprinsã în Isus Cristos, Cuvântul
divin ºi etern al lui Dumnezeu, care întotdeauna a fost ºi e în sânul Tatãlui!
(cf. In 1,18). Biserica, cãreia i se cere sã redea sãracilor speranþa, are ºi pu-
terea sã realizeze acest lucru, deoarece Cristos e prezent, trãieºte ºi lucreazã
în ea, el este mereu acelaºi ieri, astãzi ºi întotdeauna (cf. Ev 13,8). A-i primi
ºi a-i sluji astãzi pe cei sãraci înseamnã a-l primi ºi a-l sluji pe Cristos însuºi
(cf. Mt 25,40). Biserica, ce reprezintã comunitatea vie a credincioºilor, trebuie
sã arate întotdeauna o dragoste preferenþialã pentru cei sãraci. Aceasta este
o dimensiune necesarã a condiþiei de creºtin ºi a serviciului fãcut evangheliei
speranþei. A-i iubi ºi a le aduce mãrturie cã toþi sunt iubiþi în mod egal de Dum-
nezeu înseamnã a recunoaºte cã persoanele valoreazã foarte mult, oricare ar
fi condiþiile lor economice, culturale ºi sociale în care se regãsesc, ajutân-
du-le sã valorifice toate posibilitãþile lor. 

Este necesar apoi sã ne lãsãm interpelaþi ºi noi de fenomenul ºomajului,
care în numeroase þãri din Europa constituie un grav flagel social. De acest
fenomen complex sunt legate alte probleme ale vieþii, cum ar fi, mai ales,
aceea legatã de fluxurile migratori de muncã mereu crescânde la nivel euro-
pean. Cu alte cuvinte, cel sãrac devine tot mai sãrac, iar cel bogat devine tot
mai bogat. Biserica este pusã în faþa unor probleme noi ºi neprevãzute. I se

21 Voi urmãri mai mult sau mai puþin textul exortaþiei apostolice, atât pentru frumuseþea
textului în sine, cât ºi pentru îndemnurile pe care exortaþia apostolicã le propune spre medi-
tare tuturor credincioºilor.
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cere, în primul rând, sã aminteascã faptul cã munca constituie un bun al
tuturor cetãþenilor, faþã de care întreaga societate trebuie sã se implice. Pro-
punând criteriile etice, care trebuie sã conducã piaþa ºi economia muncii în-
tr-un respect scrupulos al centralitãþii omului, Biserica nu va neglija nicio-
datã dialogul creator cu politicienii, cu sindicatele ºi cu lumea ce oferã de lucru.
Acest dialog trebuie sã aibã drept scop construcþia unei Europe fãrã fron-
tiere, înþeleasã ca o comunitate vie de popoare ºi de persoane, o comunitate
solidarã în speranþa creºtinã, fiind subiect al legilor de piaþã ºi preocupatã
îndeosebi de salvgardarea demnitãþii omului ºi în rapoartele sale economice
ºi sociale. 

Documentul papal se ocupã în continuare de pastorala celor bolnavi ºi
despre folosinþa nedreaptã a bunurilor pãmântului, atrãgând atenþia cã, pe
lângã datoria de a conserva ºi a tutela natura înconjurãtoare, omul trebuie
sã apere calitatea vieþii persoanelor, pregãtind generaþiile viitoare la o cola-
borare conºtientã în concordanþã cu proiectul lui Isus Cristos. De aceea, se
impune sã servim evanghelia speranþei, blocând prin aceasta îmbãtrânirea
ºi diminuarea populaþiei, la care asistãm neputincioºi în diferite pãrþi ale Eu-
ropei, care a devenit de mult, încet, dar sigur, interpreta unei culturii a morþii.
Este absolut de neînchipuit ca noi, în calitatea noastrã de creºtini, sã aderãm
la acest proiect al disperãrii, al tristeþii ºi al neputinþei. Creºtinismul ne în-
vaþã cã trebuie sã dãm dovadã de multã speranþã în viaþã.

