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EDITORIAL

CINE ESTE BISERICA?

Pr. Conf. Dr. Wilhelm Dancã
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaºi

Dialogul ecumenic bilateral între Biserica Catolicã ºi Biserica Ortodoxã are
o vechime de peste patruzeci de ani. În acest interval de timp, comisiile mixte
formate din teologi catolici ºi ortodocºi s-au concentrat asupra a ceea uneºte ºi
a ceea ce separã Bisericile noastre, elaborând documente importante, punând
în relief probleme fundamentale, cu scopul de a pregãti calea acceptãrii adevã-
rului în caritate. Dar desfãºurarea dialogului nu a fost uniformã: uneori s-a
întrerupt brusc, alteori s-a îndepãrtat de la scopul propus, considerându-se
oportunã din când în când o pauzã de asimilare ºi de reflecþie. Faptul cã docu-
mentele oficiale nu au fost receptate ºi nu au devenit patrimoniu de credinþã
pentru poporul lui Dumnezeu în ansamblul lui a constituit una din cauzele prin-
cipale care au dus la întreruperea sau amânarea dialogului ecumenic. Treptat,
s-a ajuns la concluzia cã, în dialogul ecumenic, ceva ar trebui schimbat, iar
aceastã schimbare ar trebui sã aibã în vedere douã direcþii de acþiune, fiindcã,
pe de o parte, se simte nevoia de a populariza conþinutul documentelor în aºa
fel încât sã ajungã într-un limbaj uman ºi la cei care nu participã direct la ase-
menea întâlniri, iar, pe de alta, aprofundarea unitãþii în act dintre cele douã Bi-
serici conduce la asumarea unor atitudini ecumenice specifice. În fine, chiar
dacã paºii nu au fost mereu hotãrâþi, important e faptul cã un drum împreunã
s-a fãcut.

Recapitulând itinerarul ecumenic parcurs, putem spune cã dialogul dintre ca-
tolici ºi ortodocºi (mai exact ortodocºii calcedonieni) cuprinde trei etape: dia-
logul caritãþii (1958-1980), dialogul teologic în legãturã cu ceea ce ne uneºte
(1980-1993) ºi dialogul pe unele problemele fundamentale (1993- prezent).

Dialogul caritãþii sau al prieteniei regãsite se caracterizeazã prin mai multe
gesturi simbolice ºi scrieri semnificative în direcþia deschiderii ecumenice. Din-
tre gesturile simbolice, amintim abrogarea excomunicãrilor din 1054 care s-a
fãcut în 7 decembrie 1965, iar dintre scrierile importante cu caracter ecumenic
remarcãm aprobarea decretului conciliar Unitatis redintegratio din 21 noiembrie
1964.

Dialogul teologic a avut ca roade urmãtoarele documente: Taina Bisericii
ºi a Euharistiei în lumina misterului Sfintei Treimi (München 1982); Credinþã,
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sacramente ºi unitatea Bisericii (Bari 1987); Sacramentul hirotonirii în struc-
tura sacramentalã a Bisericii, îndeosebi importanþa succesiunii apostolice în
sfinþirea ºi unitatea poporului lui Dumnezeu (Valamo 1988); Uniatismul, metodã
de unire a trecutului ºi cãutarea actualã a comuniunii depline (Balamand
1993). Documentul de la Balamand a modificat intenþia originarã a dialogului
teologic, care îºi propunea douã lucruri: în primul rând, sã sublinieze ceea ce
uneºte ºi, abia apoi, sã trateze despre ceea ce desparte. Aceastã rupturã de nivel
din dialogul teologic se datoreazã unor critici mai vechi ºi mai noi, dar nerezol-
vate, cum ar fi uniatismul ºi prozelitismul, de soluþionarea cãrora se pare cã de-
pinde continuarea dialogului.

Dintre problemele fundamentale ce urmeazã sã primeascã o soluþie, amintim
formularea Filioque în raport cu taina trinitarã, care a fost comentatã ºi tratatã
deja într-un document de cãtre Biserica Catolicã , rolul succesorului lui Petru1

în raport cu structura comunionalã a Bisericii, care este problema cea mai im-
portantã acum în discuþie, dogmele mariane din al doilea mileniu întru cât au
fost promulgate de autoritatea episcopului Romei ºi sunt formulate ca atare.

Privind de sus drumul strãbãtut, se observã firul roºu ce traverseazã etapele
dialogului ecumenic, ºi anume caritatea; din iubire unii faþã de alþii, creºtinii
separaþi timp de un mileniu ºi-au fãcut cunoscutã propria concepþie despre Bi-
sericã (München), despre credinþa în Dumnezeu ºi sacramente (Bari), despre
hirotonire ºi succesiunea apostolicã (Valamo), care este în ochii lor modelul ºi
metoda unitãþii (Balamand). Aceste documente constituie o importantã bazã
comunã de dialog pe calea luminatã de Duhul Sfânt cãtre unirea deplinã în di-
versitatea esenþialã ºi legitimã din punct de vedere teologic ºi eclezial .2

Referitor la paºii ce-ar trebui fãcuþi de acum încolo, remarcãm, întâi de toate,
urgenþa angajãrii în divulgarea conþinutului documentelor. Iatã ce spune Sfântul
Pãrinte Ioan Paul al II-lea în enciclica Ut unum sint: „avem o sarcinã nouã de
împlinit, aceea de a accepta rezultatele obþinute pânã acum. Ele nu pot rãmâne
la nivelul afirmaþiilor comisiilor bilaterale, ci trebuie sã devinã un patrimoniu
comun. Pentru a ajunge la aceasta ºi pentru a întãri astfel legãturile de comuni-
une, e necesar un serios examen care trebuie sã implice poporul lui Dumnezeu
în ansamblul sãu” (nr. 80). Pentru ca „acest proces... sã dea rezultate favorabile,
e necesar ca ºi concluziile sale sã fie difuzate corespunzãtor” (nr. 81).

 Cf. „Le tradizioni greca e latina a riguardo della processione dello Spirito Santo”,1

L’Osservatore Romano (13 septembrie 1995) 5.

 Cf. G. BRUNI, Quale ecclesiologia?, Paoline, Milano 1999, 9-11.2
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Nu este locul aici sã vorbim despre modalitãþile de difuzare a rezultatelor
obþinute în cadrul dialogurilor bilaterale. Un lucru totuºi poate fi anticipat: fãrã
pasiune ecumenicã, fãrã fantezie ecumenicã, chiar ºi programele cele mai lucrate
care vin de sus sau de la centru rãmân litere moarte. În sensul acesta, mai multã
implicare se aºteaptã de la cei care au primit misiunea de a-i forma pe alþii:
ierarhi, profesori de teologie, preoþi ºi laici angajaþi în învãþãmântul bisericesc.
ªi, tot în legãturã cu acest aspect, credem cã întâlnirile dintre ierarhii sau repre-
zentanþii celor douã Biserici în prezenþa credincioºilor de ambele confesiuni au
un rol benefic, de aceea nu trebuie sã înceteze; þinând cont de simþul poporului
credincios din fiecare Bisericã, se pare cã ele trebuie sã fie mai dese. Apoi, din
perspectiva mentalului românesc, care este impregnat de simboluri, putem spune
cã asemenea gesturi grãbesc apropierea timpului în care va fi posibilã unitatea
în Dumnezeu Tatãl, cu Isus Cristos, prin Duhul Sfânt. Semnele acestui timp
binecuvântat se pot citi în roadele Duhului: „dragoste, bucurie, pace, rãbdare,
bunãvoinþã, bunãtate, încredere, blândeþe, cumpãtare” (Gal 5,22-23). Spunea
papa Ioan Paul al II-lea în Orientale lumen (nr. 28): „Sã dea Dumnezeu ca tim-
pul ºi spaþiul sã se micºoreze”. Cu siguranþã, vizita pontificalã în România a
scurtat timpul ºi spaþiul în vederea luãrii unor decizii cât priveºte comuniunea
deplinã, aºa dupã cum reiese ºi din interviurile pe care revista noastrã le publicã
în acest numãr.

Cât priveºte aprofundarea unitãþii în act, supunem analizei ºi reflecþiei douã
atitudini, care fac parte din condiþiile de posibilitate ale dialogului în viitor.

Prima atitudine care trebuie asumatã de partenerii dialogului ecumenic este
„realismul deschis”. Este vorba de recunoaºterea a ceea ce „acum este posibil”
ºi, în mãsura în care se realizeazã efectiv, susþine continuarea dialogului. Lucrul
acesta se realizeazã prin dialog teologic, care momentan este ameninþat de douã
riscuri. Mai întâi, dialogul doctrinal riscã sã devinã un surogat al drumului cãtre
unitate. De multe ori s-a observat, chiar ºi la noi, cã putem sta de vorbã liniºtiþi,
frãþeºte despre viaþa interioarã a Sfintei Treimi, despre coexistenþa celor douã
naturi în persoana Mântuitorului Isus Cristos, cã putem adapta unele rugãciuni
sau formule liturgice în funcþie de locul unde are loc celebrarea, dar toate se
schimbã, ºi aproape radical, când este vorba de structura organizatoricã a Bise-
ricilor, care e perceputã ca ceva esenþial în a defini identitatea confesionalã . În3

al doilea rând, este riscantã ideea conformã cãreia obþinerea consensului de
doctrinã ar putea conduce la reconcilierea între Biserici. Totuºi, aºa cum la

 Cf. J.O. BEOZZO  – C. RUGGIERI, „Editoriale”, Conc. 3 (2001) 13-28.3
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despãrþirea Bisericii nu au contribuit numai punctele de vedere diferite asupra
aceleiaºi doctrine, tot la fel acum simpla depãºire a divergenþelor doctrinale nu
este suficientã pentru atingerea unitãþii. De fapt, majoritatea diviziunilor din
trecut au fost rezultatul neînþelegerilor.

În relaþiile ecumenice, „realismul deschis” se bazeazã pe aceastã convingere:
unitatea dintre Biserici, deºi incompletã, este deja în act. Aici nu este vorba
despre unitatea Bisericii, caracteristica dogmaticã pe care o mãrturisim în Crez,
ci despre unitatea dintre Biserici, care nu este recunoscutã în practicã. Credinþa
unicã în Isus Cristos, numeroase elemente comune cât priveºte viaþa creºtinã,
cultul, doctrina, disciplina, chiar ºi structura organizatoricã a Bisericii ne dau
voie sã vorbim despre o unitate în act, in process. Întâlnirile ecumenice ar tre-
bui sã recunoascã elementele comune ºi sã favorizeze creºterea unitãþii în act.
Având în vedere aceastã primã atitudine, numãrul de faþã al revistei noastre
propune spre reflecþie patru contribuþii cu caracter biblic, dogmatic ºi social:
„Începutul Bisericii dupã Faptele Apostolilor”, „Biserica lui Cristos însufleþitã
de Duhul Sfânt”, „Sinodalitatea ºi/sau conciliaritatea: expresie a unitãþii ºi cato-
licitãþii Bisericii”, „Biserica ºi ºcoala: rolul lor în educaþie”.

A doua atitudine necesarã continuãrii dialogului ecumenic este rezultatul unei
raportãri corecte la trecut. Rãmânând în preajma terminologiei de mai sus,
definim aceastã atitudine ca „realism istoric”, voind sã spunem cã privirea spre
trecut nu trebuie sã conducã la idealizarea istoriei creºtine, în speþã când e vorba
de primele secole din istoria Bisericii, lãsând de înþeles cã astãzi ar fi posibilã
repetarea pur ºi simplu a formelor de viaþã eclezialã din trecut. Istoria nu este
un timp pierdut în zadar. „Realismul istoric” ar trebui sã dea roade în douã di-
recþii. Mai întâi, trebuie sã caute adecvarea formelor de viaþã bisericeascã la
exigenþele unitãþii în act dintre Biserici, care ar putea sã trãiascã diversitatea
proprie în „unitate reconciliatã”. Raportarea realã la trecut aratã cã tocmai în
istoria Bisericii au existat forme organizatorice, structuri ecleziale mult mai
deschise decât astãzi. Apoi, „realismul istoric” reafirmã un principiu herme-
neutic, recunoscut unanim în formula propusã de card. Joseph Ratzinger: „Deºi
nu ne este îngãduit sã punem sub tãcere istoria ºi sã refacem drumul de secole,
totuºi este permis sã afirmãm cã astãzi nu poate fi imposibil din punct de vedere
creºtin ceea ce a fost posibil timp de un mileniu” . Modul cum trebuie interpretat4

acest principiu hermeneutic în raport cu expresia „Biserici surori” este

 J. RATZINGER, Theologische Prinzipienlehre. Bausteine zur Fundamentaltheologie,4

München 1982, 209, citat de J.O. BEOZZO  – G. RUGGIERI, „Editoriale”, 20.
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prezentat în paginile revistei noastre chiar de card. Ratzinger, care ne-a oferit
dreptul de a traduce ºi publica o conferinþã despre „Eclesiologia din Lumen
gentium”, þinutã în februarie 2000.

Asumarea acestor douã atitudini ar conduce la eliminarea multor neînþe-
legeri cu privire la natura Bisericii, care nu se confundã cu structura Bisericii,
cu modul ei de organizare, aºa cum lasã de înþeles autorii unui editorial din re-
vista Concilium (3/2001) ce poartã ca titlu „Per una strutturazione ecumenica
delle Chiese” („Pentru o structurare ecumenicã a Bisericilor”). Nu vrem sã facem
polemicã teologicã cu aceastã revistã prestigioasã, printre ai cãrei membri
fondatori este ºi actualul cardinal Joseph Ratzinger, pe atunci profesor de teolo-
gie, dar un lucru trebuie spus, cu totul respectul cuvenit, ºi anume cã rezolvarea
problemelor fundamentale în discuþie nu este posibilã dacã nu se þine cont ºi de
noþiunile de gramaticã ºi de terminologie teologicã.

Dupã cum se poate vedea, Bisericile ajung relativ uºor la un acord când este
vorba de a defini „ce este Biserica” ºi de a fixa care este „finalitatea Bisericii”.
Astfel, se spune cã Biserica este „poporul lui Dumnezeu”, „trupul lui Cristos”,
„templul Duhului Sfânt”, care se bucurã de privilegiul anticipãrii împãrãþiei lui
Dumnezeu în cult (liturgia), are misiunea de a vesti lumii Evanghelia (mãrturia)
ºi de a fi de folos oamenilor în nevoi (diaconia). Însã când se trece la formu-
larea unei propoziþii de tipul „Biserica este Biserica Ortodoxã din Iaºi” sau „Bi-
serica este Biserica Catolicã din Iaºi”, adicã atunci când se trece de la subiect
la predicatul propoziþiei, este mult mai greu de a ajunge la un consens.

Din punct de vedere doctrinal, Biserica Catolicã ºi Biserica Ortodoxã sunt
de acord cã „Biserica universalã se aflã în întregime în fiecare Bisericã parti-
cularã” (H. de Lubac), însã, în practicã, Biserica Catolicã subliniazã necesitatea
garantãrii vizibile a unitãþii (succesorul sfântului Petru) ºi tinde în mod dialectic
cãtre elementul spiritual, pe când Biserica Ortodoxã insistã asupra caracterului
spiritual ºi se orienteazã dialectic cãtre elementul uman. Aºadar, atât pentru ca-
tolici cât ºi pentru ortodocºi este vorba de o tensiune între elementul uman ºi
elementul spiritual, diferenþa constând în aceea cã punctul de pornire dintr-o
Bisericã devine punct de sosire pentru cealaltã Bisericã. În acest context, invita-
þia Sfântului Pãrinte Ioan Paul al II-lea de a reformula modalitãþile de exercitare
a ministerIului petrin este bazatã pe o problemã realã, nu falsã, nu creatã artifi-
cial, fiindcã atât la ortodocºi cât ºi la catolici se cautã armonia dintre elementul
spiritual ºi cel uman. Fiind o problemã realã, ea poate primi o soluþie. Oricum,
rãspunsul la întrebarea „cine este Biserica?” trebuie sã aibã în vedere ºi situaþia
istoricã în care ne aflãm acum, dupã cum se spune adesea, marcatã de seculari-
zare ºi indiferenþã religioasã. Aceastã situaþie nouã în raport cu istoria omului
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pe pãmânt influenþeazã ºi conºtiinþa de sine a Bisericii, astfel încât rãspunsul
la întrebarea „cine este Biserica?” se poate da nu privind la propria comunitate
din care se face parte, ci la Acela care este lumina omului ºi a popoarelor, la Isus
Cristos. În acest sens, rãspunsul la întrebarea noastrã iniþialã este o întrebare
mai adâncã: „va mai afla oare Fiului omului credinþa pe pãmânt, când va veni?”
(Lc 18,8). În definitiv, conºtiinþa de sine a Bisericii este ºi o chestiune de privire.



IMN LA DEDICAREA BISERICII1

Oficiul lecturii
Christe, cunctorum

Te rugãm, îndreaptã-þi, Doamne, faþa binevoitoare
Spre acest lãcaº de rugã, azi gãtit de sãrbãtoare,
ªi priveºte cu-ndurare la mulþimile creºtine
Care intrã azi într-însul cu gând bun sã se închine

Loc mai sfânt decât acesta pe pãmânt nu este altul
Cãci într-însul locuieºte Împãratul, Prea Înaltul;
Este poarta mântuirii, este scara minunatã,
Cea pe care Patriarhul a vãzut-o-n vis odatã.

Este staulul în care vin oiþele rãzleþe
ªi îºi aflã adãpostul, este sala de ospeþe
Unde tainele primite pentru viaþã sunt merinde,
Este locul de-ngrijire pentru inimi suferinde.

Nu-ndrãznim sã-i trecem pragul cãci e casa cea mai sfântã;
Cutezãm sã-þi cerem totuºi: Doamne, bine ne cuvântã.
De la slugile-þi smerite care cântã ºi se-nchinã
Nu-þi întoarce Milostive, faþa blândã ºi seninã.

Preamãrire ºi-nchinare þie, veºnicule Tatã.
Þie, Fiule, mãrire îþi aducem totodatã.
Sã-þi aducã tot pãmântul slavã Duhule Preasfinte,
Tu ce eºti îmbrãþiºarea ºi iubirea lor fierbinte.

 Cf. Jubilate Deo. Imnurile breviarului roman (traducere din limba latinã ºi prelucrare de1

Pr. Claudiu Dumea), Ars Longa, Iaºi 1997, 320. 



DESPRE ECLEZIOLOGIA CONSTITUÞIEI
LUMEN GENTIUM1

Card. Joseph Ratzinger
Prefect al Congregaþiei pentru Doctrina Credinþei, Vatican

În timpul pregãtirii Conciliului al II-lea din Vatican, dar ºi în timpul lucrã-
rilor Conciliului, cardinalul Frings mi-a povestit de mai multe ori o întâmplare
scurtã, care, evident, îl impresionase foarte mult. Papa Ioan al XXIII-lea nu fi-
xase nici o temã anume pentru Conciliu, în schimb îi invitase pe episcopii lumii
sã propunã prioritãþile lor, astfel încât, din experienþele vii ale Bisericii univer-
sale, sã rezulte tematica de care ar fi trebuit sã se ocupe Conciliul. S-a discutat
ºi în Conferinþa Episcopalã Germanã problema temelor ce ar fi trebuit propuse
pentru adunarea Episcopilor. Nu numai în Germania, dar, practic, în toatã Bise-
rica Catolicã, circula ideea cã tema ar fi trebuit sã fie Biserica: întrerupt înainte
de vreme din cauza rãzboiului franco-german, Conciliul I din Vatican nu a reuºit
sã ducã la bun sfârºit sinteza sa ecleziologicã, dar a lãsat totuºi un capitol aparte
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despre ecleziologie. Preluarea firului de atunci ºi cãutarea în felul acesta a unei
viziuni globale despre Bisericã pãrea sã fie misiunea urgentã a iminentului
Conciliu al II-lea din Vatican.

Lucrul acesta era cumva în legãturã ºi cu atmosfera culturalã a epocii: sfâr-
ºitul primului rãzboi mondial adusese cu sine o profundã schimbare teologicã.
Teologia liberalã orientatã într-un mod cu totul individualist s-a stins de la sine,
o nouã sensibilitate faþã de Bisericã a apãrut iarãºi.

Nu doar Romano Guardini vorbea despre trezirea Bisericii în suflete; epis-
copul evanghelic Otto Dibelius inventase formula „secolul Bisericii”, iar Karl
Barth dãdea dogmaticii sale întemeiatã pe tradiþii reformate titlul programatic
de Kirchliche Dogmatik (Dogmatica eclezialã): dogmatica presupune Biserica,
aºa spune el; ea nu existã fãrã Bisericã. Printre membrii Conferinþei Episcopale
Germane de atunci era destul de precumpãnitor consensul în legãturã cu faptul
cã Biserica trebuia sã fie tema. Bãtrânul episcop Buchbergher de Regensburg,
iniþiator al celor zece volume Lexikon für Theologie und Kirche, astãzi la a treia
ediþie, stimat ºi renumit nu doar în dieceza lui, ceru cuvântul – aºa îmi povestea
arhiepiscopul de Köln – ºi spuse: „Dragi fraþi, la Conciliu voi trebuie sã vorbiþi
înainte de toate despre Dumnezeu. Aceasta este tema cea mai importantã”. E-
piscopii au rãmas uimiþi; nu se puteau ascunde în faþa gravitãþii acestui cuvânt.

În mod firesc, nu puteau hotãrî sã propunã pur ºi simplu tema lui Dumnezeu.
Dar cel puþin o neliniºte interioarã a rãmas în cardinalul Frings, care se întreba
mereu cum am putea realiza o asemenea necesitate.

Momentul acesta a revenit în mintea mea, când am citit textul conferinþei cu
care Johann Baptist Metz se retrãgea în 1993 de la catedra lui din Münster. Din
acest discurs important aº vrea sã citez cel puþin câteva propoziþii semnifica-
tive: „Criza, care a lovit creºtinismul european, nu mai este în mod primordial
sau cel puþin exclusiv o crizã eclezialã... Criza este mai adâncã: rãdãcinile sale
nu se aflã doar în situaþia Bisericii: criza a devenit o crizã de Dumnezeu”. „În
mod schematic s-ar putea spune: religia, da – Dumnezeu, nu; acest „nu” nu se
înþelege în sensul categoric al marilor ateisme. Nu mai existã mari ateisme.
Ateismul de astãzi poate, de fapt, sã reia vorbirea despre Dumnezeu – în mod
distrat sau liniºtit – fãrã sã-l înþeleagã cu adevãrat”. „ªi Biserica are o concepþie
proprie despre imunizare împotriva crizei de Dumnezeu. Ea nu mai vorbeºte
astãzi – ca, de exemplu, cum mai era la Conciliul I din Vatican – despre Dum-
nezeu, ci numai – ca, de exemplu, la ultimul Conciliu – despre Dumnezeul
vestit prin mijlocirea Bisericii. Criza de Dumnezeu este cifratã în mod eclezio-
logic”. Cuvinte de felul acesta rostite de creatorul teologiei politice trebuie sã
ne facã atenþi. Ele ne amintesc, înainte de toate, ºi pe bunã dreptate cã Conciliul
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al II-lea din Vatican nu a fost doar un conciliu ecleziologic, ci, în primul rând,
ºi, mai ales, o vorbire despre Dumnezeu, iar lucrul acesta nu are incidenþã doar
în interiorul creºtinismului, ci e îndreptat cãtre lume – despre acel Dumnezeu
care este Dumnezeul tuturor, care îi mântuieºte pe toþi ºi tuturor le este accesi-
bil. Oare Vatican al II-lea, aºa cum Metz pare sã spunã, a cules doar jumãtate
din moºtenirea precedentului Conciliu? O conferinþã, care este consacratã ecle-
ziologiei Conciliului, trebuie evident sã-ºi punã aceastã întrebare.

Aº vrea sã anticip imediat teza mea de fond: Vatican al II-lea voia, în mod
clar, sã introducã ºi sã subordoneze discursul despre Bisericã discursului despre
Dumnezeu, voia sã propunã o ecleziologie în sens propriu-zis teo-logic, dar re-
ceptarea Conciliului pânã acum a neglijat aceastã caracteristicã calificantã fa-
vorizând alte afirmaþii ecleziologice izolate, s-a concentrat asupra unor cuvinte
cu un ecou imediat ºi astfel a rãmas în spatele marilor perspective ale pãrinþilor
conciliari. Ceva asemãnãtor se poate spune în legãturã cu primul text, pe care
Vatican al II-lea l-a elaborat: Constituþia despre sacra liturgie. Faptul cã era si-
tuatã la început, în principiu, avea motive pragmatice. Dar privind acum retro-
spectiv, trebuie spus cã, în arhitectura Conciliului, lucrul acesta are un sens pre-
cis: la început se aflã adoraþia. ªi deci Dumnezeu. Acest început corespunde
cuvântului din Regula benedictinã: „Operi Dei nihil praeponatur”. Constituþia
despre Bisericã, care vine dupã, este al doilea text al Conciliului ºi trebuie con-
siderat ca fiind legat în mod intim de primul. Biserica se lasã cãlãuzitã de rugã-
ciune, de misiunea de a-l slãvi pe Dumnezeu. Ecleziologia are de-a face prin
natura sa cu liturgia. ªi apoi este chiar logic ca a treia Constituþie sã vorbeascã
despre Cuvântul lui Dumnezeu, care adunã Biserica ºi o reînnoieºte în toate
timpurile. A patra Constituþie aratã cum slãvirea lui Dumnezeu se propune în
viaþa activã, cum lumina primitã de la Dumnezeu este dusã în lume ºi numai
astfel devine în întregime slãvirea lui Dumnezeu. În istoria postconciliarã, cu
siguranþã Constituþia despre liturgie nu a mai fost înþeleasã pornind de la aceastã
prioritate fundamentalã a adoraþiei, ci, mai degrabã, ca o carte de reþete despre
ceea ce putem face cu liturgia. Între timp, creatorilor de liturgie pare-se cã le-a
ieºit din cap faptul cã, ocupaþi cum sunt sub presiunea lipsei de timp, trebuie
sã reflecteze asupra modalitãþilor prin care liturgia poate fi fãcutã mai atrãgã-
toare, mai comunicativã, implicând activ mai multã lume, faptul cã liturgia este
„fãcutã” pentru Dumnezeu ºi nu pentru noi înºine. Cu cât o facem mai mult
pentru noi înºine, cu atât mai puþin atrage, fiindcã toþi vãd clar cã esenþialul se
pierde tot mai mult.

Cât priveºte ecleziologia din Lumen gentium, au rãmas înainte de toate în
conºtiinþã câteva cuvinte cheie: ideea de Popor al lui Dumnezeu, colegialitatea
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episcopilor ca reevaluare a slujirii Episcopului în raport cu primatul papei,
reevaluarea Bisericilor locale în raport cu Biserica universalã, deschiderea
ecumenicã a conceptului de Bisericã ºi deschiderea faþã de alte religii; în fine
chestiunea statutului specific al Bisericii Catolice, care se exprimã în formula
dupã care Biserica una, sfântã, catolicã ºi apostolicã, despre care vorbeºte Crezul,
„subsistit in Ecclesia catholica”: deocamdatã nu traduc aceastã formulã renu-
mitã, pentru cã ea – dupã cum era de prevãzut – a fost explicatã în modalitãþi
foarte contradictorii – de la ideea cã exprimã unicitatea Bisericii Catolice unitã
în jurul papei pânã la ideea cã desemneazã o echivalare cu toate celelalte Bi-
serici creºtine, iar Biserica Catolicã ar fi abandonat pretenþia ei de ceva specific.
Într-o primã fazã de receptare a Conciliului, împreunã cu tema Colegialitãþii,
dominant a fost conceptul de popor al lui Dumnezeu care, fiind înþeles în grabã
ºi global, pornindu-se de la uzul lingvistic al cuvântului popor din ºtiinþele poli-
tice în general, s-a ajuns sã fie folosit de teologia eliberãrii în sens marxist, adicã
poporul este ceea ce se opune claselor dominante ºi, mai în general sau mai
global, poporul este suveran, iar acum trebuie aplicat ºi în Bisericã. Lucrul
acesta a dat naºtere la dezbateri vii cât priveºte structurile în cadrul cãrora con-
ceptul a fost interpretat în funcþie de situaþiile date din occident ca „democra-
tizare” sau din orient ca „democraþii populare”. Treptat, acest „foc de artificii
al cuvintelor” (N. Lohfink) care înconjura conceptul de popor al lui Dumnezeu
s-a stins, în principal fiindcã aceste jocuri de putere s-au golit de la sine ºi tre-
buiau sã lase locul muncii obiºnuite în consiliile parohiale pe de o parte, iar pe
de alta, fiindcã o solidã muncã teologicã a arãtat în mod incontestabil lipsa de
temei a unor asemenea politicizãri ale unui concept care provine dintr-un do-
meniu complet diferit. De exemplu, în urma unor analize exegetice atente, bi-
blistul de la Bochum, Werner Berg afirmã: „În ciuda numãrului mic de locuri,
care conþin expresia popor al lui Dumnezeu – din acest punct de vedere popor
al lui Dumnezeu este un concept biblic destul de rar – se poate vedea totuºi ceva
comun: expresia popor al lui Dumnezeu exprimã rudenia cu Dumnezeu, relaþia
cu Dumnezeu, legãtura dintre Dumnezeu ºi acela care este desemnat drept popor
al lui Dumnezeu, deci o direcþie verticalã”.

Expresia nu prea poate fi folositã în descrierea structurii ierarhice a acestei
comunitãþi, mai ales când „poporul lui Dumnezeu” este prezentat ca „partea
opusã” slujitorilor constituiþi ierarhic... Pornind de la semnificaþia sa biblicã,
expresia nu poate fi folositã nici pentru a exprima un strigãt de protest împo-
triva slujitorilor ierarhici: „Noi suntem poporul lui Dumnezeu”. Profesorul de
teologie fundamentalã de la Paderborn, Joseph Meyer zu Schlochtern, încheie
rezumatul discuþiei despre conceptul de popor al lui Dumnezeu arãtând cã
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sfârºitul capitolului pe aceastã temã din Constituþia despre Bisericã a Conci-
liului al II-lea din Vatican „pune în luminã structura trinitarã ca temei al deter-
minãrii ultime a Bisericii”. Astfel, discuþia ajunge la esenþial: Biserica nu existã
prin sine, ci ar trebui sã fie instrumentul lui Dumnezeu, pentru a-i aduce pe oa-
meni la el, pentru a pregãti momentul în care „Dumnezeu va fi totul în toþi”
(1Cor 15,28).

