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Poporul vechiului legãmânt, „ales dintre toate popoarele” (Ex 10,15),
convocat ºi constituit de Dumnezeu „o împãrãþie de preoþi ºi o naþiune
sfântã” (Ex 19,6), avea în sinagogã locul de întâlnire cu revelaþia divinã,
iar în templu, locul manifestãrii fidelitãþii sale faþã de alianþa încheiatã
cu Dumnezeu prin jertfele oferite. 

Conform promisiunii lui Dumnezeu: „Iatã, vor veni zile în care voi
încheia cu Israel ºi Iuda o nouã alianþã... eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei
vor fi poporul meu” (Ier 31,31-34), „Cristos a instituit aceastã nouã
alianþã, adicã noua alianþã în sângele sãu (cf. 1Cor 11,23), chemând
mulþimea iudeilor ºi a naþiunilor, pentru a se forma în unitate nu dupã
carne, ci în Spirit, ºi a constitui noul popor a lui Dumnezeu” (LG 9).

Acest nou popor mesianic, care îl are drept cap pe Cristos, drept
condiþie demnitatea ºi libertatea fiilor lui Dumnezeu, ca lege, noua
poruncã a iubirii, iar ca scop, împãrãþia lui Dumnezeu (cf. LG 9), a decis
sã-ºi alimenteze ºi sã-ºi exprime propria sa identitate într-un singur lãcaº
numit „bisericã”. În acest loc, special conceput ºi construit, în care se
contopesc realitatea sinagogii ºi a templului poporului lui Israel, poporul
creºtin se adunã convocat de Spiritul lui Cristos. 

Biserica, locul sacru al creºtinilor, este pentru fiecare comunitate
eclezialã un punct central ce focalizeazã ºi ritmeazã întreaga existenþã a
acesteia.

Biserica este locul sacru de naºtere a fiecãrui creºtin, prin baia
sfântului Botez. Este locul de fortificare în credinþã ºi de angajare maturã
în slujire iubitoare a creºtinului prin sfântul sacrament al Mirului. Tot în
acest lãcaº se hrãneºte cu pâinea bogatã a cuvântului lui Dumnezeu ºi cu
pâinea coborâtã din cer a Euharistiei, ca, astfel, sã trãiascã, sã creascã ºi
sã se maturizeze pentru a ajunge la plinãtatea staturii lui Cristos. 

În bisericã, creºtinul, ajuns la vârsta maturitãþii, ce ºi-a descoperit
vocaþia specificã, conform darului divin primit, se angajeazã sã
împlineascã planul fãcut de Dumnezeu cu privire la persoana sa fie în
sacramentul Cãsãtoriei, fie în sacramentul Preoþiei, fie în consacrarea
vieþii sale exclusiv lui Dumnezeu prin voturile de castitate, ascultare ºi
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sãrãcie voluntarã. Tot în acest loc, el vine cel puþin o datã pe sãptãmânã
pentru a-ºi manifesta credinþa ºi iubirea lui faþã de Dumnezeu ºi pentru
a-ºi reface energiile pentru a trãi asemenea lui Cristos în iubire slujitoare
faþã de semenii sãi. La capãtul peregrinãrii sale pãmânteºti, corpul
neînsufleþit al creºtinului este adus pentru ultima datã în bisericã spre a
fi recomandat milostivirii infinite a lui Dumnezeu ºi pentru ca apoi sã fie
semãnat cu pietate, ca bobul de grâu, în cimitir, unde va aºtepta învierea
fericitã.

Biserica, locul de naºtere al fiilor adoptivi a lui Dumnezeu, locul de
fortificare ºi de hrãnire a vieþii divine a membrilor poporului creºtin, ca
ºi locul de manifestare în liturgie a identitãþii comunitãþii creºtine, este,
prin dimensiunea clãdirii, a poziþiei ºi, uneori, a arhitecturii, un punct de
referinþã pentru localitatea în care se aflã.

Pentru comunitatea eclezialã, clãdirea bisericii, prin poziþia ºi
arhitectura ei, devine întotdeauna o catehezã vie ºi un loc privilegiat de
catehizare. 

1. Biserica – o construcþie care catehizeazã

O privire externã de ansamblu a unei biserici ne ajutã sã descoperim
modul ingenios al creºtinilor de a catehiza prin însãºi construcþia ºi
arhitectura acesteia. Prin faptul cã biserica este una dintre cele mai
impunãtoare clãdiri dintr-o localitate ºi uneori este amplasatã pe o poziþie
favorizatã, fie în centrul localitãþii, fie pe un teren mai înalt, ea devine
„cetatea de pe munte” (Mt 5,14) ce indicã mãreþia ºi puterea lui Dumnezeu
ce locuieºte între oameni ºi îi invitã la comuniune de viaþã cu el. 

Datoritã dimensiunilor sale de excepþie în comparaþie cu celelalte
clãdiri ºi a rezistenþei sale, de multe ori multiseculare, în faþa tuturor
intemperiilor vremii, aceasta îl indicã oamenilor pe Cristos, singura
stâncã solidã pe care sã-ºi construiascã propria viaþã dacã vor ca ploile
necazurilor, vânturile ispitelor ºi ºuvoaiele tranzitorii ale ideologiilor
umane sã nu-i ruineze iremediabil ºi veºnic.

Turnul bisericii, partea care cucereºte imediat ochiul cãlãtorului ºi îl
impresioneazã rapid, construit ca o rampã pregãtitã sã lanseze un satelit
în spaþiul cosmic, devine, prin forma sa arhitectonicã, o sãgeatã
indicatoare spre cer, patria adevãratã a omului. Crucea de pe vârful
turnului, care înfruntã totul ºi rãmâne fermã pe poziþia ei, devine pentru
omul cãlãtor calea ce trebuie parcursã zilnic cu fermitate asemenea lui
Cristos, pentru cã numai astfel va putea ajunge la gloria cerului.

Treptele, mai multe sau mai puþine, de la intrarea în bisericã, oare nu
sunt ºi ele o catehezã vie? Acestea vor sã-l înveþe pe cel care le pãºeºte cã
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trebuie sã se ridice de la realitãþile cotidiene spre sferele divine, sã se
debaraseze de cele pãmânteºti aºa cum îºi scuturã picioarele de noroi sau
de praf înainte de a intra în bisericã, pentru ca, eliberat ºi uºurat, sã
poatã zbura spre realitãþile invizibile ºi veºnice.