3.3. Forme noi ale sãrãciei moderne

Exortaþia apostolicã propune, în partea intitulatã „pentru o culturã a pri-
mirii”, o temã deosebit de actualã pentru viaþa modernã a Bisericii. În primul
rând, este fenomenul descurajant al emigrãrii tot mai generalizate, îndem-
nând Biserica sã primeascã pe orice persoanã, indiferent de naþiunea ºi re-
ligia ei de origine. În felul acesta, se asigurã ºi se încurajeazã o ordine econo-
micã internaþionalã mai dreaptã, capabilã sã promoveze o dezvoltare armo-
nioasã a tuturor popoarelor. Pentru aceasta, este nevoie de o culturã maturã
a primirii, care, þinând cont de demnitatea persoanei umane, insistã asupra
faptului de a se recunoaºte fiecãrui emigrat drepturile fundamentale, ca sã
nu devinã victima represiunii ºi a abuzurilor altora. 

Trebuie sã i se ofere fiecãrei persoane în parte posibilitatea de integrare
responsabilã în þesutul social ºi cultural ale diverselor naþiuni mai bogate.
De aceea, Biserica e chematã sã continue serviciile sale de primire ºi grija
sa pastoralã faþã de emigranþi ºi refugiaþi. În acest context complicat, este
repetatã obligaþia pastoralã faþã de emigranþii catolici, în special, respectân-
du-se cultura ºi tradiþiile lor religioasã. În sfârºit, serviciul adus evangheliei
cere ca Biserica, apãrând cauza celor sãraci ºi marginalizaþi, sã cearã autori-
tãþilor politice ale diverselor state ºi instituþiilor europene de a recunoaºte
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condiþiile de refugiat sau emigrant pentru cei ce pãrãsesc propria patrie, con-
strânºi s-o facã pentru diverse motive economice. Papa îºi încheie îndem-
nurile cu o rugãciune vie a Bisericii lui Cristos, care este de o frumuseþe rarã
ºi cu referinþe evidente la Europa de mâine: „Bucuriile ºi speranþele, triste-
þile ºi angoasele europenilor de azi, mai ales faþã de cei sãrãci ºi suferinzi,
sã fie asemenea bucuriilor ºi speranþelor tale, tristeþilor ºi angoaselor tale,
ºi nimic din ceea ce este autentic uman sã nu rãmânã fãrã ecou în inima ta!” 

44..  SSããrrããcciiaa  îînn  lluummeeaa  ddee  aassttããzzii

Sãrãcia, care astãzi este atât de generalizatã, rãspânditã în cele mai di-
verse medii ºi cunoscând forme felurite de manifestare, este imposibil sã o
desparþi de viaþa omului. Aº spune cã fiecare om este încercat din prima clipã
a existenþei sale de sãrãcie sub toate formele ei de manifestare. Este sãrac ne-
voiaºul care se luptã zi de zi cu existenþa, este sãrac, de asemenea, ºi cel care
se gândeºte cu teroare la grija zilei de mâine, este sãrac ºi cel cãruia îi lipseºte
cãldura sufleteascã a propriei familii, a prietenilor, a societãþii. Aici mã voi
referi, în mod special, la sãrãcia în þãrile balcanice ºi la materialul propus spre
reflecþie cu acest prilej de cãtre Conferinþa Episcopalã din sud-estul Europei,
în cadrul tematicii: Sãrãcia: o provocare pentru Bisericã22.

4.1. Câteva date generale

Sãrãcia este una dintre problemele cele mai grave ale timpului nostru. În
timpurile moderne, sãrãcia ia formele cele mai agresive, de la sãrãcia mate-
rialã la cea spiritualã, trecând prin cele mai brutale manifestãri de expri-
mare ale ei. Din cele 6 miliarde de oameni, câþi sunt actualmente în lume,
2,8 trãiesc cu un minimum de doi dolari pe zi, în timp ce 1,2 miliarde de per-
soane se aflã în situaþia de a cheltui nici mai mult, nici mai puþin de un dolar
pe zi. Opt copii dintr-o sutã nu ajung la vârsta de cinci ani, ei murind înainte de
aceastã datã. Nouã bãieþi ºi paisprezece fete dintr-o sutã nu merg niciodatã
la ºcoalã, îngroºând rândurile analfabeþilor. Acestea sunt doar câteva dintre
datele cu adevãrat triste ºi dezarmante, cu care lumea de azi este confruntatã,

