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Cu ocazia Sinodului Episcopilor din Europa, un cardinal relansa o în-
trebare: „Ce este cu adevărat Europa?” O întrebare la care aş mai adăuga 
altele: Cum se conturează cu adevărat noua Europă? Ce valori creştine 
mai supravieţuiesc în noua Europă? Cum înţelege Biserica să contribuie la 
acest proiect de viitor? 

Aceste întrebări sunt motivate de faptul că Europa nu reprezintă doar 
un spaţiu istorico-geografi c, ci comunitatea naţiunilor care au primit şi dez-
voltat moştenirea civilizaţiei greco-romane, iudaice şi creştine. Tradiţiile na-
ţionale au transformat moştenirea clasică şi credinţa creştină în cutume, 
tradiţii şi instituţii. Evanghelizarea continentului european a contribuit în 
mod decisiv la dezvoltarea unei culturi umaniste transnaţionale, născută 
din întâlnirea dintre credinţa biblică şi fi lozofi a greacă, întemeiată pe pri-
matul persoanei umane. La întrebarea „Ce este Europa?”, poetul Paul Va-
lery răspundea prin trei cuvinte: „Atena, Roma, Ierusalim”. Atena a desco-
perit individul, Roma a creat cetăţeanul, Ierusalimul a revelat persoana.

Accentuarea acestor rădăcini ale civilizaţiei europene nu înseamnă 
în nici un caz să excluzi contribuţia celorlalte popoare la formarea ei, de 
exemplu, aceea a islamului. Nu se poate afi rma însă despre cultura isla-
mică faptul că face parte din memoria noastră istorică, la fel ca şi tradiţia 
iudeo-creştină.

De la început trebuie să spunem cu fermitate că edifi carea noii Europe 
nu se va putea realiza dacă nu vom şti să oferim Europei unite, dincolo 
de dimensiunea politică, o spiritualitate puternică, o dimensiune profund 
etică şi culturală. 

Contribuţia Papei Ioan Paul al II-lea în acest demers difi cil este preţioasă 
şi remarcabilă. În exortaţia apostolică Ecclesia in Europa1, la care vom 
face referinţă în cele ce urmează, găsim ecoul apelului lansat Europei la 
Santiago de Compostella: „Fii tu însuţi. Redescoperă originile tale. Reînvie 
rădăcinile tale”(EIE 120).

Este un apel care ne invită să păstrăm identitatea, apartenenţa şi me-
moria noastră istorică, chiar dacă timpul în care trăim – afi rma Papa Ioan 
Paul al II-lea – „apare ca o epocă a rătăcirii” (EIE 7) şi „cultura europeană 

1 IOAN PAUL AL II-LEA, Exortaţia apostolică sinodală Ecclesia in Europa (28 iunie 2003), 
Editura Presa Bună, Iaşi (în formă prescurtată: EIE).
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dă impresia unei „apostazii tăcute” din partea omului care are tot ce-i tre-
buie şi care trăieşte ca şi cum Dumnezeu nu ar exista”(EIE 9).

Dacă ar fi  să facem o diagnosticare a situaţiei în care ne afl ăm, putem să 
începem prin a spune că astăzi în Europa trăim un moment cu mari pericole 
şi mari oportunităţi pentru om şi pentru omenire, un moment care este 
şi de o mare responsabilitate pentru noi toţi. De-a lungul secolului trecut, 
posibilităţile omului şi capacitatea sa de a stăpâni materia au sporit în mod 
considerabil. Dar puterea lui de a dispune de lume a făcut şi ca puterea lui 
de distrugere să ajungă la dimensiuni care uneori ne îngrozesc. În acest 
sens, gândul se îndreaptă aproape spontan către ameninţarea terorismului, 
acest nou război fără graniţe şi fără fronturi. Mai puţin vizibile, dar toc-
mai de aceea nu mai puţin neliniştitoare, sunt posibilităţile de auto-mani-
pulare pe care le-a dobândit omul. El sondează tainele fi inţei, a descifrat 
componentele ce alcătuiesc fi inţa umană, iar acum este în stare, să spunem 
aşa, să „construiască” singur omul, care în acest fel nu mai vine în lume ca 
dar al Creatorului, ci ca produs al acţiunii noastre, produs ce poate fi  chiar 
selecţionat după exigenţele stabilite de noi. În acest fel, asupra acestui Om 
nu mai străluceşte splendoarea faptului că este imagine a lui Dumnezeu, 
ceea ce îi conferea demnitate şi inviolabilitate, ci doar puterea capacităţii 
umane. Nu mai este altceva decât imaginea omului – a cărui om? 

La aceasta se adaugă marile probleme planetare: inegalitatea în repar-
tizarea bunurilor pământului, sărăcia crescândă, ba, mai mult, sărăcirea, 
exploatarea pământului şi a resurselor sale, foametea, bolile ce ameninţă 
întreaga lume, confl ictul dintre culturi. Toate acestea arată că sporirii ca-
pacităţilor noastre nu-i corespunde o egală dezvoltare a energiei noastre 
morale. Forţa morală nu a crescut împreună cu dezvoltarea ştiinţei, ba, 
dimpotrivă, mai degrabă a scăzut, deoarece mentalitatea tehnică se apro-
pie de morală în mod subiectiv, în timp ce noi avem nevoie tocmai de o 
morală publică, o morală care să ştie să răspundă la ameninţările ce apasă 
asupra existenţei noastre a tuturor. Adevăratul şi cel mai grav pericol al 
acestui moment constă tocmai în acest dezechilibru între posibilităţile teh-
nice şi forţa morală. Siguranţa de care avem nevoie ca supoziţie a libertăţii 
şi demnităţii noastre nu poate veni în ultimă instanţă din sistemele teh-
nice de control, poate apărea însă numai din forţa morală a omului: acolo 
unde ea lipseşte sau nu este sufi cientă, puterea pe care omul o are se va 
transforma tot mai mult într-o putere de distrugere. 

Desigur, observăm că astăzi există un nou moralism ale cărui cuvinte-cheie 
sunt „dreptate”, „pace”, „conservare a mediului”, cuvinte ce amintesc va-
lori morale esenţiale de care avem cu adevărat nevoie. Însă acest moralism 
rămâne vag şi alunecă astfel, aproape în mod inevitabil, în sfera politică şi 
de partid. Impunându-se ca un moralism politic ce fascinează, de cele mai 
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multe ori ia o direcţie greşită deoarece este lipsit de o senină raţionalitate 
şi pune utopia politică deasupra demnităţii individului, dovedind chiar că, 
în numele marilor obiective, poate ajunge să dispreţuiască omul ca atare. 