Tocmai conceptul de Dumnezeu a fost lãsat deoparte în „focul de artificii”
din jurul acestei expresii ºi în felul acesta ºi-a pierdut semnificaþia. De fapt, o
Bisericã, care existã numai prin sine, este de prisos. Iar lumea observã imediat
lucrul acesta. Criza Bisericii, aºa dupã cum se oglindeºte în conceptul de popor
al lui Dumnezeu, este „criza de Dumnezeu”; ea rezultã din abandonarea esenþi-
alului. Ceea ce rãmâne este doar o luptã pentru putere. Aºa ceva existã din belºug
în altã parte în lume, pentru aºa ceva nu este nevoie de Bisericã.

Cu siguranþã, se poate spune cã începând cu Sinodul extraordinar din 1985,
care trebuia sã facã un fel de bilanþ ai celor douãzeci de ani postconciliari, o
nouã încercare îºi face loc ºi care vrea sã rezume ansamblul ecleziologiei conci-
liare într-un concept de bazã: ecleziologia de comuniune. Am salutat cu bucurie
aceastã nouã recentrare a ecleziologiei ºi am încercat de asemenea dupã puterile
mele sã o pregãtesc. Oricum, trebuie sã recunoaºtem întâi de toate cã termenul
communio în Conciliu nu are o poziþie centralã. Totuºi, dacã este înþeles corect,
el poate servi ca sintezã a elementelor esenþiale ale ecleziologiei conciliare.
Toate elementele esenþiale ale conceptului creºtin de communio le gãsim în pa-
sajul cunoscut din 1In 1,3, care poate fi considerat criteriul de referinþã pentru
corecta înþelegere creºtinã a cuvântului communio: „Ceea ce am vãzut ºi am
auzit, vã vestim ºi vouã, ca ºi voi sã fiþi în împãrtãºire cu noi. Iar împãrtãºirea
noastrã este cu Tatãl ºi cu Fiul sãu în Isus Cristos. Acestea dar vi le scriem ca
bucuria voastrã sã fie deplinã”. Aici se vede de unde porneºte communio: întâl-
nirea cu Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos, care în vestirea Bisericii vine la oa-
meni. Astfel, ia naºtere acea comuniune dintre oameni care se întemeiazã pe
comuniunea cu Dumnezeul unu ºi întreit.

La comuniunea cu Dumnezeu se poate ajunge prin acea realizare a comuni-
unii lui Dumnezeu cu oamenii, care este Cristos în persoanã; întâlnirea cu
Cristos creeazã comuniune cu el însuºi ºi deci cu Tatãl în Duhul Sfânt; pornind
de aici, el îi uneºte pe oameni între ei. Toate acestea au ca finalitate bucuria de-
plinã: Biserica poartã în sine o dinamicã escatologicã. În expresia bucurie
deplinã se observã referinþa la discursul de rãmas bun al lui Isus, deci la misterul
pascal ºi la revenirea Domnului în apariþiile pascale, care se îndreaptã cãtre re-
venirea lui finalã în lumea cea nouã: „Voi vã veþi întrista, dar întristarea voastrã
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se va preface în bucurie... vã voi revedea ºi vi se va bucura inima... Cereþi, ºi
veþi primi, ca bucuria voastrã sã fie deplinã” (In 16,20.22.24). Dacã se comparã
ultima propoziþie citatã cu textul din Lc 11,13 – invitaþia la rugãciune –, e clar
cã „bucuria” ºi „Duhul Sfânt” sunt echivalente ºi cã în spatele cuvântului bucu-
rie din 1In 1,3 se ascunde Duhul Sfânt care aici nu este menþionat în mod ex-
pres. Aºadar, pornind de la acest ambient biblic, cuvântul communio are un ca-
racter teologic, cristologic, istorico-salvific ºi ecleziologic. Deci, poartã în sine
ºi dimensiunea sacramentalã, care în Paul apare în mod foarte clar: „Nu este
oare potirul binecuvântat, pe care-l binecuvântãm, împãrtãºirea cu sângele lui
Cristos? Pâinea ce o rupem, nu este oare împãrtãºirea cu corpul lui Cristos?
Deoarece una este pâinea, noi toþi suntem un singur corp, cãci toþi suntem pãr-
taºi la aceastã singurã pâine” (1Cor 10,16º.u.). Pornind din interiorul ei, ecle-
ziologia de comuniune este o ecleziologie euharisticã. Astfel, ea se situeazã
destul de aproape de ecleziologia euharisticã, pe care teologii ortodocºi au dez-
voltat-o într-un mod convingãtor în secolul nostru. În ea, ecleziologia devine
mai concretã ºi, în acelaºi timp, rãmâne totuºi complet spiritualã, transcendentã
ºi escatologicã.

În Euharistie, Cristos prezent în pâine ºi în vin ºi dãruindu-se mereu din nou,
zideºte Biserica ca trup al sãu, ºi prin mijlocirea trupului sãu de înviere ne
uneºte cu Dumnezeu unul ºi întreit ºi între noi. Euharistia se celebreazã în dife-
rite locuri ºi totuºi este în acelaºi timp mereu universalã, pentru cã existã un
singur Cristos ºi un singur trup al lui Cristos. Euharistia include slujirea sacer-
dotalã a ceea ce se numeºte repraesentatio Christi ºi, prin urmare, cuvântul
communio pune în luminã legãtura slujirii, sinteza dintre unu ºi multiplu.
Astfel, se poate spune fãrã îndoialã cã acest concept poartã în sine o sintezã
ecleziologicã, care uneºte discursul despre Bisericã cu discursul despre Dumne-
zeu ºi cu viaþa din Dumnezeu ºi cu Dumnezeu, o sintezã, care reia toate inten-
þiile esenþiale ale ecleziologiei Conciliului al II-lea din Vatican ºi le leagã între
ele într-un mod justificat.

Datoritã acestor motive eram recunoscãtor ºi mulþumit când Sinodul din
1985 a adus în centrul reflecþiei conceptul de communio. Dar anii urmãtori au
arãtat cã nici un cuvânt nu este protejat de înþelegeri rãuvoitoare, chiar nici cel
mai bun ºi cel mai adânc. În mãsura în care communio a devenit un slogan ief-
tin, cuvântul a fost aplatizat ºi deformat. Ca ºi în cazul conceptului de „popor
al lui Dumnezeu” ºi aici trebuia semnalatã o progresivã orizontalizare, pãrãsirea
conceptului de Dumnezeu. Ecleziologia comuniunii a început sã fie redusã la
tema relaþiei dintre Biserica localã ºi Biserica universalã care, la rândul ei, a
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cãzut din nou ºi mai mult în problema distribuirii competenþelor care revin
uneia sau alteia.

În mod natural, s-a rãspândit din nou tema egalitãþii, dupã care numai în
communio ar putea sã fie egalitate deplinã. În felul acesta, s-a ajuns iarãºi la
discuþia ucenicilor în legãturã cu cel care sã fie mai mare, care, evident, în nici
o generaþie nu vrea sã se potoleascã. Marcu se referã la ea cu mai multã insis-
tenþã. În drumul spre Ierusalim, Isus le-a vorbit pentru a treia oarã ucenicilor
despre apropiata lui pãtimire. Ajunºi la Cafarnaum, i-a întrebat despre ce discu-
tau între ei pe drum. „Dar ei tãceau”, pentru cã vorbiserã despre cine sã fie mai
mare – un fel de discuþie despre primat (Mc 9,33-37). Nu este la fel ºi astãzi?
În timp ce Domnul se îndreaptã spre pãtimirea sa, în timp ce Biserica suferã ºi,
în ea, el însuºi suferã, noi ne oprim la tema noastrã dragã, discutând despre
drepturile noastre de întâietate. ªi dacã el ar veni printre noi ºi ne-ar întreba
despre ce am vorbit, cât ar trebui sã roºim ºi sã tãcem.

Lucrul acesta nu înseamnã cã în Bisericã nu trebuie sã vorbim despre orân-
duirea justã cu privire la încredinþarea responsabilitãþilor. ªi, cu siguranþã, vor
exista mereu dezechilibre, care necesitã corectãri. În mod natural, se poate veri-
fica un centralism roman exorbitant, care trebuie indicat ca atare ºi apoi purificat.
Dar asemenea chestiuni nu pot distrage atenþia de la misiunea adevãratã ºi spe-
cificã a Bisericii: Biserica nu trebuie sã vorbeascã în primul rând despre ea
însãºi, ci despre Dumnezeu; ca lucrul acesta sã aibã loc aºa cum se cuvine, în
interiorul Bisericii existã ºi reproºuri ce trebuie orientate în direcþia corelãrii
discursului despre Dumnezeu cu cel despre slujirea comunã. În concluzie, nu
la întâmplare revine în tradiþia evanghelicã în diferite contexte cuvântul lui Isus
dupã care cel din urmã va fi cel dintâi ºi cel dintâi cel din urmã – ca o oglindã,
care îi priveºte pe toþi.

În faþa reducþionismului, care s-a verificat dupã 1985 cu privire la conceptul
de communio, Congregaþia pentru Doctrina Credinþei a considerat necesar sã
pregãteascã o „Scrisoare cãtre Episcopii Bisericii Catolice despre unele aspecte
ale Bisericii înþeleasã ca ºi comuniune”, ce a fost publicatã cu data de 28 iunie
1992. Deoarece pentru unii teologi, care þin sã se facã remarcaþi cu orice preþ,
pare sã fi devenit o datorie aprecierea negativã a documentelor Congregaþiei
pentru Doctrina Credinþei, peste acest text a cãzut o ploaie grea de critici, de
care s-a putut feri într-o mãsurã foarte micã. În mod deosebit a fost criticatã
afirmaþia cã Biserica universalã ar fi, în misterul ei esenþial, o realitate care, din
punct de vedere ontologic ºi temporal, precede Bisericile particulare. Acest as-
pect în text era fundamentat pe scurt prin invocarea faptului cã, pentru Sfinþii
Pãrinþi, Biserica una ºi unicã precede crearea ºi dã naºtere Bisericilor
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particulare (9). Sfinþii Pãrinþi continuã în felul acesta o teologie rabinicã, care
îºi reprezenta ca preexistente Tora ºi Israelul: creaþia ar fi fost conceputã ca sã
existe în ea un spaþiu pentru voinþa lui Dumnezeu; însã aceastã voinþã avea
nevoie de un popor care sã trãiascã voinþa lui Dumnezeu ºi sã facã din ea lu-
mina lumii. Deoarece Sfinþii Pãrinþi erau convinºi de identitatea definitivã din-
tre Bisericã ºi Israel, ei nu puteau sã vadã în Bisericã ceva de domeniul întâm-
plãrii apãrut în ultimul moment, ci recunoºteau în aceastã reunificare a popoa-
relor sub voinþa lui Dumnezeu teleologia interioarã a creaþiei. Începând de la
cristologie, imaginea se lãrgeºte ºi se adânceºte: istoria – iarãºi în legãturã cu
Vechiul Testament – este explicatã ca istorie a iubirii dintre Dumnezeu ºi om.

Dumnezeu gãseºte ºi pregãteºte mireasa Fiului, unica mireasã, care este unica
Bisericã. Pornind de la cuvântul Genezei, dupã care bãrbatul ºi femeia vor de-
veni „doi într-un singur trup” (Gen 2,24), imaginea miresei a fuzionat cu ideea
Bisericii ca trup al lui Cristos, metaforã care, la rândul ei, provine din liturgia
euharisticã. Unicul trup al lui Cristos este pregãtit; Cristos ºi Biserica vor fi
„doi într-un singur trup”, un trup, ºi astfel „Dumnezeu va fi totul în toþi”.
Aceastã întâietate ontologicã a Bisericii universale, a Bisericii unice ºi a trupului
unic, a miresei unice, în raport cu înfãptuirile empirice concrete în fiecare Bise-
ricã particularã mi se pare atât de evidentã, încât cu greu pot înþelege obiecþiile
la adresa ei. Mi se pare cã ele sunt posibile numai dacã nu se vrea ºi nu se
reuºeºte nicidecum sã se vadã marea Bisericã gânditã de Dumnezeu – probabil
din disperare, din cauza insuficienþei sale pãmânteºti –; ea apare acum drept o
fantezie teologicã, rãmânând în consecinþã doar imaginea empiricã a Bisericilor
în relaþia lor reciprocã ºi în tensiunile lor. Dar lucrul acesta înseamnã cã Bise-
rica ca temã teologicã este ºtearsã. Dacã de acum înainte Biserica este vãzutã
numai cu structurile ei umane, atunci, într-adevãr, nu rãmâne decât dezolarea.
Dar, în cazul acesta, nu se pãrãseºte doar ecleziologia Sfinþilor Pãrinþi, ci ºi
aceea a Noului Testament ºi concepþia despre Israel din Vechiul Testament. Cât
priveºte Noul Testament, nu trebuie sã aºteptãm epistolele deutero-pauline ºi
Apocalipsul pentru a descoperi prioritatea ontologicã a Bisericii universale –
afirmatã din nou de Congregaþia pentru Doctrina Credinþei – în raport cu Bise-
ricile particulare. În inima marilor Scrisori pauline, în Scrisoarea cãtre Gala-
teni, Apostolul ne vorbeºte despre Ierusalimul ceresc ºi nu ca ºi cum ar fi o mã-
reþie escatologicã, ci ca o realitate ce ne precede. „Ierusalimul de sus... este
mama noastrã” (Gal 4,26). În privinþa aceasta, H. Schlier subliniazã faptul cã
pentru Paul, ca ºi pentru tradiþia iudaicã din care se inspirã, Ierusalimul de sus
este noul eon. Dar pentru Apostol, acest eon nou este deja prezent „în Biserica
creºtinã. Pentru el, aceasta este Ierusalimul ceresc în fiii ei”.
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Dacã prioritatea ontologicã a Bisericii unice nu poate fi negatã în mod serios,
nu la fel stau lucrurile referitor la precedenþa ei temporalã care, fãrã îndoialã,
este mai grea. Scrisoarea Congregaþiei pentru Doctrina Credinþei face trimitere
aici la imaginea sfântului Luca despre naºterea Bisericii în ziua de Rusalii prin
lucrarea Duhului Sfânt. Nu discutãm aici chestiunea istoricitãþii acestei relatãri.

Ceea ce conteazã este afirmaþia teologicã, care îi este dragã sfântului Luca.
Congregaþia pentru Doctrina Credinþei atrage atenþia asupra faptului cã Biserica
îºi aflã începutul în comunitatea celor 120 adunaþi în jurul Mariei, îndeosebi în
comunitatea reînnoitã a celor 12, care nu sunt membrii unei Biserici locale, ci
sunt apostolii ce vor duce Evanghelia pânã la marginile lumii. Pentru mai multã
claritate, se poate adãuga faptul cã ei fiind în numãr de 12 reprezintã în acelaºi
timp Israelul cel vechi ºi cel nou, Israel unic al lui Dumnezeu, care în momentul
de faþã – dar încã de la început era conþinut în mod fundamental în conceptul
de popor al lui Dumnezeu – se rãspândeºte la toate naþiunile ºi întemeiazã în
toate popoarele un popor unic al lui Dumnezeu.

Aceastã referinþã este întãritã de douã elemente ulterioare: Biserica în mo-
mentul naºterii sale vorbeºte deja în toate limbile. Sfinþii Pãrinþi ai Bisericii au
interpretat corect aceastã relatare a minunii limbilor ca o anticipare a catolici-
tãþii – Biserica chiar din prima clipã este orientatã kath’olon – cuprinde univer-
sul întreg. Acestui aspect îi corespunde faptul cã sfântul Luca descrie mulþimea
ascultãtorilor ca pe niºte pelerini ce provin din toate pãrþile pãmântului, având
la bazã lista celor douãsprezece popoare, a cãrei semnificaþie e aceea de a face
aluzie la totalitatea auditoriului; Luca a îmbogãþit aceastã listã a popoarelor
elene cu un al treisprezecelea nume: romanii, prin care voia sã sublinieze încã
o datã ideea de Orbis. Nu se redã întru totul exact sensul textului Congregaþiei
pentru Doctrina Credinþei, când, în privinþa aceasta, Walter Kasper spune cã,
în realitate, comunitatea originarã de la Ierusalim ar fi fost Biserica universalã
ºi Biserica localã în acelaºi timp ºi apoi continuã: „Cu siguranþã acest lucru re-
prezintã o elaborare lucanianã; într-adevãr, din punct de vedere istoric existau
probabil încã de la început mai multe comunitãþi, în afarã de comunitatea de la
Ierusalim, erau comunitãþi ºi în Galileea”. Aici nu este vorba de problema, care
pentru noi, în cele din urmã, nu poate fi rezolvatã, când exact ºi unde pentru
prima datã au apãrut primele comunitãþi creºtine, ci de începutul interior al Bi-
sericii în timp, pe care Luca vrea sã-l descrie ºi pe care el, depãºind aspectul
empiric, îl pune în legãturã cu puterea Duhului Sfânt. Dar într-un chip deosebit
nu se face dreptate relatãrii lucaniene, dacã se spune cã acea „comunitate origi-
narã de la Ierusalim” ar fi fost în acelaºi timp Biserica universalã ºi Biserica
localã. Realitatea primordialã în relatarea sfântului Luca nu este o comunitate



23DESPRE ECLEZIOLOGIA CONSTITUÞIEI LUMEN GENTIUM

originarã ierusalimiteanã, ci realitatea primordialã este faptul cã în cei doispre-
zece Israelul cel vechi, care este unic, devine cel nou, iar acum, acest Israel unic
al lui Dumnezeu prin intermediul minunii limbilor, ºi înainte de a deveni repre-
zentarea unei Biserici locale ierusalimitene, se prezintã ca unitate ce cuprinde
toate timpurile ºi toate locurile. În pelerinii prezenþi, care provin din toate po-
poarele, ea implicã imediat toate popoarele lumii. Poate nu trebuie sã supraeva-
luãm chestiunea precedenþei temporale a Bisericii universale pe care Luca în
relatarea lui o propune cu claritate. Totuºi, este important faptul cã Biserica în
cei doisprezece se naºte din Duhul unic chiar de la început pentru toate popoa-
rele ºi, în consecinþã, chiar din prima clipã este orientatã sã se exprime în toate
culturile ºi în felul acesta sã fie popor unic al lui Dumnezeu: nu o comunitate
localã se lãrgeºte lent, ci aluatul este orientat mereu spre întreg, având în sine
caracterul universal chiar din prima clipã.

Opoziþia faþã de afirmaþiile precedenþei Bisericii universale în raport cu Bi-
sericile particulare este din punct de vedere teologic greu de înþeles sau chiar
de neînþeles. Se poate înþelege numai plecând de la o suspiciune care în rezumat
a fost formulatã astfel: „Formula devine total problematicã, dacã unica Bisericã
universalã se identificã tacit cu Biserica Romanã, de facto cu papa ºi curia. Dacã
se întâmplã aºa ceva, atunci Scrisoarea Congregaþiei pentru Doctrina Credinþei
nu poate fi înþeleasã ca ajutor de clarificare a ecleziologiei comuniunii, ci trebuie
înþeleasã ca pãrãsire a ei ºi ca încercare de restaurare a centralismului roman”.
În textul acesta, identificarea Bisericii universale cu papa ºi curia este mai întâi
introdusã ca ipotezã, ca pericol, iar apoi pare într-adevãr sã fie atribuitã Scrisorii
Congregaþiei pentru Doctrina Credinþei, care, în felul acesta, se prezintã ca
restauraþie teologicã ºi deci îndepãrtare de Conciliul al II-lea din Vatican.

Acest salt de interpretare surprinde, dar reprezintã, fãrã îndoialã, o suspiciune
larg rãspânditã; ea dã glas unei acuze ce se aude peste tot în jur, ºi exprimã bine
ºi o crescândã neputinþã de a-ºi imagina ceva concret în spatele Bisericii uni-
versale, în spatele Bisericii una, sfântã, catolicã. Ca unic element de configuraþie
rãmân papa ºi curia, ºi dacã acestora li se acordã o treaptã prea înaltã din punct
de vedere teologic, atunci apare sentimentul de ameninþare.

Dupã ceea ce doar în aparenþã este un excursus, ne gãsim acum în mod con-
cret în faþa chestiunii de interpretare a Conciliului. Întrebarea care ni se pune
acum este urmãtoarea: care este ideea propriu-zisã a Conciliului despre Biserica
universalã? Nu se poate spune, într-adevãr, cã Scrisoarea Congregaþiei pentru
Doctrina Credinþei „identificã tacit Biserica universalã cu Biserica romanã, de
facto cu papa ºi curia”. Aceastã ispitã apare dacã mai întâi se identificã deja
Biserica localã de la Ierusalim cu Biserica universalã, dacã se reduce conceptul
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de Bisericã la comunitãþile ce apar empiric ºi dacã se pierde din vedere pro-
funzimea ei teologicã. Meritã sã revenim cu aceste întrebãri la textul propriu-
zis al Conciliului. Îndatã prima frazã a Constituþiei despre Bisericã lãmureºte
faptul cã, pentru Conciliu, Biserica nu este o realitate închisã în ea însãºi, ci
este vãzutã pornind de la Cristos: „Cristos este lumina neamurilor; de aceea
Conciliul, întrunit în Duhul Sfânt, doreºte... sã lumineze pe toþi oamenii cu lu-
mina lui Cristos, care strãluceºte pe chipul Bisericii”. În planul îndepãrtat recu-
noaºtem imaginea prezentã în teologia Sfinþilor Pãrinþi, care vede Biserica ase-
menea lunii, ce nu are de la sine lumina proprie, ci face trimitere la lumina
soarelui Cristos. Ecleziologia aratã cã depinde de cristologie, este legatã de ea.
Însã, fiindcã nimeni nu poate vorbi corect despre Cristos, despre Fiul, fãrã ca
în acelaºi timp sã vorbeascã despre Tatãl ºi fiindcã nu se poate vorbi corect
despre Tatãl ºi Fiul fãrã a fi gata de a-l asculta pe Duhul Sfânt, viziunea cristo-
logicã a Bisericii se amplificã în mod necesar într-o ecleziologie trinitarã (LG
2-4). Discursul despre Bisericã este un discurs despre Dumnezeu, ºi numai în
felul acesta este corect. În aceastã uverturã trinitarã, care oferã cheia de lecturã
corectã a textului întreg, noi aflãm ce este Biserica una, sfântã pornind de la ºi
în toate realizãrile concrete istorice, ce înseamnã „Biserica universalã”. Lucrul
acesta se clarificã ceva mai departe când se prezintã dinamismul interior al
Bisericii cãtre împãrãþia lui Dumnezeu. Tocmai fiindcã Biserica trebuie perce-
putã teo-logic, ea se autotranscende mereu pe sine; ea este adunare în vederea
împãrãþiei, erupþie în interiorul ei. Apoi, sunt prezentate pe scurt diverse imagini
ale Bisericii, toate reprezentând unica Bisericã, fie cã se vorbeºte în termeni de
mireasã, casa lui Dumnezeu, familia lui, templu, cetatea sfântã, mama noastrã,
Ierusalimul de sus, fie turma lui Dumnezeu etc. La sfârºit, lucrul acesta se con-
cretizeazã mai mult. Primim un rãspuns foarte practic la întrebarea: ce este
aceasta? Ce este aceastã unicã Bisericã universalã care precede ontologic ºi
temporal Bisericile locale? Unde este? Unde se poate vedea cã lucreazã? Con-
stituþia rãspunde vorbindu-ne despre sacramente. Înainte de orice este Botezul:
el este un eveniment trinitar, adicã total teologic, mult mai mult decât o legãturã
socialã cu Biserica localã, aºa dupã cum astãzi din pãcate este atât de des fal-
sificat. Botezul nu derivã dintr-o singurã comunitate, ci în el ni se deschide
poarta cãtre unica Bisericã, el este prezenþa Bisericii-una, ºi poate sã izvorascã
numai pornind de la ea – de la Ierusalimul de sus, de la mama cea nouã. În pri-
vinþa aceasta, renumitul teolog ecumenic Vinzenz Pfnür a fãcut recent urmã-
toarea afirmaþie: botezul înseamnã inserarea „în unicul trup al lui Cristos des-
chis pentru noi pe cruce (cf. Ef 2,16), în care ei... sunt botezaþi prin mijlocirea
unicului Duh (1Cor 12,13), adicã ceea ce este în mod esenþial mai mult decât
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non-vestirea baptismalã în uz în multe locuri: am primit în comunitatea
noastrã”.

Prin Botez noi devenim membre ale acestui trup unic, „ceea ce nu se înlo-
cuieºte cu apartenenþa la o Bisericã localã. Face parte din el mireasa unicã ºi
episcopatul unic..., la care, dupã Ciprian, se participã numai prin comuniunea
episcopilor”. Prin Botez, Biserica universalã precede mereu Biserica localã ºi
o constituie. Pornind de aici, Scrisoarea Congregaþiei pentru Doctrina Credinþei
despre communio poate sã spunã cã în Bisericã nu existã strãini: fiecare este
pretutindeni acasã la el ºi nu doar oaspete. Mereu este Biserica unicã, unicã ºi
aceeaºi. Cine este botezat la Berlin, este în Biserica de la Roma, de la New York,
de la Kinshasa, de la Bengalore sau din oricare alt loc ca la el acasã, ca în Bise-
rica unde a fost botezat. Nu trebuie sã se înregistreze din nou, Biserica este unicã.
Botezul vine de la ea ºi dã naºtere în ea. Cine vorbeºte despre botez, vorbeºte
ºi despre cuvântul lui Dumnezeu, care pentru Biserica întreagã este unul singur
ºi mereu o precede în toate locurile, o convoacã ºi o zideºte. Acest cuvânt este
deasupra Bisericii, dar nu mai puþin în ea, încredinþat ei ca subiect viu. Pentru
a fi prezent în mod eficient în istorie, cuvântul lui Dumnezeu are nevoie de acest
subiect, însã, la rândul lui, acest subiect nu subzistã fãrã puterea dãtãtoare de
viaþã a cuvântului, care, înainte de orice, face din el un subiect. Când vorbim
despre cuvântul lui Dumnezeu, ne referim ºi la Crez, care se aflã în centrul eve-
nimentului baptismal; el este modalitatea, prin care Biserica primeºte cuvântul,
ºi-l însuºeºte, într-un anumit fel, cuvânt ºi rãspuns în acelaºi timp. ªi aici Bise-
rica universalã este prezentã, Biserica unicã, într-un mod destul de concret ºi
perceptibilã în acest loc.

Textul conciliar trece de la Botez la Euharistie, în care Cristos îºi dãruieºte
trupul ºi, în felul acesta, ne face trupul lui. Acest trup este unic; astfel, din nou,
Euharistia este pentru fiecare Bisericã localã locul inserãrii în unicul Cristos,
devenirea într-unul singur a tuturor acelora care se împãrtãºesc în communio
universalã care uneºte cerul ºi pãmântul, pe cei vii ºi pe cei morþi, trecut, pre-
zent ºi viitor ºi deschide veºnicia. Euharistia nu se naºte din Biserica localã ºi
nu se terminã la ea. Ea manifestã mereu faptul cã din afarã Cristos vine la noi
prin uºile închise; ea vine mereu la noi pornind din afarã, de la întreg, de la tru-
pul unic al lui Cristos ºi ne conduce în interiorul lui. Acest extra nos al sacra-
mentului se reveleazã ºi în slujirea episcopului ºi a preotului: afirmaþia cã Eu-
haristia are nevoie de sacramentul slujirii sacerdotale se bazeazã tocmai pe
faptul cã nici o comunitate nu-ºi poate dãrui ea singurã Euharistia; ea trebuie
sã o primeascã pornind de la Domnul prin mijlocirea Bisericii unice. Succesi-
unea apostolicã, care constituie slujirea sacerdotalã, implicã în acelaºi timp
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aspectul sincronic ºi cel diacronic al conceptului de Bisericã: apartenenþa la
ansamblul istoriei credinþei începând de la apostoli ºi rãmânerea în comuniune
cu toþi aceia care acceptã sã fie adunaþi de Domnul în trupul lui. Dupã cum se
ºtie, constituþia despre Bisericã a analizat slujirea episcopalã în capitolul al
treilea ºi a clarificat semnificaþia ei pornind de la conceptul fundamental de
collegium. Acest concept care apare doar sporadic în tradiþie serveºte la ilustra-
rea unitãþii interioare a slujirii episcopale. Episcop nu e cineva în mod izolat,
ci prin apartenenþa la un trup, la un colegiu, care, la rândul lui, reprezintã colle-
gium apostolorum în continuitatea lui istoricã. În sensul acesta, slujirea episco-
palã derivã din Biserica unicã ºi introduce în ea. Tocmai aici, se poate vedea
cã nu existã, teologic vorbind, nici un fel de opoziþie între Biserica localã ºi Bi-
serica universalã. Episcopul reprezintã în Biserica localã Biserica unicã, ºi el
zideºte Biserica unicã zidind Biserica localã ºi activeazã darurile ei particulare
pentru binele trupului întreg. Slujirea urmaºului lui Petru este un caz particular
al slujirii episcopale ºi este legatã în mod deosebit de responsabilitatea faþã de
unitatea Bisericii întregi. Dar aceastã slujire a lui Petru ºi rãspunderea lui nu ar
putea sã existe, dacã nu ar exista mai întâi Biserica universalã. Într-adevãr, s-ar
miºca în gol ºi ar reprezenta o pretenþie absurdã. Fãrã îndoialã, corelarea justã
a episcopatului ºi a primatului trebuie sã fie redescoperitã continuu, chiar cu
preþul oboselii ºi al suferinþelor. Însã aceastã cãutare este începutã bine numai
când este luatã în seamã primordialitatea misiunii specifice a Bisericii ºi este
mereu orientatã spre ea ºi subordonatã ei: adicã misiunea de a-l duce pe Dum-
nezeu la oameni, iar pe oameni la Dumnezeu. Scopul Bisericii este Evanghelia
ºi în jurul ei trebuie sã se miºte.