22 A fost un material oficial, intitulat Nuove sfide per il cristianesimo, propus de Conferinþa
Episcopalã din sud-estul Europei, care s-a întrunit la Belgrad la începutul lunii februarie 2004,
pus la dispoziþie participanþilor la aceastã întâlnire ºi din care m-am inspirat în aceastã parte
a intervenþiei mele. Am preferat materialele propuse cu acest prilej pentru douã motive: a) mate-
rialul respectiv a atins problema sãrãciei într-o zonã care nu poate fi indiferentã þãrii noastre,
în Balcani, þinut ce are atâtea asemãnãri ºi puncte comune cu situaþia politicã de la noi; b) cau-
zele ce au dus la aceastã sãrãcie, sub formele cele mai diverse ºi mai brutale, sunt în mare mãsurã
la fel, ceea ce trebuie sã ne dea serios de gândit, pentru cã este la mijloc o problemã de mentali-
tate comunã.
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ce dovedesc cât de ucigãtoare este sãrãcia. Este ucigãtoare pentru mai multe
cauze, care se manifestã astfel:

a) corupþia este un fenomen generalizat în lumea de astãzi, dar în mod cu
totul special prezentã în þãrile aflate în tranziþie, devenind o problemã deo-
sebit de actualã. Diferitele procese în tranziþie, cum ar fi: sãrãcia difuzã, pro-
cesul de privatizare pe jumãtate ºi însuºi procesul general de reconstrucþie
a societãþii pe baze noi, au dus rapid la generalizarea procesului de corupþie,
la toate nivelurile ºi toate domeniile vieþii sociale ºi politice, frânând o dez-
voltare armonioasã ºi fireascã. Corupþia favorizeazã o creºtere forþatã a nive-
lurilor sociale, în sensul cã cei sãrãci devin ºi mai sãraci, iar cei bogaþi devin
ºi mai bogaþi. În plus, corupþia îndepãrteazã posibili investitori strãini ºi slã-
beºte guvernul în toate componentele sale. Sectoarele care simt cel mai mult
corupþia sunt urmãtoarele: sãnãtatea, învãþãmântul, justiþia ºi Poliþia. Este
vorba despre acele sectoare ce privesc îndeaproape ºi societatea româneascã. 

b) traficul de persoane umane: atunci când este vorba de excluderea, mar-
ginalizarea sau vulnerabilitatea diverselor grupuri sociale, sãrãcia este consi-
deratã de departe drept cauzã fundamentalã a acestui flagel al timpurilor
moderne. În acelaºi timp, traficul de persoane umane este un factor care favo-
rizeazã criminalitatea organizatã ºi negarea oricãrui drept al omului, mai ales
cel al copilului, al bãtrânilor sau al femeilor. 

c) negarea drepturilor omului: sãrãcia distruge toate aspectele existenþei
umane, cum ar fi cel politic, economic, social sau cultural. Influenþa nega-
tivã a sãrãciei se referã la alte drepturi esenþiale, cum ar fi dreptul la viaþã,
la libertate, la demnitate, precum ºi dreptul de a avea un nivel adaptat de
viaþã, dreptul la sãnãtatea fizicã ºi mentalã, dreptul la muncã etc. 

d) cultura sãrãciei: societatea româneascã, fie ea sãracã sau bogatã, fie în
tranziþie sau în dezvoltare, îºi creeazã propria culturã. Într-adevãr, cultura
sãrãciei este datã de rãspunsul celor sãraci la problemele importante ale vieþii.
Ea devine stilul de viaþã al lor ºi se referã la planul de viaþã ce se transmite
din generaþie în generaþie pentru cei sãraci ºi suferinzi. Cultura sãrãciei tinde
sã se instaureze la noile generaþii, mai ales pentru motivul cã ea are reper-
cusiuni de neºters asupra copiilor, generaþia de mâine. De fapt, în felul acesta,
se creeazã un adevãrat cerc vicios. Copiilor le lipseºte motivaþia pentru care
sã nãzuiascã la ceva mult mai înalt. Acest lucru explicã de ce de cultura sãrã-
ciei depind chiar sãracii, adicã de voinþa, de motivaþiile ºi deciziile ei, dar ºi
de a se opune curentului ºi de a se strãdui sã iasã cât mai repede din acest
cerc vicios. Rãspunderea mare cade asupra statului, a societãþii, a Caritas-ului
sau a tot felul de ONG-uri.