Această analiză rapidă a situaţiei lumii ne face să refl ectăm asupra si-
tuaţiei de azi a creştinismului şi, de aceea, şi asupra fundamentelor Euro-
pei; acea Europă care cândva, putem spune, a fost continentul creştin, dar 
care a fost şi punctul de plecare al acelei noi raţionalităţi ştiinţifi ce ce ne-a 
oferit mari posibilităţi, dar şi ameninţări tot la fel de mari. Bineînţeles, 
creştinismul nu a pornit din Europa şi, aşadar, nu poate fi  clasifi cat drept 
o religie europeană, religia ambientului cultural european. Însă în Europa 
a primit amprenta sa culturală şi intelectuală cea mai efi cientă din punct 
de vedere istoric şi, de aceea, rămâne strâns legat de Europa într-un mod 
deosebit. Pe de altă parte, este adevărat că această Europă, încă din timpul 
Renaşterii, şi într-o formă deplină în perioada Iluminismului, a dezvoltat 
tocmai acea raţionalitate ştiinţifi că ce în epoca descoperirilor a dus nu doar 
la unitatea geografi că a lumii, la întâlnirea continentelor şi a culturilor, 
dar care acum, mult mai profund, datorită culturii tehnice, devenită posibilă 
datorită ştiinţei, pune cu adevărat o amprentă proprie în întreaga lume, ba, 
mai mult, într-un anume, fel o uniformizează. Şi mergând pe urmele acestei 
forme de raţionalitate, Europa a dezvoltat o cultură care, într-un mod ne-
cunoscut până acum de către omenire, îl exclude pe Dumnezeu din conşti-
inţa publică, fi e negându-l cu totul, fi e considerând existenţa lui imposibil 
de demonstrat, incertă, şi deci aparţinând alegerilor subiective, ceva care 
oricum nu este relevant pentru viaţa publică. 

Această raţionalitate pur funcţională, ca să spunem aşa, a comportat o 
zguduire a conştiinţei morale la fel de nouă pentru culturile existente până 
acum, deoarece susţine că este raţional numai ceea ce se poate dovedi prin 
experimente. Întrucât morala aparţine unei sfere cu totul diferită, drept 
categorie în sine, ea dispare şi trebuie să fi e regăsită într-un alt mod, de-
oarece trebuie să admitem că, oricum, morala, într-un fel, este necesară. 
Într-o lume bazată doar pe calcul, tocmai calcularea consecinţelor determină 
ce anume trebuie sau nu trebuie considerat moral. Şi astfel, categoria de 
bine, aşa cum a fost ea evidenţiată în mod clar de către Kant, dispare. Ni-
mic în sine nu este bine sau rău, totul depinde de consecinţele pe care o 
acţiune ne permite să le prevedem. 

Putem să constatăm cu stupoare că aparenta ştiinţifi citate ascunde un 
dogmatism intolerant: spiritul este produsul materiei; morala este produ-
sul circumstanţelor şi trebuie defi nită şi practicată după scopurile soci-
etăţii; tot ceea ce contribuie la favorizarea unei stări fericite este moral. 
Valorile care au constituit altădată Europa sunt lăsate uitării. Mai mult, 
apare o fractură cu toată tradiţia morală a omenirii; nu mai sunt valori 
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independente de scopul progresului; în vederea posibilului, totul devine 
licit şi chiar necesar, totul devine moral în noul sens al termenului. Chiar 
şi omul poate deveni un instrument; nu contează individul, contează nu-
mai viitorul care devine teribila divinitate ce deliberează peste toţi şi peste 
toate.

1. În ce punct ne afl ăm astăzi?

Ne afl ăm în faţa unei întrebări: Cum evoluează lucrurile? În gravele 
evenimente ale timpul nostru există o identitate a Europei care să aibă un 
viitor şi pentru care putem să ne angajăm cu toţii? Nu sunt pregătit pentru 
a intra într-o discuţie detaliată despre Constituţia Europei. Aş vrea doar 
să indic pe scurt elementele morale de bază, care, după părerea mea, nu ar 
trebui să lipsească.

Un prim element esenţial este „necondiţionarea” cu care demnitatea 
umană şi drepturile omului trebuie prezentate ca valori ce preced orice ju-
risdicţie statală. Drepturile fundamentale nu sunt create de legislator, nici 
conferite cetăţenilor, ci, mai degrabă, există prin drept propriu, sunt mereu 
de respectat din partea legislatorului, sunt dintotdeauna date ca valori de 
ordin superior. Valoarea demnităţii umane, precedentă oricărei acţiuni po-
litice şi oricărei decizii politice, trimite la Creator: numai El poate stabili 
valorile pe care se fondează esenţa omului şi care sunt inviolabile. Garanţia 
adevărată şi proprie libertăţii noastre şi a măreţiei umane stă în faptul că 
există valori pe care nimeni nu le poate modifi ca; credinţa creştină vede în 
aceasta misterul Creatorului şi a condiţiei ce a fost conferită omului: aceea 
de imagine a lui Dumnezeu.

Astăzi, aproape nimeni nu va nega în mod explicit precedenţa demnităţii 
umane şi a drepturilor umane fundamentale cu privire la orice decizie po-
litică; sunt încă prea apropiate recentele orori ale nazismului şi ale doctri-
nei rasiste. Dar în domeniul concret al aşa-numitului progres al medici-
nei sunt ameninţări reale ale acestor valori: dacă ne gândim la clonare, la 
producerea şi păstrarea embrionilor umani în vederea cercetării şi donării 
de organe; sau dacă ne gândim la manipularea genetică, lenta desconside-
rare a demnităţii umane, care aici este ameninţată, nu poate fi  negată. La 
acestea se adaugă într-un mod ascendent trafi cul de persoane, noile forme 
de sclavie, comerţul cu organele umane în vederea transplanturilor. Din-
totdeauna se subliniază fi nalităţi bune pentru a justifi ca ceea ce nu este 
justifi cabil.

Un al doilea element care califi că identitatea europeană este căsătoria 
şi familia. Căsătoria monogamă, ca structură fundamentală a relaţiei din-
tre bărbat şi femeie şi, în acelaşi timp, ca celulă în formarea comunităţii 
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statale, a fost clădită plecând de la credinţa biblică. Aceasta a dat Europei 
Occidentale, cât şi celei Orientale chipul şi umanitatea sa.