Ajuns aici, aº vrea sã întrerup analiza conceptului de communio ºi sã iau din
nou poziþie, pe scurt, faþã de punctul cel mai discutat din Lumen gentium: sem-
nificaþia frazei deja menþionate din Lumen gentium 8, dupã care unica Bisericã
a lui Cristos, pe care o mãrturisim în Simbol ca una, sfântã, catolicã ºi aposto-
licã, „subzistã” în Biserica Catolicã, ºi este pãstoritã de Petru ºi de episcopii în
comuniune cu el. Congregaþia pentru Doctrina Credinþei s-a simþit obligatã în
1985 sã ia poziþie faþã de acest text foarte discutat din cauza unei cãrþi a lui
Leonardo Boff, în care autorul susþinea teza conform cãreia Biserica unicã a lui
Cristos subzistã în cea Catolico-romanã ºi tot la fel ºi în alte Biserici creºtine.
Nu are rost sã mai spun cã precizãrile Congregaþiei pentru Doctrina Credinþei
au fost sufocate de critici înþepãtoare ºi apoi puse deoparte. În încercarea de a
reflecta asupra locului unde ne aflãm astãzi cu privire la receptarea ecleziolo-
giei conciliare, chestiunea interpretãrii lui subsistit este inevitabilã; de aseme-
nea, în legãturã cu aceastã chestiune, singura poziþie oficialã a magisteriului



27DESPRE ECLEZIOLOGIA CONSTITUÞIEI LUMEN GENTIUM

dupã Conciliu, adicã amintita Notificare, nu poate fi trecutã sub tãcere. Acum,
dupã 15 ani, reiese cu mai multã claritate, ceea ce atunci nu se vedea, cã nu era
vorba doar de un singur autor de teologie, ci de o viziune despre Bisericã care
circulã cu diverse variaþiuni ºi care ºi astãzi este foarte actualã. Clarificarea din
1985 a prezentat exact contextul tezei lui Boff la care ne-am referit deja pe
scurt. Aceste aspecte particulare nu trebuie sã le mai adâncim, pentru cã altceva
mai fundamental ne intereseazã. Teza al cãrei reprezentant pe atunci era Boff
s-ar putea caracteriza ca relativism ecleziologic. Ea îºi aflã justificarea în teoria
conform cãreia „Isus istoric” de unul singur nu s-ar fi gândit la o Bisericã, ºi
deci cu atât mai puþin sã o întemeieze. Biserica drept realitate istoricã ar fi apãrut
numai dupã înviere, în procesul de pierdere a tensiunii escatologice, din cauza
necesitãþilor sociologice inevitabile ale instituþionalizãrii, iar la început nici nu
ar fi existat o Bisericã universalã „catolicã”, ci numai diverse Biserici locale cu
diverse teologii, diverse slujiri etc. Prin urmare, nici o Bisericã instituþionalã
nu ar putea sã afirme cã este acea Bisericã una a lui Isus Cristos voitã de Dum-
nezeu însuºi; toate configurãrile instituþionale sunt aºadar nãscute din necesitãþi
sociologice ºi, în consecinþã, toate sunt lucrãri omeneºti, care se pot sau chiar
trebuie din nou schimbate în mod radical dupã noile împrejurãri. Cât priveºte
calitatea lor teologicã, ele se deosebesc destul de secundar ºi, de aceea, s-ar
putea spune cã în toate sau, oricum, cel puþin în multe dintre ele subzistã „Bise-
rica unicã a lui Cristos” – având în faþã o atare ipotezã, de la sine vine între-
barea: cu ce drept o astfel de viziune poate vorbi pur ºi simplu despre Biserica
unicã a lui Cristos?

Dar tradiþia catolicã a ales un alt punct de pornire: ea are încredere în evan-
gheliºti, crede în ei. În cazul acesta, este evident faptul cã Isus, cel ce a vestit
împãrãþia lui Dumnezeu, a adunat în jurul lui ucenici care sã o realizeze; el le-a
dãruit nu doar cuvântul lui ca nouã interpretare a Vechiului Testament, ci în sa-
cramentul Cinei de pe urmã le-a fãcut drept cadou un nou centru unificator,
prin mijlocirea cãruia toþi cei ce sã mãrturisesc a fi creºtini, într-un fel cu totul
nou devin una cu el – de aceea, Paul a numit aceastã comuniune drept a fi un
singur trup cu Cristos, ca unitatea unui singur trup în Duh. De asemenea, este
evident faptul cã fãgãduinþa Duhului Sfânt nu era o vestire vagã, ci se referea
la realitatea Rusaliilor – deci faptul cã Biserica nu a fost gânditã ºi fãcutã de
oameni, ci a fost creatã prin intermediul Duhului, este ºi rãmâne creatura Du-
hului Sfânt.

Prin urmare, instituire ºi Duh se aflã în Bisericã într-o relaþie foarte diferitã
de cea ce ar vrea sã ne sugereze curentele de gândire menþionate mai sus. Insti-
tuirea nu este pur ºi simplu o structurã ce se poate schimba sau dãrâma dupã
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bunul plac, ce nu ar avea nimic de a face cu realitatea credinþei ca atare.
Aceastã formã de corporalitate aparþine Bisericii înseºi. Biserica lui Cristos nu
este ascunsã într-un mod greu de pãtruns în spatele numeroaselor configurãri
umane, ci existã realmente, ca Bisericã adevãratã ºi specificã, ce se manifestã
în mãrturisirea de credinþã, în sacramente ºi în succesiunea apostolicã.

Prin formula subsistit, Vatican al II-lea, în conformitate cu tradiþia catolicã,
voia sã spunã exact ceea ce e contrar „relativismului ecleziologic”: Biserica lui
Isus Cristos existã în mod real. El însuºi a voit-o, iar Duhul Sfânt o creeazã
încontinuu începând de la Rusalii, în ciuda existenþei a tot felul de cãderi ome-
neºti, ºi o susþine în identitatea sa esenþialã. Instituirea nu este un fapt exterior
inevitabil, lipsit de relevanþã sau chiar periculos din punct de vedere teologic,
ci aparþine cât priveºte nucleul sãu esenþial aspectului concret al întrupãrii.
Domnul îºi þine cuvântul: „Porþile iadului nu o vor birui”.

Aici mi se pare necesar sã analizãm cu mai multã atenþie cuvântul subsistit.
Prin aceastã expresie, Conciliul se deosebeºte de formula lui Pius al XII-lea,
care în enciclica Mystici Corporis Christi spunea: Biserica catolicã „este” (est)
unicul trup mistic al lui Cristos. Deosebirea dintre subsistit ºi est constituie obi-
ectul întregii probleme ecumenice. Cuvântul subsistit provine din filozofia anticã
ce s-a dezvoltat ulterior în timpul scolasticii. Lui îi corespunde cuvântul grec
hypostasis, care în cristologie are un rol central, servind la descrierea unirii
dintre natura divinã ºi natura umanã în persoana lui Cristos. Subsistere este un
caz special al verbului esse. Este fiinþa sub forma de subiect de sine stãtãtor.
Aici este vorba tocmai despre aºa ceva. Conciliul vrea sã ne spunã cã Biserica
lui Isus Cristos ca subiect concret în lumea aceasta poate fi întâlnitã în Biserica
Catolicã.

Lucrul acesta se poate întâmpla numai o singurã datã, iar concepþia dupã
care subsistit ar trebui multiplicat nu percepe tocmai ceea ce voia sã spunã cu-
vântul în discuþie. Prin cuvântul subsistit, Conciliul voia sã exprime caracterul
singular ºi nu cel repetabil al Bisericii Catolice: ca subiect, Biserica existã în
realitatea istoricã.

Însã diferenþa dintre subsistit ºi est descrie drama diviziunii ecleziale. Deºi
Biserica este numai una ºi subzistã într-un subiect unic, iatã cã ºi în afara aces-
tui subiect existã realitãþi ecleziale – adevãrate Biserici locale ºi diverse comu-
nitãþi ecleziale. Deoarece pãcatul este o contradicþie, aceastã diferenþã dintre
subsistit ºi est nu se poate rezolva logic în mod deplin. În paradoxul diferenþei
dintre caracterul singular ºi concret al Bisericii pe de o parte ºi existenþa unei
realitãþi ecleziale în afara subiectului unic pe de altã parte se oglindeºte contra-
dicþia pãcatului omenesc, contradicþia diviziunii. O astfel de diviziune este
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complet diferitã de dialectica relativistã descrisã mai sus, în care diviziunea
creºtinilor îºi pierde aspectul ei dureros ºi, practic, nu mai este vorba de o rup-
turã ci doar de manifestarea mai multor variaþiuni pe o temã unicã, în care toate
variaþiunile într-un anumit fel au ºi nu au dreptate. În realitate, nu existã necesi-
tatea intrinsecã a cãutãrii unitãþii, fiindcã, oricum, într-adevãr Biserica unicã
este pretutindeni ºi nicãieri. Deci, creºtinismul ar exista, practic, numai în core-
larea dialecticã a unor variaþiuni opuse. Ecumenismul constã în faptul cã toþi
într-un anumit fel se recunosc reciproc, pentru cã toþi ar fi doar fragmente ale
realitãþii creºtine. Ecumenismul ar fi resemnarea la o dialecticã relativistã, de-
oarece Isus istoric ar aparþine trecutului ºi adevãrul rãmâne, în orice caz, ascuns.

Viziunea Conciliului este complet alta: faptul cã în Biserica Catolicã este
prezent subsistit al subiectului unic, care e Biserica, nu este deloc meritul cato-
licilor, ci numai lucrarea lui Dumnezeu, care dureazã, în ciuda lipsei continue
de merite din partea subiectelor umane. Ele nu se pot mândri, ci doar pot admira
fidelitatea lui Dumnezeu, ruºinându-se de pãcatele proprii ºi, în acelaºi timp,
pot fi plini de recunoºtinþã. Dar consecinþa pãcatelor proprii este vizibilã: lumea
întreagã vede spectacolul comunitãþilor creºtine divizate ºi opuse una alteia, care
îºi revendicã reciproc pretenþiilor lor de adevãr ºi astfel, în aparenþã, zãdãrnicesc
rugãciunea lui Cristos din ajunul pãtimirii sale. Diviziunea ca realitate istoricã
este perceptibilã de cãtre fiecare, în schimb, subzistenþa Bisericii-una în figura
concretã a Bisericii Catolice se poate percepe ca atare numai prin credinþã.

Deoarece a observat paradoxul acesta, Conciliul al II-lea din Vatican a susþi-
nut cu tãrie cã ecumenismul înseamnã datoria de a cãuta unitatea adevãratã ºi,
ca atare, a fost încredinþat Bisericii în viitor.

Mã apropii de concluzie. Cine vrea sã înþeleagã orientarea ecleziologiei con-
ciliare nu poate trece cu vederea capitolele 4-7 din constituþie, în care se vo-
rbeºte despre laici, despre chemarea universalã la sfinþenie, despre cãlugãri ºi
despre orientarea escatologicã a Bisericii. În aceste capitole revine iarãºi în
prim plan scopul intrinsec al Bisericii, ceea ce este mai esenþial în existenþa ei:
este vorba de sfinþenie, de conformitatea cu Dumnezeu – ca sã fie în lume loc
pentru Dumnezeu, ca el sã poatã locui în ea ºi astfel lumea sã devinã „împãrã-
þia” lui. Sfinþenia este ceva mai mult decât o calitate moralã. Ea este locuirea
lui Dumnezeu împreunã cu oamenii, a oamenilor cu Dumnezeu, „cortul” lui
Dumnezeu printre noi ºi în mijlocul nostru (In 1,14). Este vorba de o nouã naº-
tere – nu din trup ºi sânge, ci din Dumnezeu (In 1,13). Orientarea cãtre sfinþe-
nie este identicã cu orientarea escatologicã; într-adevãr, acum, pornind de la
mesajul lui Isus, aceastã orientare este fundamentalã pentru Bisericã. Biserica
existã ca sã devinã locuinþã a lui Dumnezeu în lume ºi astfel sã fie „sfinþenie”:
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pentru aºa ceva trebuie sã existe competiþie în Bisericã, nu pentru un drept în
plus sau în minus cât priveºte precedenþa, nu pentru ocuparea locurilor din faþã.
Toate acestea sunt reluate încã odatã ºi sintetizate în capitolul ultim al Consti-
tuþiei despre Bisericã, unde se vorbeºte despre Maica Domnului.

La prima vedere, introducerea mariologiei în ecleziologie, aºa cum a fãcut
Conciliul, ar putea sã parã ceva mai degrabã întâmplãtor. Din punct de vedere
istoric, este adevãrat faptul cã o majoritate destul de redusã a pãrinþilor conci-
liari a hotãrât sã facã aceastã introducere. Dar dintr-un punct de vedere mai in-
terior, aceastã hotãrâre corespunde perfect orientãrii de ansamblu a constituþiei:
numai dacã s-a înþeles aceastã corelaþie, atunci s-a înþeles corect imaginea Bise-
ricii, aºa cum ºi Conciliul voia sã o prezinte. În aceastã hotãrâre au fost fructifi-
cate cercetãrile lui H. Rahner, A. Müller, R. Laurentin ºi Karl Delahaye, graþie
cãrora mariologia ºi ecleziologia au fost în acelaºi timp reînnoite ºi adâncite.
Mai ales Hugo Rahner a arãtat într-un mod grandios ºi pornind de la izvoare,
cã mariologia întreagã a fost gânditã mai întâi ºi structuratã de Sfinþii Pãrinþi
ca ecleziologie: Biserica este fecioarã ºi mamã, ea este zãmislitã fãrã pãcat ºi
poartã greutatea istoriei, ea suferã ºi totuºi este de pe acum înãlþatã la cer. Într-un
ritm foarte lent, s-a revelat în cursul dezvoltãrii ulterioare cã Biserica este anti-
cipatã în Maria, în Maria este personificatã ºi cã, viceversa, Maria nu este un
individ izolat închis în sine, ci poartã în sine misterul întreg al Bisericii. Per-
soana nu este închisã în mod individualist ºi comunitatea nu este înþeleasã în
mod colectivist ºi impersonal; ambele se suprapun una peste alta în mod inse-
parabil. Lucrul acesta este valabil deja pentru femeia din Apocalips, aºa cum
apare în capitolul 12: nu este corect sã limitãm aceastã figurã exclusiv în mod
individualist la Maria, pentru cã în ea este contemplat în acelaºi timp întregul
popor al lui Dumnezeu, Israelul cel vechi ºi cel nou care suferã ºi în suferinþã
este rodnic; dar nici nu este corect sã o excludem din aceastã imagine pe Maria,
Maica Rãscumpãrãtorului.

În felul acesta, în suprapunerea dintre persoanã ºi comunitate, dupã cum le
gãsim în textul acesta, este anticipatã deja legãtura strânsã dintre Maria ºi Bise-
ricã, care apoi a fost treptat dezvoltatã în teologia Sfinþilor Pãrinþi ºi, în cele din
urmã, reluatã de Conciliu. Faptul cã mai târziu ambele s-au separat, faptul cã
Maria a fost vãzutã ca un individ plin de privilegii ºi, în consecinþã, în raport
cu noi, foarte departe, iar Biserica, la rândul ei, impersonalã ºi pur instituþio-
nalã, a dãunat în egalã mãsurã atât mariologiei cât ºi ecleziologiei. Aici opereazã
diviziunile, pe care gândirea occidentalã le-a subliniat în mod particular ºi care
au raþiunile lor serioase. Dar dacã vrem sã înþelegem corect Biserica ºi pe Maria,
trebuie sã revenim la momentul de dinaintea acestor diviziuni, pentru a putea
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înþelege natura supra individualã a persoanei ºi suprainstituþionalã a comunitãþii
tocmai acolo unde persoana ºi comunitatea sunt reconduse la originile lor por-
nind de la puterea Domnului, a lui Adam cel nou. Viziunea marianã a Bisericii
ºi viziunea eclezialã, istorico-salvificã a Mariei ne reconduc, în cele din urmã,
la Cristos ºi la Dumnezeul întreit, pentru cã aici se manifestã ceea ce semnificã
sfinþenia, ceea ce este locuinþa lui Dumnezeu în om ºi în lume, ceea ce trebuie
sã înþelegem prin tensiunea „escatologicã” a Bisericii. Astfel, numai capitolul
despre Maria duce la îndeplinire ecleziologia conciliarã ºi ne reconduce la
punctul sãu de pornire cristologic ºi trinitar.

Pentru a oferi un eºantion din teologia Sfinþilor Pãrinþi, aº vrea, în încheiere,
sã propun un text al sfântului Ambroziu, selectat de Hugo Rahner: 

Aºadar, staþi întemeiaþi pe terenul inimii voastre!... Ce înseamnã sã stai, Apostolul
ne-a spus, Moise a scris: „Locul pe care stai este pãmânt sfânt”. Nimeni nu stã, în
afarã de acela care stã întemeiat pe credinþã... ºi un alt cuvânt scris spune: „Dar tu
stai întemeiat în mine”. Tu stai întemeiat în mine, dacã stai în Bisericã. Biserica
este pãmântul sfânt, pe care noi trebuie sã stãm... Aºadar, stai întemeiat, stai în Bi-
sericã. Stai bine întemeiat acolo unde vreau ca tu sã fii, cãci acolo rãmân alãturi
de tine. Unde este Biserica, acolo este locul fundamentat al inimii tale. Pe Bisericã
se sprijinã temeliile sufletului tãu. Într-adevãr, în Bisericã þi-am apãrut ca odini-
oarã în rugul arzãtor. Tu eºti rugul, eu sunt focul. Foc în rug, eu sunt în trupul tãu.
Eu sunt foc, pentru a te ilumina; pentru a arde spinii pãcatelor tale, pentru a-þi dã-
rui bunãvoinþa harului meu.



IMN LA DEDICAREA BISERICII1

Laude
Angularis fundamentum

Dupã ce profeþii veacuri aºteptarã, suspinarã,
A venit Cristos din ceruri. El e piatra unghiularã
Ce-o primi Ierusalimul, ce s-a pus Cetãþii sfinte,
E liantul ce uneºte cele douã Legãminte.
Orice om sã intre poate, dacã-n el credinþa-i vie,
În cetatea construitã pe aceastã temelie.

Are turnuri minunate, are ziduri apãrate
Prea frumoasa, strãlucita, sfânta Domnului cetate,
E-mbrãcatã parcã-n soare; n-ar putea sã o mãsoare
ªi s-o-ntreacã în splendoare, alta mai strãlucitoare.
Fericirea-n ea domneºte, bucuria, voia bunã,
Zi ºi noapte, fãrã preget, de cântarea ei rãsunã.

Te rugãm, coboarã, Doamne, întru mila ta cea mare
În acest iubit de tine sfânt lãcaº de închinare.
Când poporul þi se-nchinã, tu ascultã-l cu plãcere,
Darnic mâinile-þi deschide, dãruieºte-i tot ce-þi cere.
Peste el cu bunãtate pune-þi mâinile-amândouã
Ca din cer sã vinã haruri cum vin picurii de rouã.

Îl alinã când suspinã ºi când plânge-n rugãciune
ªi degrabã împlineºte-i ale lui dorinþe bune.
Din bisericã fã, Doamne, paradisului tãu tindã,
Sã gãseascã-n ea speranþã creatura suferindã.
ªi atunci când va dispare trecãtorul, efemerul,
Pentru cei ce-o frecventeazã sã-ºi deschidã poarta cerul.

Preamãrire ºi-nchinare þie, veºnicule Tatã.
Þie, Fiule, mãrire îþi aducem totodatã.
Sã-þi aducã tot pãmântul slavã Duhule Preasfinte,
Tu ce eºti îmbrãþiºarea ºi iubirea lor fierbinte.
Inefabilã Treime, pe vecie sã te-adoare,
Sfinþi ºi îngeri laolaltã în a cerului splendoare.

 Cf. Jubilate Deo, 321-322.1



ÎNCEPUTUL BISERICII DUPÃ FAPTELE APOSTOLILOR

Pr. Conf. Alois Bulai
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaºi

Spaþiul acestei conferinþe nu ne permite sã abordãm toatã problematica va-
riatã, nuanþatã ºi, de multe ori, complexã pe care o presupune realitatea Bise-
ricii în Faptele Apostolilor. De aceea, ne vom opri doar la patru aspecte: preci-
zãri terminologice, începuturile Bisericii, misiunea apostolilor ºi viaþa primei
comunitãþi creºtine aºa cum este prezentatã în rezumatele care îi aparþin sfân-
tului Luca.

1. Precizãri terminologice

În dicþionarele generale , cuvântul Åêêëåóßá are douã semnificaþii:1

1. Adunare popularã
2. Bisericã, 
din care primul sens este considerat ca profan, al doilea sens ca fiind biblic

ºi eclezial.
Dintre acestea, Dicþionarul Liddel – Scott , fãrã ca sã se depãrteze prea mult2

de schema obiºnuitã, înregistreazã ºi semnificaþia termenului prezent în LXX
ºi, de aceea, dã urmãtoarele sensuri:

1. Adunare convocatã în mod ordonat, mai puþin generalã decât termenul
óõëëüãïò.

2 a. În LXX – comunitatea ebraicã;
2 b. În NT – Biserica înþeleasã ca fiind creºtinii formând un tot unitar.
Dicþionarele Noului Testament menþioneazã aceste semnificaþii dar disting

în scrierile Noului Testament douã accepþiuni noi:
a. Biserica, în sens de comunitate universalã;
b. Comunitate, înþeleasã ca o unitate aparte, cu referinþã la comunitatea care

se adunã într-o casã.

 Cf. V. MAGNIEN –  M. LACROIX , Dictionaire grec-français, Librairie Berlin, Paris 1969,1

524.

 Greek-English Lexicon, Clarendon Press, Oxford 1968, 509.2
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Problema care se pune este aceea de a ºti care a fost sensul originar, cel de
Bisericã universalã sau cel de comunitate singularã, mai precis, dacã este vorba
de o simplã asimilare a celor douã semnificaþii sau dacã este vorba de o succe-
siune în timp. F. Zorell  explicã termenul în aceastã ordine: Coetus religiosus…3

universitas eorum qui ad societatem religiosam a Christo institutam pertinent,
e ecclesia aliqua particularis, i.e. alicuius regionis vel civitatis Christi fideles
suo episcopo subditi, fere dioecesis. Preuschen-Bauer  distinge: comunitatea4

formatã din creºtinii care trãiesc într-un loc ºi, în sens universal, Biserica, în
care intrã toþi credincioºii. De aceea, se face distincþie între Ecclesia localã ºi
Ecclesia universalã. Aceastã distincþie este reluatã în mod diferit de dicþionare
pentru cã sunt pasaje în care nu este chiar clar dacã este vorba de Bisericã sau
de comunitate. Aceste distincþii sunt necesare nu atât pentru sensul lexicografic
ºi biblico-teologic, cât mai ales pentru nuanþele confesiunilor sau a tendinþelor
religioase pentru cã (anglicanii, de exemplu, vorbesc despre åêêëçóéá înþele-
gând termenul ca unica Bisericã sau „totalitatea creºtinilor”. Protestanþii pozitivi
înþeleg comunitatea universalã, spre deosebire de protestanþii liberali pentru
care este vorba de comunitãþile individuale, dar de multe ori persistã confuzia)
toate aceste diferenþe se reflectã în traduceri ºi în comentarii.

Fãcând acum legãturã mai strictã cu folosirea lingvisticã veterotestamentarã
pentru care Åêêëçóéá indicã tot ansamblul comunitãþii poporului israelit, putem
înþelege cã termenul se referã la „comunitatea de mântuire neotestamentarã”
care apare, în primul rând, ca o comunitate universalã, iar apoi, ca aceeaºi co-
munitate neotestamentarã de mântuire „într-o delimitare localã” .5

În LXX, cuvântul desemneazã o adunare convocatã pentru un gest religios,
deseori de cult (de exemplu Dt 23; 1Rg 8; Ps 22,26). El corespunde ebraicului
qahal, folosit mai ales de ºcoala deuteronomistã pentru a desemna adunarea de
la Horeb (Dt 4,10), din câmpiile Moabului (Dt 1,30) sau din pãmântul fãgãdu-
inþei (Ios 8,35; Jud 20,2), iar de cãrþile Cronicilor pentru a desemna adunarea
liturgicã a lui Israel din timpul regilor (1Cr 28,8; pentru timpul de dupã exil,
cf. Neh 8,2). Dar dacã termenul Åêêëçóéá traduce întotdeauna termenul qahal,
acesta din urmã este uneori redat ºi de alte cuvinte, în special de óõíáãïãç care este

 Lexicon Graecum Novi Testamenti, Roma Biblical Institut Press 1978 , 398-399.3 3

4 Citat de K.L. SCHM IDT, „Åêêëçóéá”, Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament

(= ThWNT), Ed. G. Kittel, trad. italianã, IV, 1492.

 Cf. K.L. SCHM IDT, „Åêêëçóéá”, 1491-1494; Cf. M.C. MATURA, „Le qahal et son contexte5

cultuel”, în L’Église dans la Bible. Communications présentées à la XVII  réunion annuellee

de l’Acebac: Studia 13, 9-18.
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mai des folosit pentru a traduce termenul sacerdotal ‘edah. Alegerea lui Åêêëçóéá
fãcutã de LXX a fost influenþatã de asonanþa qahal / Ecclesia, dar ºi de sugestiile
etimologice: acest termen provine din ’åê-êáëÝù (a chema din, a convoca), ce
indicã prin sine faptul cã Israel, poporul lui Dumnezeu, era adunarea unor
oameni chemaþi din iniþiativa divinã ºi se întâlnea cu expresia sacerdotalã în
care se cuprindea ideea de chemare: êëÞôç ’áãßá traducere literalã a expresiei
ebraice miqra qodeº („adunare sfântã”; Ex 12,16; Lev 23,3; Num 29,1) .6

Prima generaþie creºtinã, ºtiindu-se noul popor al lui Dumnezeu (1Pt 2,10)
prefigurat de „Biserica din pustiu” (Fap 7,38) a adoptat acest termen care, pro-
venind din Scripturi, era foarte potrivit sã o desemneze ca „Israelul lui Dumnezeu”
(Gal 6,16; cf. Ap 7,4; Iac 1,1; Fil 3,3) .7

2. Începuturile Bisericii

Biserica a fost pregãtitã multã vreme de Dumnezeu. În sensul acesta, se vor-
beºte despre Biserica de la Abraham, ba chiar de la Adam, întrucât Dumnezeu
a pregãtit adunarea fiilor sãi risipiþi (In 11,51), iar Biserica este comunitatea
oamenilor beneficiari ai mântuirii lui Isus Cristos (Fap 2,47), apãrutã la capãtul
planului divin de mântuire care culmineazã în aceastã comunitate ºi care a fost
conceput „înainte de întemeierea lumii” (Ef 1,4). Intrând prin credinþã în Bise-
rica lui Cristos, toate neamurile vor fi binecuvântate în Abraham (Gal 3,8-9 =
Gen 12,3 LXX; cf. Ps 47,10). Între Israel, posteritatea dupã trup a patriarhilor,
ºi Bisericã existã deopotrivã rupturã ºi continuitate. De aceea Noul Testament
aplicã noului popor al lui Dumnezeu numele celui vechi, dar folosindu-se de
transpuneri ºi contraste. Amândouã sunt Åêêëçóéá, însã cuvântul desemneazã
acum misterul necunoscut de Vechiul Testament, trupul lui Cristos (Ef 1,22-
23), iar cultul adus lui Dumnezeu este în întregime spiritual .8

Biserica se naºte o datã cu Paºtele lui Cristos, când el trece din aceastã lume
la Tatãl sãu (In 13,1). Cu Cristos eliberat din lanþurile morþii ºi devenit duh dã-
tãtor de viaþã (1Cor 15,45) apare o omenire nouã, o creaþie nouã. Pãrinþii Bise-
ricii au spus deseori cã Biserica, noua Evã, s-a nãscut din coasta lui Cristos în
timp ce dormea somnul morþii, dupã cum prima Evã ieºise din coasta lui Adam
care adormise; sfântul evanghelist Ioan, dând mãrturie despre strãpungerea cu

 P. TERNAN , „Bisericã”, Vocabulaire de Theologie Biblique, ed. X. LEON-DUFOUR, du6

Cerf, Paris 1970 , trad. românã, ARCB, Bucureºti 2001, 62.7

 P. TERNAN , „Bisericã”, 62.7

 Cf. P. TERNAN, „Bisericã”, 62-63.8
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suliþa (In 19,34º.u.), sugereazã aceastã imagine, dacã este adevãrat cã pentru
el sângele ºi apa simbolizeazã mai întâi jertfa lui Cristos ºi Duhul care însufle-
þeºte Biserica, ºi apoi sacramentele Botezului ºi Euharistiei, care îi transmit viaþa.
Însã trupul Bisericii nu este viu decât dacã este trupul lui Cristos cel înviat, re-
vãrsând Duhul (Fap 2,32). Aceastã revãrsare a Duhului începe în ziua de Paºti
(In 20,22), din momentul în care Isus suflã Duhul re-creator (In 20,22; cf. Gen
1,2) asupra discipolilor adunaþi de el, conducãtorii noului popor al lui Dumnezeu.
Luca situeazã în ziua Rusaliilor, zi în care iudaismul comemora împlinirea Paº-
telui ºi darul Legãmântului, marea revãrsare carismaticã (Fap 2,4) în vederea
mãrturiei celor doisprezece (Fap 1,8) ºi a manifestãrii publice a Bisericii. De
aceea, Rusaliile constituie pentru ea ziua oficialã de naºtere ºi reprezintã, într-un
fel, pentru Bisericã ceea ce fusese pentru Isus, zãmislit de Duhul Sfânt (Lc
1,35: „Îngerul i-a spus: «Duhul Sfânt se va coborî peste tine ºi puterea Celui
Preaînalt te va umbri. De aceea ºi Cel Sfânt care se va naºte din tine, Fiul lui
Dumnezeu se va chema»”), ungerea conferitã lui de acest Duh în zorii misiunii
sale mesianice (Fap 10,38: „Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt ºi cu putere
pe Isus din Nazaret care umbla din loc în loc, fãcea bine ºi vindeca pe toþi cei
ce erau apãsaþi de diavol; cãci Dumnezeu era cu el”; Mt 3,16: „De îndatã ce a
fost botezat, Isus a ieºit afarã din apã. ªi în clipa aceea cerurile s-au deschis ºi
a vãzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel ºi venind
peste el”) .9

3. Misiunea apostolilor: mãrturia

Din ziua de Rusalii, Biserica se va rãspândi cu repeziciune prin forþa Du-
hului Sfânt ºi prin activitatea apostolilor. În cele douã cãrþi ale sfântului Luca,
grupul celor Doisprezece discipoli ai lui Isus este prezentat a fi identic cu con-
ceptul de apostoli. Dupã Lc 6,13, Isus însuºi i-a numit apostoli pe cei Doispre-
zece. Despre cei Doisprezece ca despre un grup fix de ucenici ai lui Isus vor-
besc urmãtoarele pasaje: Lc 8,1 („Curând dupã aceea Isus umbla din cetate în
cetate ºi din sat în sat ºi propovãduia ºi vestea Evanghelia împãrãþiei lui Dum-
nezeu. Cei doisprezece erau cu el”); Lc 9,1.12 („Isus a chemat pe cei doisprezece
ucenici ai sãi, le-a dat putere ºi stãpânire peste toþi demonii ºi sã vindece bolile.
Fiindcã ziua era pe sfârºite, cei doisprezece s-au apropiat ºi i-au zis: «Dã dru-
mul mulþimii ca sã se ducã prin satele ºi cãtunele de primprejur sã gãzduiascã
ºi sã caute de ale mâncãrii; pentru cã aici suntem într-un loc pustiu»”); Fap 6,2

 Cf. P. TERNAN , „Bisericã”, 65.9
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(„Cei Doisprezece au adunat mulþimea ucenicilor ºi au zis: «Nu este potrivit
pentru noi sã lãsãm cuvântul lui Dumnezeu ca sã slujim la mese»”.). Când din
acest grup lipseºte Iuda, Luca vorbeºte de cei unsprezece (Lc 24,9.33: „La în-
toarcerea lor de la mormânt, au povestit toate aceste lucruri celor unsprezece
ºi tuturor celorlalþi”; Fap 1,26: „Au tras la sorþi ºi sorþul a cãzut pe Matia, care
a fost numãrat împreunã cu cei unsprezece apostoli” etc.). Din analiza lexicalã
a scrierilor sfântului Luca apare cu claritate cã termenii „martor”, „a da mãrtu-
rie”, „mãrturie” au o semnificaþie aparte. Termenul „ÌÜñôõò” apare în Luca de
douã ori iar în Faptele Apostolilor de 13 ori. În toate celelalte scrieri ale NT
apare numai de 20 de ori. La origine, martorul este cel care atestã un fapt din
experienþa proprie într-un ambient juridic, în special la tribunal .10

La fel ca în lumea greacã, ºi în NT termenul poate sã meargã dincolo de sen-
sul strict juridic, pentru a indica martorul care din convingere dã mãrturie despre
unele lucruri care nu sunt empiric demonstrabile . În Luca, pornind de la Lc11

11,48; Fap 6,13; 7,58, „martorul” este cel care dã mãrturie despre Cristos, mãr-
turie care trebuie sã se bazeze pe o experienþã proprie. Acest lucru se presupune
pentru majoritatea cazurilor, dar nu întotdeauna. În timp ce dupã Luca, cei Doi-
sprezece l-au vãzut pe Isus în activitatea sa publicã pe pãmânt ºi înviat, despre
Paul se poate spune cã l-a vãzut numai înviat. Nu este clar dacã ªtefan, pentru
„viziunea lui Cristos” (Fap 6,55-56), poate fi numit martor. Dupã Stratmann ,12

Paul nu este „martor al faptelor asemenea apostolilor în sensul de a putea fi ga-
rant al istoriei lui Cristos pe baza experienþei personale proprii”. El este totuºi
un martor al adevãrului. El acþioneazã ca un misionar dând mãrturie de credinþa
sa în Cristos. Rezultã, prin urmare, cã, în aplicarea conceptului de „ìÜñôõò” lui
Paul, prevaleazã sensul de martor al adevãrului în activitatea misionarã.