Arhitectura interioarã a bisericii continuã itinerarul catehetic al celui
ce intrã în lãcaºul sfânt. Delimitarea spaþiului interior al bisericii, de cele
mai multe ori evidentã, constituie un mod viu de a catehiza.

Prima parte de la intrarea în bisericã, numitã antreu sau pridvor, are
menirea sã-i avertizeze pe credincioºi cã intrã într-un loc sfânt ºi este
necesar sã se rupã de realitãþile profane pentru a putea sã se întâlneascã
cu Divinul. Acesta este locul ideal pentru o pregãtire adecvatã în vederea
participãrii cu profit spiritual la acþiunile liturgice. Aici trebuie sã
lepãdãm „toatã grija cea lumeascã”, toate gândurile deºarte ºi strãine, tot
orgoliul ºi toatã mândria ºi sã ne îmbrãcãm cu gânduri ºi sentimente de
umilinþã ºi cãinþã, asemenea vameºului care „nu îndrãznea sã-ºi ridice
ochii spre cer” (Lc 18,13).

De obicei, în bisericile noastre, în aceastã parte se aflã un vas cu apã
sfinþitã. Aceastã apã are menirea sã ne aminteascã de botezul primit ºi de
necesitatea de a ne purifica de pãcate printr-o constantã convertire. Cu
aceastã apã ne însemnãm trupul cu sfânta Cruce pentru a ne dispune sã
participãm la misterul crucii salvifice a lui Cristos. Aceastã primã parte
de la intrarea în bisericã, de obicei, mai îngustã ºi ceva mai întunecoasã,
ne poate predispune sã intrãm pe poarta cea strâmtã ºi pe calea cea
îngustã care duce la viaþã (cf. Mt 7,13-14), la Cristos.

Cu pregãtirea cerutã, din partea de la intrare a bisericii, se pãºeºte în
partea centralã a acesteia, care întotdeauna este cea mai spaþioasã ºi cea
mai luminoasã. În aceastã parte centralã se observã mai bine arhitectura
bisericii. Aici se pot gãsi statui ºi icoane, basoreliefuri ºi mozaicuri, picturi
murale ºi diferite ornamente. Toate acestea constituie ambientul propice
pentru rugãciune ºi participare la celebrãrile sacre liturgice.

Picturile de pe pereþi, icoanele ºi diversele ornamente ce descriu diferite
evenimente salvifice predispun mintea ºi inima la contemplarea operelor
minunate ale lui Dumnezeu sãvârºite în favoarea oamenilor. Statuile pot
sã ne ajute sã descoperim cât de minunat lucreazã Dumnezeu în lume ºi
cu câtã mãiestrie poate dãltui imaginea Fiului sãu în oamenii care se lasã
prelucraþi de mâna sa divinã. 

Indiferent de modul cum apare nava principalã, datoritã arhitecturii
sale, mai întunecoasã sau mai luminoasã, aceasta nu numai cã nu
împiedicã reculegerea în vederea rugãciunii, a meditaþiei sau a
contemplaþiei, ci, din contrã, predispune credinciosul la intrarea ºi



110

înaintarea lui în ambientul propice rugãciunii, meditaþiei ºi contemplaþiei
ºi participãrii la acþiunile sacre creºtine.

Un ambient mai întunecos, datoritã pereþilor pictaþi în culori sobre sau
vitraliilor confecþionate în culori închise, predispune la o mai mare
reculegere, la o intimitate mai mare cu Divinul. Nava principalã mai
luminoasã, datoritã culorilor folosite la realizarea picturilor sau datoritã
arhitecturii simple, moderne, poate deschide sufletul spre lumina lui
Dumnezeu, spre Cristos, Soarele strãlucitor ºi neapus al dreptãþii ºi al
slavei veºnice.

Ultima parte a clãdirii bisericii este prezbiteriul. Aceastã parte fiind
cea mai importantã, este, de obicei, cea mai bine împodobitã ºi cea mai
bine adaptatã rolului ei. În aceastã parte sunt amplasate altarul de jertfã
ºi toate celelalte obiecte sacre necesare desfãºurãrii demne a cultului
divin. Prezbiteriul devine ultima parte ºi cea mai importantã a punþii de
legãturã dintre Dumnezeu ºi oameni.

Treptele care duc spre altar vor sã aminteascã fiecãrui creºtin drumul
în urcuº a lui Cristos ce-ºi poartã crucea spre Golgota ºi care spune: „Dacã
cineva vrea sã vinã dupã mine, sã renunþe la sine însuºi, sã-ºi ia crucea
în fiecare zi ºi sã mã urmeze” (Lc 9,23) ºi „Cine nu-ºi ia crucea ºi nu mã
urmeazã nu este vrednic de mine” (Mt 10,38). Altarul care este în centrul
prezbiteriului ºi pe care se celebreazã Jertfa euharisticã ne aratã pânã
unde l-a dus pe Isus iubirea lui faþã de Tatãl ceresc ºi iubirea sa faþã de
oameni.

Crucea sfântã a lui Cristos, ce troneazã în prezbiteriu, îi vorbeºte
creºtinului despre iubirea lui Dumnezeu Tatãl faþã de lume: „Atât de mult
a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul sãu, unul-nãscut, ca oricine
crede în el sã nu piarã, ci sã aibã viaþa veºnicã” (In 3,16). Dar aceeaºi
cruce vorbeºte cu o forþã divinã ºi despre iubirea lui Isus faþã de oameni,
deoarece „Nimeni nu are o iubire mai mare decât aceasta: ca cineva sã-ºi
dea viaþa pentru prietenii sãi” (In 15,13). Crucea lui Cristos ne vorbeºte
despre cum trebuie sã-i iubim ºi noi pe semenii noºtri asemenea lui
Cristos: „Aºa cum eu v-am iubit, aºa sã vã iubiþi unul pe altul” (In 13,34),
adicã pânã la sacrificiul total de sine.

Lumânãrile ºi celelalte lumini ce se aprind în bisericã vor sã-i
aminteascã creºtinului cã ºi el este constituit de Cristos luminã a lumii:
„Voi sunteþi lumina lumii” (Mt 5,14). Participarea la celebrarea misterului
lui Cristos trebuie sã-l determine sã trãiascã conform identitãþii sale,
pentru ca „Astfel sã lumineze lumina voastrã înaintea oamenilor, încât ei
sã vadã faptele voastre bune ºi sã-l preamãreascã pe Tatãl vostru din
ceruri” (Mt 5,16).
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Lumânarea pascalã, prezentã în prezbiteriu în perioada pascalã, devine
o mãrturie clarã a învierii lui Isus „Eu sunt învierea ºi viaþa” (In 11,25),
ºi un imbold pentru creºtin sã-l imite dacã vrea sã fie pãrtaº la aceeaºi
soartã: „Întrucât participaþi la suferinþele lui Cristos, bucuraþi-vã, ca sã
puteþi tresãlta de bucurie ºi la arãtarea gloriei lui” (1Pt 4,13).