Europa nu ar mai fi  Europa dacă această celulă fundamentală a edifi -
ciului ei social ar dispărea sau ar fi  schimbată în esenţa ei. Cu toţii ştim cât 
de ameninţate sunt căsătoria şi familia: pe de o parte, se pierde valoarea 
indisolubilităţii căsătoriei, care se traduce în forme din ce în ce mai uşoare 
de divorţ; pe de altă parte, se răspândeşte practica unei convieţuiri între 
bărbat şi femeie fără forma juridică a căsătoriei.

Dimpotrivă, în mod paradoxal, homosexualii cer să fi e conferită unirii 
lor o formă juridică, care să fi e mai mult sau mai puţin egală cu căsătoria. 
În acest mod, se iese din complexul istoriei morale a umanităţii, care, în 
ciuda diversităţii formelor juridice exprimate, nu a pierdut niciodată din 
vedere că, în esenţa ei, căsătoria este comuniunea specială dintre un băr-
bat şi o femeie, care se deschide către fi i, şi astfel, către familie. 

Aici nu este vorba despre discriminare, ci de a răspunde la întrebarea 
ce este persoana umană ca bărbat şi ca femeie şi cărei uniri i se poate recu-
noaşte forma juridică. Dacă, pe de o parte, unirea dintre bărbat şi femeie se 
distanţează din ce în ce mai mult de forme juridice şi dacă, pe de altă parte, 
unirea homosexuală este văzută din ce în ce mai mult ca fi ind pe acelaşi 
plan cu căsătoria, ne afl ăm în faţa unei desfi gurări a imaginii de om, ale 
cărei consecinţe nu pot să fi e decât grave.

Ultimul element este problema religioasă. Nu aş vrea să intru acum în 
discuţiile complexe din ultimii ani, ci să scot în evidenţă un aspect funda-
mental al tuturor culturilor: respectul faţă de ceea ce pentru celălalt este 
sacru, şi în mod special respectul pentru sacru în sensul cel mai înalt, pen-
tru Dumnezeu. În societatea în care respectul nu există, ceva esenţial se 
pierde. În societatea noastră actuală, datorită lui Dumnezeu, este pedepsit 
cel care dezonorează credinţa Israelului, imaginea sa despre Dumnezeu, 
şi marile sale fi guri. Este pedepsit şi oricine necinsteşte Coranul şi con-
vingerile Islamului. Dacă, în schimb, este vorba despre Cristos şi despre 
ceea ce este sacru pentru creştini, iată că în acest caz libertatea de opinie 
devine binele suprem. Dacă se încearcă limitarea acestuia, ar echivala cu o 
ameninţare sau, de-a dreptul, abolirea toleranţei şi a libertăţii, în general. 
Libertatea de opinie îşi găseşte limita tocmai în aceasta: că nu poate dis-
truge onoarea şi demnitatea celuilalt, nu înseamnă libertatea de a minţi 
sau de a şterge drepturile umane2.

Să aruncăm o privire mai atentă asupra acestei opoziţii dintre cele două cul-
turi ce au marcat Europa. În dezbaterea asupra preambulului la Constituţia 

2 Cf. M. PERA – J. RATZINGER, Senza radici. Europa, relativismo, cristianesimo, islam, Ed. 
Mondadori, Milano, 2004, 67-70.



27

europeană, această contrapoziţie s-a evidenţiat în două puncte controverse: 
chestiunea referinţei la Dumnezeu în Constituţie şi cea a menţionării ră-
dăcinilor creştine ale Europei. Dat fi ind faptul că în Articolul 52 din Con-
stituţie sunt garantate drepturile instituţionale ale Bisericilor, se spune că 
putem sta liniştiţi. Dar aceasta înseamnă că ele, în viaţa Europei, afl ă loc 
în terenul compromisului politic, în timp ce, în cel al fundamentelor Euro-
pei, amprenta conţinutului lor nu are nici un loc. Argumentele ce se aduc 
în dezbaterea publică pentru acest categoric „nu” sunt superfi ciale, şi este 
evident că, în loc să evidenţieze adevărata motivaţie, o ascund. Afi rma-
ţia conform căreia menţionarea rădăcinilor creştine ale Europei răneşte 
sentimentele multor necreştini din Europa este prea puţin convingătoare, 
dat fi ind faptul că este vorba despre un dat istoric pe care nimeni nu-l 
poate nega în mod serios. Natural, această trimitere istorică conţine şi o 
referinţă la prezent, din moment ce, prin menţionarea rădăcinilor, sunt 
indicate izvoarele de ordin moral ce au rămas, adică un factor de identitate 
a acestei formaţiuni care este Europa. Cine ar fi  ofensat? Identitatea cui 
este ameninţată? Musulmanii, care, în acest sens, adesea şi cu uşurinţă 
sunt amestecaţi, nu se simt ameninţaţi de fundamentele noastre morale 
creştine, ci de cinismul unei culturi secularizate, care-şi neagă propriile 
fundamente. Şi chiar şi concetăţenii noştri evrei nu se simt ofensaţi de 
referinţa la rădăcinile creştine ale Europei, întrucât aceste rădăcini provin 
de pe Muntele Sinai – poartă cu sine glasul ce s-a făcut auzit pe muntele lui 
Dumnezeu – şi ne unesc în marile orientări fundamentale pe care Decalo-
gul le-a oferit omenirii. Acest lucru este valabil şi în ce priveşte referinţa 
la Dumnezeu: nu menţionarea lui Dumnezeu este cea care îi ofensează 
pe membrii altor religii, ci, mai degrabă, tentativa de a făuri comunitatea 
umană absolut fără Dumnezeu. 

Motivaţiile acestui dublu „nu” sunt mai profunde decât dau de gândit 
argumentele aduse. Presupun ideea că numai cultura iluministă radicală, 
care a ajuns la deplina sa dezvoltare în zilele noastre, ar putea fi  constitutivă 
pentru identitatea europeană. Aşadar, alături de ea pot coexista diferite 
culturi religioase cu respectivele lor drepturi, cu condiţia şi în măsura în 
care respectă criteriile culturii iluministe şi se subordonează acesteia. 