Regula cã numai cei doisprezece sunt consideraþi martori ai lui Cristos are
numai câteva excepþii Fap 22,15; 26,16 unde Paul este numit martor ºi Fap
22,20 unde ªtefan este numit martor. Aºadar, este justificat din punct de vedere
metodologic sã considerãm cã sfântul Luca aplicã de obicei ºi cu precãdere
conceptul de martor în special celor Doisprezece .13

 Cf. H. STRATHM ANN , „Ìáñôõò, ìáñôõñçù , ìáñôõñéá, ìáñôõñéïí”, în ThWNT, trad.10

italianã, VI, 1269-1391, în special 1273-1275.1292-1321.

 Cf. H. STRATHM ANN , „Ìáñôõò…”, 1310-1328; G. SCHNEIDER, Die Apostelgeschichte,11

I-Teil, Einleitung. Kommentar zu kap. 1,1 – 8,40, Herder, Freiburg 1980, trad. italianã, Paideia,

Brescia 1985, 306-307.

 „Ìáñôõò”, 1328.12

 Cf. SCHNEIDER, Die Apostolgeschichte, 307, în special nota 5.13
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Dacã avem în vedere cã Fap 1,8 („Ci voi veþi primi o putere când se va co-
borî Duhul Sfânt peste voi, ºi-mi veþi fi martori în Ierusalim, în toatã Iudeea,
în Samaria ºi pânã la marginile pãmântului”) are un caracter programatic pentru
structura globalã a Faptelor Apostolilor, apar unele probleme cu privire la înþe-
lesul conceptului „martor”. De fapt, nu cei Doisprezece au dus mesajul pânã
la „marginile pãmântului”. Paul este cel care a fãcut-o. Dacã sfântul Luca lasã
sã se înþeleagã chiar ºi numai sporadic cã îi atribuie ºi lui Paul caracterul de
Ìáñôõò, cum poate sã dezvolte un concept de martor, în sensul mãrturiei ocu-
lare atât de strict limitat la cei doisprezece apostoli? 

Este sigur cã în Fap 1,8 Luca înþelege „pânã la marginile pãmântului” în
sensul misiunii universale cãtre pãgâni (cf. Is 49,6; Lc 2,32; Fap 13,47). Însã
nu este clar dacã prin „marginile pãmântului” Luca se gândeºte la Roma (fãcând
în felul acesta sã coincidã programul din Fap 1,8 exact cu împlinirea lui în Fap
28) sau dacã se referã la o rãspândire succesivã de neoprit a mesajului lui
Cristos, pornind de la Roma. În orice caz, dupã ceea ce ne relateazã Faptele
Apostolilor, nu cei Doisprezece au ajuns acest obiectiv. Probabil nici Paul, dupã
modul de a vedea al lui Luca, nu a dus mesajul „pânã la marginile pãmântului”.
Trebuie sã þinem cont cã în Fap 1,8 li se spune celor Doisprezece cã vor fi mar-
tori în Ierusalim, în toatã Iudeea ºi Samaria; dar apoi nu se vorbeºte despre o
mãrturie „la marginile pãmântului”, ci se spune cã mãrturia apostolicã va ajunge
marginile pãmântului, probabil, în mod indirect.

În Fap 13,47, Paul este numit „lumina popoarelor” ºi, paralel, „mântuire pânã
la marginile pãmântului” (cf. Is 49,6); însã imaginea luminii folositã aici nu
vrea sã spunã cã Paul va ajunge fizic obiectivul sãu final. Dupã sfântul Luca,
misiunea specificã a lui Paul este aceea de a continua cauza celor doisprezece
apostoli în lumea pãgânã. În acest rol, ºi Paul este numit martor. În Fap 22,14-
15, Anania îi spune lui Paul: „El mi-a zis: «Dumnezeul pãrinþilor noºtri te-a
ales sã cunoºti voia lui, sã vezi pe Cel Neprihãnit, ºi sã auzi cuvinte din gura
lui. Cãci îi vei fi martor faþã de toþi oamenii pentru lucruri pe care le-ai vãzut
ºi auzit»”. Paul este, aºadar, martor ocular ºi auricular. El l-a vãzut ºi l-a auzit
pe Cristos. Cu toate acestea, este definit ca ìáñôõò, nu în acelaºi fel ca cei doi-
sprezece apostoli care îl vãzuserã ºi-l auziserã pe Domnul deja înainte de Paºti.
Paul primeºte misiunea specificã de a da mãrturie înaintea tuturor oamenilor.
Aºadar, aplicând lui Paul conceptul de martor, Luca este constrâns sã-i extindã
semnificaþia. Chiar ºi cel care nu l-a cunoscut pe Cristos în timpul vieþii sale
pe pãmânt poate sã fie martorul sãu. El vrea sã arate cã mãrturia apostolicã este
încã vie în Biserica timpului sãu ºi aceasta prin Paul. El este veriga de legãturã
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între „timpul apostolic” ºi prezentul lui Luca, cel care reprezintã a treia gene-
raþie creºtinã.

Însã Luca a extins la Paul nu numai conceptul de martor, ci ºi pe cel de apos-
tol. Totuºi, în Fap 14,14, Paul ºi Barnaba sunt numiþi apostoli nu în sens direct .14

La Iconiu, oamenii erau împãrþiþi: „unii erau cu iudeii, alþii cu apostolii”. Cine
citeºte la prima vedere, vede în „iudei” pe iudeii care fuseserã menþionaþi mai
înainte, care aveau sinagoga lor la Iconiu ºi, prin urmare, în „apostoli” pe misi-
onarii de care se vorbise în 13,50, adicã Paul ºi Barnaba. Este posibil, totuºi,
ca aici, Luca sã intenþioneze a spune cã unii au format un partid pentru iudei ºi
alþii pentru cauza apostolilor. În felul acesta, cei care cred din Iconiu, ascultând
de Paul ºi Barnaba, se pun de partea apostolilor, adicã de partea celor Doispre-
zece. „Domnul” nu numai cã este ºi el de aceastã parte, dar el însuºi „dã mãrtu-
rie pentru ei”, fãcând ca misionarii sã sãvârºeascã minuni. 

Dar dacã nu suntem siguri cã Luca le-a conferit ºi lui Paul ºi lui Barnaba titlul
de apostol, în ceea ce priveºte calificativul de „martori”, li-l atribuie cu siguranþã.
Dacã nu pot fi dubii cã ideea celor doisprezece apostoli ca martori ai lui Cristos
este o concepþie propriu lucanã, trebuie totuºi sã considerãm cã Luca nu a impus
aceastã concepþie a sa în mod violent ºi împotriva oricãrei tradiþii .15

Fundamentul tradiþional al pericopei despre alegerea lui Matia este contro-
versat. Oricum, scena îi aparþine lui Luca. Conceptul de apostol corespunde
exact cu ceea ce Luca vrea, ºi în altã parte, sã indice martorul apostolic ce face
parte din grupul celor Doisprezece. 

Se pune o întrebare: de ce se strãduieºte Luca atât de mult pentru restabilirea
numãrului celor Doisprezece ºi asta înainte de coborârea Duhului Sfânt la Ru-
salii? Pentru unii comentatori alegerea lui Matia înseamnã expresia unei credinþe
mesianice intacte faþã de Isus în cercul discipolilor sãi între înãlþare ºi Rusalii.
Nu trebuie uitat cã o astfel de credinþã este exprimatã cu ajutorul numãrului 12.

Integritatea numãrului 12 depinde pe de o parte de conceptul de martor din
Deutero-Isaia în care Israelul este considerat martor înaintea popoarelor de-a
lungul istoriei. De aceea, numãrul 12 trebuia sã fie refãcut înainte de Rusalii.
Coborârea Duhului asupra tuturor cere ca noul Israel reprezentat de cei Doi-
sprezece sã fie prezent în totalitate. Acest Israel primeºte Duhul ºi se prezintã
ca martor înaintea popoarelor pãmântului, prezente deja în mod potenþial în

 Pasajul nu este sigur pentru critica textualã. Poate cã este de preferat lectio mai dificilã,14

aceea din textul „occidental” din care lipseºte denumirea de „apostoli”. Cf. G. SCHNEIDER,

Apostolgeschichte, 315.

 Cf. G. SCHNEIDER, Apostolgeschichte, 315.15



40 DIALOG TEOLOGIC 7 (2001)

iudeii din diaspora prezenþi la sãrbãtoare, pentru a da mãrturie în favoarea lui
Cristos. Pentru acest început al activitãþii de martori care trebuie sã aibã loc în
mod necesar la Ierusalim, trebuie ca numãrul celor Doisprezece sã fie complet.
Dupã moartea lui Iacob (Fap 12,2) nu se mai pune problema de a completa nu-
mãrul .16

De fapt, sfântul Luca nu expune o idee complet nouã când vorbeºte de cei
Doisprezece apostoli. El nu are nevoie sã impunã aceastã idee accentuând-o în
chip deosebit. Iniþiativa sa este aceea de a lega aceastã idee cu funcþia de mar-
tori pe care o au apostolii. Atribuindu-i lui Paul atât caracterul de martor cât ºi,
probabil, ºi pe cel de apostol, el aratã cu claritate continuitatea între cei Doi-
sprezece ºi marele misionar al pãgânilor. În felul aceasta, este indicatã ºi exis-
tenþa unei continuitãþi între Isus ºi prezentul Bisericii. Unicitatea celor Doispre-
zece dupã Luca constã în legãtura lor cu Isus al istoriei. Ei au fãcut experienþa
lui ca martori oculari, de aceea predica lor nu e ceva adus de ei în lume, ci este
continuarea misiunii lui Isus în istoria care continuã. În acelaºi timp, spunem
cã tradiþia Bisericii despre Isus oferã o interpretare credibilã a evenimentului
lui Cristos pentru faptul cã este fondatã pe mãrturia apostolilor (Lc 1,1-4): 

Fiindcã mulþi s-au apucat sã alcãtuiascã o mãrturisire amãnunþitã despre lucrurile
care s-au petrecut printre noi, dupã cum ni le-au încredinþat cei ce le-au vãzut cu
ochii lor de la început, ºi au ajuns slujitori ai cuvântului, am gãsit ºi eu cu cale,
prea alesule Teofile, dupã ce am fãcut cercetãri cu de-amãnuntul asupra tuturor
acestor lucruri de la obârºia lor, sã þi le scriu în ºir, unele dupã altele, ca sã poþi
cunoaºte astfel temeinicia învãþãturilor pe care le-ai primit prin viu grai.

Scopul lucrãrii sfântului Luca este tocmai acela de a retransmite aceastã
mãrturie. Sfântul Luca ºtie cã între generaþia lui, pe de o parte, ºi cea a lui Isus
ºi a celor doisprezece apostoli, pe de altã parte, existã o distanþã istoricã. De
aceea, cautã sã le comunice cititorilor sãi certitudinea care le poate fi datã. Cre-
dibilitatea tradiþiei ecleziale despre Isus este garantatã de cei doisprezece apos-
toli a cãror predicare continuã sã fie vie în Bisericã. Ei au fost martori ai lui
Cristos. 

Dar faptul cã Luca intenþioneazã sã ofere cititorului garanþii nu înseamnã cã
el se gândeºte cã credinþa creºtinã poate fi comunicatã printr-o demonstraþie ra-
þionalã ºi istoricã, fapt care este clar din douã aspecte ale conceptului de mãr-
turie. Mãrturia apostolilor se naºte ºi este provocatã de Duhul pe care martorii

 Cf. K.H. RENGSTORF, „Die Zuwahl des Matthias (apg 1,15 ss)”, StTh 15 (1961) 35-67;16

G. SCHNEIDER, Die Apostolgeschichte, 315-326.
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oculari l-au primit în ziua de Rusalii. Mãrturia martorilor (inclusiv Paul ºi ªtefan)
este mãrturia pentru Cristos în faþa unui public care opune rezistenþã. Însã rezis-
tenþa care se concretizeazã în chip special în persecuþii, constituie, în cele din
urmã, o ocazie pentru a da mãrturie ºi a rãspândi cauza Evangheliei în lume (cf.
Lc 21,13; Fap 8,4; 9,1-31; 11,19; 21,27-2,31) .17

4. Viaþa primei comunitãþi creºtine

Desigur, toatã cartea Faptelor Apostolilor relateazã viaþa primei comunitãþi
creºtine. Ne vom opri numai asupra rezumatelor pe care le face sfântul Luca în:

2,42-47

Ei stãruiau în învãþãtura apostolilor, în legãtura frãþeascã, în frângerea pâinii ºi în
rugãciuni. Fiecare era plin de fricã ºi prin apostoli se fãceau multe minuni ºi
semne. Toþi cei care credeau erau împreunã la un loc ºi aveau toate de obºte. Îºi
vindeau ogoarele ºi averile ºi banii îi împãrþeau între toþi, dupã nevoile fiecãruia.
Toþi împreunã erau nelipsiþi de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasã ºi
luau hrana cu bucurie ºi curãþie de inimã. Ei lãudau pe Dumnezeu ºi erau plãcuþi
înaintea întregului norod. ªi Domnul adãuga în fiecare zi la numãrul lor pe cei care
erau mântuiþi. 

4,32-35

Mulþimea celor ce crezuserã era o inimã ºi un suflet. Niciunul nu zicea cã averile
lui sunt ale lui, ci aveau toate de obºte. Apostolii mãrturiseau cu multã putere
despre învierea Domnului Isus. ªi un mare har era peste toþi. Cãci nu era niciunul
printre ei care sã ducã lipsã; toþi cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau
preþul lucrurilor vândute, ºi-l puneau la picioarele apostolilor; apoi se împãrþea
fiecãruia dupã cum avea nevoie. 

ºi 5,12-16 

Prin mâinile apostolilor se fãceau multe semne ºi minuni în popor. Toþi stãteau îm-
preunã în pridvorul lui Solomon, ºi niciunul din ceilalþi nu cuteza sã se lipeascã
de ei; dar poporul îi lãuda în gura mare. Numãrul celor ce credeau în Domnul,
bãrbaþi ºi femei, se mãrea tot mai mult; pânã acolo cã scoteau pe bolnavi chiar pe
uliþe ºi îi puneau pe paturi ºi pe aºternuturi, pentru ca, atunci când va trece Petru,
mãcar umbra lui sã treacã peste vreunul din ei. Mulþimea de asemenea alerga la
Ierusalim, din cetãþile vecine ºi aducea pe cei bolnavi ºi pe cei chinuiþi de duhuri
necurate: ºi toþi se vindecau.

 Cf. G. SCHNEIDER, Die Apostolgeschichte, 311-320.17
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Cu siguranþã, Luca însuºi este autorul acestor informaþii sumare. Ele conþin
materiale disparate în care informaþiile se adunã ºi se împletesc. Funcþia acestor
rezumate în interiorul compoziþiei este aceea de a lega între ele pasajele narative
în formã episodicã ºi de a lãsa impresia unui timp petrecut între aceste eveni-
mente. Din punct de vedere al conþinutului, pe autor îl intereseazã o descriere
generalã ºi idealizatã a comunitãþii primare.

Elementele comune în cele trei rezumate sunt urmãtoarele: 
– semnele ºi minunile sãvârºite prin apostoli (2,43; 4,33; 5,12);
– perseverenþa unanimã a creºtinilor în templu, în porticul lui Solomon

(2,44.46a; 5,12b);
– uimirea lumii din exterior faþã de comunitatea creºtinã (2,43a.47a; 5,13);
– creºterea comunitãþii (2,47b; 5,14)
– punerea bunurilor în comun;
– bolnavii sunt aduºi la apostoli;
– vine lume ºi din împrejurimile Ierusalimului care aduce bolnavi ce-ºi gãsesc

vindecarea.
Prima informaþie pe care o avem despre prima comunitate din Ierusalim este

aceea cã toþi erau perseverenþi în învãþãtura apostolilor ºi comuniune, la frân-
gerea pâinii ºi la rugãciune.

Jeremias  susþine cã cele patru expresii: învãþãtura apostolilor, comuniunea,18

frângerea pâinii ºi rugãciunile ar descrie desfãºurarea slujirii liturgice a comu-
nitãþii primare în toate fazele sale. Interpretarea acestei expresii trebuie sã în-
ceapã de la participiul ðñïóêáñôåñïØíôåò (erau perseverenþi). Aceastã expresie
aratã cã prin Botez, neofiþii ºi-au asumat angajamente permanente. Este proba-
bil cã Luca voia sã propunã timpului sãu o imagine cu valoare de exemplu.
Într-o inscripþie de mânã de la Pantikapaeum de pe malul Mãrii Negre datatã
în jurul anului 80 se aflã un cuvânt rar ðñïóêáñôåñÞóéò care înseamnã vizitarea
regulatã a sinagogii. Acest lucru corespunde modului în care este folosit verbul
ðñïóêáñôåñåÃí în Faptele Apostolilor unde de multe ori înseamnã: „a aduce
cult în mod regulat” (în 2,46 înseamnã cultul de la templu; în 1,14 înseamnã
rugãciunea comunã; în 6,4 înseamnã rugãciune ºi slujirea cuvântului) . Prin19

urmare, cele patru expresii pe care le întâlnim în douã perechi ºi depind direct

 Cf. J. JEREM IAS, Die Abendsmahlsworte Jesu, Goettingen 1967 , trad. englezã SCM Press18 4

LTD, Londra 1966, 115-152.

 Singurele excepþii sunt în 8,13 ºi 10,7 unde sensul cuvântului este de a se ataºa de o19

persoanã.
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de ðñïóêáñôåñïØíôåò descriu succesiunea unei slujbe creºtine timpurii: mai
întâi, învãþãtura apostolilor ºi comuniunea (la masã), apoi frângerea pâinii ºi ru-
gãciunile. Aceastã concluzie este susþinutã de mai multe observaþii:

1. Întâlnirile comunitãþilor creºtine timpurii începeau cu învãþãtura, lucru
evidenþiat direct de Fap 20,7-12:

În ziua dintâi a sãptãmânii, când eram adunaþi pentru frângerea pâinii, Paul, care
trebuia sã plece a doua zi, le vorbi ºi prelungi cuvântul pânã la miezul nopþii. Erau
lãmpi multe în încãperea de la etaj, unde eram adunaþi. Un tânãr, numit Eutih, care
stãtea aºezat pe fereastrã , fu cuprins de un somn adânc, în timp ce Paul vorbea
mereu. Biruit de somn, cãzu de la al treilea etaj ºi fu ridicat de jos mort. Paul co-
borî, se plecã asupra lui ºi luându-l în braþe zise: „Nu vã speriaþi, cãci sufletul lui
este în el”. Apoi urcã, rupse pâinea ºi, dupã ce mâncã, mai vorbi îndelung pânã în
zori... 

ºi indirect de îndemnul pentru îmbrãþiºarea sfântã pe care o gãsim în mai multe
scrisori ale Noului Testament (Rom 16,16; 1Cor 16,20; 2Cor 13,12; 1Tes 5,26;
1Pt 5,14). Acest îndemn aratã clar cã celebrarea cinei, introdusã de îmbrãþiºarea
sfântã urma îndatã dupã lectura scrisorii (atunci când scrisoarea apostolicã a
luat locul învãþãturii apostolilor).

2. Celebrarea se sfârºea cu psalmi ºi rugãciuni, lucru evidenþiat în Fap 2,46-47
ºi confirmat de liturgiile euharistice din toatã Biserica anticã (Roma, Egipt,
Africa), precum ºi în mod indirect de rugãciunea de searã a comunitãþii (Fap
12,12).

3. Contextul în care Fap 2,42 este plasat permite interpretarea expresiei în
termenii cultului creºtin timpuriu fãrã nici un fel de dificultate. Dupã relatarea
din 2,41 cã la Rusalii au fost botezaþi 3000 de oameni, în 2,42 se adaugã cã noii
botezaþi luau parte în mod regulat la adunãrile comunitãþii.

4. Un ultim argument provine din faptul cum a ajuns sã fie cunoscutã Cina
Domnului ca „frângerea pâinii” (Fap 2,42.46; 20,7.11). În iudaism, „frângerea
pâinii” nu se referea niciodatã la întreaga cinã, ci numai la acþiunea de împãrþire
a pâinii sau la ritul cu care se deschidea cina.

Dacã luãm în consideraþie cu atenþie cele patru expresii din Fapte (învãþãtura
apostolilor, êïéíùíéá, frângerea pâinii, rugãciunea) trebuie sã ne punem
urmãtoarea întrebare: la ce se referã în mod exact êïéíùíßá atunci când termenul
este folosit pentru a descrie o parte dintr-o întâlnire creºtinã pentru cult? Cineva
ar putea sã facã referinþã la Rom 15,26 unde êïéíùíéá este folosit în sens de
contribuþie sau donaþie sau sã se gândeascã la colecta pentru distribuþia zilnicã
(Fap 6,1) care avea loc dupã învãþãtura apostolilor. Însã poate e mai bine sã fie
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tradus êïéíùíéá ca o „comuniune la masã”. Dacã aceastã êïéíùíéá din Fap
2,42 se referã la ’ÁãÜðç atunci „frângerea pâinii” trebuie sã se refere la Euha-
ristia care urmeazã (cf. Lc 24,35). Desemnarea „frângerii pâinii” era apropriatã
pentru Euharistie ºi în conformitate cu folosirea expresiei în mod curent, întrucât
aceasta nu se referea la o masã, ci, mai degrabã, consta într-un ritual cu care în-
cepea masa. De aceea, trebuie sã ajungem la concluzia cã Cina Domnului ca frân-
gere a pâinii a venit ca o consecinþã a separãrii Euharistiei de masa propriu-zisã.
Dacã acest lucru este corect, atunci Faptele Apostolilor presupun cu adevãrat
aceastã separare (20,11: Euharistia dupã miezul nopþii este evident) .20

Prin äéäá÷Þ  (învãþãtura apostolilor) Luca nu înþelege numai instruirea co-21

munitãþii, ci se referã la toatã predicarea apostolilor înþeleasã în sens normativ .22

Trebuie sã ne gândim la êïéíùíéá ca la comuniunea bunurilor ºi la reuniunile
de fiecare zi. Celelalte concepte menþioneazã activitãþi particulare în care se
concretizeazã viaþa comunitãþii.

Este accentuatã perseverenþa „în fiecare zi”, lucru care, probabil, se referã
numai la vizita de fiecare zi la templu (cf. 3,1). Perseverenþa cotidianã ºi unanimã
la templu se referã atât la liturgia rugãciunii (2,42; 3.1; Lc 24,53), cât ºi la pre-
zenþa la învãþãtura apostolilor (2,42; 4,2; 5,12.21.42). Menþionarea frângerii
pâinii (cf. v. 42) êáôïéêïí face aluzie la mesele proprii luate din casã în casã
în locuinþele private. Credincioºii iau hranã cu veselie ºi în simplitatea inimii.
Ei îl preamãresc pe Dumnezeu ºi se bucurã de respectul întregului popor iudaic.
ªi Domnul adãuga în fiecare zi la numãrul lor persoane care primeau mântuirea.
Participiul óïæþìåíïé lasã deschisã problema momentului precis al mântuirii,
dar cel puþin lasã sã se înþeleagã cã pentru cei convertiþi aceastã mântuire despre
care s-a vorbit în c. 2,21.40 a început deja. Expresia „în fiecare zi” dã ideea unei
creºteri fãrã încetare a comunitãþii.

Privind în ansamblu situaþia comunitãþii din Faptele Apostolilor, o parte
destul de importantã a exegezei, începând deja din secolul trecut, vorbeºte des-

 Aceastã interpretare o gãsim în J. JEREM IAS, Din Abendsmahlsworte Jesu, 118-121.20

Împotriva acestei interpretãri se situeazã G. SCHNEIDER, Die Apostolgeschichte, 395-399; H.

CONZELM ANN , Die Apostolgeschichte, 1972 , trad. englezã, Fortres Press, Philadelphia 1987,2

23; H. ZIM M ERM ANN , „Die Sammelberichte der Apostolgeschichte”, BZ 5 (1961) 71-82.

 În Luca, Didahé este vestirea cãtre exterior. În Lc 4,32 Didaché îi aparþine lui Isus. În21

Fap 2,42 ºi 5,28, la fel ca ºi în 4,18, aparþine apostolilor. În 13,12 este „a Domnului” prin Paul.

La fel ºi verbul didasco are sensul de a vesti.

 Cf. H. CONZELM ANN , Die Apostolgeschichte, 23: „În menþionarea învãþãturii apostolilor22

accentul este pus pe conþinut, tradiþia pe care Luca însuºi o transmite în cãrþile sale”.
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pre o aºa-numitã poziþie „protocatolicã”  în scrierea sfântului Luca . În timp23 24

ce pentru Käsemann protocatolicismul lucan constã în „teoria tradiþiei ºi a legi-
timãrii”, pentru S. Schultz  protocatolicã nu este numai prezentarea lucanã a25

figurii, a istoriei ºi a teologiei lui Paul, ci ºi întreagã teologia celor douã volume
a lucrãrii sale. Aceastã tezã este dezvoltatã în ºase puncte specifice: 

1. Luca nu mai cunoaºte aºteptarea iminentã a Împãrãþiei lui Dumnezeu; ca
o consecinþã logicã, el refuzã teologia apocalipticã a creºtinismului primar ºi
în locul acesteia apare „schematismul istoric” a cãrui coloanã vertebralã este
constituitã de ideea planului salvific al lui Dumnezeu.

2. În felul acesta, se ajunge la o „deplasare tipic protocatolicã”: în centru
apare ecleziologia cu tradiþia ºi succesiunea apostolicã, chiar dacã Luca nu dez-
voltã un sistem complet cu ierarhie clericalã, slujire episcopalã monarhicã ºi
sacramentalism.

3. Pentru prima datã, viaþa lui Isus este înþeleasã în mod logic ca un fenomen
al istoriei trecute.

4. Conceptului protocatolic de Bisericã îi corespunde neînþelegerea mesa-
jului paulin al îndreptãþirii. Îndreptãþirea se dobândeºte prin fapte meritorii.

5. Opera sfântului Luca este „o iniþiativã antientuziasticã”, a cãrei intenþie
antignosticã este evidentã.

6. În sfârºit, etica sfântului Luca este protocatolicã întrucât conþinutul etic
este prezentat în mod substanþial prin exigenþe ºi învãþãturi ale lui Isus. Jude-
cata viitoare motiveazã conduita ºi viaþa nu prin urgenþa ºi apropierea ei, ci prin
realitatea ei ineluctabilã.

În descrierea „protocatolicismului” în sensul unui prim stadiu (nu a unui
moment pregãtitor), al principiilor teologice pe care Biserica mare universalã
din secolul al II-lea le-a precizat, mai avem urmãtoarele caracteristici: o regula
fidei foarte bine delimitatã, oficii ministeriale fixate în mod stabil, distincþia
dintre preoþi ºi laici, o interpretarea autoritativã a Sfintei Scripturi, concepþia
despre Bisericã ca instituþie salvificã ºi culegerea „scrierilor apostolice”.