Tabernacolul, inima bisericii, ce pãstreazã mereu prezenþa
sacramentalã a lui Cristos în mijlocul poporului sãu, nu este el oare cea
mai autenticã lecþie de iubire fidelã a lui Dumnezeu faþã de oameni?
„Pentru marea sa iubire cu care ne-a iubit” (Ef 2,4), Isus a rãmas cu noi:
„Iatã, eu sunt cu voi în toate zilele pânã la sfârºitul lumii” (Mt 28,20),
deoarece iubirea sa e dãruitã pe veci. Tabernacolul, celula în care Cristos
s-a fãcut de bunãvoie prizonierul iubirii sale divine faþã de oameni, trebuie
sã trezeascã rãspunsul creºtinului la aceastã infinitã iubire dumnezeiascã
prin propria iubire. Aceastã iubire se manifestatã mai întâi prin primirea
cu o inimã deschisã, disponibilã ºi iubitoare a lui Cristos total ascuns sub
speciile euharistice ºi prin angajarea de a trãi asemenea lui.

A trãi asemenea lui Cristos înseamnã a trãi pentru Tatãl ºi pentru
binele ºi fericirea semenilor, excluzând orice egoism sau interes meschin
personal. A trãi pentru Tatãl ceresc înseamnã a deveni un „dar”, o
„ofrandã bineplãcutã” lui ºi o „ardere de tot” de bunã mireasmã. A trãi
pentru semeni înseamnã a deveni un „dar”, o „ofertã” de tine însuþi pentru
binele ºi realizarea plenarã a aproapelui, pentru ca acesta sã ajungã la
cunoaºterea ºi la iubirea autenticã a lui Dumnezeu, ce este sinonim cu
viaþa veºnic fericitã.

O reprezentare a sfintei Fecioare Maria într-o icoanã sau statuie
prezentã în bisericã are menirea sã-i indice creºtinului rolul jucat de ea în
planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii ºi necesitatea de a se angaja
personal în realizarea acestui plan împreunã cu Maria.

Orice creºtin devenit fiu spiritual al sfintei Fecioare Maria este chemat
s-o imite pe mama sa, devenind ceea ce a fost ea. „Când, în momentul
Vizitei, purta în sân Cuvântul fãcut trup, ea se face, într-un anumit fel,
tabernacol – primul tabernacol al istoriei – unde Fiul lui Dumnezeu, încã
invizibil ochilor oamenilor, se oferã spre adoraþie Elisabetei” .1

Creºtinul este chemat sã devinã un „tabernacol viu” în care sã se
întâlneascã ºi sã se întreþinã amical cu prietenul sãu, Cristos: „Voi sunteþi
prietenii mei” (In 15,14). Creºtinul care trãieºte din plin bucuria prieteniei
cu Cristos devine un tabernacol viu, mobil a lui Cristos. Devine un

 IOAN PAUL AL II-LEA, Scrisoarea enciclicã Ecclesia de Eucharistia (17.04.2003), 55.1
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purtãtor al prezenþei iubitoare ºi active a lui Cristos în lume, asemenea
Mariei care, purtându-l la Elisabeta, a umplut-o de bucuria prezenþei sale
ºi a fãcut sã tresalte de bucurie ºi pruncul Ioan în sânul ei. Creºtinul
devenit „cristofor” este un vestitor al evangheliei lui Cristos ºi un
colaborator al sãu la sfinþirea ºi mântuirea lumii.

Dacã la o succintã privire externã, clãdirea numitã „bisericã” devine un
mijloc direct de catehezã creºtinã, oare o privire mai profundã nu ar putea
sã ne reveleze misterul pe care aceasta îl pãstreazã ºi îl celebreazã? Sã
vedem ce ar putea sã ne reveleze dincolo de realitatea sa vizibilã de
clãdire.

2. Biserica – semn al iniþiativei divine

Revelaþia ne dezvãluie cã planul unic ºi veºnic al creaþiei ºi al
rãscumpãrãrii a fost o iniþiativã exclusiv divinã, trinitarã. Pentru cã
Dumnezeu cel întreit este ocean infinit de comuniune de iubire ºi de
fericire veºnicã, Binele infinit ºi suprem, iar cum „bonum est diffusivum
sui”, el a voit sã facã pãrtaºe ºi alte creaturi la natura ºi la viaþa sa veºnic
fericitã. Dumnezeu Tatãl a creat prin Cristos, Cuvântul sãu veºnic
exprimat printr-un act liber al voinþei sale atotputernice ºi suverane: „Sã
fie...” (Gen 1,3), toate realitãþile inferioare omului ºi spiritelor pure numite
îngeri. În momentul culminant al creaþiei vizibile, Dumnezeu Treime
delibereazã: „Sã-l facem pe om dupã imaginea ºi asemãnarea noastrã”
(Gen 1,26). O datã cu intrarea pe scena lumii a omului creat direct de
Dumnezeu, începe sã se deruleze planul binevoitor al Treimii, realizat „în
Cristos, întrucât ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii, ca sã fim
sfinþi ºi neprihãniþi înainte lui. În iubire el ne-a rânduit de mai înainte
spre înfiere, prin Isus Cristos, dupã planul binevoitor al voinþei sale, spre
lauda gloriei harului sãu, cu care ne-a copleºit în Fiul sãu preaiubit” (Ef
1,3-6).

În cadrul acestui plan veºnic de înfiere a tuturor oamenilor în Isus
Cristos, Fiul unic al lui Dumnezeu, este plasatã ºi realitatea Bisericii lui
Cristos, „semn ºi instrument de intimã unire cu Dumnezeu ºi al unitãþii
întregului neam omenesc” (LG 1).