Această cultură iluministă este defi nită în mod substanţial de dreptu-
rile la libertate; porneşte de la libertate ca valoare fundamentală care este 
măsura a toate: libertatea alegerii religioase, care include neutralitatea 
religioasă a statului; libertatea de exprimare a propriei opinii, cu condiţia 
ca aceasta să nu pună la îndoială tocmai acest canon; orânduirea democra-
tică a statului, adică controlul parlamentar asupra organismelor statului; li-
bera formare a partidelor; independenţa magistraturii; şi, în fi ne, tutelarea 
drepturilor omului şi interzicerea discriminării. În acest punct, canonul 
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este încă în curs de formare, dat fi ind faptul că mai sunt încă drepturi ale 
omului contrastante, ca, de exemplu, în cazul contrastului dintre dorinţa 
de libertate a femeii şi dreptul la viaţă al pruncului încă nenăscut. Concep-
tul de discriminare este lărgit tot mai mult, şi astfel, interzicerea discrimi-
nării se poate transforma tot mai mult într-o limitare a libertăţii de opinie 
şi a libertăţii religioase. Curând nu vom mai putea afi rma că homosexuali-
tatea, aşa cum învaţă Biserica Catolică, constituie un obiect de dezordine 
în structurarea existenţei umane. Iar faptul că Biserica este convinsă că 
nu are dreptul să acorde hirotonirea sacerdotală femeilor este considerat 
de unii până acum inconciliabil cu spiritul Constituţiei europene. 

Este evident faptul că acest canon al culturii iluministe, departe de a fi  
defi nitiv, conţine valori importante, de care noi, tocmai în calitate de creş-
tini, nu vrem şi nu putem să ne lipsim; dar este tot la fel de evident faptul 
că conceptul greşit defi nit sau deloc defi nit de libertate, care stă la baza 
acestei culturi, comportă în mod inevitabil contradicţii; şi este evident că 
tocmai ca urmare a modului în care este utilizat (o utilizare ce pare a fi  
radicală) comportă limitări ale libertăţii, pe care cu o generaţie în urmă nu 
puteam nici măcar să ni le imaginăm. O ideologie confuză a libertăţii duce 
la un dogmatism ce se revelează a fi  tot mai ostil faţă de libertate. 

Fără îndoială, ar trebui să revenim încă o dată asupra chestiunii con-
tradicţiilor interne ale formei actuale a culturii iluministe. Dar, înainte de 
toate, ar trebui să încercăm defi nirea ei. Faptul că se mândreşte cu o pre-
tenţie universală şi se concepe drept completă în sine, deci nu are nevoie 
de vreo completare prin alţi factori culturali, ţine de natura sa, întrucât 
este cultura unei raţiuni care este în cele din urmă pe deplin conştientă 
de sine. Această nouă identitate, determinată în exclusivitate de cultura 
iluministă, comportă şi faptul că Dumnezeu nu are nimic de a face cu viaţa 
publică şi cu fundamentele unui stat. 

Mă întreb dacă această cultură iluministă laică este cu adevărat cultura 
unei raţiuni comune a tuturor oamenilor, cultură descoperită în cele din 
urmă ca universală; cultura ce ar trebui să aibă acces peste tot, chiar pe un 
humus diferenţiat din punct de vedere istoric şi cultural. Şi ne întrebăm şi 
dacă este cu adevărat completă în sine, aşa încât să nu aibă nevoie de nici 
o rădăcină din afara ei. 

2. Semnifi caţia şi limitele actualei culturi raţionaliste

Acum trebuie să abordăm aceste ultime întrebări. La prima, adică la 
întrebarea dacă s-a ajuns la fi lozofi a universal valabilă şi, în cele din urmă, 
defi nită întru totul ştiinţifi că, prin care s-ar exprima raţiunea comună a tu-
turor oamenilor, trebuie să răspundem că, fără îndoială, s-a ajuns la lucruri 
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importante, care pot pretinde o valabilitate generală: faptul că religia nu 
poate fi  impusă de stat, ci că poate fi  acceptată doar în libertate; respec-
tarea drepturilor fundamentale ale omului egale pentru toţi; separarea 
puterilor şi controlul puterii. Nu putem considera însă că aceste valori 
fundamentale, recunoscute de noi ca general valabile, pot fi  realizate la fel 
în orice context istoric. Nu există în toate societăţile condiţiile sociologice 
pentru o democraţie bazată pe partide, aşa cum este în Occident; la fel, de-
plina neutralitate religioasă a statului, în majoritatea contextelor istorice, 
trebuie considerată o iluzie. 
Şi, prin aceasta, ajungem la problemele ridicate de a doua întrebare. 

Dar să clarifi căm mai întâi întrebarea dacă fi lozofi ile moderne iluministe, 
văzute în ansamblul lor, pot fi  considerate ultimul cuvânt al raţiunii co-
mune a tuturor oamenilor. Aceste fi lozofi i sunt caracterizate de faptul că 
sunt pozitiviste şi, de aceea, anti-metafi zice, cu atât mai mult cu cât, în cele 
din urmă, Dumnezeu nu poate avea nici un loc în ele. Ele sunt bazate pe 
o auto-limitare a raţiunii pozitive, care este adecvată în ambientul tehnic, 
dar care, acolo unde este generalizată, comportă, în schimb, o mutilare a 
omului. Din aceasta rezultă că omul nu mai admite nici o instanţă morală 
în afara calculelor sale şi, după cum am văzut, şi conceptul de libertate, 
care, chiar dacă la prima vedere poate părea că se lărgeşte în mod nelimi-
tat, în cele din urmă duce la autodistrugerea libertăţii. 

Este adevărat că fi lozofi ile pozitiviste conţin importante elemente de 
adevăr. Acestea sunt însă bazate pe o autolimitare a raţiunii, tipică pentru 
o determinată situaţie culturală – cea a Occidentului modern –, astfel ne-
putând fi  în nici un caz ultimul cuvânt al raţiunii. Deşi par a fi  pe deplin 
raţionale, nu sunt vocea raţiunii înseşi, ci sunt şi ele legate cultural, adică 
legate de situaţia Occidentului de astăzi. De aceea, nu constituie deloc acea 
fi lozofi e care într-o zi va trebui să fi e valabilă în toată lumea. Dar, mai ales, 
trebuie să spunem că această fi lozofi e iluministă şi cultura ei sunt incom-
plete. Ea îşi taie în mod conştient rădăcinile istorice, privându-se de forţele 
originale din care a izvorât, acea memorie fundamentală a omenirii, ca să 
spunem aşa, fără de care raţiunea îşi pierde orientarea. 