În sfârºit, putem spune, ca o concluzie a acestei prelegeri, cã Faptele Apos-
tolilor ne relateazã istoria Bisericii în timpul anilor care au urmat dupã moartea

 Termenul protocatolicism  a fost folosit pentru prima datã înainte de primul rãzboi mon-23

dial pentru a caracteriza o epocã din istoria anticã a Bisericii.

 Iniþiatorul acestei poziþii este F.CH . BAUR ºi ªcoala de la Tübingen. Reprezentanþii cei24

mai de seamã au fost: E. KÄSEM ANN , Amt und Gemeinde im Neuen Testament, 1949; IDEM ,

Exegetische Versuche und Besinnungen etc; PH . V IELHAUER, Zum Paulinismus, 1950 etc.

 S. SCHULTZ, 25
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ºi învierea Mântuitorului. Gãsim aici întemeierea Bisericii începând de sub cruce
ºi ziua de Paºti pânã în ziua Rusaliilor prin coborârea Duhului Sfânt asupra
apostolilor, investirea acestora cu o putere de la Duhul Sfânt pentru a da mãrtu-
rie despre Cristos în faþa tuturor oamenilor pânã la marginile pãmântului.
Efectul predicãrii lor este constituit de convertiri ºi de botezarea acelora care
se deschid cuvântului. Aceºtia iau parte cu asiduitate la învãþãtura apostolilor,
la frângerea pâinii, la rugãciunea comunã ºi trãiesc în caritate reciprocã, deve-
nind semn ºi provocare pentru cei din jur.

Riassunto

Il presente lavoro non intende esaurire tutti gli aspetti complessi della nascita e
della strutturazione della Chiesa negli Atti. Esso parte dall’analisi della terminologia
e dai dibattiti suscitati da questa negli ambiti teologici già noti. Presenta poi gli inizi
della chiesa secondo gli Atti e analizza poi i sommari lucani (At 2,42-47; 4,32-35;
5,12-16) sottolineando gli elementi fissi degli incontri dei cristiani. Sono dati che
possono appoggiare l’ideea di un protocattolicesimo di Luca.



IMN LA DEDICAREA BISERICII1

Vespere
Urbs Ierusalem beata

O cetate prea frumoasã eºti în cer Ierusalime,
Eºti cetatea pãcii sfinte ºi-a extazelor sublime.
Mâini divine, pricepute, te-au zidit cu mãiestrie;
Construitã eºti din piatrã, însã piatra este vie.
Îngerii din înãlþime, în iubirea lor aleasã,
Împletitu-þi-au cununã, te-au gãtit ca pe-o mireasã.

Stau pe ziduri, sã vegheze, îngeri, duhuri pururi treze,
ªi cetatea-i aur toatã: ziduri, turnuri, metereze.
Neatinsã de vreo patã, casta, gingaºa fecioarã,
Pregãtitã pentru nuntã, pe pãmânt din cer coboarã,
Strãlucind cum nu pot ochii îndeajuns sã o admire,
Iar Cristos în cale-i iese, cãci Cristos îi este mire.

La cetatea minunatã pe un singur drum se vine,
Dum pavat, cum se cuvine, cu smaralde ºi rubine.
La intrarea în cetate e o poartã care are,
Admirabil încrustate, ºiruri de mãrgãritare.
Pe aceastã poartã intrã numai cei ce-n viaþã poartã
Crucea Domnului, cu dânsul îndurând aceeaºi soartã.

Suferinþa ºi prigoana e ciocanul ºi e dalta,
Este mâna de maestru cum pe lume nu e alta
Care taie, ºlefuieºte, ºi din suflete creºtine
Face pietre preþioase, netezite, drepte, fine,
Ce fiind apoi zidite ºi mereu adãugate,
Fac din ce în ce sã creascã sfânta Domnului cetate.

Preamãrire ºi-nchinare þie, veºnicule Tatã.
Þie, Fiule, mãrire îþi aducem totodatã.
Sã-þi aducã tot pãmântul slavã Duhule Preasfinte,
Tu ce eºti îmbrãþiºarea ºi iubirea lor fierbinte.
Inefabilã Treime, pe vecie sã te-adore,
Sfinþi ºi îngeri laolaltã în a cerului splendoare.

 Cf. Jubilate Deo, 323-324.1



BISERICA LUI CRISTOS, ÎNSUFLEÞITÃ DE DUHUL SFÂNT

Pr. Gaºpal Cristian
Asist. Univ. Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaºi

Efortul de a înþelege raportul vital dintre Duhul Sfânt ºi Biserica însufleþitã

de el însuºi poate sã parã o ambiþie prea mare sau o muncã inutilã. A înþelege

prezenþa ºi acþiunea salvificã a Duhului Sfânt în Bisericã înseamnã un pas im-

portant fãcut în cunoaºterea teologiei ºi a vieþii noastre. Duhul Sfânt este izvorul,

premisa ºi instrumentul cunoaºterii lui Dumnezeu ºi a omului.

 Trãim în era Duhului Sfânt, din unicul eveniment al Rusaliilor, pe care

Mângâietorul, Duhul adevãrului, îl dezvoltã în Biserica lui Cristos pânã la Pa-

rusie. Epoca noastrã se prezintã a fi tot mai mult epoca Duhului Sfânt ºi, de

aceea, tema propusã pentru aceastã expunere este o temã importantã ºi de actu-

alitate. 

Dupã un timp de uitare a celei de-a treia persoane a divinitãþii, s-a trecut în

teologia contemporanã la o redescoperire a pneumatologiei. „Marele Necunoscut”

al teologiei este acum „Cel Apropiat” nouã, lumina ºi calea care ne conduce la

înþelegerea Sfintei Treimi ºi a misterului sfintei Biserici.

Tema propusã pentru aceastã conferinþã este Duhul Sfânt – sufletul Bisericii.

Datã fiind importanþa acestei teme, doresc prin articolul prezent sã intru în di-

namica Duhului Sfânt, pentru a înþelege mai bine misterul prezenþei ºi misiunii

sale în Bisericã. 

Prin expunerea care urmeazã, nu intenþionez sã fac o prezentare exhaustivã

a tot ceea ce se poate spune despre Duhul Sfânt, ci sã punctez doar unele aspecte

care mi se par mai importante ºi care ar putea constitui obiectul reflecþiei noas-

tre ºi al unor discuþii ulterioare. Pentru a înþelege raportul vital, esenþial care

existã între Duhul Sfânt ºi Bisericã, într-un prim moment, mã voi opri asupra

modului în care Duhul Sfânt este co-institutorul Bisericii. Dacã Duhul Sfânt in-

stituie împreunã cu Cristos Biserica, tot el este ºi cel care animeazã ºi sfinþeºte

Biserica. Duhul Sfânt este, aºadar, sufletul Bisericii ºi instrumentul sfinþirii

Bisericii ºi al membrilor acesteia. Voi încheia aceastã scurtã expunere cu o re-

flecþie asupra necesitãþii sfinþirii ºi reînnoirii Bisericii, semper reformanda.
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1. Duhul Sfânt co-instituie Biserica

Biserica este divinã, mai exact Biserica este trinitarã, raportatã, aºadar, în
mod extrinsec ºi intrinsec, la Sfânta Treime. 

Biserica este divinã în mod extrinsec deoarece a fost voitã de însuºi Dumnezeu
ºi a fost realizatã de Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos, la plinãtatea timpului,
prin puterea Duhului Sfânt. Biserica este divinã în mod intrinsec pentru cã per-
soanele Sfintei Treimi fac parte din însãºi natura sa .1

În acest context trinitar, înþelegem cã Duhul Sfânt este unul dintre autorii
principali ai Bisericii, este chiar autorul numãrul unu, pentru cã Biserica este
prin definiþie communio sanctorum, comunitate a celor sfinþi ºi sfinþiþi de harul
lui Isus Cristos prin opera Duhului Sfânt. De fapt, tot ceea ce priveºte harul,
chiar dacã este rod al Sfintei Treimi, prin apropriere, aparþine Duhului Sfânt.

Biserica, în ceea ce priveºte originea ºi viaþa sa, este rodul a douã misiuni:
misiunea Cuvântului ºi misiunea Duhului Sfânt. Cuvântul ºi Duhul Sfânt fac
sã existe o nouã creaturã: sfânta Bisericã. 

Sfântul Irineu, vorbind despre aceste douã misiuni – a Cuvântului ºi a Du-
hului Sfânt, prin care ia naºtere Biserica ºi fiecare om, dupã chipul ºi asemã-
narea lui Dumnezeu, foloseºte imaginea poeticã ºi simbolicã al celor douã mâini
ale lui Dumnezeu . 2

Împreunã cu Isus, Duhul Sfânt este creatorul principal al Bisericii sale, este
co-institutorul Bisericii, al fiinþei sale originare ºi al întregii sale dezvoltãri
ulterioare. 

În ordinea cauzelor transcendente care privesc originea Bisericii, dupã Cristos
ºi prin iniþiativa sa, intervine ca agent principal Duhul Sfânt. Pânã la coborârea
sa la Rusalii, Biserica era prezentã doar în germen; Biserica ia naºtere numai
când Duhul Sfânt coboarã asupra apostolilor în cenacol; numai atunci apostolii
devin conºtienþi în mod definitiv cã formeazã noul popor al lui Dumnezeu,
avându-l pe Cristos cap al trupului Mistic, iar pe Duhul Sfânt co-institutor .3

Duhul Sfânt este 

divinul ºi gloriosul Spirit, autor, conducãtor ºi promotor al Biserici, este co-institu-
torul unei realitãþi prezente în structurile sale, în sacramentele sale, în ministerul
transmis de la apostoli (succesiunea apostolicã, aºadar). Duhul Sfânt este cel care
lumineazã ºi conduce Biserica în determinarea, trãirea sacramentelor, în perpe-

 Cf. Y. CONGAR, Credo nello Spirito Santo, Queriniana, Brescia 1998, 220º.u.1

 IRINEU DE LYON , Adversus Haereses, V, 6, 1; 28, 4.2

 Cf. G. B. MONDIN , La Chiesa, primizia del regno, EDB, Bologna, 1989, 200-202.3
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tuarea succesiunii apostolice, în înþelegerea ºi proclamarea sfintelor Scripturi, în
discernerea, în sânul Bisericii, a funcþiilor instituþionale ºi a diferitelor carisme
particulare cu care trupul unic ºi mistic al Cristos este îmbogãþit.
Din cele spuse pânã acum, înþelegem cã, o datã realizatã opera rãscumpãrãtoare
a lui Isus în aceastã lume, devine necesarã prezenþa ºi misiunea Bisericii. Dar
aceastã misiune salvificã a Bisericii este posibilã, pentru prima oarã, numai dupã
învierea ºi înãlþarea lui Isus, prin Duhul Sfânt trimis de el. Acþiunea de rãscumpã-
rare ºi reconciliere a lui Isus devine eficientã ºi rodnicã numai prin opera Duhului
Sfânt. Duhul Sfânt este cel care formeazã astfel bazele existenþei Bisericii ºi o face
pneumaticã în esenþa sa; trebuie astfel sã se admitã cã Biserica îi datoreazã Du-
hului Sfânt viaþa ºi sfinþenia sa, originea ºi existenþa sa, forma sa ºi subzistenþa sa,
acelui Duh care din timpul ºi prin glorificarea lui Cristos, primeºte ºi desãvârºeºte,
reuneºte ºi conduce pe toþi credincioºii ºi pe toþi cei renãscuþi din Botez . 4

Dacã Duhul sfânt este cel care co-instituie Biserica lui Cristos, sã vedem acum
raportul care existã între Bisericã ºi Duhul Sfânt.

Biserica anticã avea o cunoaºtere profundã a prezenþei Duhului Sfânt ºi a
eficacitãþii misiunii sale în mijlocul membrilor sãi. Aceastã cunoºtinþã pneuma-
tologicã ºi salvificã este observatã de Bisericã nu numai în formele sale extraor-
dinare (atunci atât de frecventã în carisme), dar ºi ca un eveniment fundamental
ºi constant al vieþii creºtine. Toatã comunitatea se simþea copleºitã de Duhul
Sfânt (1Cor 3,16); la fel, fiecare din membrii sãi în parte (1Cor 6,19). Comuni-
tatea discipolilor lui Cristos devine Bisericã numai în virtutea Duhului Sfânt. 

Tertulian, pe la anul 200, ºi, împreunã cu el, Biserica anticã exprimã în
aceºti termeni unitatea dintre Duhul Sfânt ºi Bisericã: „Deoarece mãrturia cre-
dinþei ºi garanþia mântuirii au în comun unitatea celor trei Persoane, în mod ne-
cesar se gãseºte adãugatã mijlocirea Bisericii. De fapt, unde sunt cele trei per-
soane, Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, acolo este ºi Biserica, care este trupul celor
trei” . 5

Conciliul din Niceea adaugã, apoi, imediat dupã dogma despre Duhul Sfânt,
adevãrul de credinþã despre Bisericã, una, sfântã, catolicã ºi apostolicã. Sfântul
Augustin uneºte Biserica Duhului Sfânt, numind-o „templul Duhului” . 6

Pãrinþii ºi teologii Bisericii au tratat pe larg despre Duhul Sfânt, nu numai
în sine însuºi, dar ºi ca instrument care unificã, sfinþeºte, face apostolicã ºi ca-
tolicã Biserica.

 P. SCHNACKENBURG, La Chiesa nel Nuovo Testamento, 170-171.4

 TERTULIAN , De baptismo, 6: CSEL 20, 206.5

 AUGUSTIN DE H IPONA, De fide et symbolo: PL 40, 193.6
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Biserica istoricã ºi vizibilã, al cãrui creator permanent este Cristos, este sus-
þinutã de Duhul Sfânt care îi dã viaþã ºi o face sã creascã deoarece este Trupul
însuºi al lui Cristos.

Dacã Duhul Sfânt este co-institutorul Bisericii, iar raportul dintre Duhul Sfânt
ºi Bisericã este atât de strâns, atunci putem conclude cele spuse pânã acum
împreunã cu Irineu din Lyon. „Unde este Biserica, acolo este Duhul Sfânt; unde
este Duhul lui Dumnezeu, acolo este Biserica ºi toate harurile” . 7

2. Duhul Sfânt – sufletul Bisericii

Duhul Sfânt este sinteza iubirii Tatãlui ºi a Fiului, expresia dãruirii lor reci-
proce; este iubirea infinitã, care nu poate sã nu iubeascã, se nu se comunice, sã
nu se dãruiascã. Duhul Sfânt care este Iubirea prezentã în mod permanent, în
toate momentele economiei salvifice, cea care reuºeºte sã intre pânã în adâncul
fiinþei noastre, pentru a împãrþi cu noi bogãþia ºi plinãtatea sa. 

Duhul Sfânt prezent în Bisericã ca ºi sufletul în trup este mai mult decât su-
fletul pentru întregul nostru trup ºi pentru fiecare parte a acestuia; Duhul Sfânt
este cel care însufleþeºte ºi dã viaþã Bisericii ºi fiinþei noastre; astfel, Duhul este
vocea conºtiinþei Bisericii ºi a fiecãrui membru al Bisericii, este lumina gân-
durilor noastre, cãlãuza sentimentelor noastre cele mai bune.

Sfinþii Pãrinþi ºi Învãþãtorii Bisericii au considerat cã Duhul Sfânt este „su-
fletul Bisericii”. 

Sfântul Ioan Crisostomul spune: „Dupã cum într-un trup nu este decât un
singur suflet care þine unite toate membrele diferite ale trupului, tot astfel ºi
Duhul Sfânt în Bisericã este cel care a fost dãruit pentru a uni pe cei care erau
separaþi de diferenþele de rasã ºi tradiþii” . 8

Sfântul Augustin foloseºte destul de des expresia „suflet al Bisericii”, refe-
ritor la Duhul Sfânt, ºi justificã aceastã expresie demonstrând cã Duhul Sfânt
îndeplineºte în Bisericã aceleaºi activitãþi pe cere sufletul le îndeplineºte în tru-
pul uman: 

Principiul spiritual care dã viaþã tuturor oamenilor, care dã viaþã fiecãrui om în
parte, se numeºte suflet. Observaþi ceea ce face sufletul în trupul sãu: el dã viaþã
tuturor membrelor sale..., el este în acelaºi timp prezent în toate membrele sale ºi
în fiecare în parte pentru a le da viaþã. Misiunile membrelor sunt diferite, viaþa lor
însã este unicã. Aºa ºi Biserica lui Dumnezeu: în unii sfinþi, Biserica sãvârºeºte

 IRINEU DE LYON , Adversus Haereses, III, 38, 1-2.7

 IOAN CRISOSTOM UL, Epistole, 9, 3.8
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minuni, în alþii propovãduieºte adevãrul, în alþii exaltã castitatea, în alþii valoarea
cãsãtoriei; fiecare are un lucru de îndeplinit, dar toþi au aceeaºi viaþã, acelaºi duh.
Duhul Sfânt este pentru trupul lui Cristos – Biserica – ceea ce este sufletul pentru
trupul omului. Duhul Sfânt realizeazã în toatã Biserica ceea ce sufletul realizeazã
în toate membrele trupului.

Sfântul Grigore cel Mare completeazã aceastã reflecþie augustinianã în
aceeaºi termeni: „Dupã cum este doar un singur suflet care dã viaþã diferitelor
membre ale trupului, tot astfel un singur Duh vivificã ºi lumineazã Biserica
întreagã”. 

În sfârºit, sfântul Toma de Aquino aratã cã „aºa cum omul nu are decât un
suflet ºi un singur trup, compus din diferite membre, tot astfel Biserica catolicã
nu formeazã decât un trup compus din diferite membre: singurul sufletul care
vivificã acest trup este Duhul Sfânt” . 9

Din tradiþia patristicã ºi scolasticã, formula „Duhul Sfânt-sufletul Bisericii”
a fost asimilatã de magisteriul Bisericii. Leon al XIII-lea, în enciclica Divinum
illud munus, declarã: „Cristos este capul Bisericii, Duhul Sfânt este sufletul Bi-
sericii”. Pius al XII-lea, în Mystici corporis atribuie Duhului Sfânt activitãþile
proprii ale sufletului: 

Acestui Duh al lui Cristos i se atribuie pe bunã dreptate unirea tuturor membrelor
trupului între ele ºi cu capul lor. El este principiul oricãrei acþiuni vitale ºi mân-
tuitoare în diferite pãrþi componente ale Trupului Mistic. Duhul Sfânt a fost trimis
ºi rãmâne în Bisericã – aceastã realitate divino-uman, externã ºi internã, care este
trup ºi spirit în acelaºi timp –, tocmai pentru a-i fi ca suflet ºi lege supremã.

Dar cum trebuie sã înþelegem aceastã frumoasã expresie „suflet al Bise-
ricii”? Când vorbim despre Duhul Sfânt – suflet al Bisericii, departe de noi
gândul cã Duhul Sfânt întrã în compoziþie cu Biserica precum sufletul uman
(substanþã perfectã) intrã în compoziþie cu trupul (substanþã imperfectã). 

Expresia „sufletul Bisericii” trebuie înþeleasã în mod analogic, iar acest sens
analogic va trebui precizat în cele douã accepþiuni normale: atribuirea extrin-
secã ºi proporþionalitatea metaforicã care se bazeazã pe ordinea cauzalitãþii
eficiente ºi finale, singurele ordine de cauzalitate proprii Duhului Sfânt (în ra-
port cu Biserica), ºi trupului (în raport cu trupul).

De aceea, Duhul Sfânt este suflet al Bisericii ca ºi cauzã eficientã, finalã ºi
ca agent principal.

 TOMA DE AQUINO , Summa theologiae, 2, 2, 183, 2.9
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Duhul Sfânt este suflet pentru Bisericã ca ºi cauzã eficientã. Papa Paul al
VI-lea îl numeºte „agent principal al trupului mistic” . Duhul Sfânt, de fapt,10

în ziua Rusaliilor, consacrã, formeazã ºi introduce Biserica în lume ºi-i dãru-
ieºte mijloacele de sfinþire a sa ºi a membrilor sãi.

Duhul Sfânt este sufletul Bisericii ca ºi cauzã finalã. Biserica lui Cristos a
fost creatã pentru a primi vocea Duhului Sfânt, aºa cum trupul omului a fost
creat pentru a primi viaþa sufletului. Considerat sub acest aspect, Duhul Sfânt
este legea supremã, cauza finalã, sufletul însuºi al Bisericii, prezent, cunoscut,
posedat. 

Duhul Sfânt realizeazã în Bisericã ºi pentru Bisericã, într-un mod perfect,
cu capacitatea sa de comunicare ºi dãruire (a iubirii infinite), ceea ce face su-
fletul pentru trup, adicã devine principiu al activitãþii ºi al comuniunii sale,
„izvorul oricãrui dar ºi al oricãrui har creat” , „cel care dã întregului trup viaþã11

ºi unitate” (LG 7). 
Duhul Sfânt este sufletul dãtãtor de viaþã, sfinþitor, unificator, ºi pentru

aceasta sufletul prezent în Bisericã; Biserica devine astfel, în realitatea sa fizio-
logicã ºi morfologicã, operã ºi instrument, semn ºi mãrturie a Duhului adevã-
rului, edificiul ºi creatura sa.

Trei sunt funcþiunile sau activitãþile prin care Biserica construieºte ºi perpe-
tueazã misiunea lui Cristos, pentru a aduce luminã ºi viaþã întregului creat:
acþiunea profeticã (sau de evanghelizare), acþiune liturgicã ºi acþiunea pastoralã.
Sufletul dãtãtor de viaþã sau principiul viu, animator al acestor trei acþiuni este
tocmai Duhul Sfânt.

a) Duhul Sfânt este principiul intern, dinamic, istoric, care interpreteazã ade-
vãrul evanghelic, garantând transmiterea fidelã ºi vitalitatea cuvântului. 

„Eu v-am fãcut cunoscute acestea pe când eram împreunã cu voi; dar Mân-
gâietorul, Duhul Sfânt, pe care Tatãl îl va trimite în numele meu, el vã va învãþa
tot adevãrul ºi vã va aminti tot ceea ce v-am spus eu” (In 14,25-26).

Biserica realizeazã în acest mod, prin puterea Duhului Sfânt, opera sa pro-
feticã, amintind ºi proclamând, pe de o parte, ceea ce Cristos a spus ºi ceea ce
„noi am auzit” (In 13, 14.26), pentru ca sã nu se îndepãrteze de adevãr, iar, pe
de altã parte, analizând în mod continuu în istorie acel Cuvânt pronunþat o
singurã datã, în aºa fel încât „sã îl înþeleagã tot mai mult ºi sã îl aplice în mod
mai deplin în viaþã” (LG 9).

 PAUL AL VI-LEA, Evangelium Nuntiandi, 75.10

 PIUS AL XII-LEA, Mystici Corporis, I, 7.11
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b) Puterea Duhului Sfânt acþioneazã în sacramente, în toate ºi în fiecare în
parte, realizând în liturgia Bisericii sfinþirea poporului lui Dumnezeu ºi aducând
cultul cuvenit Sfintei Treimi. 

c) Duhul Sfânt coopereazã mereu cu ierarhia Bisericii, constituitã de însuºi
Cristos, pentru a asigura validitatea acþiunilor sale principale, atât în pãstorii ei,
cât ºi în credincioºii poporului condus de pãstorul suprem, Cristos. Este acest
Spirit inventiv, care trezeºte în Bisericã orice tip de iniþiative ºi de opere, de
miºcãri, fie de adaptare, fie de renovare sau reformã. Duhul Sfânt este cel care
creeazã mereu în mod nou Biserica („Emite Spiritum tuum et creabuntur”) .12

Duhul Sfânt nu este doar cel care dã viaþã Bisericii, nu este doar sufletul Bi-
sericii, ci este ºi un Duh sfinþitor. 

3. Duhul Sfânt – principiu de sfinþire al Bisericii

Biserica lui Cristos care este apostolicã, adicã conformã apostolilor, este ºi
sfântã ºi sfinþitoare. Dacã prima caracteristicã – apostolicã – se referã la dimen-
siunea istoricã, cea de-a doua caracteristicã – sfântã – evocã în mod imediat di-
mensiunea spiritualã, supranaturalã a Bisericii. 

Biserica este sfântã, întâi de toate, în virtutea iniþiativei libere ºi personale
a lui Dumnezeu Tatãl care îi conferã calitatea de loc ºi instrument al mântuirii.
Principiul unitãþii care constituie Biserica ºi principiul sfinþirii Bisericii sunt de
ordin divin. Este Cristos, care prin botezul în moartea sa, face din toþi oamenii
membre vii ale trupului sãu mistic ºi este mereu el cel care, prin mijlocirea Du-
hului Sfânt, sfinþeºte, dã viaþã ºi îi face conºtienþi pe toþi membrii Trupului mis-
tic sã îndeplineascã misiunea lor profeticã, regalã ºi sacerdotalã. 

Sfinþenia Bisericii, realizatã prin puterea Duhului Sfânt, trebuie sã fie înþe-
leasã în sens subiectiv ºi obiectiv.

În sens obiectiv, Biserica este copleºitã de Dumnezeu cu plinãtatea mijloa-
celor salvifice care o constituie sacrament de mântuire: cuvântul lui Dumnezeu,
sacramentele, ministeriile, diferitele ºi bogatele carisme cu care fiecare credin-
cios ºi Biserica întreagã sunt înzestraþi. Cu aceste daruri, Duhul Sfânt continuã
„reînnoirea” Bisericii lui Cristos: descoperã trecutul, analizeazã prezentul fãcând
un constant ºi matur discernãmânt în raport cu celelalte biserici, proiecteazã po-
porul lui Dumnezeu în viitor, spre realizarea deplinã a fãgãduinþelor fãcute. Bi-
serica realizeazã, din acest punct de vedere, comuniunea tuturor realitãþilor
sfinte ºi sfinþitoare. Aceste realitãþi sunt daruri ale lui Dumnezeu, aparþin,

 Cf. A. BENI, La nostra Chiesa, Firenze 1981, 211-213.12
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obiectiv, sferei de sfinþenie a lui Dumnezeu, independent de sfinþenia personalã
a creºtinilor.

În sens subiectiv, Biserica este ºi communio sanctorum, comuniunea sfinþilor,
întrucât creºtinii au fost sfinþiþi de Dumnezeu prin Botez, devenind astfel po-
porul ales al lui Dumnezeu. Darul sfinþeniei acordat creºtinilor cere o conformi-
tate din partea lor; toþi sunt chemaþi la sfinþenie, în mod comunitar ºi personal.
Aceastã operã de sfinþire a Bisericii ºi a credincioºilor se realizeazã sub puterea
Duhului Sfânt. Sfinþenia este, astfel, înþeleasã ca un dar din partea lui Dumnezeu
ºi ca un angajament din partea credinciosului.

Duhul Sfânt a fost trimis pentru a sfinþi Biserica în mod continuu ºi constant,
pentru a o reînviora, pentru a o reînnoi, pentru cã Biserica lui Cristos „est sem-
per reformanda”. 

Iatã cum sintetizeazã Conciliul al II-lea din Vatican opera de sfinþire a Bise-
ricii prin puterea Duhului Sfânt. 

O datã împlinitã lucrarea pe care Tatãl a încredinþat-o Fiului pe pãmânt, în ziua
Rusaliilor a fost trimis Duhul Sfânt pentru a sfinþi necontenit Biserica ºi astfel cei
care cred sã ajungã la Tatãl, prin Cristos, într-un singur Duh. El este Duhul vieþii,
izvorul apei dãtãtoare de viaþã veºnicã... Duhul locuieºte în Bisericã ºi în inimile
credincioºilor ca într-un templu ºi în ei se roagã ºi dã mãrturie despre înfiere. El
cãlãuzeºte Biserica spre tot adevãrul, o uneºte în comuniune ºi slujire, o înzes-
treazã ºi o conduce cu diferite haruri ierarhice ºi carismatice ºi o împodobeºte cu
roadele sale. Prin puterea Evangheliei, o reînnoieºte fãrã încetare ºi o duce la uni-
rea desãvârºitã cu Mirele ei (LG 4).

Duhul Sfânt este, aºadar, principiu de sfinþire al Bisericii ºi mijloc de reali-
zare a sfinþeniei, atât comunitar, cât ºi personal, dupã porunca lui Dumnezeu.
Biserica lui Cristos este sfântã ºi sfinþitoare, cãlãuzitã de Duhul Sfânt, dar for-
matã din oameni.

Referitor la caracteristica sfinþitoare a Bisericii, Noul Testament nu vorbeºte
despre o Bisericã „sfântã”, ci trateazã despre Bisericã în mod indirect, folosind
termeni precum: „mireasã a lui Cristos” (Ef 5,26) sau „templul sfânt al lui
Dumnezeu” (1Cor 3,16). 

3.1.  Biserica – templul sfânt al lui Dumnezeu

Sfântul Toma de Aquino considerã Biserica „sfântã” – (ca fiind) „adunarea
tuturor credincioºilor”, unde fiecare credincios este un membru viu, activ al Bi-
sericii însãºi. Templul lui Dumnezeu este sfânt, iar acest templu suntem noi,
cei chemaþi la sfinþenie (cf. 1Cor 3,17). De aici, continuã doctorul angelic,
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expresia „templul lui Dumnezeu”, pentru cã este format din toþi oamenii che-
maþi la sfinþenie, cãci prin Cristos putem sã ne prezentãm Tatãlui într-un singur
Spirit. Astfel, nu vom mai fi strãini, nici oaspeþi, ci vom fi concetãþeni ai sfin-
þilor ºi familiari ai lui Dumnezeu, edificaþi pe temelia apostolilor ºi a profeþilor,
având ca piatrã unghiularã pe însuºi Isus Cristos. 

Templul lui Dumnezeu, Trupul Mistic al lui Cristos, templul Duhului Sfânt,
Biserica nu poate sã nu beneficieze de sfinþenia sa. Duhul Sfânt care lumineazã
ºi conduce Biserica, este sfinþenia în persoanã . Întreaga tradiþie greacã ºi la-13

tinã a Bisericii atribuie în mod unanim ºi formal sfinþenia ºi opera de sfinþire
a Duhului Sfânt în misiunea sa ca Persoanã divinã. 

Cultul creºtin se realizeazã în Bisericã, care este templul Duhului Sfânt al
lui Dumnezeu, prin puterea apei vii care este Duhul Vieþii, credinþa se cele-
breazã în Botez ºi iubirea în Euharistie. Liturgia Bisericii care cuprinde timpul
ºi spaþiul gloriei lui Dumnezeu, reuneºte întreg universul sub un singur cap –
Cristos, în care au crezut credincioºii care au primit însemnul Duhului Sfânt
(cf. Ef 1,11). 