Tradiþia biblicã veterotestamentarã, care relateazã despre atitudinea
patriarhilor de a ridica un altar sau un loc de jertfã în cinstea lui
Dumnezeu care li s-a revelat (cf. Gen 12,6-8; 13,18) sau de a reveni la acel
loc în semn de fidelitate faþã de Dumnezeu (cf. Gen 13,4; 46,1), atestã cã
sanctuarul este rodul iniþiativei divine ce vrea sã se comunice oamenilor
ºi nu este, pur ºi simplu, rodul unei lucrãri omeneºti.
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Faptul cã Israelul este conºtient cã iniþiativa construirii templului este
a lui Dumnezeu ne este descoperit de însãºi rugãciunea rostitã de Solomon
cu ocazia consacrãrii templului din Ierusalim: 

Oare sã fie adevãrat cã Domnul va locui cu oamenii pe pãmânt? Iatã, cerul ºi

cerul cerurilor nu te pot cuprinde, cu atât mai puþin aceastã casã pe care am

zidit-o numelui tãu! Însã, Doamne Dumnezeule, îndreaptã-te spre rugãciunea

ºi cererea slujitorului tãu; ascultã strigãtul ºi rugãciunea pe care o înalþã astãzi

înaintea ta slujitorul tãu! Sã fie ochii tãi deschiºi ziua ºi noaptea asupra acestei

case, asupra locului despre care ai zis: „Aici va fi numele meu!” Ascultã

rugãciunea pe care o înalþã slujitorul tãu în acest loc (1Rg 8,27-29).

Prin urmare, 

sanctuarul nu este construit pentru cã Israel vrea sã þinã prizonierã prezenþa

Celui Veºnic, ci tocmai contrariul, pentru cã Dumnezeu cel viu, care a intrat în

istorie, care a cãlãtorit împreunã cu poporul sãu ziua în nor ºi în foc în timpul

nopþii (cf. Ex 13,2), vrea sã dea un semn al fidelitãþii sale ºi al prezenþei sale

pururi actualã în mijlocul poporului sãu. Aºadar, templul va fi nu casa

construitã de mâinile oamenilor, ci locul care dã mãrturie despre iniþiativa

aceluia care îºi construieºte singur casa .2

Aceastã realitate este evidenþiatã ºi de cuvintele profetului Natan ce se
adreseazã regelui David: „Aºa spune Domnul: «Oare tu îmi vei zidi o casã
în care sã locuiesc eu? Domnul îþi va zidi þie o casã»” (2Sam 7,5).

Aceastã profeþie devine realitate prin întruparea Fiului lui Dumnezeu,
devenit noua locuinþã a Celui Veºnic printre noi, oamenii. În acest nou
templu, trupul lui Cristos, Dumnezeu realizeazã noua alianþã cu poporul
noului legãmânt. Trupul lui Cristos, în care „locuieºte toatã plinãtatea
dumnezeirii trupeºte” (Col 2,9), devine sanctuarul în care toþi oamenii se
pot întâlni cu Dumnezeu. Dacã am afirmat cã, potrivit tradiþiei vechi
biblice, iniþiativa construirii templului îi aparþine iubirii lui Dumnezeu
faþã de poporul constituit ºi consacrat de el, cu atât mai mult, putem
spune acesta despre economia noii alianþe.

Cristos, trimisul Tatãlui, Dumnezeu întrupat pentru noi, este templul
nou, sanctuarul noii ºi veºnicei alianþe (cf. Evr 8). Biserica, ce este
sacramentul ºi imaginea lui Cristos, dezvãluie cã iniþiativa îi aparþine lui
Dumnezeu care „ne-a iubit mai întâi” (1In 4,19). În Cristos prezent ºi activ
în Bisericã prin acþiunea Duhului Sfânt, Dumnezeu vrea sã locuiascã în
noi, sã facã din noi templul sãu, din mãdularele noastre, sanctuarul

 CONSILIUL PONTIFICAL PENTRU PASTORALA MIGRANÞILOR ªI ITINERANÞILOR, Sanctuarul,2

amintire, prezenþã ºi profeþie a lui Dumnezeu cel viu, 4.
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Duhului Sfânt, dupã cum afirmã sfântul Paul: „Oare nu ºtiþi cã sunteþi
templul lui Dumnezeu ºi cã Duhul lui Dumnezeu locuieºte în voi? Dacã
cineva distruge templul lui Dumnezeu, ºi Dumnezeu îl va distruge pe el.
Cãci templul lui Dumnezeu, care sunteþi voi, este sfânt” (1Cor 3,16-17).
Acelaºi Apostol afirmã: „Da, noi suntem templul Dumnezeului celui viu,
aºa cum Dumnezeu a spus-o: « În ei voi locui ºi printre ei voi umbla ºi voi
fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu»” (2Cor 6,16).

Din cele amintite mai sus putem sã ne dãm seama cã existenþa Bisericii
nu este o lucrare pur umanã, nu este rodul pur ºi simplu al trupului ºi al
sângelui (cf. In 1,13), ci este o iniþiativã ce vine „de sus” (cf. In 3,3). O
iniþiativã gratuitã ºi surprinzãtoare a iubirii divine trinitare, ce precede
întotdeauna rãspunsul iubirii ºi acþiunii umane.

3. Rãspunsul creºtin la iniþiativa divinã

Biserica, ce existã ca rod al iniþiativei iubitoare a lui Dumnezeu faþã de
oameni, reveleazã lucrarea ºi prezenþa eficientã a iubirii divine, ascunsã
sub semnele istoriei. Biserica voitã ºi constituitã de Dumnezeu pentru
mântuirea lumii este locul prezenþei ºi al acþiunii misterioase a lui
Dumnezeu între oameni.

În cazul în care constatãm cã Biserica este deþinãtoarea misterului
iubirii divine faþã de oameni, se cere sã ne apropiem ºi sã intrãm în ea în
spirit de reverenþã ºi de adoraþie sincerã ºi profundã. În ea suntem
învãluiþi ºi cufundaþi în misterul iubirii lui Dumnezeu care s-a revelat ºi
se dãruieºte oamenilor. Suntem uimiþi în faþa unei iubiri atât de mari din
partea lui Dumnezeu ºi simþim nevoia de a rãspunde la aceastã iubire
dumnezeiascã cu iubirea sincerã a inimilor noastre copleºite de iubirea
revãrsatã de Duhul Sfânt în ele.

Primul mod de a corespunde darului primit de la Dumnezeu pentru
Biserica sa este cel de a ne minuna ºi a adora iniþiativa divinã faþã de noi.
Adorând ºi contemplând misterul iubirii divine prezent ºi activ în istorie,
devenim capabili sã intrãm sub înrâurirea lui ºi sã ne lãsãm copleºiþi ºi
transformaþi de acesta.