De fapt, acum este valabil principiul conform căruia capacitatea omului 
este măsura acţiunii sale. Ceea ce ştim să facem, putem face. Nu mai există 
un „ştiu să fac” separat de „pot să fac”, deoarece ar fi  împotriva libertăţii, 
care este valoarea supremă în absolut. Dar omul ştie să facă multe, şi ştie 
să facă tot mai multe; şi dacă această capacitate de a face nu-şi afl ă măsura 
într-o normă morală, devine, aşa cum putem vedea deja, putere de distrugere. 
Omul ştie să cloneze oameni, şi de aceea face acest lucru. Omul ştie să-i fo-
losească pe oameni ca „depozite” de organe pentru alţi oameni, şi de aceea 
face acest lucru; îl face pentru că aceasta pare a fi  o exigenţă a libertăţii sale. 
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Omul ştie să construiască bombe atomice, şi de aceea le construieşte, fi ind 
dispus, în principiu, chiar să le folosească. Şi terorismul, până la urmă, 
se bazează pe această modalitate de „auto-autorizare” a omului, şi nu pe 
învăţăturile Coranului. 

Detaşarea radicală a fi lozofi ei iluministe de rădăcinile sale devine, în cele 
din urmă, o abandonare a omului. Omul, în fond, nu are nici o libertate, ne 
spun purtătorii de cuvânt ai ştiinţelor naturale, în deplină contradicţie cu 
punctul de plecare al întregii chestiuni. El nu trebuie să creadă că este ceva 
diferit în comparaţie cu toate celelalte fi inţe vii, şi de aceea ar trebui să fi e 
tratat ca şi ele, ne spun chiar purtătorii de cuvânt cei mai avansaţi ai unei 
fi lozofi i net separate de rădăcinile memoriei istorice a omenirii. 

Ne-am pus mai devreme două întrebări: dacă fi lozofi a raţionalistă (pozi-
tivistă) este strict raţională şi, prin urmare, universal valabilă, şi dacă este 
completă. Îşi este sufi cientă sieşi? Poate sau chiar trebuie să lege din nou 
rădăcinile sale istorice în domeniul trecutului, şi deci în domeniul a ceea 
ce poate fi  valabil doar în mod subiectiv? Trebuie să răspundem la ambele 
întrebări cu „nu”. Această fi lozofi e nu exprimă raţiunea deplină a omului, 
ci doar o parte a acesteia, şi datorită acestei schimbări radicale a raţiunii 
nu poate fi  considerată raţională. De aceea, este şi incompletă, şi se poate 
vindeca numai restabilind din nou contactul cu rădăcinile sale. Un copac 
fără rădăcini se usucă... 

Afi rmând acestea, nu se neagă tot ceea ce această fi lozofi e spune ca po-
zitiv şi important, ci se afi rmă mai degrabă nevoia de completare, profunda 
sa lipsă de deplinătate. Şi astfel, ajungem să vorbim din nou despre cele 
două puncte contradictorii din preambulul la Constituţia europeană. 

Adăugarea rădăcinilor creştine nu se dovedeşte a fi  expresie a unei tole-
ranţe superioare ce respectă toate culturile în aceeaşi măsură, nedorind să 
privilegieze vreuna, ci, mai curând, o absolutizare a unui mod de a gândi şi 
de a privi, care sunt în radicală opoziţie, printre altele, cu celelalte culturi 
istorice ale omenirii. Adevărata contrapoziţie ce caracterizează lumea de 
astăzi nu este cea dintre diversele culturi religioase, ci cea dintre radicala 
emancipare a omului şi rădăcinile vieţii, pe de o parte, şi marile culturi 
religioase, pe de altă parte. Dacă se va ajunge la o ciocnire între culturi, nu 
se va întâmpla din cauza ciocnirii dintre marile religii – dintotdeauna în 
luptă unele împotriva celorlalte, dar care, în cele din urmă, au şi ştiut me-
reu să trăiască una alături de cealaltă –, ci va fi  din cauza ciocnirii dintre 
această emancipare radicală a omului şi marile culturi istorice. 

În acest fel, chiar şi refuzul de a face referinţă la Dumnezeu nu este o 
expresie a unei toleranţe care vrea să protejeze religiile non-teiste şi dem-
nitatea ateilor şi a agnosticilor, ci, mai degrabă, o expresie a unei conşti-
inţe ce ar vrea să-l vadă pe Dumnezeu şters defi nitiv din viaţa publică a 
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omenirii şi lăsat deoparte în domeniul subiectiv al rămăşiţelor de culturi 
din trecut. Relativismul, care constituie punctul de plecare a toate acestea, 
devine astfel un dogmatism ce crede că posedă cunoaşterea defi nitivă a ra-
ţiunii, şi că are dreptul să considere restul drept un stadiu al omenirii de-
acum depăşit şi care poate fi  relativizat în mod corespunzător. În realitate, 
acest lucru înseamnă că avem nevoie de rădăcini pentru a supravieţui şi că 
nu trebuie să-l pierdem pe Dumnezeu din vedere, dacă vrem ca demnitatea 
umană să nu dispară. 

3. Semnifi caţia permanentă a credinţei creştine 

Credinţa creştină înseamnă refuzarea Iluminismului şi a modernităţii? 
Nicidecum. Creştinismul, încă de la început, s-a înţeles pe sine ca religie 
a logos-ului, ca religie conform raţiunii. Nu şi-a individualizat precursorii 
mai întâi în alte religii, ci în acel iluminism fi lozofi c ce a lăsat calea tra-
diţiilor pentru a se îndrepta spre căutarea adevărului şi spre bine, spre 
unicul Dumnezeu care este mai presus de toţi dumnezeii. Ca religie a celor 
persecutaţi, ca religie universală, dincolo de diversele state şi popoare, i-a 
negat statului dreptul de a considera religia ca parte a orânduirii de stat, 
postulând astfel libertatea de credinţă. I-a defi nit mereu pe oameni, pe toţi 
oamenii, fără distincţie, creaturi ale lui Dumnezeu şi chip al lui Dumne-
zeu, proclamându-le aceeaşi demnitate în termeni generali, deşi în limitele 
orânduirilor sociale de care nu se poate face abstracţie. 