În general, prin termenul sãrãcie se înþelege sãrãcie materialã, în care se
aflã majoritatea cetãþenilor. Ea se manifestã prin câºtiguri lunare tot mai
mici, deci insuficiente pentru necesitãþile de fiecare zi, precum ºi în imposi-
bilitatea de a gãsi soluþii de viaþã alternativã. Problema sãrãciei a devenit de
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mult extrem de serioasã, mai ales în þãrile aflate în procesul de tranziþie, aºa
cum reiese ºi dintr-un studiu emis recent de Banca Mondialã. Acest studiu
face referinþã ºi la datele sãrãciei din þãrile europene în tranziþie; gradul
de sãrãcie era în anul 1988 de 2%, în timp ce în 1998 a crescut în mod dra-
matic la 21%. Gradul de sãrãcie a crescut ºi în þara noastrã, ajungând la cote
alarmante. Dacã luãm în considerare persoana umanã ca fiinþã socialã, este
mult mai important sã ne gândim la rãspândirea aºa-numitei sãrãciei spiri-
tuale. Ce se înþelege sub conceptul de sãrãcie spiritualã? 

Sãrãcia spiritualã este de cele mai multe ori interiorizatã, adicã o formã de
duratã prezentându-se fie ca o urmare, fie drept cauza însãºi a sãrãciei mate-
riale. Ea se manifestã, înainte de toate, ca o renunþare forþatã la necesitã-
þile secundare ale omului. De aceea, persoanele care lupã pentru supravie-
þuire, încetul cu încetul, dar sigur, renunþã la trebuinþele spirituale, ca, de
exemplu, dreptul la educaþie, la culturã sau la diferite manifestaþii etc. Dat
fiind cã asemenea trebuinþe spirituale sunt în mod curent neglijate, chiar ºi
dupã un scurt timp, se constatã o situaþie de blocaj ,urmând imediat o degra-
dare treptatã a valorilor spirituale. Sãrãcia spiritualã nu depinde numaidecât
de starea materialã a individului, ea depinde ºi îi loveºte în egalã mãsurã ºi
pe cei avuþi, ca ºi pe cei sãraci. Acest fapt se datoreazã, în primul rând, fap-
tului cã societatea contemporanã, cu toate aspectele ei pozitive, influen-
þeazã enorm asupra înstrãinãrii persoanei umane ºi duce, mai degrabã sau
mai târziu, la o schimbare a sistemului de valori, atât pentru persoane, cât
ºi pentru grupuri sau comunitãþi sociale. Aceasta este, de fapt, urmarea cea
mai importantã a sãrãciei spirituale. 

La toate acestea, ce face sau ce ar trebui sã facã Biserica? Ea trebuie, în
primul rând, sã individualizeze problemele care se pun, sã exprime asupra lor
o pãrere criticã ºi, de asemenea, sã acþioneze în mod concret faþã de acest
fenomen deosebit de periculos. Pentru Bisericã va fi foarte important sã pro-
moveze valorile spirituale ale fraternitãþi, ale iertãrii, ale reconcilierii ºi ale
dragostei reciproce. Pe aceste teme, împreunã cu alþi factori de rãspundere
din societatea civilã, s-ar putea organiza simpozioane, convenþii, cercetãri sau
studii educative. 

Cuvântul Domnului, care ne cheamã la deplina libertate a fiilor lui Dum-
nezeu, continuã sã ne împingã spre a fi fideli, dupã cuvintele evanghelistului
Ioan 8,31-32: „Dacã rãmâneþi în cuvântul meu, veþi fi cu adevãrat discipolii
mei; veþi cunoaºte adevãrul, vã va face liberi”23. Numai Cristos ne elibereazã,
numai dragostea sa.

23 Prin ridicarea noastrã dincolo de marginile minþii fireºti, se lãrgeºte hotarul libertãþii
noastre ºi este înlãturatã sclavia sufletului ameninþat de greºealã. Cf. E. PASCAL, Noul Testa-
ment, Paris 1975, 357.
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În mod deosebit, rolul Bisericii în dragoste se impune în mod prioritar, el
se rãsfrânge în câmpul dezvoltãri societãþii civile. Rolul Bisericii în procesul
de educaþie rãmâne indiscutabil24. Este semnificativ de subliniat faptul cã sã-
rãcia scade direct proporþional cu creºterea nivelului de educaþie, sãnãtate
ºi justiþie.