Biserica este sfântã pentru cã este formatã în mod substanþial ºi este vivifi-
catã de sfânta Treime, de Dumnezeu (Tatãl, Fiul ºi, în mod deosebit, Duhul
Sfânt); dar ea este formatã ºi din adunarea credincioºilor, „pietre vii” (Ef 2,20),
„neam sfânt”, „templu sfânt” (Rom 12,13; 1Pt 2,5; Ef 2,21). Biserica, locuinþa
lui Dumnezeu cel viu, este sacramentul mântuirii oamenilor.

3.2.  Biserica – mireasã

Pãrinþii Bisericii, urmând tradiþia neotestamentarã, au contemplat misterul
legãturii nupþiale între Cristos ºi Biserica sa (omenirea). Acest inefabil mister
este, înainte de toate, o alegere a harului, printr-o chemare ºi un rãspuns,
printr-un act de iubire clar: este decizia liberã a Cuvântului de a asuma natura
noastrã umanã prin întruparea sa, realizând prin aceastã legãturã nupþialã o
perfectã purificare, fundamentatã pe botezul ºi pe moartea sa, comunicând
astfel Spiritul sãu Bisericii. Pe temelia Botezului ºi a Duhului Sfânt, Biserica
– mireasã devine trupul lui Cristos ºi formeazã cu el, în mod spiritual ºi mis-
terios (mistic) „o singurã carne”. 

Biserica este mireasa lui Cristos prin alegerea sa plinã de iubire, iar acest act
nupþial a fost celebrat ºi sigilat de Duhul Sfânt. Aceastã unire, realizatã prin
membrii pãcãtoºi ai Bisericii, nu este pe deplin perfectã: Biserica este mireasã,

 GRIGORE DE NAZIANZ, Sermone, 25, 16. 13
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dar nu întru totul purã. Va trebui ca ºi Biserica sã trãiascã un paºte al morþii ºi
al învierii prin puterea Duhului sfânt. Aceastã legãturã de iubire între mirele
Cristos ºi mireasa sa Biserica, prin sigiliul Duhului Sfânt, va fi perfectã doar
escatologic, dar, deja acum, în Duhul Sfânt, pregustã primiþia completã a unirii
glorioase: „ºi am vãzut cetatea sfântã, noul Ierusalim, coborând din cer, gata ca
o mireasã împodobitã pentru mirele ei” (Ap 21,2).

3.3.  Biserica sfântã a pãcãtoºilor ºi comuniunea sfinþilor

Cum am afirmat deja, Biserica este izvor de unitate ºi mijloc de sfinþire, este
templul Duhului Sfânt, dar constituit din oameni pãcãtoºi. Trãim între Genezã
ºi Apocalips, sub asistenþa Duhului Sfânt dãruit nouã ca primiþie. În viaþa noas-
trã personalã ºi în viaþa Bisericii însãºi, existã o luptã continuã între Spirit ºi
carne . Biserica are ca suflet pe Duhul Sfânt, „Marele Necunoscut”, pe lângã14

Cristos, dar deseori nu a citit ºi nu a înþeles semnele timpului, s-a lãsat marcatã
de preocupãri formaliste, de structuri de putere ºi de imobilism.

Afirmaþiile tradiþionale referitoare la sfinþenia Bisericii se lovesc de o evi-
denþã: existenþa pãcãtoºilor în sânul poporului sfânt al lui Dumnezeu. Pãcatul
este prezent în toþi membrii Bisericii, cãci nimeni nu se poate considera fãrã
pãcat. 

Conciliul al II-lea din Vatican, rezumând reflecþia constantã a întregii tradiþii
a Bisericii, afirmã cã Biserica este „sancta simul et semper purificanda”, o co-
muniune de sfinþi ºi, totodatã, o comunitate de pãcãtoºi, este o casta meretrix,
dupã paradoxalul gând al Sfinþilor Pãrinþi.

Concluzie

Þinând cont de faptul cã Biserica nu a realizat mereu idealul sãu de sfinþe-
nie, a avut ºi va avea nevoie mereu de un timp al înnoirii, un timp al reformei.
Conciliul al II-lea din Vatican reprezintã o sintezã a acestor eforturi ale Bise-
ricii, propunând, în acelaºi timp, o reînnoire comunitarã ºi o reformã structuralã
în toate domeniile, într-o continuã confruntare cu Evanghelia ºi cu semnele
timpului. Toate acestea, cu rãbdare, umilinþã ºi caritate, sub inspiraþia ºi puterea
Duhului Sfânt, pentru ca tot poporul lui Dumnezeu sã creascã în sfinþenie, pânã
la împlinirea escatologicã.

Cf. Y. CONGAR, Credo nello Spirito Santo, 262º.u.14 
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Credem, aºadar, cã, „în vreme ce Cristos, sfânt, nevinovat ºi fãrã patã (Evr
7,26) a venit pentru a ispãºi pãcatele poporului (Evr 2,17), Biserica, incluzând
în sânul ei oameni pãcãtoºi, deopotrivã sfântã ºi având mereu nevoie de puri-
ficare, vesteºte ºi trãieºte necontenit pocãinþa ºi reînnoirea” (LG 8). 

Duhul Sfânt este cel care se aflã înaintea noastrã ºi cheamã pe fiecare om ºi
întreaga Bisericã cãtre moºtenirea deplinã a Împãrãþiei. El este cel care conduce
cauza Evangheliei, trezind în Bisericã, sub lumina sa, marile iniþiative reforma-
toare, misiunea Bisericii, numeroasele opere ºi reforme mereu înnoitoare. Tre-
buie deci sã ascultãm vocea Spiritului Sfânt, sufletul ºi viaþa Sfintei Biserici,
trebuie sã colaborãm la opera Domnului, trebuie sã percepem prezenþa sa ºi sã
ne lãsãm transfiguraþi dupã imaginea sa. Biserica devine, în acest mod, o antici-
pare a împãrãþiei în care Dumnezeu va fi toate în toþi.



SINODALITATEA ªI/SAU CONCILIARITATEA:
EXPRESIE A UNITÃÞII ªI CATOLICITÃÞII BISERICII

Pr. Lect. Dr. ªtefan Lupu
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaºi

În cadrul acestui colocviu teologic, care are ca obiect de discuþii Biserica,
am ales sã prezint o temã foarte mult dezbãtutã în zilele noastre, atât în sânul
fiecãrei Biserici, cât ºi în cadrul dialogului ecumenic. Este vorba despre sinoda-
litate ºi/sau conciliaritate ca expresie a unitãþii ºi catolicitãþii Bisericii. Într-ade-
vãr, tema sinodalitãþii ºi/sau a conciliaritãþii, deºi îºi afundã rãdãcinile în prac-
tica secularã a Bisericii, a cunoscut o nouã relevanþã în dezbaterile ecumenice
actuale, propunându-se ca una dintre cãile maestre  pentru refacerea unitãþii1

Bisericilor creºtine. Totuºi, trebuie sã notãm cã, sub conceptul de sinodalitate,
se ascund diferite interpretãri care au la bazã o concepþie diferitã despre natura
ºi unitatea Bisericii, în funcþie de tradiþia din care provin respectivele Biserici.

Etimologic, sinodalitatea ºi/sau conciliaritatea derivã din termenul synodos/
concilium ºi evocã faptul de a merge împreunã pe acelaºi drum sau de a lua îm-
preunã o decizie, aºa cum fac episcopii atunci când se adunã într-un sinod. Din
punct de vedere teologic însã se impune o primã constatare, ºi anume cã sino-
dalitatea ºi/sau conciliaritatea nu se exprimã doar prin activitatea sinoadelor,
ecumenice sau locale, ci este o dimensiune ontologicã a constituþiei ecleziale.
În sinodalitate ºi/sau conciliaritate se manifestã, la nivelul formal al exercitãrii
puterii ecleziale, principiul comuniunii. Acest principiu are însã o relevanþã
ecleziologicã mult mai vastã decât sinodalitatea însãºi, deoarece cuprinde nu
numai ministeriile în funcþia lor sacramentalã ºi jurisdicþionalã, ci întreaga

 Dintre cãile propuse de actuala dezbatere ecumenicã referitoare la unitatea Bisericii,1

amintim: unitatea ca ºi comuniune a Bisericilor locale; unitatea în diversitate; unitatea dife-

renþiatã în profesiunea de credinþã; unitatea în slujirea lumii; cf. A. MAFFEIS, „La discussione

teologica attuale sull’unità della Chiesa”, Conc. 33/3 (1997) 47-60; P. NEUNER, Ökumenische

Theologie, Darmstadt 1997, 281-296; J.M.R. TILLARD, „«Konziliare Gemeinschaft», «ver-

söhnte Verschiedenheit», Communio-Ekklesiologie und Schwesterkirchen”, în Gemeinsamer

Glaube und Strukturen der Gemeinschaft, Fs. Günther Gaßmann, Frankfurt am Main 1991,

135-156. 
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realitate sacramentalã a Bisericii, care, la nivel ontologic, este comuniune cu
Dumnezeu ºi cu oamenii, iar la nivel structural, comuniune a Bisericilor .2

Pentru a avea o viziune completã a problemei, voi încerca sã prezint, într-un
prim punct, tema sinodalitãþii în dezbaterea ecumenicã actualã, dupã care voi
prezenta aceeaºi temã din perspectiva teologului ortodox Dumitru Stãniloae ºi,
apoi, din perspectiva teologiei catolice, în special a constituþiei dogmatice
Lumen gentium elaboratã de Conciliul al II-lea din Vatican.

1. Tema sinodalitãþii ºi/sau conciliaritãþii 
în dezbaterea ecumenicã actualã

O interesantã evoluþie a avut-o tema sinodalitãþii ºi/sau conciliaritãþii în
sânul Consiliului Ecumenic al Bisericilor (CEB) . Perspectiva unei „comuniuni3

conciliare” s-a impus în timpul celei de a III-a Conferinþe CEB de la New Delhi
(1961), în cadrul discuþiilor referitoare la modelul organic al unitãþii Bisericilor.
Propunându-se acest model de unitate, se pãrea cã Bisericile creºtine tradiþio-
nale nu mai aveau nici un loc legitim. Alternativa care se impunea era ecume-
nismul în locul confesionalismului. În faþa protestelor ridicate de Bisericile
creºtine tradiþionale, care invocau în favoarea lor o istorie ºi o tradiþie mai lun-
gã decât cea pe care o avea CEB-ul, Conferinþa a aprobat un studiu cu privire
la importanþa fenomenului conciliar pentru miºcarea ecumenicã . Studiul a fost4

încredinþat Comisiei Credinþã ºi Constituþie (CCC), care l-a prezentat într-o
schemã fundamentalã la adunarea de la Aarhus din 1964.

Întrucât fenomenul conciliar privea ºi viaþa Bisericilor Ortodoxe, a fost
avansatã ideea de a constitui, în cadrul grupului de studiu, un seminar de studiu
al Pãrinþilor orientali ºi care sã fie condus de teologi orientali ºi occidentali.
Dupã întâlnirile de la Oxford din Anglia (1965) ºi de la Bad Gastein din Austria
(1966), CCC a aprobat, în sesiunea de lucru de la Bristol, documentul Impor-
tanþa fenomenului conciliar pentru miºcarea ecumenicã . Documentul, dupã5

ce scoate în evidenþã raportul dintre Bisericã ºi Conciliu în cele douã perspec-
tive de conciliaritate ºi conciliu, examineazã structura conciliilor ºi încheie cu
constatarea existenþei conciliaritãþii în Biserica contemporanã, dar care, fiind
despãrþitã, nu este pregãtitã încã sã trãiascã în sens plenar conciliaritatea. De

 Cf. E. CORECCO , „Sinodalità”, în NDT, 1446.2

 Cf. A. KESHISHIAN, Conciliar Fellowship: A Common Goal, Geneva 1987.3

 Cf. W.A. VISSER’T HOOFT, ed., Rapport de la Nouvelle Delhi, Londres 1962, 131.4

 FOI ET CONSTITUTION , Nouveauté dans l’oecumenisme, Taizé 1968, 83-98.5



61SINODALITATEA ªI/SAU CONCILIARITATEA

aceea, miºcarea ecumenicã se prezintã ca o mare posibilitate oferitã Bisericilor
de a se exprima cu privire la problemele care le despart.

Câþiva ani mai târziu, adunarea CEB de la Uppsala (1968) a dezvoltat vizi-
unea unei „comuniuni conciliare” a Bisericilor. Dupã mai multe consultãri,
sinodalitatea ºi/sau conciliaritatea a fost stabilitã ca principiu structural, iar
catolicitatea ca esenþã a Bisericii. Scopul pe care trebuiau sã-l urmãreascã Bise-
ricile era cel al unei Biserici care îºi manifestã catolicitatea, comuniunea uni-
versalã cu toate Bisericile, prin faptul cã Bisericile locale, unite în mod organic,
sunt legate între ele într-un mod „conciliar”.

Studiul istorico-teologic despre concilii, promovat de CCC, a fost continuat
la Louvain în 1971 cu un studiu despre Conciliul din Calcedon . Documentul,6

bazându-se pe documentele ºi istoria marelui Conciliu, afirmã din nou cã sino-
dalitatea ºi/sau conciliaritatea este esenþialã pentru viaþa Bisericii ºi se mani-
festã, în moduri diferite ºi la diferite niveluri, în structurile ecleziale. Sinoda-
litatea ºi/sau conciliaritatea implicã în plus unitatea Bisericii, deoarece
conciliile sunt expresia unanimitãþii a acelui consensus fidei din partea credin-
cioºilor, care constituie Biserica una în celebrarea credinþei apostolice ºi a
Euharistiei. Tot la Louvain, CCC a hotãrât sã continue studierea raportului
dintre sinodalitate ºi/sau conciliaritate ºi miºcarea ecumenicã, datoritã impor-
tanþei sale pentru unitatea Bisericii ºi cu scopul de furniza noi elemente pentru
discuþia referitoare la posibilitatea unui viitor Conciliu ecumenic universal .7

La adunarea Comitetului Central al CCC de la Addis Abeba din 1971 a fost
discutatã problema sinodalitãþii ºi/sau conciliaritãþii Bisericii în raport cu pri-
matul , iar la întâlnirea CCC de la Salamanca (1973) sinodalitatea ºi/sau conci-8

liaritatea a fost definitã ca având o relaþie intimã cu unitatea Bisericii , în sensul9

cã Biserica una trebuie înþeleasã ca „o comuniune conciliarã a Bisericilor lo-
cale, ele însele unite în mod autentic”, care „îºi recunosc în mod reciproc mem-
brii ºi ministeriile”. În aceastã comunitate „diferitele Biserici trebuie sã caute
sã pãstreze relaþii solide ºi dinamice cu alte Biserici în cadrul reuniunilor

 FOI ET CONSTITUTION , „Le Concile de Chalcédoine et sa signification”, Ist. 16 (1971) 326-6

336.

 CONSIGLIO ECUM ENICO DELLE CHIESE, Unità della Chiesa e unità del genere umano,7

Bologna 1972, 459-464.

 FEDE E COSTITUZIONE, „Conciliarità e Primato”, Il Regno 16 (1971) 6-7.8

 WORLD COUNCIL OF CHURCHES, What kind of unity. Consultation of Faith and Order,9

Geneva 1973.
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ecleziale convocate pe baza exigenþelor recerute de împlinirea vocaþiei lor
comune”.

Tematica, dezbãtutã pe larg la Salamanca, a avut un ecou enorm în gândirea
ºi discuþiile care au urmat în sânul fiecãrei Biserici ºi a CEB–ului. S-a vorbit
despre etape în vederea realizãrii unitãþii vizibile a Bisericii, în conºtientizarea
de cãtre Bisericile locale a unitãþii deja existente între Biserici; despre recu-
noaºterea reciprocã a eclezialitãþii fiecãrei comunitãþi creºtine din partea celor-
lalte; despre angajamentul fiecãrui creºtin în vederea unei celebrãri comune a
Euharistiei; ºi, în sfârºit, despre o angajare unitarã a creºtinilor, prin cuvânt ºi
faptã, în vederea evanghelizãrii .10

În acest sens s-a exprimat ºi adunarea CEB de la Nairobi (1975) , care a11

precizat însã cã sinodalitatea ºi/sau conciliaritatea, din punctul sãu de vedere,
nu înseamnã recunoaºterea modelului de unire organicã, ci descrie, în principal,
raportul dintre Bisericile locale. Acestea sunt autonome, diferite ºi impregnate
contextual de cultura ºi condiþiile lor sociale. Între ele, Bisericile locale sunt
unite ca într-o reþea de raporturi interecleziale, unitate descrisã tocmai ca o „co-
muniune conciliarã”. Dacã pânã acum, conceptul de sinodalitate ºi/sau concilia-
ritate a fost utilizat pentru a descrie raportul dintre Bisericile locale, în dezvol-
tãrile ulterioare el a fost extins ºi la viaþa comunã din interiorul Bisericilor
locale.

2. Sinodalitatea ºi/sau conciliaritatea 
din perspectiva teologului ortodox Dumitru Stãniloae

Reacþiile teologiei ortodoxe faþã de aceastã viziune au fost numeroase ºi
foarte aprinse. Deºi recunoºteau tema sinodalitãþii ºi/sau conciliaritãþii ca fiind
viziunea lor tradiþionalã despre unitatea „Bisericilor surori”, teologii ortodocºi
au scos în evidenþã ambiguitatea termenului „conciliaritate” ºi s-au angajat sã
lãmureascã semnificaþia expresiei „catolicitate conciliarã” . De fapt, în per-12

spectiva ortodoxã, sinodalitatea ºi/sau conciliaritatea exprimã adevãrata naturã
a Bisericii . Afirmaþia cã natura Bisericii este sinodalã nu trebuie însã sã fie13

 WORLD COUNCIL OF CHURCHES, „Councils. Conciliarity and genuinely Universal10

Council”, Study Encounter X/2 (1974).

 Cf. J. DESCHNER, „L’unità visibile, comunità conciliare”, Il Regno 21 (1976) 76-79.11

 Cf. N. LOSSKY, „Conciliarity of the Church”, în Gemeinsamer Glaube..., 117-122.12

 Cf. B. BOBRINSKOY , „The continuity of the Church and Orthodoxy”, ER 16 (1963) 512-13

529; P. DUPREY , „La structure synodale de l’Église dans la théologie orientale”, POC 20

(1970) 123-145; V. LOSSKY , „La conscience catholique: Implications antropologiques du



63SINODALITATEA ªI/SAU CONCILIARITATEA

înþeleasã în sens simplist, ca ºi cum Biserica Ortodoxã ar fi sinodalã întrucât
ia parte la sinoade, sau întrucât sinodul reprezintã autoritatea supremã a Bise-
ricii sau, în sfârºit, întrucât viaþa ei doctrinalã ºi liturgicã se fundamenteazã pe
cele ºapte Concilii ecumenice.

Faptul cã sinodalitatea ºi/sau conciliaritatea reprezintã adevãrata naturã a Bi-

sericii se exprimã concret printr-o serie de evenimente, cum ar fi vechiul obicei

ca consacrarea episcopalã sã fie celebratã de mai mulþi episcopi sau acela cã,

la celebrarea Euharistiei, în timpul cãreia este amintit numele episcopului local

ºi a întregului episcopat, se face mãrturisirea de credinþã catolicã într-un singur

„gând ºi Duh” ºi se ia parte la „împãrtãºirea sfinþilor”.

În concepþia ortodoxã, aºadar, sinodalitatea este strâns legatã de catolicitate.

Mãrturisirea unei singure credinþe nu înseamnã uniformitate, deoarece existã

multe moduri de mãrturisire a unicei credinþe. De fapt, sinodalitatea, ca ºi cato-

licitatea, reprezintã pentru Ortodoxie o unitate în diversitate sau o diversitate

în unitate. Ambele forme trebuie sã fie folosite împreunã. Prototipul acestei

forme de unitate se gãseºte în Sfânta Treime ºi în teologia trinitarã elaboratã de

Pãrinþii capadocieni. Calea ce trebuie urmatã pentru a ajunge la ea este sfinþenia

sau „îndumnezeirea”.

Dintre teologii ortodocºi care au analizat tema sinodalitãþii ºi au propus-o

drept cale de urmat pentru refacerea unitãþii Bisericii cel mai reprezentativ mi

se pare a fi Dumitru Stãniloae. În studiile sale, Stãniloae s-a preocupat mai pu-

þin de aspectul istoric sau juridico-canonic al sinodalitãþii, dar s-a concentrat

mai mult asupra celui dogmatic, cãutând sã defineascã mai întâi fundamentul

ºi natura sinodalitãþii, apoi sã prezinte sinodalitatea episcopalã ca expresie a

comuniunii dintre Biserica localã ºi Biserica universalã ºi, în sfârºit, sã arate

relevanþa ecumenicã a sinodalitãþii în actuala dezbatere ecumenicã cu privire

la unitatea Bisericii .14

dogme de l’Église”, Cont. 42 (1963) 76-88; J. MEYENDORFF, Orthodoxie et Catholicité, Paris

1965; A. SCRIM A, „Aperçu orthodoxe sur le sens oecuménique de l’Église”, LV 20 (1965) 439-

503; S. ZANKOW , „Sobornost oder Katholizität”, IKZ 52 (1962) 108-112.

 În cele ce urmeazã voi încerca sã prezint în mod sintetic gândirea lui D. Stãniloae. Pentru14

o analizã mai amplã, trimit la teza mea de doctorat, ªt. LUPU , La sinodalità e/o conciliarità,

espressione dell’unità e della cattolicità della Chiesa in Dumitru Stãniloae (1903-1993), Roma

1999.
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2.1.  Fundamentul ºi natura sinodalitãþii ecleziale

Vorbind despre sinodalitatea eclezialã, Stãniloae afirmã cã ea are un dublu
fundament, natural ºi teologic, ºi cã se manifestã ca o comuniune în Duhul
Sfânt . Fundamentul natural al sinodalitãþii ecleziale constã în faptul cã ome-15

nirea a fost creatã ca un „întreg” identic cât priveºte fiinþa, dar diferit cât pri-
veºte persoanele care îl constituie. În acest context, Stãniloae subliniazã legã-
tura strânsã dintre creaþie ºi economia mântuirii. Într-adevãr, dacã economia
divinã a mântuirii înseamnã extinderea relaþiilor trinitare în lume, aceasta pre-
supune crearea lumii ºi îl priveºte în special pe om. În acest sens, lumea este
o parte a omului ºi o condiþie pentru existenþa ºi creºterea sa, precum ºi pentru
solidaritatea umanã. Pe de altã parte, mântuirea omenirii se proiecteazã asupra
lumii ºi depinde de ea, în sensul cã oamenii primesc harul divin prin elementele
lumii, iar aceasta este destinatã gloriei la care vor participa oamenii în împã-
rãþia lui Dumnezeu. Din crearea omenirii, una cât priveºte fiinþa, dar diferitã
cât priveºte persoanele care o constituie, rezultã caracterul dialogic al fiinþei
umane. Aceasta înseamnã cã intercomunicabilitatea oamenilor este un fapt na-
tural, necesar ºi liber, care se manifestã în gruparea persoanelor umane în fa-
milii ºi naþiuni.

Fundamentul teologic al sinodalitãþii ecleziale rezultã din dogma Preasfintei
Treimi ºi din crearea omului dupã imaginea ºi asemãnarea lui Dumnezeu . Cât16

priveºte dogma Preasfintei Treimi, Stãniloae subliniazã cã mãrturisirea acestui
mister de credinþã confirmã subzistenþa ºi împlinirea persoanelor umane în co-
muniunea trinitarã, întrucât Sfânta Treime reprezintã fundamentul, forþa ºi mo-
delul comuniunii dintre oameni. Contemplarea misterului trinitar, apoi, stimu-
leazã reflecþia ºi creºterea oamenilor în comuniunea divinã, pentru cã aceasta
este o comuniune perfectã între persoane distincte care se pun reciproc în luminã
una pe alta, care se dãruiesc total una alteia, care nu se considerã una pe cealaltã
ca fiind un obiect.

Omul are capacitatea de a participa la comuniunea trinitarã, deoarece a fost
creat dupã imaginea ºi asemãnarea lui Dumnezeu. Creat printr-un act special
al lui Dumnezeu cu trup ºi suflet, omul ocupã o poziþie specialã atât faþã de

 Cf. D. STÃNILOAE, „Natura sinodicitãþii”, StTeol 29 (1977) 605-614.15

 Cf. D. STÃNILOAE, Teologia Dogmaticã ortodoxã, I, Bucureºti 1978, 282-418; IDEM ,16

„Relaþiile treimice ºi viaþa Bisericii”, Ort. 16 (1964) 503-525; IDEM , „Sfânta Treime, structura

supremei iubiri”, StTeol 22 (1970) 165-178; IDEM , „Dumnezeu este iubire”, Ort. 23 (1971)

366-402; IDEM , „Chipul lui Dumnezeu ºi responsabilitatea lui în lume”, Ort. 25 (1973) 347-

362.
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lume, cât ºi faþã de Dumnezeu. Într-adevãr, dacã crearea lumii este o manifestare
a bunãtãþii divine care vrea sã comunice altor fiinþe iubirea sa, participarea
deplinã a lumii la comuniunea trinitarã se realizeazã prin dialogul cu omul.
Dialogul omului cu Dumnezeu a fost fãcut posibil de faptul cã încã de la înce-
put omul a fost creat ca „înrudit” cu Dumnezeu, datoritã sufletului spiritual.
Aceastã „înrudire” se exprimã prin tema biblicã a „imaginii”, care se referã la
comuniunea omului cu Preasfânta Treime ºi, prin urmare, indicã o relaþie con-
ºtientã ºi voluntarã a fiinþei umane cu Dumnezeu.

Trecând la descrierea naturii sinodalitãþii ecleziale, Stãniloae subliniazã,
înainte de toate, cã aceasta reprezintã deplina actualizare în Cristos ºi în Bise-
ricã a sinodalitãþii naturale, adicã a „echilibrului sãnãtos” între unitatea naturii
ºi diversitatea persoanelor, echilibru care a fost „slãbit” de pãcat. Întruparea
Fiului lui Dumnezeu ºi instituirea Bisericii nu au ºters ordinea creaþiei, ci, dim-
potrivã, tocmai aceste evenimente au oferit oamenilor capacitatea de a-ºi dez-
volta la maximum caracterul lor personal, pentru cã, prin Duhul Sfânt, între ei
s-a creat o unitate organicã, în care fiecare îºi îndeplineºte misiunea în armonie
cu ceilalþi pentru binele comun al întregului trup al Bisericii .17

Unitatea organicã ºi simfonicã a Bisericii, trupul mistic al lui Cristos, este
aºadar rodul Duhului Sfânt . Într-adevãr, Duhul Sfânt, revãrsând darurile sale18

asupra tuturor membrilor Bisericii, realizeazã comuniunea acestora ºi creeazã
în fiecare dintre ei conºtiinþa apartenenþei la ceilalþi, în sensul cã fiecare mem-
bru al Bisericii este conºtient de faptul cã darul primit de la Duhul Sfânt este
pentru binele întregului trup al Bisericii ºi, pentru a-l face rodnic, are nevoie de
darurile primite de ceilalþi membri. Prin urmare, graþie prezenþei Duhului Sfânt
în fiecare membru, Biserica este „catolicã”, în timp ce prin varietatea darurilor
complementare ale Duhului Sfânt, Biserica este un întreg armonic ºi bine orân-
duit. De aceea, sinodalitatea este expresia unitãþii organice a trupului mistic al
lui Cristos ºi se manifestã ca ºi comuniune în Duhul Sfânt.

2.2.  Sinodalitatea episcopalã, expresie a comuniunii 
        dintre Biserica localã ºi Biserica universalã

Cât priveºte sinodalitatea episcopalã, reflecþia lui D. Stãniloae s-a concen-
trat mai întâi asupra raportului dintre Biserica localã ºi Biserica universalã, apoi
asupra rolului pe care îl au ministeriile ecleziastice în viaþa sinodalã a Bisericii

 Cf. D. STÃNILOAE, „Natura sinodicitãþii”, 607º.u.17

 Cf. D. STÃNILOAE, „Sfântul Duh ºi sobornicitatea Bisericii”, Ort. 19 (1967) 32-48.18
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ºi, în sfârºit, asupra autoritãþii Bisericii în cunoaºterea ºi interpretarea adevã-
rului revelat.

Raportul dintre Biserica localã ºi Biserica universalã a fost tratat de Stãni-
loae în lumina viziunii ecleziologice tradiþionale despre unitatea ºi catolicitatea
sinodalã a Bisericii . Însã, înainte de a prezenta aceastã concepþie, el aduce o19

serie de critici la adresa ecleziologiei euharistice a lui Afanassieff  ºi a eclezio-20

logiei euharistice universalist-primaþiale a lui Schmemann . Prima susþinea cã21

fiecare Bisericã localã este Bisericã plinã întrucât este centratã pe episcopul
care prezideazã Euharistia ºi, deci, comuniunea cu celelalte Biserici locale nu
este esenþialã pentru integritatea sa eclezialã, în timp ce a doua deducea necesi-
tatea unui primat pentru comuniunea dintre Bisericile locale. Concepþia orto-
doxã tradiþionalã, în schimb, afirmã cã Biserica este în acelaºi timp euharisticã
ºi universalã ºi, prin urmare, fiecare Bisericã localã se bucurã de integritatea
eclezialã întrucât se aflã în comuniune cu Biserica universalã. De aceea, toate
Bisericile locale trãiesc într-o unitate sinodalã ºi între ele existã o „egalitate
simfonicã” în pãstrarea adevãrului.