În acest sens, iluminismul este de origine creştină şi s-a născut, nu în-
tâmplător, în mod exclusiv şi chiar în ambientul credinţei creştine, acolo 
unde creştinismul, împotriva naturii sale, devenise totuşi tradiţie şi religie 
de stat. Deşi fi lozofi a, ca studiu raţionalist – chiar şi al credinţei noastre 
–, a fost mereu o prerogativă a creştinismului, vocea raţiunii a fost prea 
liniştită. Iluminismul, şi este meritul său, a fost cel care a propus aceste 
valori originale ale creştinismului şi care a redat glas raţiunii. Conciliul al 
II-lea din Vatican, în constituţia despre Biserica în lumea contemporană, 
a evidenţiat din nou această profundă corespondenţă dintre creştinism şi 
Iluminism, căutând să ajungă la o adevărată reconciliere dintre Biserică 
şi modernitate, care este marele patrimoniu pe care trebuie să-l tuteleze 
ambele părţi. 

Cu toate acestea, este necesar ca ambele părţi să refl ecteze asupra lor 
înseşi şi să fi e gata să se corecteze. Creştinismul trebuie să-şi amintească 
mereu că este religia logos-ului. Este credinţă în Creator spiritus, în Spi-
ritul creator, de la care vine tot ceea ce este real. Aceasta ar trebui să fi e 
astăzi forţa lui fi lozofi că, întrucât problema este dacă lumea provine din 
iraţional, şi raţiunea nu este atunci altceva decât un „sub-produs”, poate 
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chiar dăunător, al dezvoltării sale, sau dacă lumea provine din raţiune, şi 
acesta este, prin urmare, criteriul şi scopul său. Credinţa creştină înclină 
spre această a doua teză, având astfel, din punct de vedere pur fi lozofi c, 
atuuri bune, deşi prima teză este considerată şi astăzi de mulţi singura 
„raţională” şi modernă. Dar o raţiune izvorâtă din iraţional, şi care este, în 
cele din urmă, ea însăşi iraţională, nu constituie o soluţie la problemele noas-
tre. Numai raţiunea creatoare, şi care s-a manifestat ca iubire în Dumne-
zeu răstignit, ne poate arăta cu adevărat calea3.

Biserica Catolică din Europa înţelege să participe la acest proiect de vii-
tor: continuând să proclame misterul lui Cristos împreună cu toţi creştinii 
şi în dialog cu celelalte religii, în special, cu iudaismul şi islamul, aşa cum 
subliniază documentul papal Ecclesia in Europa, la care mă voi raporta în 
ceea ce urmează.

4. Proclamarea misterului lui Cristos

Vocaţia proprie Bisericii, oricând şi oriunde, este să vestească evanghelia 
speranţei prin mărturia zilnică. Aceasta este şi misiunea Bisericii astăzi 
în Europa. Evanghelizarea este, într-adevăr, harul şi vocaţia proprie Bisericii, 
identitatea sa cea mai profundă. Ea există pentru evanghelizare, adică 
pentru a predica şi învăţa, pentru a fi  canalul de transmitere a harului, 
pentru a-i reîmpăca pe cei păcătoşi cu Dumnezeu, pentru a perpetua jertfa 
lui Cristos în sfânta Liturghie, care este memorialul morţii şi învierii sale 
glorioase”4 (EIE 45).

În diferite părţi ale Europei este nevoie de o primă vestire a evangheliei: 
creşte numărul de persoane nebotezate, fi e din cauza prezenţei însemnate 
de imigranţi aparţinând altor religii, fi e din cauza faptului că chiar fi ii unor 
familii cu tradiţie creştină nu au primit Botezul sau din cauza stăpânirii 
comuniste ori a unei răspândite indiferenţe religioase5. De fapt, Europa se 
situează de acum printre acele locuri tradiţional creştine în care, pe lângă o 
nouă evanghelizare, în unele cazuri este nevoie de o primă evanghelizare.

Biserica nu se poate sustrage de la datoria de a da un diagnostic curajos 
care să permită stabilirea de terapii potrivite. Şi pe „bătrânul” continent 
există zone sociale şi culturale întinse unde s-a dovedit necesară o adevă-
rată missio ad gentes6.

3 J. RATZINGER, Europa în criza culturilor – Discurs la primirea Premiului „Sf. Benedict” 
oferit de Fundaţia „Vita e Famiglia”, la Subiaco, în 1 aprilie 2005.

4 PAUL AL VI-LEA, Exortaţia apostolică Evangelii nuntiandi (8 decembrie 1975), 14: AAS 
68 (1976) 13.

5 Cf. Propositio 3b.
6 Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, Scrisoarea enciclică Redemptoris missio (7 decembrie 1990), 

37: AAS 83 (1991) 282-286.
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Apoi, pretutindeni este nevoie de o reînnoită vestire şi pentru cei care 
sunt deja botezaţi. Mulţi europeni contemporani cred că ştiu ce este creşti-
nismul, dar, în realitate, nu-l cunosc. Adesea, chiar elementele şi noţiunile 
fundamentale ale credinţei nu mai sunt cunoscute. Mulţi botezaţi trăiesc 
ca şi cum Cristos nu ar exista: sunt repetate gesturile şi semnele de credinţă, 
mai ales, prin practicile de cult, dar lor nu le corespunde o adevărată ac-
ceptare a conţinutului credinţei şi o adeziune la persoana lui Isus. Marile 
certitudini ale credinţei au fost înlocuite de către mulţi cu un sentiment 
religios vag şi mai puţin angajator; se răspândesc diferite forme de agnos-
ticism şi de ateism practic, care fac să se agraveze distanţa dintre credinţă 
şi viaţă; unii s-au lăsat molipsiţi de spiritul unui umanism imanentist, care 
le-a slăbit credinţa, ducându-i adesea, din păcate, la a o abandona cu totul; 
se asistă la un fel de interpretare seculară a credinţei creştine, care ero-
dează şi de care se leagă o profundă criză a conştiinţei şi a practicii morale 
creştine7. Marile valori care au inspirat mult cultura europeană au fost 
separate de evanghelie, pierzându-şi astfel sufl etul cel mai adânc şi lăsând 
loc multor devieri (cf. EIE 46-47).