Iniþiativei iubitoare a lui Dumnezeu i se poate rãspunde prin laudã ºi
mulþumire. Dacã suntem conºtienþi cã Dumnezeu ne-a iubit din veºnicie
ºi ºtim sã apreciem darurile oferite de el din proprie iniþiativã, atunci
inima va deveni sensibilã la dovezile de iubire divine ºi gura ni se va
deschide spre a-l lãuda pe Dumnezeul atâtor binefaceri revãrsate asupra
noastrã din nesfârºita lui bunãtate ºi milostivire: „Lãudaþi-l pe Domnul,
pentru cã este bun, pentru cã veºnicã este îndurarea lui” (Ps 136,1). La
lauda izvorâtã dintr-o inimã uimitã de iubirea infinitã divinã se va asocia
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în mod firesc mulþumirea creºtinului pentru binefacerile primite. Dar nu
numai atât, viaþa însãºi a creºtinului va deveni în unire cu Cristos o jertfã
de mulþumire ºi de laudã adusã lui Dumnezeu, conform îndemnului
sfântului Paul: „Vã îndemn, fraþilor... sã vã oferiþi trupurile voastre ca
jertfã vie, sfântã ºi plãcutã lui Dumnezeu: acesta este cultul vostru
spiritual” (Rom 12,1). Lauda ºi aducerea de mulþumire ajung la gradul cel
mai înalt de manifestare în jertfa unicã ºi perfectã a crucii lui Isus Cristos
cu care creºtinul îºi uneºte propria viaþã.

Biserica, ce este semnul evident al iniþiativei iubitoare a lui Dumnezeu
faþã de omenire, este ºi locul unde creºtinul se simte ºi se lasã iubit de
Dumnezeu ºi-ºi manifestã bucuria iubirii sale, rod al prezenþei Duhului
Sfânt, lãudându-l ºi mulþumindu-i lui Dumnezeu. Viaþa creºtinului,
înþeleasã ºi trãitã astfel în relaþie cu darurile primite de la Dumnezeu,
dobândeºte o dimensiune nouã, cea contemplativã. El va trãi aceastã viaþã
atât în cadrul bisericii la celebrãrile liturgice, cât ºi în toate celelalte
circumstanþe ale vieþii.

Creºtinul ce a înþeles realitatea Bisericii ca o manifestare a iubirii
salvifice a lui Dumnezeu faþã de omenire nu se va limita numai la
adorarea lui Dumnezeu, la preamãrirea lui prin laudã ºi aducere de
mulþumire, ci se va angaja personal sã-l imite pe Dumnezeu ce ºi-a aºezat
cortul sãu în mijlocul oamenilor pentru a le oferi mântuirea.
Angajamentul lui va consta în a deveni solidar cu toþi oamenii, cu durerile
ºi bucuriile lor, asemenea lui Cristos care s-a fãcut tovarãºul nostru de
drum spre casa Tatãlui. Îl va imita pe Dumnezeu în iubirea sa
binevoitoare ºi dezinteresatã faþã de oameni, îi va iubi pe oameni cu însãºi
iubirea divinã revãrsatã în inima sa prin Duhul Sfânt ce i-a fost dãruit ºi
va deveni, la rândul sãu, un templu al gloriei lui Dumnezeu. Zidit pe
Cristos, „piatra unghiularã” (1Pt 2,5), se va uni cu ceilalþi fraþi în
solidaritate creºtinã, pentru a deveni împreunã „pietre vii” (1Pt 2,4) ale
noului templu construit de Cristos, sfânta Bisericã. „Angajarea caritativã
pentru promovarea demnitãþii umane, a dreptãþii ºi a pãcii”  va fi semnul3

distinctiv al apartenenþei sale la Cristos ºi la Biserica sa.

4. Biserica, loc sacru al prezenþei divine

Dupã cum ne dezvãluie revelaþia, „Dumnezeu este iubire” (1In 4,8).
Acest Dumnezeu întreit, Iubire veºnicã, acþioneazã conform identitãþii:

 CONSILIUL PONTIFICAL PENTRU PASTORALA MIGRANÞILOR ªI ITINERANÞILOR, Sanctuarul,3

amintire, prezenþã ºi profeþie a lui Dumnezeu cel viu, 8.
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„Cu o iubire veºnicã te-am iubit” (Ier 31,3). Iubirea sa faþã de oameni, o
datã dãruitã, nu ºi-o mai retrage, în ciuda tuturor infidelitãþilor ºi
pãcatelor oamenilor. Locul în care el dovedeºte ºi astãzi iubirea sa fidelã
este biserica lui Cristos. Aceastã bisericã devine „semnul prezenþei divine,
locul mereu nou al actualizãrii alianþei oamenilor cu Cel Veºnic ºi între
ei” . Prin bisericã, comunitatea credincioºilor devine conºtientã cã în4

Cristos este „neam ales, preoþie împãrãteascã, popor sfânt” (1Pt 2,9), popor
ce-i aparþine lui Dumnezeu ºi în care el locuieºte ºi acþioneazã. Aceastã
idee este bine reliefatã de sfântul Paul care scrie: 

Prin urmare, nu mai sunteþi strãini ºi venetici; dimpotrivã, sunteþi concetãþeni

ai sfinþilor ºi casnicii lui Dumnezeu, clãdiþi pe temelia apostolilor ºi profeþilor,

cu Isus Cristos ca piatrã de boltã. În el se leagã tot edificiul ºi se înalþã ca

templu sfânt în Domnul. Tot în el sunteþi clãdiþi ºi voi, ca, prin Duhul, sã

deveniþi o locuinþã a lui Dumnezeu (Ef 2,19-22).

Dacã suntem „casnicii lui Dumnezeu”, înseamnã cã Dumnezeu locuieºte
cu noi, ba chiar în inimile noastre, ºi ne transformã în temple vii ale
prezenþei ºi acþiunii sale iubitoare salvifice. Biserica alcãtuitã din pietre
vii ce sunt creºtinii devine locul prezenþei ºi acþiunii misterioase a
Duhului Sfânt. Creºtinul ce ia contactul cu Biserica ia contactul cu
Spiritul Sfânt oferit de Cristos cel înviat ºi este îndemnat sã se lase
transformat ºi purtat de acþiunea lui spre gloria Tatãlui. Procedând astfel,
adãpându-se din izvorul invizibil al apei vii, este transformat, la rândul
sãu, în izvor de apã vie ce se revarsã în marea moartã a omenirii ºi-i
dãruieºte viaþa divinã.