Referindu-se la trãsãturile caracteristice ale acestei universalitãþi sinodale
a Bisericii, Stãniloae subliniazã, mai întâi, integritatea eclezialã a Bisericii
locale, integritate care derivã din prezenþa integralã a Duhului Sfânt în ea, din
profesiunea de credinþã apostolicã ºi din comuniunea cu Biserica universalã.
Al doilea aspect care caracterizeazã universalitatea Bisericii se referã la unitatea
tuturor comunitãþilor creºtine în aceeaºi credinþã apostolicã, credinþã care este
constituitã nu numai din doctrinã, ci ºi din sacramentele celebrate de ierarhie.
Al treilea aspect priveºte posibilitatea excomunicãrii unei Biserici locale în
cazul în care aceasta se îndepãrteazã de integritatea credinþei apostolice. În
sfârºit, al patrulea aspect al universalitãþii Bisericii afirmã demnitatea egalã a
tuturor Bisericilor locale. Dacã toate comunitãþile euharistice episcopale se
bucurã de integritate eclezialã, rezultã cã nici una nu are o prioritate sau o
superioritate permanentã de drept divin. Datoritã dimensiunii umane a Bisericii,

 Cf. D. STÃNILOAE, „Biserica universalã ºi soborniceascã”, Ort. 18 (1966) 167-198.19

 Între diferitele studii ale acestui teolog ortodox amintim, M. AFANASSIEFF, „La doctrine20

de la primauté à la lumière de l’ecclésiologie”; Ist. 4 (1957) 401-418; IDEM , „Le concile dans

la théologie orthodoxe ruse”, Irén. 35 (1962) 316-339; IDEM , „L’infaillibilité de l’Église, du

point de vue d’un théologien orthodoxe”, în L’infaillibilité de l’Église, 1961, 183-201; IDEM ,

„L’Église qui préside dans l’amour”, în La Primauté de Pierre dans l’Église orthodoxe, Paris-

Neuchâtel 1960; IDEM , „Una Sancta”, Irén. 36 (1963) 436-475.

 Acest tip de ecleziologie este prezentat în A. SCHMEMANN , „La notion de primauté dans21

l’ecclésiologie orthodoxe”, în La Primauté de Pierre dans l’Église orthodoxe.
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o prioritate temporalã ºi prezidenþialã a fost acordatã episcopilor rezidenþi în
centrele politice care aveau o origine apostolicã, pentru soluþionarea proble-
melor inerente existenþei sale în lume.

Unitatea sinodalã a Bisericii este asiguratã de ierarhia ecleziasticã , ierarhie22

care se împarte în ierarhie sacramentalã ºi ierarhie jurisdicþionalã. Ierarhia sa-
cramentalã îºi are originea în sacramentul Preoþiei ºi cuprinde trei grade funda-
mentale: episcopatul, prezbiteratul ºi diaconatul. Din aceste trei grade funda-
mentale derivã ierarhia jurisdicþionalã care, pe lângã unele sarcini administra-
tive, are misiunea de a pãstra comuniunea între membrii ierarhiei sacramentale.

Între ierarhia ecleziasticã ºi poporul eclezial existã un raport de comuniune
ºi complementaritate. Comuniunea ierarhicã se rãspândeºte în mijlocul popo-
rului eclezial, iar acesta completeazã cu slujirea sa funcþiile ierarhiei. În acest
sens, complementaritatea dintre poporul eclezial ºi ierarhie se manifestã în
exerciþiul funcþiilor magisteriale, sacramentale ºi pastorale ale celor trei grade
fundamentale ale Preoþiei, în existenþa ministeriilor laicale ºi în activitãþile
economico-administrative ºi caritativo-sociale ale Bisericii.

Dupã Stãniloae, principiile teologice pe care se fundamenteazã sinodalitatea
ierarhiei sunt trei: principiul comuniunii, principiul originii transcendente a
ministeriului ecleziastic ºi principiul complementaritãþii dintre sinodalitatea
episcopalã ºi sinodalitatea generalã a Bisericii.

Izvorul ºi modelul comuniunii ierarhice este Preasfânta Treime. Comuniunea
trinitarã aratã cã principiul unitãþii nu poate fi o singurã persoanã, ci comuniunea
mai multor persoane. De aceea, unitatea Bisericii se prezintã ca o unitate de co-
muniune, în care persoanele sunt adunate în respectul demnitãþii ºi libertãþii lor,
în timp ce instituþia apare ca expresie a comuniunii lor, iar structurile sunt co-
muniuni între persoane care îndeplinesc aceeaºi slujire.

În al doilea rând, sinodalitatea ierarhiei se bazeazã pe originea transcendentã
a ministeriului ei special în Bisericã. Acest ministeriu special este triplu ºi
constã în vestirea Evangheliei lui Cristos, în sfinþirea credincioºilor prin cele-
brarea sacramentelor ºi în conducerea spiritualã ºi pastoralã a credincioºilor
cãtre împlinirea lor în Dumnezeu. Aceste trei funcþii ale ministeriului ierarhic
– care corespund, de fapt, celor trei funcþii ale lui Cristos Profet, Mare Preot ºi
Rege – converg, de fapt, într-una singurã, adicã lucrarea de sfinþire a credin-
cioºilor. Lucrarea de sfinþire deosebeºte ierarhia ca o categorie de persoane ce

 Cf. D. STÃNILOAE, „Slujirile bisericeºti ºi atribuþiile lor”, Ort. 22 (1970) 462-469; IDEM ,22

„Temeiurile teologice ale ierarhiei ºi ale sinodalitãþii ei”, StTeol 22 (1970) 165-178. 
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au o consacrare specialã, consacrare primitã „de sus” prin sacramentul Preo-
þiei. În acest mod, membrii ierarhiei devin instrumente ale transcendenþei di-
vine ºi au misiunea de a-i ridica pe credincioºi la comuniunea cu Dumnezeu.
Lucrarea de sfinþire a credincioºilor presupune însã comuniunea între toþi sluji-
torii sacri, deoarece toþi participã la aceeaºi funcþie sacerdotalã a lui Cristos ºi,
apoi, misiunea lor constã în a-i aduna pe toþi oamenii în acelaºi Cristos.

Complementaritatea dintre sinodalitatea episcopalã ºi sinodalitatea generalã
a Bisericii rezultã din faptul cã aceste douã comuniuni nu sunt separate sau pa-
ralele, ci se aflã într-un raport de deschidere ºi complementaritate între ele.
Sinodalitatea episcopalã are rolul de a stimula creºterea sinodalitãþii generale
a Bisericii, în timp ce aceasta, susþinutã de Duhul Sfânt, însufleþeºte cu iubirea
sa sinodalitatea ierarhicã. În acest sens, lucrarea de sfinþire sãvârºitã de ierarhie
este completatã de contribuþia credincioºilor care colaboreazã la vestirea Evan-
gheliei, la celebrarea sacramentelor ºi la conducerea pastoralã. Complementa-
ritatea dintre ministeriul ierarhiei ºi celelalte ministerii din Bisericã are un ca-
racter special, pentru cã, pe de o parte, ministeriul ierarhiei reprezintã funda-
mentul din care izvorãsc celelalte ministerii ºi, pe de altã parte, pentru cã
membrii ierarhiei sunt ºi ei membri ai Bisericii care trebuie sã lucreze pentru
mântuirea lor personalã.

În sfârºit, autoritatea Bisericii rezultã din calitatea ei de trup mistic al lui
Cristos în Duhul Sfânt ºi se referã la capacitatea de cunoaºtere ºi pãstrare fãrã
schimbare a adevãrului revelat, precum ºi la capacitatea de a interpreta în mod
autentic Sfânta Scripturã ºi Tradiþia . Capacitatea Bisericii de a cunoaºte ade-23

vãrul nu se identificã însã cu aceea a lui Cristos, ci este o autoritate limitatã,
în sensul cã adevãrul de credinþã nu este o creaþie a ei, ci un dar pe care îl pri-
meºte ca urmare a rugãciunii ºi a cãutãrii asidue. Acest fapt conferã Bisericii
un sens de umilinþã ºi de responsabilitate în faþa lui Cristos. Limita autoritãþii
Bisericii se manifestã în faptul cã ea trebuie sã þinã cont de Revelaþia care a cul-
minat în Cristos ºi a fost fixatã în Sfânta Scripturã ºi în Tradiþie ºi implicã
prezenþa Duhului Sfânt, care o conduce în înþelegerea ºi interpretarea adevã-
rului revelat. Limitarea autoritãþii Bisericii în cunoaºterea ºi interpretarea ade-
vãrului revelat nu înseamnã însã ºi o limitare a vieþii sale în Dumnezeu, ci toc-
mai aceastã limitare îi asigurã autenticitatea vieþii sale în Dumnezeu.

Din faptul cã Biserica este trupul mistic al lui Cristos în Duhul Sfânt rezultã
ºi conºtiinþa comunã a credincioºilor, adicã responsabilitatea comunã faþã de

 Cf. D. STÃNILOAE, „Autoritatea Bisericii”, StTeol 16 (1964) 183-215.23



69SINODALITATEA ªI/SAU CONCILIARITATEA

credinþa fiecãruia ºi a tuturor, în faþa lui Dumnezeu ºi a Bisericii. Într-adevãr,
dacã credinþa este un element fundamental al vieþii creºtine, întrucât deschide
calea spre unirea cu Cristos prin Botez ºi spre comuniunea cu Trupul ºi Sângele
sãu prin Euharistie, rezultã cã membrii Bisericii trebuie sã se simtã uniþi întâi
de toate în credinþã ºi cã prima lor preocupare trebuie sã fie susþinerea reciprocã
ºi creºterea comunã în credinþã. Responsabilitatea comunã cât priveºte pãstrarea
credinþei nu ºterge însã diferenþa dintre slujiri în Bisericã: slujirile sacre au
misiunea de a constata, pregãti ºi propune credincioºilor credinþa, în special cu
ocazia celebrãrii sacramentelor, în timp ce poporul eclezial are rolul de pãzi
credinþa Bisericii ºi de a contribui, alãturi de slujitorii consacraþi, la înþelegerea
ºi gãsirea formulelor celor mai potrivite pentru exprimarea adevãrului de cre-
dinþã.

În acest sens, Stãniloae vorbeºte despre infailibilitatea Bisericii. De fapt, în
concepþia ortodoxã, infailibilitatea se referã la capacitatea Bisericii de a pãstra
fãrã eroare credinþa apostolicã, adicã înþelegerea autenticã a Revelaþiei. Aceastã
capacitate a Bisericii rezultã din faptul cã, graþie darului Duhului Sfânt, ea trã-
ieºte neschimbatã plinãtatea vieþii în Cristos. Infailibilitatea Bisericii se exercitã
în respectul faþã de Revelaþia cuprinsã în Scripturã ºi Tradiþie ºi constã în capa-
citatea de a rãmâne în adevãr ºi în umilinþa de a i se supune fãrã sã adauge
ceva, ci sã scoatã la suprafaþã ceea ce este conþinut în ea. Adevãrul pãzit de Bi-
sericã este viaþa divinã pusã la dispoziþia oamenilor pentru a le asigura creº-
terea infinitã în Dumnezeu. Rãmânerea Bisericii în adevãrul divin nu înseamnã
fixism, ci, graþie asistenþei Duhului Sfânt, creºtere continuã în înþelegerea Re-
velaþiei. Criteriul infailibilitãþii Bisericii este, aºadar, conformarea faþã de adevãr
ºi are ca subiect Biserica întreagã.

Dupã învãþãtura ortodoxã, noteazã Stãniloae, infailibilitatea Bisericii se ma-
nifestã prin ierarhie ºi Sinodul ecumenic. Într-adevãr, episcopul este organul
suprem în a cãrui grijã a fost încredinþatã credinþa poporului eclezial dintr-o
diecezã. Aceastã calitate a episcopului nu este o delegaþie specialã datã de po-
porul eclezial de fiecare datã, ci provine din alegerea ºi consacrarea sa pentru
o diecezã. Ca atare, el are misiunea de a veghea ca credinþa trãitã în dieceza sa
sã fie identicã cu credinþa trãitã în toate celelalte dieceze. De aceea, el este ºi
organul de legãturã dintre dieceza sa ºi Biserica universalã ºi, prin urmare,
trebuie sã se afle într-o comuniune neîntreruptã cu toþi ceilalþi episcopi. Comu-
niunea dintre episcopi a luat forma sinoadelor locale, organizate pe provincii
ecleziastice. La rândul lor, comuniunea dintre sinoadele locale era asiguratã de
mitropoliþi, în calitate de preºedinþi ai sinoadelor locale.
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Sinoadele locale nu au capacitatea de a exprima credinþa în noi formule, ci
doar de a supraveghea împreunã ca credinþa sã fie trãitã corect în respectivele
dieceze, în conformitate cu formulãrile precedente. Capacitatea de a exprima
credinþa în noi formule revine Sinodului ecumenic, adicã a sinodului întregii
Biserici, când este absolut necesar ºi pentru a salva unitatea Bisericii. Aceastã
capacitate a Sinodului ecumenic rezultã din faptul cã episcopii participã la
sinod nu în calitate delegaþi speciali ai diecezelor lor, ci în calitate de exponenþi
ºi pãzitori supremi ai credinþei pãstrate în diecezele lor. Caracterul infailibil al
deciziilor luate de un Conciliu ecumenic ºi deci obligativitatea lor pentru în-
treaga Bisericã rezultã din acordul dintre formula exprimatã de ierarhie ºi cre-
dinþa apostolicã pãstratã de poporul eclezial. Receptarea deciziilor sinodale
este fãcutã de poporul eclezial în mod tacit.

2.3.  Relevanþa ecumenicã a sinodalitãþii

Cât priveºte, în sfârºit, relevanþa ecumenicã a principiului sinodalitãþii, ca
ºi cale maestrã pentru refacerea unitãþii Bisericii, Stãniloae s-a angajat nu
numai în prezentarea relaþiilor ecumenice ale Bisericii Ortodoxe Române , ci24

ºi în definirea principiilor care trebuie sã conducã apropierea dintre Bisericile
creºtine, precum ºi în soluþionarea problemelor ridicate de dialogul ecumenic .25

Dupã el, coordonatele ecumenismului din punct de vedere ortodox sunt ur-
mãtoarele. Prima coordonatã se referã la unirea tuturor Bisericilor în integri-
tatea credinþei apostolice, credinþã trãitã de Biserica nedespãrþitã a primului
mileniu creºtin. Unitatea catolico-sinodalã a Bisericii este o unitate dogmaticã,
ce conciliazã într-o tainicã ºi indisolubilã tensiune unitatea cu diversitatea. Prin
urmare, a doua coordonatã a ecumenismului se referã la unitatea dogmaticã în
diversitatea ºi independenþa Bisericilor locale. În acest sens, unitatea Bisericilor
se realizeazã prin unirea lor în adevãrul revelat, ºi nu printr-o unire de tip politic
sau administrativ. În sfârºit, a treia coordonatã constã în deschiderea Biseri-
cilor faþã de lume. Motivul acestei deschideri derivã din faptul cã Dumnezeu
lucreazã ºi dincolo de frontierele vizibile ale Bisericii. Recunoscând cã
Dumnezeu lucreazã nu numai prin intermediul Bisericii asupra lumii, ci ºi prin
intermediul lumii asupra Bisericii, Bisericile creºtine înþeleg într-o luminã nouã

 Cf., între altele, D. STÃNILOAE, „Relaþiile ecumenice ale Bisericii Ortodoxe Române în24

ultimul sfert de veac”, Ort. 25 (1973) 166-175.

 Cf. D. STÃNILOAE, „Coordonatele ecumenismului din punct de vedere ortodox”, Ort. 1925

(1967) 494-540.
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nu numai Revelaþia, ci ºi creaþia, întruparea Fiului lui Dumnezeu, dimensiunea
cosmicã a mântuirii, comunitatea umanã ºi catolicitatea sinodalã a Bisericii. În
acest mod, se realizeazã ºi o apropiere doctrinalã între ele.

În perspectiva acestor principii ecumenice, Stãniloae a prevãzut o „catoli-
citate deschisã”, înþeleasã ca deschidere dogmaticã ºi spiritualã a Bisericilor
creºtine în vederea refacerii unitãþii dintre ele . La baza acestei „catolicitãþi26

deschise” stã faptul cã în Sfânta Scripturã existã o diversitate de tradiþii ºi sem-
nificaþii, diversitate ce provine din diversitatea acþiunilor lui Dumnezeu în isto-
ria mântuirii. Dacã, în trecut, apropierea unilateralã de sensurile Scripturii a
fost cauzã de separare între creºtini, apropierea catolico-sinodalã de toate sen-
surile Scripturii poate sã devinã astãzi punctul de întâlnire între toþi creºtinii.
Pentru a ajunge la acest punct de întâlnire, Bisericile creºtine trebuie sã evite
ataºamentul unilateral faþã de unul dintre aceste sensuri, pentru cã, de fapt, ele
reprezintã doar realitatea „penultimã”. Ceea ce Bisericile creºtine trebuie sã
caute este, în schimb, realitatea „ultimã”, adicã pe Dumnezeul infinit de bogat
ºi care se manifestã în diferite moduri, dar care urmãreºte un singur scop: reca-
pitularea tuturor lucrurilor în Cristos. De un mare ajutor pentru realizarea apro-
pierii catolico-sinodale pot fi criticile reciproce pe care ºi le fac Bisericile ºi
promovarea unui pluralism teologic sãnãtos.

3. Sinodalitatea ºi/sau conciliaritatea din perspectiva teologiei catolice

Ecleziologia catolicã , care, timp de mai multe veacuri, a dezvoltat conceptul27

de universalitate ºi de catolicitate mai mult în sensul extensiv al termenului,
începând mai ales cu Conciliul al II-lea din Vatican, a început sã vorbeascã
despre sinodalitate ºi/sau conciliaritate în contextul raportului dintre Biserica
localã ºi Biserica universalã ºi al celui dintre colegiul episcopal ºi primatul
papal .28

 Cf. D. STÃNILOAE, „Sobornicitate deschisã”, Ort. 23 (1971) 165-180.26

 Pentru aceastã parte, m-am inspirat din W. AYM ANS, Diritto canonico e comunione27

ecclesiale. Saggi di diritto canonico in prospettiva teologica, Torino 1993, 3-59.

 Cf. E. CORECCO, „Sinodalità”, în NDT, 1431-1456; GRUPPO TEOLOGICO M ISTO, ed., Ecu-28

menismo in Italia. Conciliarità, Quaderni di V.M. Camaldoli, nr. 16 (1973); H. LEGRAND  – J.

MANZANARES – GARCIA Y GARCIA , ed., Chiese locali e cattolicità. Atti del Colloquio inter-

nazionale di Salamanca (8-14 aprile 1996), Bologna 1998; PRO ORIENTE, ed., Konziliarität

und Kollegialität als Strukturprinzipien der Kirche. 1. Theologische Konferenz, 06.07.1970

in Wien, Innsbruck-Wien-München 1975; H.J. SCHULZ, „Église locale et Église universelle”,

POC 31 (1981) 3-22.



72 DIALOG TEOLOGIC 7 (2001)

Cât priveºte raportul dintre Biserica localã ºi Biserica universalã, eclezio-
logii catolici afirmã astãzi cã semnificaþia teologicã a Bisericii locale se funda-
menteazã în primul rând pe faptul cã celebrarea Euharistiei, pe baza cãreia se
edificã Biserica, are loc într-o comunitate localã. În al doilea rând, noþiunea de
Bisericã localã se caracterizeazã prin legãtura sa cu ministeriul pastoral al epis-
copului care prezideazã celebrarea euharisticã, atât personal cât ºi prin prezbiterii
hirotoniþi de el. În al treilea rând, Biserica localã desemneazã o comunitate de
Biserici diecezane care împãrtãºesc o aceeaºi tradiþie culturalã, lingvisticã ºi
etnicã. De aceea, Biserica universalã nu poate exista decât în ºi din Bisericile
locale ºi nu poate fi edificatã decât de ceea ce edificã Biserica localã, adicã de
credinþã ºi sacramente.

Bisericile locale sunt în comuniune între ele prin comuniunea episcopilor lor,
care formeazã un „colegiu”. Noþiunea de colegiu pune accentul pe rolul, în ca-
drul acestei comuniuni, a unui primus între episcopi. Din punct de vedere isto-
ric, prima formã de realizare a comuniunii dintre episcopi a fost participarea
mai multor episcopi la consacrarea unui alt episcop. O altã formã importantã
de realizare a acestei comuniuni a fost sinodalitatea, care s-a manifestat mai
ales în timpul Conciliilor ecumenice. Mitropoliþii ºi patriarhii au un primat ju-
ridic, fiecare în ordinea sa. În aceastã ordine istorico-juridicã, episcopul de
Roma este primul dintre patriarhi, cel care salvgardeazã comuniunea, sinodali-
tatea ºi colegialitatea tuturor episcopilor.

3.1.  „Communio ecclesiarum”, lege constitutivã a unicei Biserici

Cu termenul Ecclesia se indicã atât Biserica universalã, cât ºi multele Bise-
rici locale (particulare). Cu acest mod de exprimare, folosit deja de Biblie ºi ur-
mat de Conciliul al II-lea din Vatican, se indicã o caracteristicã a Bisericii ºi a
constituþiei sale, care exprimã articularea unicei Biserici într-o pluralitate de
Biserici particulare ºi de grupãri de Biserici locale. Specificul acestei structuri
ºi, în special, raportul dintre Biserica universalã ºi Bisericile particulare împre-
unã cu grupãrile lor constituie aspectele centrale ale communio ecclesiarum.

3.1.1.  Ecclesia în limbajul Conciliului al II-lea din Vatican

Conciliul al II-lea din Vatican foloseºte cuvântul ecclesia numai pentru Bi-
serica structuratã episcopal, fie cã e vorba de Biserica prin excelenþã, Biserica
universalã, fie cã e vorba de Bisericile particulare sau grupãrile lor. Acesta co-
respunde ºi limbajului cu care Conciliul vorbeºte despre creºtinãtatea separatã
de unitatea catolicã, fãcând distincþie între ecclesiae ºi communitates eccle-
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siales . Aici, criteriul determinant trebuie vãzut în structura episcopalã sau în29

succesiunea apostolicã, care se aflã la baza acestei structuri . Structura episco-30

palã este, pentru a spune aºa, punctul de sprijin vertical al comunitãþii ecleziale
sau configurarea verticalã a communio ecclesiarum. Punctul de sprijin vertical,
în sine, nu este suficient pentru o deplinã configurare a Bisericii dupã concepþia
catolicã, însã, dupã limbajul Conciliului, este în mãsurã sã pãstreze în viaþã un
„a fi Bisericã”. Elementele fundamentale, constitutive ale Bisericii se pãstreazã
ºi în acele pãrþi ale creºtinãtãþii care nu au structura episcopalã. De aceea, Con-
ciliul vorbeºte despre comunitãþi ecleziale.

3.1.2.  Relaþia reciprocã dintre Biserica universalã ºi Bisericile particulare

În contextul doctrinei despre colegiul episcopal, Conciliul al II-lea din Vati-
can a adus o excelentã contribuþie la definirea raportului dintre Biserica univer-
salã ºi Bisericile particulare. Afirmaþia decisivã în acest sens se gãseºte la arti-
colul 23 din constituþia dogmaticã despre Bisericã. Contextul lasã sã se înþe-
leagã clar cã Biserica particularã despre care se vorbeºte este Biserica
particularã episcopalã, adicã, dupã limbajul tradiþional, dieceza. Despre aceste
Biserici particulare se spune cã ele sunt formate dupã imaginea Bisericii uni-
versale (popor al lui Dumnezeu, trup al lui Cristos) ºi cã unica Bisericã Cato-
licã este constituitã în ele ºi plecând de la ele („in quibus et ex quibus una et
unica Ecclesia catholica exsistit”, LG 23). Cu aceastã afirmaþie, raportul dintre
Biserica universalã ºi Bisericile particulare este exprimat într-o formulã extrem
de concisã, care prezintã elemente compenetrante: unul intrinsec ºi altul ex-
trinsec.

Elementul intrinsec semnificã faptul cã Biserica universalã se constituie în
Bisericile particulare. În acest mod este indicatã, mai întâi, o realitate misticã.
Biserica universalã primeºte, aºadar, o formã concretã în Biserica particularã,
pentru cã aici se realizeazã în mod concret misiunea una ºi unicã a Bisericii
prin cuvânt ºi sacrament. Biserica particularã este, într-un fel, forma vizibilã a
Bisericii universale . Aceasta este o afirmaþie plinã de consecinþe, deoarece31

înseamnã cã, în esenþã, Biserica universalã, cât priveºte conþinutul realizãrii

 Cf. LG  15,8; OE 4,12; UR 3,26; 3, 29; 3, 35; 4, 12; OT 16,36; AG 15, 33; GS 40, 33.29

 Cf. O. SAIER, „Communio” in der Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils. Eine rechts-30

begriffliche Untersuchung, München 1970.

 Cf. K. RAHNER – J. RATZINGER, Episkopat und Primat, QD 11, Freiburg-Basel-Wien31

1961, 13-36.
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fundamentale a Bisericii prin cuvânt ºi sacrament, nu merge mai departe de
ceea ce se realizeazã prin misiunea eclezialã a Bisericii particulare.

Astãzi, oficiul Pontifului Roman este definit, mai ales, ca oficiul unitãþii. Cu
aceasta se evidenþiazã funcþia formalã a oficiului primaþial. Dar ºi colegiul epis-
copal, în ansamblul sãu, are o funcþie formalã. Când papa sau conciliul ecu-
menic expun doctrina Bisericii, aceasta – ca ºi conþinut – nu este altceva decât
învãþãtura pe care o expune episcopul în propria Bisericã particularã. Diferenþa
constã doar în aspectul formal, de exemplu, cercul diferit al celor direct intere-
saþi sau în gradul diferit al caracterului de obligaþie a doctrinei învãþate. Acelaºi
lucru este valabil ºi pentru celebrarea sacramentelor. Nu existã sacramente care
sã aibã o naturã eclezialã doar universalã.

Dacã aici examinãm raportul dintre Biserica universalã ºi Biserica formalã
sub aspect formal, aceasta nu înseamnã cã în joc sunt doar aspectele exterioare
sau de importanþã secundarã. Dimpotrivã, unitatea Bisericii nu este doar o pro-
blemã organizatoricã, ci este obiect de credinþã. În acest sens, aspectul formal
al Bisericii nu este, pentru Biserica însãºi, mai puþin constitutiv pentru realizarea
substanþialã a misiunii ecleziale prin cuvânt ºi sacrament. Se poate observa acest
fapt ºi sub aspect negativ. Dreptul canonic face mereu distincþie între eretici ºi
schismatici. Unul nu se separã mai puþin de unitatea Bisericii decât celãlalt,
însã unul o face cât priveºte aspectul substanþial al unitãþii Bisericii, iar celãlalt
cât priveºte aspectul formal al comunitãþii ecleziale . Când se absolutizeazã32

elementul intrinsec al respectivei formule ecleziologice, dând atenþie doar as-
pectului substanþial al misiunii ecleziale, se ajunge inevitabil la o ecleziologie
care, în Biserica particularã, descoperã o dimensiune complet autonomã. De
fapt, diferitele Biserici particulare sunt juridic legate între ele, numai întrucât
fac referinþã la aceeaºi origine.

Dupã expresiile Conciliului al II-lea din Vatican, ecleziologia catolicã pune,
alãturi de elementul intrinsec ºi egal cu el, elementul extrinsec, în sensul cã Bi-
serica universalã este constituitã din Bisericile particulare. Desigur, Biserica
universalã – cât priveºte conþinutul sãu intrinsec ºi integritatea dimensiunii sale
juridice – este independentã de numãrul Bisericilor particulare din care este
constituitã; însã, pentru dezvoltarea externã a Bisericii este important dacã apar
noi Biserici particulare sau cele vechi dispar. Biserica universalã creºte sau se
micºoreazã în mãsura în care creºte sau se micºoreazã numãrul Bisericilor par-
ticulare.

 Cf. Codul de drept canonic, can. 1325, 2.32
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Cine izoleazã sau absolutizeazã acest element extrinsec al Bisericii blocheazã
posibilitatea de a-i înþelege natura. Cine susþine cã Biserica universalã este con-
stituitã doar din Bisericile particulare ºi nu aminteºte cã Biserica universalã este
constituitã în acelaºi timp de Bisericile particulare ajunge în mod inevitabil la
o imagine a Bisericii caracterizatã nu numai de faptul cã este limitatã la aspecte
pur exterioare, ci ºi de faptul cã, în practicã, hipertrofiazã Biserica universalã
la un singurã diecezã universalã, în care Bisericile particulare nu reprezintã alt-
ceva decât diviziuni administrative organizate juridic pe motive practice. Acest
sistem limitat ar putea fi definit ca un sistem monist.

Prin urmare, scurta formulã ecleziologicã „in quibus et ex quibus” este în
mãsurã sã evite douã concepþii eronate despre Bisericã, dacã se þine cont de am-
bele aspecte. Cine spune cã Biserica se constituie în Bisericile particulare dizolvã
Biserica universalã în Bisericile particulare. În aceastã perspectivã, Biserica
universalã îºi pierde propria existenþã realã ºi se volatilizeazã într-o simplã idee.
Cine spune cã Biserica este constituitã din Bisericile particulare pleacã de la
elemente pur sociologice, care nu sunt adaptate pentru realitatea misticã a Bise-
ricii . În aceastã perspectivã, Biserica particularã se dilueazã în Biserica uni-33

versalã. Scurta formulã ecleziologicã se opune atât principiului autocefaliei, cât
ºi imaginii moniste despre Bisericã ca o unicã diecezã mondialã.

Dupã expresia Conciliului, Biserica universalã apare, aºadar, ca o realitate
tensionatã. Pe de o parte, Biserica universalã existã plenar, dupã propria naturã,
în orice Bisericã particularã. Pe de altã parte, ea este constituitã prin aceste Bi-
serici particulare. Cu alte cuvinte, întrucât este constituitã din Bisericile parti-
culare, Biserica universalã este prezentã în Bisericile particulare. Nu se poate
rupe aceastã relaþie dialecticã fãrã a denatura Biserica în esenþa sa. De aceea,
trebuie sã se evite sã se dea o prioritate mai mare Bisericii universale în defa-
voarea Bisericilor particulare sau, invers, Bisericilor particulare în defavoarea
Bisericii universale . Biserica universalã a fost, încã de la început, ºi „Bisericã34

particularã” sau, cum s-ar spune astãzi, Bisericã localã. Creºterea acestei Bise-
rici ºi naºterea treptatã a Bisericilor particulare nu este altceva decât dezvol-
tarea organicã a ceea ce a caracterizat încã de la început Biserica. A fi Bisericã

 Cf. B. NEUNHEUSER, „Gesamtkirche und Einzelkirche”, în De Ecclesia. Beiträge zur33

Konstitution „Über die Kirche” des Zweiten Vatikanischen Konzils, ed. G. Barauna, Freiburg-

Basel-Wien/Frankfurt 1966, 569.