Pentru a putea vesti evanghelia speranţei, este necesară o solidă fi deli-
tate faţă de evanghelia însăşi. Aşadar, propovăduirea Bisericii, în toate for-
mele sale, trebuie să fi e tot mai mult concentrată asupra persoanei lui Isus 
şi trebuie să orienteze tot mai mult spre el. Trebuie să veghem, pentru ca 
el să fi e prezentat în integralitatea sa: nu doar ca model etic, ci, înainte de 
toate, ca Fiu al lui Dumnezeu, Mântuitorul unic şi necesar al tuturor, care 
este viu şi acţionează în Biserica sa. Pentru ca speranţa să fi e adevărată şi 
de nezdruncinat, „propovăduirea integră, clară şi reînnoită a lui Isus Cris-
tos înviat, a învierii şi a vieţii veşnice”8 va trebui să constituie o prioritate 
în acţiunea pastorală din următorii ani.

Dacă evanghelia pe care trebuie să o vestim este identică în orice timp, 
modalităţile prin care putem realiza această vestire sunt diferite. Aşadar, 
fi ecare este invitat să-l „proclame” pe Isus şi credinţa în el în orice cir-
cumstanţă; să-i „atragă” pe alţii la credinţă, adoptând moduri de viaţă 
personală, familială, profesională şi comunitară, care să refl ecte evanghe-
lia; să „iradieze” în jurul său bucuria, iubirea şi speranţa, pentru ca mulţi, 
„văzând faptele voastre bune, să-l cinstească pe Tatăl care este în ceruri” 
(cf. Mt 5,16) (EIE 48).

Forţa vestirii evangheliei speranţei va fi  mai efi cientă dacă va fi  legată 
de o unitate şi o comuniune profundă în Biserică. Bisericile particulare 

7 Cf. SINODUL EPISCOPILOR - A II-a Adunare Specială pentru Europa, Relatio ante discep-
tationem, I, 2: Osservatore romano (3 octombrie 1999) 7.

8 SINODUL EPISCOPILOR - A II-a Adunare Specială pentru Europa, Relatio ante disceptati-
onem, III, 1: Osservatore romano (3 octombrie 1999) 8.
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în parte nu pot fi  singure în înfruntarea provocărilor ce le aşteaptă. Este 
nevoie de o colaborare autentică între toate Bisericile particulare de pe 
continent, care să fi e expresie a comuniunii lor adânci; o colaborare care 
este cerută şi de noua realitate europeană9 (EIE 53).

5. Împreună cu toţi creştinii

Reprezintă un dar al Duhului Sfânt progresele pe care le-a realizat dru-
mul ecumenic, mai ales pe un continent ca cel european, ce a dat naştere 
gravelor diviziuni dintre creştini în al doilea mileniu, şi care suferă încă 
mult din cauza consecinţelor acestora. În ciuda problemelor ce rămân încă 
şi a celor noi care apar, dialogul ecumenic nu poate fi  întrerupt, ci trebuie 
continuat cu o ardoare reînnoită, cu o hotărâre mai adâncă şi cu dispo-
nibilitatea umilă a tuturor spre iertare reciprocă. Progresul în dialogul 
ecumenic, care îşi are fundamentul cel mai adânc în însuşi cuvântul lui 
Dumnezeu, reprezintă un semn de mare speranţă pentru Biserica de as-
tăzi: într-adevăr, creşterea unităţii dintre creştini este spre îmbogăţirea 
reciprocă a tuturor10.

Viitorul evanghelizării este strâns unit de mărturia unităţii pe care toţi 
discipolii lui Cristos o vor da: 

Toţi creştinii sunt chemaţi să desfăşoare această misiune conform vocaţiei 
lor. Misiunea evanghelizării include înaintarea unul spre celălalt şi înaintarea 
împreună a creştinilor, care trebuie să pornească din interior; evanghelizarea 
şi unitatea, evanghelizarea şi ecumenismul sunt indisolubil legate între ele11 
(EIE 54).

6. În dialog cu celelalte religii: iudaismul şi islamul

Aşa cum este pentru întreaga angajare în noua evanghelizare, şi pentru 
vestirea evangheliei speranţei este necesar să se instaureze un dialog in-
terreligios profund şi clar, în particular cu iudaismul şi cu islamul. Înţeles 
ca metodă şi mijloc pentru o cunoaştere şi o îmbogăţire reciprocă, el nu 
este în poziţie contradictorie cu misiunea ad gentes, ba chiar este legat în 
mod deosebit de ea şi este o expresie a acesteia12. A practica acest dialog nu 
înseamnă a te lăsa cucerit de o „mentalitate marcată de indiferentism, din 

9 Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, Exortaţia apostolică Catechesi tradendae (16 octombrie 1979), 
21: AAS 71 (1979) 1294-1295.

10 Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, Exortaţia apostolică postsinodală Christifi deles laici (30 de-
cembrie 1988), 26: AAS 81 (1989) 439.

11 IOAN PAUL AL II-LEA, Discurs în timpul celebrării ecumenice a cuvântului în Catedrala 
din Paderborn (22 iunie 1996), 5: Insegnamenti XIX/1 (1996), 1571.

12 IOAN PAUL AL II-LEA, Scrisoarea enciclică Redemptoris missio (7 decembrie 1990), 55: 
AAS 83 (1991), 302.
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păcate, larg răspândită şi printre creştini, adesea înrădăcinată în viziuni 
teologice incorecte şi marcată de un relativism religios care duce la consi-
deraţia că «toate religiile sunt valabile»”13.

Este vorba, mai degrabă, de a conştientiza mai mult raportul ce leagă 
Biserica de poporul iudeu şi de rolul singular al Israelului în istoria mân-
tuirii. Aşa cum a rezultat deja din prima Adunare Specială pentru Europa 
a Sinodului Episcopilor, şi cum a fost subliniat şi în ultimul Sinod, trebuie 
recunoscute rădăcinile comune ce există între creştinism şi poporul iudeu, 
chemat de Dumnezeu la un legământ care rămâne irevocabil (cf. Rom 
11,29)14, şi care a ajuns la împlinirea defi nitivă în Cristos.

Aşadar, este necesar să se favorizeze dialogul cu iudaismul, ştiind că 
acesta este de o importanţă fundamentală pentru autocunoaşterea creş-
tină şi pentru depăşirea diviziunilor dintre Biserici, şi să se lucreze ca să 
înfl orească o nouă primăvară în relaţiile reciproce. Acest lucru înseamnă 
că fi ecare comunitate eclezială trebuie să se implice, atât cât permit cir-
cumstanţele, în dialogul şi colaborarea cu credincioşii de religie iudaică. 
Acest angajament implică, printre altele, necesitatea de „a ne aminti de 
contribuţia pe care fi ii Bisericii au putut-o avea la apariţia şi răspândirea 
unei atitudini antisemite în istorie şi să cerem iertare de la Dumnezeu, 
favorizând în toate felurile întâlnirile de reconciliere şi de prietenie cu fi ii 
lui Israel”15. În plus, în acest context, va fi  de datoria noastră să ne amintim 
de atâţia creştini care, uneori cu preţul vieţii, i-au ajutat şi salvat, mai ales 
în perioadele de persecuţie, pe aceşti „fraţi mai mari” ai lor.