Duhul Sfânt, penetrând mãdularele trupului lui Cristos, face din
Bisericã un sanctuar viu a lui Dumnezeu, un loc al prezenþei ºi al acþiunii
sale mântuitoare. Aceastã idee o gãsim exprimatã astfel de Conciliul al II-
lea din Vatican: 

Mai ades, Biserica este numitã zidirea lui Dumnezeu (cf. 1Cor 3,9). Acest

edificiu primeºte diferite denumiri: este casa lui Dumnezeu (cf. 1Tim  3,15), în

care locuieºte familia sa; este locuinþa lui Dumnezeu în Duhul (cf. Ef 2,19-22);

„cortul lui Dumnezeu între oameni” (Ap 21,3); ºi, mai ales, templul sfânt în care

sfinþii pãrinþi îl vãd ºi îl laudã reprezentat în sanctuarele de piatrã, ºi care, în

liturgie, este asemãnat pe bunã dreptate cu cetatea sfântã, noul Ierusalim.

Într-adevãr, în ea alcãtuim pe acest pãmânt, ca pietre vii, un templu spiritual

(cf. 1Pt 2,5) (LG  6).

 CONSILIUL PONTIFICAL PENTRU PASTORALA MIGRANÞILOR ªI ITINERANÞILOR, Sanctuarul,4

amintire, prezenþã ºi profeþie a lui Dumnezeu cel viu, 9.
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În aceastã casã, locuinþã ºi cort a lui Dumnezeu, Duhul acþioneazã într-
un mod privilegiat prin cuvântul divin adresat credincioºilor de el
convocaþi. Cuvântul lui Dumnezeu prezent în bisericã confirmã
credincioºilor fidelitatea sa, îi lumineazã, indicându-le drumul ce trebuie
parcurs, îi mângâie ºi-i susþine în încercãrile vieþii cotidiene. Acelaºi
cuvânt divin îi solicitã pe credincioºi sã se angajeze la evanghelizare ºi
catehizare în ambientul familiei ºi al societãþii în care trãiesc ºi lucreazã.

Biserica este locul privilegiat al întâlnirii personale a lui Dumnezeu cu
creºtinii prin sfintele sacramente. Sacramentele „în care cuvântul îºi
gãseºte cea mai densã ºi eficientã actualizare”  sunt Reconcilierea ºi5

Euharistia. Sacramentele 

nu sunt rituri ce se repetã, ci evenimente ale mântuirii, întâlniri personale cu

Dumnezeul cel viu, care prin Duhul îi atinge pe toþi cei ce se îndreaptã spre el

înfometaþi ºi însetaþi de adevãrul ºi de pacea sa. Prin urmare, atunci când se

celebreazã un sacrament într-un sanctuar, nu „se face” ceva, ci este întâlnit

Cineva, ba, mai mult, este cineva, Cristos, care, prin harul Duhului, se face

prezent pentru a ni se comunica ºi a ne schimba viaþa, inserându-ne tot mai

mult într-o manierã rodnicã în comunitatea alianþei, care este Biserica .6

Prin sacramentul Reconcilierii creºtinul ce a fost infidel iubirii divine
este chemat sã se întoarcã la Tatãl ceresc cel îndelung rãbdãtor ºi „bogat
în milostivire” (Ef 2,4)  ºi sã experimenteze îmbrãþiºarea lui iertãtoare ºi7

tandrã. Sacramentul Spovezii, care „este mijlocul de a-l sãtura pe deplin
pe om cu acea dreptate ce provine de la Rãscumpãrãtorul însuºi” , va8

constitui o oportunitate de a vedea cât de minunatã este pacea divinã.
Aceastã experienþã îl va determina pe creºtinul convertit sã se angajeze
la o relaþie nouã cu Dumnezeu ce l-a iertat ºi sã arate înþelegere ºi iertare
faþã de semenii care i-au greºit.

Reconciliat cu Dumnezeu ºi cu sine, prin sacramentul Spovezii, ºi
dispus sã trãiascã în armonie cu semenii sãi, creºtinul înainteazã spre
altarul Domnului spre a face o nouã experienþã spiritualã: întâlnirea cu
Cristos prin sfânta Euharistie.

 CONSILIUL PONTIFICAL PENTRU PASTORALA MIGRANÞILOR ªI ITINERANÞILOR, Sanctuarul,5

amintire, prezenþã ºi profeþie a lui Dumnezeu cel viu, 11.
 CONSILIUL PONTIFICAL PENTRU PASTORALA MIGRANÞILOR ªI ITINERANÞILOR, Sanctuarul,6

amintire, prezenþã ºi profeþie a lui Dumnezeu cel viu, 11
 IOAN PAUL AL II-LEA, Scrisoarea enciclicã Dives in misericordia (30 noiembrie 1980),7

1.
 IOAN PAUL AL II-LEA, Scrisoarea enciclicã Redemptor hominis (4 martie 1979), 20. 8
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Euharistia, eveniment de har în care „este cuprins tot binele spritual
al Bisericii” (PO 5), însuºi Cristos cel glorificat, îl transformã pe creºtin
într-un templu sfânt ºi-l abiliteazã sã devinã un „cristofor” asemenea
sfintei Fecioare Maria. Creºtinul în care locuieºte Cristos este invitat sã
se lase transformat de acesta într-un „alter ego Christi”, într-un dar oferit
lui Dumnezeu ºi oamenilor asemenea lui Cristos.

Primind prin Euharistie o transfuzie de sânge divin, inima creºtinului
este dilatatã de focul divin adus de acest sânge dumnezeiesc, pentru a-i
putea îmbrãþiºa în raza de acþiune a iubirii creºtine pe toþi oamenii
asemenea lui Isus. Inima creºtinului ce l-a primit pe Isus euharisticul,
„rãnitã” de iubirea lui, nu mai poate fi insensibilã la necesitãþile semenilor
sãi ºi revarsã torentul focului sfânt al iubirii divine peste cei însetaþi de
iubirea lui Dumnezeu, devenind un îndrãgostit de oameni pentru care este
în stare sã-ºi dea viaþa asemenea Maestrului sãu, Cristos.

Cel care s-a hrãnit cu Cristos, „pâinea cea vie care s-a coborât din cer”
(In 6,51), poate deveni, la rândul sãu‚ „pâine” ce se frânge pentru viaþa
lumii, iar viaþa sa sã devinã o viaþã euharisticã prin care „îl laudã pe Tatãl
«prin»Isus, dar îl laudã ºi «în» Isus ºi «cu» Isus” .9

Creºtinul ce îl primeºte pe Cristos în Euharistie ºi are „curajul” sã se
lase transformat de acesta poate deveni „bun ca pâinea caldã” ce îl
hrãneºte pe cel înfometat. Poate ajunge la performanþa de a se spune
despre el, dupã o expresie tipic româneascã: „acest om este pâinea lui
Dumnezeu”. Expresia româneascã „pâinea lui Dumnezeu” pare sã spunã
cât de bine au înþeles românii efectul minunat pe care îl poate produce
Euharistia în viaþa creºtinilor care se împãrtãºesc cu Cristos euharisticul.