4.2. Educaþia copiilor, ºansa pentru viitor

Copiii ºi tineretul sunt ºansa noastrã de mâine, de modul în care ne inte-
resãm de viitor depinde ºansa noastrã în mod sigur. De aceea, nu trebuie sã
neglijãm nici un efort când este vorba de copii ºi tineret, pentru cã tot ceea ce
facem este pentru noi de mare ajutor în ziua de mâine.

Timpul tinereþii însemnã o perioadã a cãutãrilor, a schimbãrilor de tot
felul, a rolurilor sociale bine definite ºi al preluãrii responsabilitãþilor ce
revin fiecãruia. Evenimentele din perioada trecutã a copilãriei au exercitat
asupra lor o influenþã covârºitoare, aºa cã vor rãmâne urmãri ce vor influenþa
generaþii de acum încolo.

Scãderea masivã a valorilor familiei, astfel, majoritatea pãrinþilor depun
eforturi susþinute pentru a-ºi menþine familia în limitele cerute de necesi-
tãþi. Atmosfera în familii, în schimb, este îngreunatã de lipsa continuã a mij-
loacelor financiare, de tot felul de conflicte interne, de starea nesigurã sau
chiar ameninþãtoare la fiecare pas. Pãrinþii sunt stresaþi ºi, ca atare, confuzi
din cauza schimbãrilor rapide ºi neputincioºi sã abordeze noile situaþii, pe
care adesea le primesc ca pe un sentiment de vinã. Copiii simt cã propriii
pãrinþi sunt foarte tensionaþi, nu mai pot pentru cã problemele se adunã în-
truna ºi nu mai gãsesc vreme pe care sã o dedice educaþiei propriilor copii. 

4.3. Rolul Bisericii în viitor

Se impune o nouã evanghelizare a membrilor Bisericii25, se impune din nou
un duc in altum hotãrât, adicã Biserica sã prindã tot mai mult conºtiinþã
de datoriile ce-i revin, punându-se în slujba lor. Voci tot mai numeroase din
societatea româneascã strigã neîncetat dupã mai multã înþelegere, dragoste,
credinþã ºi speranþã. Activitatea Bisericii Catolice în câmpul doctrinei sociale
sau, în sensul mai restrâns al cuvântului, în câmpul sãrãciei generalizate
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24 Persoanele sãrace în România, ca, de altfel, în þãrile balcanice, sunt urmãtoarele:
– persoanele cele mai sãrace sunt persoanele în etate superioarã vârstei de 65 ani de viaþã,

precum ºi copiii în vârstã de 7 ºi 14 ani;
– ºomerii;
– persoanele ocupate în industrie.
25 Îmi amintesc cum, cu ocazia unei emisiuni Credo, cu ani în urmã, un episcop ortodox sus-

þinea cã poporul român nu are nevoie de re-evanghelizare, pentru cã el, spre deosebire de alte
popoare ale Europei, s-a nãscut creºtin. Era teza sa.
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ar putea fi susþinutã de diferite proiecte ale statului, conform principiului
subsidiaritãþii26. Principiul subsidiaritãþii favorizeazã acþiunea directã ºi
creatoare specificã geniului uman neîngrãdit. Oricât de binevoitor ar fi statul
ºi oricâte eforturi ar face el, rãmâne totuºi deficitar sub douã aspecte. Mai
întâi, Statul aºa-zis asistenþial, ce nu dã putinþa ca individul sã se manifeste
responsabil, concentrând în mâinile sale totul, duce la irosirea unor energii
umane importante, la creºterea exageratã a aparatului statal, dominat mai mult
de logicã birocraticã decât de preocuparea de a-i sluji pe destinatari ºi, implicit,
la o creºtere enormã a cheltuielilor. În al doilea rând, la acestea se adaugã ºi
faptul cã adesea anumite nevoi umane cer un rãspuns care sã nu fie numai
de ordin material, ci care sã poatã percepe cerinþele omului mai profund27.