Înseamnă şi să ne lăsăm impulsionaţi spre o mai bună cunoaştere a 
altor religii, pentru a putea instaura un colocviu fratern cu persoanele ce 
aderă la ele şi care trăiesc în Europa de astăzi. În particular, este impor-
tant un raport corect cu islamul. Acesta, aşa cum a rezultat de mai multe 
ori în aceşti ani în conştiinţa episcopilor europeni, „trebuie să fi e condus 
cu prudenţă, cu idei clare în ce priveşte posibilităţile şi limitele sale şi cu 
încredere în planul de mântuire al lui Dumnezeu faţă de toţi fi ii săi”16. 
Este necesar, printre altele, să fi m conştienţi de diferenţa semnifi cativă 

13 IOAN PAUL AL II-LEA, Scrisoarea enciclică Redemptoris missio (7 decembrie 1990), ??: 
AAS 83 (1991), 281.

14 Cf. SINODUL EPISCOPILOR – Prima Adunare Specială pentru Europa, Declaraţia fi nală 
(13 decembrie 1991), 8: EnchVat 13, 653-655; A II-a Adunare Specială pentru Europa, In-
strumentum laboris, 62: Osservatore romano, 6 august 1999 - supliment, p. 13; Propositio 
10.

15 Propositio 10; cf. COMISIA PENTRU RELAŢIILE RELIGIOASE CU IUDAISMUL, Ne amintim: o 
refl ecţie asupra Shoah (16 martie 1998): EnchVat 17, 520-550.

16 SINODUL EPISCOPILOR – Prima Adunare Specială pentru Europa, Declaraţia fi nală (13 
decembrie 1991), 9: EnchVat 13, 656.
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dintre cultura europeană, care are rădăcini profund creştine, şi gândirea 
musulmană17.

În acest sens, este necesar să-i pregătim în mod adecvat pe creştinii care 
trăiesc zilnic în contact cu musulmanii ca să cunoască în mod obiectiv isla-
mul şi să ştie să se confrunte cu el; această pregătire trebuie să-i privească, 
în particular, pe seminarişti, pe preoţi şi pe toţi lucrătorii pastorali. În plus, 
este de înţeles faptul că Biserica, în timp ce cere ca instituţiile europene 
să promoveze libertatea religioasă în Europa, subliniază şi necesitatea ca 
reciprocitatea în a garanta libertatea religioasă să fi e respectată şi în ţările 
cu o tradiţie religioasă diferită, în care creştinii sunt în minoritate18.

În acest context, sunt de înţeles uimirea şi sentimentul de frustrare al 
creştinilor care-i primesc, de exemplu, în Europa, pe credincioşii de alte 
religii, oferindu-le posibilitatea de a-şi practica cultul lor, şi cărora le este 
interzisă practicarea cultului lor creştin19 în ţările în care aceşti credin-
cioşi majoritari au făcut din religia lor unica religie admisă şi promovată. 
Persoana umană are dreptul la libertate religioasă şi toţi, în orice parte a 
lumii, „trebuie să fi e imuni de orice constrângere din partea indivizilor sau 
a grupurilor sociale şi a oricărei puteri omeneşti”20 (EIE 55-57).

Concluzie

Iată, deci, în ce mod Biserica Catolică înţelege să contribuie la dezvolta-
rea dimensiunii spirituale a noii Europe: anunţând fără încetare misterul 
lui Cristos, fi ind aproape, prin dialog, de celelalte Biserici creştine şi apro-
fundând cunoaşterea celorlalte religii sosite în Europa, dezvoltând, înainte 
de toate, dialogul cu iudaismul şi islamul.

Îmi place să închei citând din nou câteva dintre cuvintele adresate Euro-
pei de către Sfântul Părinte, de fericită amintire, Papa Ioan Paul al II-lea: 

Nu te teme! Evanghelia nu este împotriva ta, ci în favoarea ta. Acest lucru îl 
confi rmă constatarea că inspiraţia creştină poate transforma gruparea politică, 
culturală şi economică într-o convieţuire în care toţi europenii să se simtă în 
casa lor şi să alcătuiască o familie a naţiunilor, din care celelalte religii din lume 
se pot inspira cu folos (EIE 121).

Şi pentru a sfârşi, gândindu-mă la intrarea României în Europa, doresc 
să spun şi să repet fraţilor creştini din ţara noastră: Rămâneţi fi deli lui 

17 Cf. Propositio 11.
18 Propositio 11.
19 IOAN PAUL AL II-LEA, Discurs către Corpul Diplomatic (12 ianuarie 1985), 3: AAS 77 

(1985) 650.
20 CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Declaraţia despre libertatea religioasă Dignitatis hu-

manae, 2.
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Cristos în credinţa voastră! Purtaţi de sufl ul credinţei noastre, să partici-
păm la lărgirea dimensiunii spirituale a Europei, rămânând deschişi dia-
logului şi iubirii de fraţii noştri care nu împărtăşesc aceeaşi credinţă. Ceea 
ce este necesar în mod deosebit în acest moment din istorie sunt oamenii 
care, printr-o credinţă luminată şi trăită, să-l facă credibil pe Dumnezeu 
în această lume. Mărturia negativă a creştinilor ce vorbeau despre Dum-
nezeu şi trăiau împotriva lui a întunecat imaginea lui Dumnezeu şi a des-
chis poarta necredinţei. Avem nevoie de oameni care-şi ţin privirea aţintită 
spre Dumnezeu, învăţând din aceasta adevărata umanitate. Avem nevoie 
de oameni a căror inteligenţă să fi e luminată de Dumnezeu şi cărora Dum-
nezeu le deschide inima, aşa încât inteligenţa lor să poată vorbi inteligen-
ţei celorlalţi şi inima lor să poată deschide inimile celorlalţi. Numai prin 
oameni care sunt transformaţi de Dumnezeu, Dumnezeu se poate întoarce 
la oameni. 
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