A ajunge torent de iubire ce se revarsã asupra omenirii însetate de
adevãrata iubire divinã asemenea sângelui lui Cristos, care se revarsã
asupra omenirii pentru a o spãla de pãcate ºi pentru a o hrãni ºi a o întãri
spre a trãi din plin viaþa divinã; a ajunge „bun ca pâinea caldã”, ba chiar
„pâinea lui Dumnezeu”, este cea mai frumoasã invitaþie pe care Cristos ne-
o face prin Euharistie. A asculta chemarea sa; „Veniþi la mine, toþi cei
osteniþi ºi împovãraþi, ºi eu vã voi da odihnã. Luaþi jugul meu asupra
voastrã... cãci jugul meu este plãcut, iar povara mea este uºoarã” (Mt
11,28-30); „Luaþi, mâncaþi; acesta este trupul meu” (Mt 26,26); „Cine
mãnâncã trupul meu ºi bea sângele meu are viaþa veºnicã” (In 6,54),
înseamnã a avea „viaþã din belºug” (cf. In 10,10), a avea o viaþã împlinitã,
o viaþã trãitã la maximumul posibilitãþilor umano-creºtine. Cine îºi

 IOAN PAUL AL II-LEA, Scrisoarea enciclicã Ecclesia de Eucharistia, 58.9
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doreºte oare mai mult decât a avea o viaþã împlinitã? Împlinirea ne este
oferitã de Cristos dacã îl primim în sfânta Euharistie, dacã îi permitem sã
ne transforme în el însuºi, aºa cum organismul nostru uman transformã
alimentele primite în energie vitalã pentru el însuºi.

Biserica este locul de întâlnire cu Cristos ce ne poate da viaþa cea
adevãratã, viaþa din belºug, viaþa veºnicã pe care o dorim atât de mult
fiecare. Biserica rãmâne nu numai semnul ºi locul prezenþei lui Dumnezeu
între oamenii, ci ºi în favoarea oamenilor, adicã locul prezenþei eficiente.
Locul prezenþei ce iradiazã luminã pentru cei ce sunt însetaþi de dorinþa
de a descoperi adevãrul; or, aici se proclamã adevãrul total ºi ultim: „Eu
sunt adevãrul” (In 14,6), „Eu sunt lumina lumii. Cine mã urmeazã nu va
umbla în întuneric, ci va avea lumina vieþii” (In 8,12).

Biserica este locul de unde se revarsã asupra omenirii viaþa autenticã,
viaþa pe care ºi-o doreºte omul, viaþa care sã înfrunte moartea ºi s-o
învingã. Or, Cristos este „viaþa” (In 14,6) ce a venit în lume tocmai pentru
ca lumea sã aibã viaþã prin el, „sã aibã viaþã ºi s-o aibã din belºug” (In
10,10), adicã viaþa veºnicã. Dar nu numai atât. Cristos nu numai cã se
reveleazã ca fiind viaþa, ci o ºi oferã; mai întâi, prin jertfa sa pe cruce, iar
apoi, prin sfânta Euharistie. El, ca pãstor bun ce este, „îºi dã viaþa pentru
oile sale” (In 10,11), pentru a le elibera din ghearele Satanei. Apoi le
hrãneºte cu trupul ºi sângele sãu din Euharistie, pentru a putea trãi viaþa
din plin ºi pentru a putea învinge chiar ºi moartea. „Eu sunt pâinea
vieþii... Eu sunt pâinea cea vie, care s-a coborât din cer. Dacã mãnâncã
cineva din aceastã pâine, va trãi în veci... Cine mãnâncã trupul meu ºi bea
sângele meu are viaþa veºnicã ºi eu îl voi învia în ziua de apoi” (In 6,48-
54).

Prin Bisericã, credinciosul poate dobândi tot ceea ce îºi poate dori
legitim conform naturii sale de creaturã inteligentã ºi liberã ce simte în
interiorul sãu dorinþa dupã realizarea sa plenarã. Omul vrea sã se
elibereze de orice rãu, de orice suferinþã ºi sã aibã parte de o viaþã fericitã
pentru totdeauna. Cristos prezent în Biserica sa îi poate satisface aceastã
dorinþã profundã, propunându-i învãþãtura sa ºi mijloacele eficiente
pentru a o putea urma.

Cristos propune calea sa pentru a putea evita irosirea ºi pierderea vieþii
ºi trãirea ei din plin. Propune lepãdarea de sine ºi purtarea cu rãbdare ºi
încredere pe urmele sale a crucii personale. „Dacã cineva vrea sã vinã
dupã mine, sã se lepede de sine, sã-ºi ia crucea în fiecare zi ºi sã mã
urmeze. Cãci cine vrea sã-ºi salveze viaþa, o va pierde, cine, însã, îºi va
pierde viaþa pentru mine, acela o va salva” (Lc 9,23). A înþelege ce
înseamnã lepãdarea de sine ºi acceptarea ºi purtarea crucii zilnice deja
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înseamnã a te elibera de suferinþã ºi a duce o viaþã liniºtitã. Dacã orgoliul
personal, dorinþa de dominare, de posesie a bunurilor ºi a persoanelor, de
satisfacere nestãvilitã a plãcerilor instinctuale îi produc omului cele mai
mari suferinþe, propunerea lui Isus de lepãdare de sine, de renunþare la
orgoliul propriu ºi la dorinþa de realizare personalã în afara planului lui
Dumnezeu constituie soluþia cea mai bunã ºi eficientã pentru a scãpa de
suferinþã. Cine nu mai trãieºte pentru sine, ci pentru Dumnezeu ºi pentru
semeni, înseamnã cã a înþeles învãþãtura datã de Isus prin cuvintele ºi
modul sãu de a trãi viaþa sa pãmânteascã. Numai în lumina modului cum
a trãit Isus propria sa viaþã putem înþelege cuvintele sale: „Dacã cineva
va încerca sã-ºi salveze viaþa, o va pierde” (Lc 17,33). „Cine îºi iubeºte
viaþa, o va pierde” (In 12,25). „Cine þine la viaþã, o va pierde” (Mt 10,39).
Expresiile folosite de Isus aratã cã cine va voi sã trãiascã pentru sine în
mod egoist propria viaþã, fãrã a se oferi pe sine lui Dumnezeu ºi
semenilor, îºi va irosi viaþa, o va pierde, adicã nu se va realiza. Va avea
soarta bobului de grâu care nu acceptã sã moarã pentru a da roade ºi viaþã
ºi aceea a bogatului petrecãreþ ce nu a avut milã de Lazãr cel sãrac (cf. Lc
16,19-31). „Pierderea” vieþii, conform expresiei lui Isus, garanteazã
salvarea ei. „Cine, însã, îºi va pierde viaþa pentru mine, acela o va salva”
(Lc 9,24); „iar dacã cineva o va pierde, o va pãstra” (Lc 17,33), „cine îºi
urãºte viaþa în lumea aceasta o pãstreazã pentru viaþa veºnicã” (In 12,25).
Conform modului de a vorbi al lui Isus, exprimat în citatele anterioare, a
„pierde viaþa” pentru el ºi pentru evanghelie înseamnã a o dãrui conºtient,
a o trãi ºi a o valorifica la maximum, pentru cã numai dãruind-o nu se
pierde, iar tot ceea ce nu este dãruit se pierde iremediabil. Bobul de grâu,
dacã acceptã sã moarã, aduce rod bogat, dacã nu, rãmâne singur, adicã se
pierde. Cine îºi dãruieºte viaþa aceasta scurtã, trecãtoare lui Dumnezeu
ºi semenilor o pãstreazã pentru viaþa veºnicã, aºa cum ne asigurã Isus.