Principiul subsidiaritãþii, vãzut în aceastã perspectivã, capãtã, desigur, o
dimensiune nouã ºi cu urmãri practice imediate. El îl elibereazã pe om, re-
dându-i libertatea ºi spiritul sãu cãutãtor, de fiinþã vie formatã din trup ºi
din suflet, adicã din materie ºi spirit. Tocmai de aceea, Biserica Catolicã a res-
pins întotdeauna orice formã de totalitarism, fie de stânga, fie de dreapta, fie
politic, fie economic, fie cultural. Biserica ar deveni partenerul prin excelenþã
al statului aflat într-un dialog creator cu Biserica prin intermediul unei ade-
vãrate reþele sociale la nivel naþional, regional sau local. În aceastã plurali-
tate de voci, Bisericii îi revine un rol de partener, care ar creºte nespus de mult
în ceea ce priveºte instituþiile statale, cum ar fi educaþia, sãnãtatea, asistenþa
socialã. Biserica îºi pune în mod voit experienþa sa bimilenarã, în special în
domeniul caritativ, care este un atribut prin excelenþã al Bisericii. Biserica
este Bisericã datoritã caritãþii28, de aceea, Biserica devine parte constitutivã
a societãþii civile29. Pentru acest motiv, ea se autodefineºte ca o societate care:

26 Principiul subsidiaritãþii promoveazã prin însãºi natura sa descentralizarea la nivel de
acþiune ºi federalismul la nivel de gândire ºi structurare socialã. Cu alte cuvinte, ceea ce per-
soana umanã poate realiza prin forþele ºi activitatea sa proprie pentru a fi de folos celorlalþi
nu trebuie în nici un caz împiedicatã. Papa Ioan Paul al II-lea definea noþiunea de subsidiari-
tate în urmãtorii termeni: „o societate de ordin superior nu trebuie sã intervinã în viaþa internã
a unei societãþi de ordin inferior, privând-o de competenþele ei, ci trebuie, mai degrabã, sã o
susþinã la nevoie ºi sã o ajute sã-ºi coordoneze acþiunea cu acþiunea altor elemente ce compun
societatea, în vederea binelui comun”, Centesimus Annus, 48.

27 Cf. CA 48.
28 În Scrisoarea a treia a sfântului Ioan ne este prezentatã aceastã idee fundamentalã a creºti-

nismului: 1In 3,17; 4,7.12.20-21; 5,1 etc. Modelul acestei dragoste este Cristos însuºi pentru
om: In 13,34º.u.; 15,12º.u.; este semnul unirii noastre cu Dumnezeu: 1In 2,10-11; 3,10.14; 4,7.

29 Posibilii parteneri ai Bisericii în câmpul social ar putea fi:
– experþii cu orientare umanitarã;
– instituþiile adecvate ale statului, fie la nivel central, fie local, mai ales în câmpul învãþã-

mântului, al sãnãtãþii ºi a culturii;
– donatorii, în primul rând organizaþiile internaþionale umanitare;
– anumite persoane calificate în acest scop.
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a) este în continuã schimbare; b) îºi defineºte doctrina ei socialã; c) defineºte
cu claritate propriul rol în activitãþile umanitare; d) ajutã ca resursele sã
ajungã acolo unde trebuie, adicã identificã cauzele adevãratei sãrãcii.

Mai mult, Biserica viitorului trebuie sã fie angajatã mereu în apãrarea sta-
tutului social ºi economic al propriilor credincioºi, pentru a nu li se da posi-
bilitatea de a-ºi abandona pãmântul natal ºi a migra spre necunoscut, aºa
cum s-a întâmplat de atâtea ori în istorie ºi de care sunt legate amintiri dintre
cele mai dureroase. De semnalat grupele vulnerabile ale societãþii în tran-
ziþie: a) bãtrânii ºi personale bolnave; b) ºomerii; c) copiii ºi tinerii; d) sãracii;
e) familiile numeroase.

Cu alte cuvinte, secolul care a început deja va fi cu siguranþã un secol social,
în care Biserica va avea de spus un cuvânt foarte important. Se poate afirma
cã, potrivit învãþãturilor sale vetero ºi neo-testamentare, Bisericii, pe baza
principiului subsidiaritãþii, îi revine un rol crescând în societate. Mulþi pri-
vesc deja de pe acum la noi cu multe speranþe. Suntem noi pregãtiþi pentru
aceasta? 

DIALOG TEOLOGIC 13 (2004)92