Cunoaºterea programului de viaþã propus de Isus în Predica de pe
Munte ºi îmbogãþit, dezvãluirea modului în care Isus ºi-a trãit viaþa, adicã
relaþia sa cu Tatãl ceresc ºi cu oamenii în acelaºi cadru ecleziastic, oferirea
darului sacramentelor întemeiate de Cristos spre sfinþirea oamenilor în
comunitatea credincioºilor convocaþi de Duhul Sfânt aratã cu prisosinþã
cã Biserica este cu adevãrat locul privilegiat în care Dumnezeu este
prezent ºi activ în lume.

Aceastã prezenþã ºi acþiune misterioasã ºi minunatã a lui Dumnezeu
în lume prin Bisericã este un semn de speranþã neclintitã pentru omul de
astãzi ºi pentru cel de mâine.

5. Biserica, speranþa omenirii
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Dupã succinta tratare a unor aspecte teologico-spirituale legate de
cadrul bisericii, aº dori sã închei cu câteva gânduri ce consider cã sunt în
consonanþã cu reflecþiile iniþiale.

Aº dori sã mã refer la faptul cã, de multe ori, clãdirea bisericii apare fie
sub forma unei corãbii, fie sub forma unei cruci. Faptul cã edificiul
bisericii apare ca o corabie ne poate duce cu gândul atât la arca lui Noe,
cât ºi la barca lui Petru. Dacã ne duce cu gândul la arca lui Noe, ne
aminteºte cã aceasta este ºansa oferitã oamenilor de a fi salvaþi de la
moarte, de la moartea cea veºnicã. Cine descoperã cã Biserica este arca de
salvare pregãtitã de Dumnezeu ºi refuzã conºtient sã se îmbarce în ea
înseamnã cã refuzã propria salvare, înseamnã cã iubeºte moartea veºnicã
ºi va avea parte de aceasta.

Atunci când forma clãdirii bisericii ne duce cu gândul la barca
pescarului Simon Petru, ne amintim cã din aceasta Isus a predicat
mulþimii ºi a sãvârºit pescuirea minunatã. Acum, în barca Bisericii, al
cãrui cârmaci vizibil este Petru, Cristos continuã sã înveþe popoarele ºi sã
arunce mrejele pentru a pescui în valurile învolburate ale societãþii
noastre oameni din toate popoarele, rasele ºi limbile. Întrucât pescuirea
nu este una obiºnuitã, ci una specialã, pentru cã nu pot fi pescuiþi decât
aceia care se lasã prinºi de mreaja lui Cristos, apare necesitatea de a ne
predispune sã fim pescuiþi în mod minunat de Isus, adicã scoºi din oceanul
pãcatului ºi al morþii ºi salvaþi, duºi la limanul vieþii veºnice.

În situaþia în care clãdirea bisericii apare sub forma unei cruci,
imaginaþia ºi gândul ne poartã inevitabil la crucea lui Cristos. Dacã crucea
lui Cristos este pomul vieþii, semnul iubirii fidele a lui Dumnezeu faþã de
oameni, iubire dusã pânã la sacrificiul total, ºi unica mândrie ºi speranþã
pentru creºtin, înseamnã cã biserica construitã în formã de cruce este
pentru creºtin locul unde este introdus în misterul crucii lui Cristos.

Intrarea într-o bisericã sub formã de cruce poate însemna introducerea
în misterul pascal al lui Isus ce se celebreazã în sfintele sacramente.
Participarea la sfânta Liturghie, la jertfa tainicã de pe cruce a lui Cristos
pentru salvarea lumii, poate sã-l predispunã pe creºtin sã accepte propria
cruce ºi s-o poarte pe urmele Maestrului sãu. Intrarea în misterul crucii
înseamnã intrarea în misterul iubirii fidele a lui Cristos, trãitã pânã la
sacrificiul suprem. Înseamnã deschiderea ºi disponibilitatea totalã la
planul salvific al lui Dumnezeu. Înseamnã angajarea plenarã în Cristos
ºi cu Cristos la sfinþirea ºi mântuirea omenirii. Înseamnã a dovedi prin
propria viaþã cã Dumnezeu continuã cu fidelitate neºtirbitã opera sa de
salvare a lumii.
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Orice bisericã, indiferent de mãrimea sau arhitectura ei, este pentru
oameni un semn al prezenþei lui Dumnezeu în mijlocul lor. Este un semn
al fidelitãþii sale faþã de promisiunile fãcute ºi pe care continuã sã le ducã
la împlinire. Este o invitaþie continuã adresatã oamenilor de bunãvoinþã
sã accepte darul iubirii sale salvifice.

Biserica este ºi va fi barca de salvare a celor ce cred în iubirea milostivã
a lui Dumnezeu ºi se refugiazã în ea. Istoria ei de douã milenii ne
dovedeºte evident cã profeþia lui Cristos: „Porþile iadului nu o vor birui”
(Mt 16,18), este în acþiune ºi cã va dãinui peste veacuri neînfrântã, chiar
dacã valurile nãprasnice ale Celui Rãu nu vor înceta sã încerce sã o
scufunde.