 Cf. W. AYM ANS, Das synodale Element in der Kirchenverfassung, MTS 3/30, München34

1970, 351-360.
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particularã înseamnã, în primul rând, a face prezentã, într-o situaþie localã con-
cretã, Biserica ca atare în actualizãrile sale.

3.1.3.  Efectele communio ecclesiarum

În aceastã perspectivã, se pune întrebarea ce rol revine grupãrilor de Biserici
particulare? Asemenea Bisericii universale, ºi ele constau în ºi din Biserici par-
ticulare. Într-un fel, se poate spune cã ºi Biserica universalã constã în ºi din
grupãri de Biserici particulare. Existã, totuºi, ºi anumite limite. Grupãrile, ca
atare, prin natura lor, fac prezentã Biserica numai în sfera competenþei lor care,
de regulã, se referã la plinãtatea misiunii Bisericii în acel teritoriu determinat
însã nu cuprinde întreaga autorealizare a Bisericii prin cuvânt ºi sacrament, aºa
cum se întâmplã cu Biserica particularã. În esenþã, grupãrile de Biserici parti-
culare se deosebesc de cei doi poli de referinþã, Biserica universalã ºi Biserica
particularã, prin faptul cã, oricât ar fi de utile pentru integrarea Bisericii univer-
sale, nu sunt totuºi un element constitutiv al acesteia. Când se spune cã Biserica
universalã este constituitã în ºi din grupãrile de Biserici particulare, acest lucru
este valabil în mãsura în care grupãrile sunt ele însele constituite în ºi din Bise-
rici particulare.

Deoarece Biserica universalã nu este un fel de super-Bisericã monoliticã, ce
îºi trãieºte viaþa în mod separat de Bisericile particulare, ci este constituitã de
acestea, ea trebuie sã se reflecte în Bisericile particulare. Acest lucru este vala-
bil ºi în sens invers, adicã fiecare Bisericã particularã trebuie sã se poatã face
vizibilã în Biserica universalã. Din acest motiv, nici o Bisericã particularã nu
poate exista în mod izolat numai pentru sine; ea, în esenþa ei cea mai profundã,
trebuie sã se afle în comuniune cu celelalte Biserici particulare. Biserica parti-
cularã este poporul lui Dumnezeu dintr-un anumit loc, dar nu este întregul popor
al lui Dumnezeu. Cu toate acestea, poporul lui Dumnezeu dintr-un anumit loc
nu este doar o parte din tot. Acest popor, în comuniune cu episcopul diecezan,
prin realizarea spiritualã a cuvântului ºi sacramentului, este condusã de el, în
calitate de pãstor, la o asemenea unitate încât se formeazã o Bisericã particu-
larã, în care este prezentã ºi lucreazã unica Bisericã a lui Cristos.

3.1.4.  Structura ierarhicã a communio ecclesiarum

În faþa unei ecleziologii unilaterale a communio ecclesiarum, s-a ridicat obi-
ecþia cã ea nu þine suficient cont de constituþia ierarhicã a Bisericii, pentru cã
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acordã Pontifului roman doar un rol executiv ºi nu unul constitutiv . Într-ade-35

vãr, trebuie sã se admitã cã scurtã formulã ecleziologicã „in quibus et ex
quibus”, dacã este scoasã din contextul sãu, nu oferã nimic clar pentru a defini
rolul Pontifului în communio ecclesiarum. Trebuie sã notãm cã aceastã for-
mulã, luatã în sine, nu spune nimic nici despre rolul episcopului, mai ales cât
priveºte Biserica sa particularã. Formula ca atare, vrea sã clarifice relaþia dintre
Biserica universalã ºi Biserica particularã, însã, în sine, nu oferã nici o preci-
zare cât priveºte modul în care este constituitã o Bisericã particularã sau în ce
mãsurã este configuratã comuniunea cu celelalte Biserici particulare.

Perplexitãþile ridicate la adresa unei ecleziologii unilaterale a communio
ecclesiarum se bazeazã în special pe preocuparea de a salvgarda structura ierar-
hicã a Bisericii. O concluzie teologicã de acest tip ar apãrea atunci când com-
munio ecclesiarum ar fi izolatã de celelalte principii fundamentale ale Bisericii,
fãcând din ea singurul fundament al ecleziologiei. Dacã admitem cã imaginea
biblicã a Bisericii ca trup al lui Cristos, devenitã ulterior trupul mistic al lui
Cristos, reuºeºte sã caracterizeze structura ierarhicã a Bisericii ca atare (Bise-
rica universalã), prin unirea vizibilã a capului cu trupul, atunci fraza cã Biserica
particularã se configureazã dupã imaginea Bisericii universale face referinþã la
faptul cã ºi Biserica particularã se edificã dupã modelul unitãþii dintre cap ºi
trup.

Spuneam mai sus cã constituþia dogmaticã despre Bisericã vorbeºte despre
communio ecclesiarum în contextul doctrinei despre colegialitatea episcopilor.
Obþinem de aici un alt element pentru clarificarea structurii pe care o are com-
munio ecclesiarum. Folosind imaginea trupului lui Cristos, documentul conciliar
îl numeºte pe Pontiful roman „principiul ºi fundamentul perpetuu ºi vizibil al
unitãþii, atât a episcopilor cât ºi a mulþimii credincioºilor”, în timp ce fiecare
episcop (diecezan) este definit ca „principiul vizibil ºi fundamentul unitãþii în
Biserica sa particularã”. Cu alte cuvinte, aºa cum episcopul diecezan aduce la
unitate o parte a poporului lui Dumnezeu ºi devine elementul constitutiv pentru
respectiva Bisericã particularã, tot la fel comuniunea cu Pontiful roman este
constitutivã pentru unitatea episcopilor ºi a întregului popor al lui Dumnezeu,
pentru unitatea Bisericilor particulare ºi a Bisericii universale.

 Cf. Y. CONGAR, „De la communion des Églises à une ecclésiologie de l’Église univer-35

selle”, în L’Épiscopat et l’Église universelle, Unam Sanctam 39, ed. Y. Congar – B.D. Dupuy,

Paris 1962, 259º.u.
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În acest mod, comuniunea episcopilor, în care fiecare episcop reprezintã
propria Bisericã particularã, ºi toþi împreunã cu papa reprezintã întreaga Bise-
ricã în legãtura pãcii, a iubirii ºi a unitãþii, rezultã a fi punctul de întâlnire ierar-
hicã a communio ecclesiarum. Astfel se clarificã ºi rolul special pe care îl are
Pontiful roman în communio ecclesiarum, din moment ce, potrivit constituþiei
despre Bisericã, cineva devine membrul al colegiului episcopal prin consacrarea
sacramentalã ºi comuniunea ierarhicã cu capul ºi membrii colegiului (cf. LG
22). Împreunã cu consacrarea sacramentalã, comuniunea ierarhicã cu capul are
un caracter constitutiv pentru apartenenþa la colegiu, în timp ce comuniunea cu
ceilalþi membri ai colegiului are un caracter consecutiv. Cel care primeºte din
partea Pontifului roman comuniunea episcopalã se aflã, fãrã îndoialã, în comu-
niune ºi cu ceilalþi episcopi ai Bisericii, dar nu ºi invers. Conciliul defineºte
aceastã structurã „communio hierarchica”. Asemenea colegiului episcopal, ºi
communio ecclesiarum este caracterizatã de aceastã lege structuralã ierarhicã.

În concluzie, communio ecclesiarum se fundamenteazã pe esenþa Bisericii
ºi rezultã din procesul de dezvoltare organicã a Bisericii. Ea este lege constitu-
tivã a unitãþii ecleziale ºi afirmã cã Biserica universalã este constituitã în ºi din
Bisericile particulare. În acest mod, Biserica nu este o Bisericã unicã cu o mul-
þime de diviziuni administrative conduse de episcopi. Însã, Biserica nu este nici
o confederaþie eclezialã, bazatã doar pe unirea voluntarã a mai multor Biserici
particulare. Ca lege constitutivã a unicei Biserici, communio ecclesiarum este
ºi metoda caracteristicã ºi proprie a Bisericii, în care multele membre sunt inte-
grate în singurul ansamblu. Ea este o reprezentare concretã a comuniunii ecle-
ziale preexistente a noului popor al lui Dumnezeu, care trãieºte într-o orânduire
ierarhicã.

3.2.  Conceptul de sinodalitate 
   în ecleziologia Conciliului al II-lea din Vatican 

Conciliul al II-lea din Vatican a ajuns la tema sinodalitãþii graþie reflecþiei
asupra oficiului episcopal. Întâlnim aici trei elemente fundamentale care carac-
terizeazã sistemul sinodal: sinodul ca funcþie a communio ecclesiarum; sinodul
ca instituþie a colegialitãþii episcopale ºi sinodul în vederea exercitãrii puterii
sacre.

3.2.1.  Sinodul ca funcþie a communio ecclesiarum

Redescoperirea Bisericii particulare reprezintã, fãrã îndoialã, unul dintre re-
zultatele cele mai importante ale reflecþiei conciliare despre Bisericã. Desigur,
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aceasta nu înseamnã cã realitatea Bisericii particulare nu ar fi fost prezentã sau
eficace în Bisericã, ci cã interpretarea teologico-canonicã a redescoperit Bise-
rica particularã. Este vorba, aºadar, de rolul care îi revine Bisericii particulare
în sistemul constituþional global al Bisericii. Nu au existat niciodatã îndoieli
serioase asupra faptului cã Biserica particularã este locul în care Biserica îºi
împlineºte misiunea sa. Cu toate acestea este semnificativ faptul cã Conciliul
din Trento, în efortul de a mãri autoritatea episcopilor, nu a gãsit altã cale decât
cea de a formula noi ºi multiple puteri pe care sã le încredinþeze episcopilor în
forma unei delegãri pontificale.

Conciliul al II-lea din Vatican a regãsit rolul constitutiv al Bisericii particu-
lare pentru întreaga Bisericã. El a plecat de la faptul cã Biserica particularã este
în principal locul în care esenþa Bisericii se realizeazã prin cuvânt ºi sacrament.
Conciliul învaþã cã Biserica particularã este „formatã dupã imaginea Bisericii
universale” (LG 23) ºi cã „în ea este cu adevãrat prezentã ºi acþioneazã Biserica
lui Cristos, una, sfântã, catolicã ºi apostolicã” (CD 11). Aceasta înseamnã cã
Biserica particularã este locul în care Biserica face istoric prezentã mântuirea
realizatã în Isus Cristos. Aceasta este o nouã orientare care merge mult mai în
profunzime cât priveºte înþelegerea constituþiei Bisericii: competenþa oficiilor
supra-episcopale, inclusiv instituþiile sinodale ºi oficiul Pontifului Roman, figu-
reazã de acum înainte ca având un rol subsidiar faþã de Biserica particularã.

În acest mod, Conciliul nu numai cã a întãrit poziþia Bisericii particulare, ci
a ajuns la o nouã înþelegere a rolului constitutiv pe care îl care Biserica parti-
cularã în realizarea misiunii salvifice a Bisericii în general. Suntem datori con-
stituþiei Lumen gentium pentru acea formulã care, cu o concizie genialã, afirmã
cã Biserica universalã este constituitã „în ºi din” Bisericile particulare. Aceastã
formulã ne permite sã constatãm cã communio ecclesiarum este legea constitu-
tivã a unicei Biserici, ceea ce înseamnã cã Bisericile particulare îºi pãstreazã
pe deplin acest caracter atunci când pãstreazã comuniunea prestabilitã cu cele-
lalte Biserici particulare.

Încã de la început, au existat multe forme în care s-a exprimat juridic comu-
niunea dintre Bisericile particulare. Au fost, mai întâi, acele instituþii al cãror
scop era cel de a integra Bisericile particulare în comunitatea eclezialã. În a-
ceastã privinþã, un rol foarte important l-au avut grupãrile de Biserici particu-
lare. În aceste grupãri, elementul sinodal al constituþiei Bisericii ºi-a gãsit prima
expresie în forma sinodului provincial ºi, plecând de la acesta, în forme tot mai
ample, pânã la conciliul ecumenic.

Astfel, se poate afirma cã sinodul îºi are locul sãu teologic în communio
ecclesiarum ºi cã are rolul de a face vizibilã comuniunea dintre multele Biserici
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particulare ºi de a le integra în unitatea Bisericii universale. Sinodul este locul
în care este verificatã credinþa comunã a Bisericilor particulare ºi în care se ia
o hotãrâre comunã cât priveºte pãstrarea acestei comuniuni.

Fiecare Bisericã particularã este constituitã dupã imaginea Bisericii univer-
sale, dar nu în sensul cã pãrþile ei se comportã faþã de Biserica particularã aºa
cum se comportã Bisericile particulare faþã de Biserica universalã. Biserica
particularã nu este constituitã „în ºi din” parohii, pentru cã parohia nu are în
sine toate mijloacele misiunii ecleziale.

De aceea, dacã „sinodul” este indicat ca instituþie a comuniunii Bisericilor
episcopale între ele, rezultã cã Biserica particularã nu poate fi locul teologic al
sinodalitãþii. Tradiþia latinã cunoaºte instituþia sinodului diecezan, însã, chiar
prin denumire, acesta se deosebeºte de instituþiile sinodale care leagã între ele
Bisericile particulare, instituþii care, în terminologia latinã, se numesc concilii.

3.2.2.  Sinodul ca instituþie a colegialitãþii episcopale

Desigur, nu este suficient sã indicãm communio ecclesiarum ca locul teologic
al sinodului, pentru a explica ceea ce acesta este. Trebuie sã ne întrebãm, toto-
datã, în ce mod se realizeazã comuniunea dintre Bisericile particulare în sinod.
Sau, formulând altfel întrebarea: orice reuniune de titulari ai oficiilor eclezias-
tice aparþinând Bisericilor particulare este deja sinod, sau e nevoie de realizarea
anumitor elemente constitutive?

Conciliul al II-lea din Vatican ºi-a fundamentat învãþãtura despre colegiali-
tatea episcopalã ºi pe referinþa la conciliile din primele veacuri ºi a subliniat cu
aceasta cã colegialitatea episcopalã ajunge la expresia ei juridicã în sistemul si-
nodal. De fapt, ºi istoria Bisericii dovedeºte cã în orice modificare a configurãrii
sistemului sinodal, episcopii au constituit întotdeauna centrul personal de nere-
nunþat al sinoadelor sau al conciliilor. Cu aceasta se face aluzie la problema
dreptului constituþional al reprezentãrii ecleziale ºi la legitimarea care o funda-
menteazã. Fundamentul reprezentãrii ecleziale se aflã în indisponibilitatea mi-
siunii apostolice.

Fãrã îndoialã, ºi pentru Conciliul al II-lea din Vatican este importantã indis-
ponibilitatea misiunii apostolice, din moment ce a pãstrat diferenþa nu numai
de grad, ci ºi de esenþã între preoþia comunã a credincioºilor ºi preoþia ministe-
rialã-ierarhicã (LG 10). Cu aceasta, sacramentul Ordinului, a cãrui plinãtate
este transmisã prin consacrarea episcopalã (LG 21), constituie fundamentul din
care reprezentanþa eclezialã îºi dobândeºte propria legitimare. Despre episcopi,
constituþia despre Bisericã afirmã cã ei sunt principiul vizibil ºi fundamentul



81SINODALITATEA ªI/SAU CONCILIARITATEA

unitãþii în Bisericile lor particulare (LG 23). Astfel, Biserica particularã îºi aflã
propria unitate constitutivã nu în activitãþi derivate sociologic, ci în oficiul
episcopului diecezan. Din acest rol constitutiv pentru Biserica particularã con-
stituþia Lumen gentium face sã derive funcþia de reprezentanþã a episcopului,
atunci când declarã cã din acest motiv fiecare episcop reprezintã propria Bise-
ricã ºi, apoi, cã toþi împreunã cu papa reprezintã Biserica întreagã, în legãtura
pãcii, a iubirii ºi a unitãþii (LG 23).

Prin urmare, episcopii, care reprezintã propriile Biserici particulare, sunt
constitutivi pentru sinoade sau concilii. ªi, plecând de la acest fapt, sinodul
poate fi descris ca o funcþie sau o instituþie a colegialitãþii episcopale.

3.2.3.  Sinodul în funcþie de exercitarea puterii sacre

Care este semnificaþia ºi scopul sinoadelor în Bisericã? Dacã se pleacã de
la afirmaþia generalã cã sinoadele sunt instrumente pentru a face vizibilã reali-
tatea eclezialã, atunci trebuie sã gãsim rãspunsul concret la aceastã întrebare,
fãcând referinþã din nou la învãþãtura conciliarã despre colegialitatea episco-
palã.

În colegiul episcopal, continuã acea slujire specialã, încredinþatã de Cristos
apostolilor (cf. LG 19; 20). Colegiul episcopal este subiectul unei misiuni, al
unei puteri sacre. Conciliul concretizeazã aceastã afirmaþie fundamentalã ºi de-
clarã cã colegiul episcopilor împreunã cu capul sãu este subiect al supremei ºi
deplinei puteri asupra întregii Biserici (LG 22). Despre aceastã putere supremã,
constituþia despre Bisericã ne spune cã este exercitatã în mod solemn prin con-
ciliul ecumenic. Astfel, conciliul ecumenic este indicat ca un forum pentru exer-
citarea puterii supreme a colegiului episcopilor.

Ar fi, desigur, exagerat dacã s-ar încerca sã se defineascã rolul conciliului
ecumenic plecând doar de la acele acte pe care el le emanã în calitate de putere
supremã. Deja simplul fapt al consultãrilor interne conciliare, schimbul la nivel
mondial al experienþelor ecleziale, întâlnirea personalã etc., luate în sine, ar pu-
tea duce la o adevãratã îmbogãþire a Bisericii ºi, în plus, sã aducã cu sine un
real efect de integrare. Oricum, conciliul îºi trage autoritatea sacrã de la puterea
supremã a episcopilor, în virtutea cãreia se poate pronunþa. Este vorba aici de
douã aspecte, ºi anume despre definirea autenticã a credinþei ºi despre determi-
narea disciplinei ecleziale comune.

Formele juridice în care se actualizeazã aceastã putere apostolicã supremã
sunt cea consultativã ºi cea deliberativã. Plecând de la rolul pe care îl are Pon-
tiful Roman în conciliul ecumenic ºi care corespunde rolului pe care acesta îl
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are în cadrul colegiului episcopilor, trebuie sã facem distincþie între cazul în
care se delibereazã asupra unei chestiuni de credinþã ºi cel în care se delibe-
reazã asupra aspectelor disciplinare.

Când se delibereazã asupra chestiunilor de credinþã, se are în vedere întot-
deauna mãrturisirea autenticã a credinþei. Este vorba în acest caz de interpre-
tarea revelaþiei realizate în Isus Cristos, fie printr-o expunere pozitivã a credinþei,
fie printr-o judecatã de condamnare ºi care sã fie obligatorie pentru toþi. Din
acest motiv, simplul principiu majoritar nu este aplicabil în aceastã privinþã.
Grija conciliilor ecumenice de a ajunge în privinþa problemelor de credinþã la
o unanimitate moralã este fundamentatã teologic pe faptul cã principiul diversi-
tãþii mãrturiei, existentã deja în colegiul apostolilor, nu se poate rezolva printr-un
principiu de putere. Aici, în sectorul vestirii autentice a cuvântului, se subli-
niazã cã puterea sacrã nu este, prin natura sa, simplã putere în sens lumesc, din
moment ce conþinutul puterii sacre nu este constituit de o voinþã creativã, ci de
o obligaþia spiritualã specialã faþã de adevãrul revelat.

Diferit este cazul în care se iau decizii cu privire la chestiuni disciplinare.
Aici, voinþa creativã joacã fãrã îndoialã un rol mai mare, deoarece trebuie decise
chestiuni discreþionale. Desigur, nici aceste decizii discreþionale nu pot fi inter-
pretate ca simple expresii de putere, deoarece criteriul lor trebuie sã fie întot-
deauna o mai bunã salvgardare a misiunii ecleziale prin cuvânt ºi sacrament.
Însã, de regulã, pot fi imaginate rãspunsuri diferite la problemele ridicate în
acest sector. De aceea, în sfera deliberãrii disciplinare se poate aplica într-o mai
mare mãsurã principiul majoritar.

Indiferent de faptul cã e vorba de chestiuni de credinþã sau de disciplinã, este
vorba, în orice caz, de exerciþiul unei puteri episcopale supreme. În acest sens,
conciliul ecumenic nu se deosebeºte de celelalte instituþii sinodale, care se pot
pronunþa cu un caracter obligatoriu fiecare în propria sferã eclezialã. Constituþia
despre Bisericã dovedeºte aceasta, între altele, prin faptul cã fundamenteazã
colegialitatea episcopalã fãcând referinþã la conciliile provinciale ale Bisericii
primare (LG 22), ale cãror misiune a fost cea de a judeca problemele mai im-
portante pe baza unei consultãri comune ºi de a le reglementa în mod comunitar.

Prin urmare, sinodul este un instrument al funcþiei de conducere episcopale,
în care puterea supremã a episcopilor este exercitatã în mod colegial.

Concluzie

Din aceastã prezentare sinteticã a temei sinodalitãþii ºi/sau conciliaritãþii din
perspectiva teologiei protestante, ortodoxe ºi catolice, o concluzie este certã:
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„sinodalitatea” nu trebuie identificatã pur ºi simplu cu esenþa sinoadelor, ci
poate sã priveascã ºi realitãþi structurate dupã modelul unui sinod ºi care au o
anumitã afinitate cu instituþia sinodului.

În cadrul protestantismului modern, sistemul sinodal se orienteazã dupã mo-
delele autoadministrãrii instituþiilor teritoriale locale sau ale democraþiei parla-
mentare, care trebuie vãzute ca niºte contragreutãþi, de naturã juridico-constitu-
þionalã, la organele de conducere cu caracter administrativ. Pentru Biserica Ca-
tolicã, este strãinã aceastã contrapunere modelatã pe diviziunea puterilor.
Sinoadele sau conciliile sunt instrumente ale funcþiei de conducere a Bisericii.
În acest sens, existã o strânsã afinitate cu sistemul sinodal al Bisericilor Orto-
doxe. Sinoadele catolice se deosebesc de acela nu atât prin structura internã, cât
mai ales prin faptul cã sinoadele din Biserica Ortodoxã presupun o semnificaþie
mult mai relevantã decât în Biserica Catolicã, în special cea Latinã.

Prin urmare, în ambianþa confesionalã, apare clar cã de conceptul de sinod
sunt legate realitãþi cu totul diferite. De aceea, într-o perspectivã istoricã, nu se
poate obþine, nici din dreptul formal sinodal, nici din realitatea concretã a siste-
mului sinodal, o definiþie omnicomprehensivã a conceptului de sinod, care sã
fie valabilã pentru toate timpurile. Aceasta nu înseamnã, desigur, cã nu se pot
descoperi câteva constante istorice, care sunt constitutive pentru sistemul sino-
dal încã de la început. Parcurgând acest drum istoric se poate observa cã, în
general, sistemul sinodal a obþinut, în perioade diferite, configurarea sa speci-
ficã prin douã fapte: nivelul de autoînþelegere eclezialo-teologicã ºi raporturile
de putere dominante, atât intraecleziale, cât ºi politice.

ªi un ultim gând. Spuneam la început cã sinodalitatea ºi/sau conciliaritatea
este propusã astãzi ca una dintre principalele cãi pentru a ajunge la unitatea Bi-
sericilor creºtine. Dupã ce am prezentat concepþia diferitã pe care fiecare Bi-
sericã o are despre aceastã temã, s-ar putea sã rãmânem dezamãgiþi. ªi, totuºi,
sinodalitatea poate sã constituie o cale pentru realizarea unitãþii Bisericii, întru-
cât recere din partea fiecãrei Biserici creºtine o deschidere spiritualã faþã de
celelalte Biserici. Prin aceastã deschidere spiritualã ºi prin acceptarea unui plu-
ralism teologic sãnãtos, fiecare Bisericã creºtinã va putea sã înþeleagã mai bine
ºi mai profund adevãrul Bisericii lui Cristos. Este ca atunci când te afli într-o
bisericã pe a cãrei cupolã este pictatã imaginea lui Cristos Pantocrator. Dacã
o priveºti, þi se pare cã ochii lui Cristos sunt îndreptaþi spre tine. Dacã te miºti,
ochii lui Cristos te însoþesc. Însã, acelaºi lucru îl poate spune ºi un altul care se
aflã pe o poziþie diametral opusã de a ta. În acest caz, cine are dreptate? Tu sau
el? Cristos priveºte la tine, sau la el? Poate amândoi, sau poate nici unul, pentru
cã, de fapt, Cristos nu priveºte nici la tine, nici la el: este o iluzie opticã. Ochii
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lui Cristos nu privesc nici la stânga, nici la dreapta, ci înainte ºi, astfel, poate
sã-i cuprindã cu privirea sa pe toþi cei care privesc la el.

Aplicând aceastã imagine la situaþia diferitelor Biserici creºtine care îºi cautã
unitatea în Cristos, cred cã putem spune cã, în momentul în care o Bisericã se
încãpãþâneazã în a susþine cã posedã în mod exclusiv ºi în întregime Adevãrul
lui Cristos, tocmai prin aceastã atitudine pierde justa înþelegere a realitãþii,
pentru cã, de fapt, Adevãrul lui Cristos nu poate fi „posedat” de cineva, ci este
Adevãrul cel care îi posedã pe toþi cei care se pun în orizontul sãu vizual. Prin
urmare, sinodalitatea ºi/sau conciliaritatea poate sã devinã o cale importantã
pentru refacerea unitãþii Bisericii, numai dacã este aplicatã cu convingerea cã
privirea lui Cristos este îndreptatã nu numai spre mine, ci ºi spre tine ºi cã
amândoi trebuie sã ne bucurãm pentru acest dar ºi sã mergem unul spre celãlalt,
pentru a ne întâlni în acel loc spre care se îndreaptã cu adevãrat privirea lui
Cristos Pantocrator, ºi anume Biserica sa.

Riassunto

Anche se affonda le sue radici nella pratica millenaria della Chiesa, il tema della
sinodalità e/o conciliarità ha conosciuto nei nostri giorni una nuova rilevanza negli
attuali dibattiti ecumenici, poiché è stata proposta come una delle vie maestre per il
rifacimento dell’unità delle Chiese cristiane. Bisogna notare però che sotto il concetto
di sinodalità si nascondono diverse interpretazioni che hanno alla base una diversa
concezione sulla natura e l’unità della Chiesa, a secondo della tradizione dalla cui
provengono le rispettive Chiese.

In questo articolo ci siamo proposti di presentare in modo sintetico il tema della
sinodalità nell’attuale dibattito ecumenico, poi nella teologia di un teologo ortodosso
romeno, Dumitru Staniloae e, alla fine, nella prospettiva della teologia cattolica, in
particolare della Costituzione dogmatica Lumen Gentium.

Dall’analisi di queste tre prospettive, risulta che la sinodalità e/o conciliarità non
si esprime solo attraverso l’attività dei sinodi ecumenici o locali, ma è una dimensione
ontologica della costituzione ecclesiale. Nella sinodalità e/o conciliarità si manifesta,
al livello formale dell’esercizio del potere ecclesiale, il principio della comunione.
Questo principio però ha una rilevanza ecclesiologica più ampia della sinodalità
stessa, poiché comprende non solo i ministeri nella loro funzione sacramentale e
giurisdizionale, ma l’intera realtà sacramentale della Chiesa.



BISERICA ªI ªCOALA: ROLUL LOR ÎN EDUCAÞIE

Pr. Benone Lucaci
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaºi

Pânã acum câþiva ani, a existat o perioadã în care, cel puþin la noi în þarã,
sistemul totalitar ar fi dorit sã transforme aceastã expresie „Biserica ºi ºcoala” în
„Biserica sau ºcoala” sau, mai grav, „Biserica împotriva ºcolii”. Lumea biseri-
ceascã ºi cea laicã erau nevoite sã evolueze oarecum paralel. Delimitarea clarã
dintre cele douã instituþii a devenit un scop explicit al comuniºtilor; se dorea
crearea a douã lumi separate care sã se ghideze dupã reguli distincte, dupã norme
valorice diferite. Biserica a fost toleratã, marginalizatã sau vizatã cel mult ca
un „rãu” necesar . Aceastã separare a fost desigur forþatã ºi total artificialã, im-1

pusã de un sistem pentru care omul trebuia sã renunþe la dimensiunea spiritualã
din viaþa sa, sã îndepãrteze din trãirea sa ceea ce-l fãcea cu adevãrat nobil.

Dupã 1990, lucrurile s-au schimbat în mare mãsurã, dar tocmai aceastã schim-
bare bruscã ne-a gãsit cumva nepregãtiþi în a restabili raporturile naturale ºi
normale dintre Bisericã ºi ºcoalã. Situaþia nou creatã a dat ºi continuã sã dea
naºtere multor întrebãri: Ce legãturã existã între Bisericã ºi ºcoalã? Poate exista
colaborare? Nu cumva Biserica încearcã sã monopolizeze ºi sã ideologizeze un
domeniu care nu-i aparþine? Are Biserica ceva de spus în privinþa ºcolii, are
dreptul sau datoria de a-ºi spune cuvântul atunci când e vorba de probleme care
privesc ºcoala? Biserica ºi ºcoala se pot ajuta reciproc în formarea copiilor ºi
a tinerilor? 

În pofida tuturor controverselor create pe marginea acestor întrebãri, trebuie
sã recunoaºtem cã existã, cel puþin, câteva aspecte esenþiale care leagã aceste
douã instituþii într-un mod fundamental. 

1. Rolul Bisericii în educaþie

Alãturi de familie, care deþine întâietatea în ceea ce priveºte educaþia copiilor,
ºi de alþi factori cu un rol mai mult sau mai puþin pronunþat în educaþie (mass-
media, diferite asociaþii, societãþi, organizaþii etc.), Biserica ºi ºcoala au fost
considerate dintotdeauna ca fiind instituþiile cu un rol determinant în acest sec-
tor. Misiunea Bisericii este aceea de a proclama tuturor Vestea cea bunã a mân-

 C. CUCOª, Educaþia religioasã, repere teoretice ºi metodice, Iaºi 1999, 21.1
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tuirii, de a genera prin botez fãpturi noi ºi de a le educa sã trãiascã în mod
conºtient ca fii ai lui Dumnezeu. Biserica a primit de la însuºi Capul ºi Înteme-
ietorul ei, Isus Cristos, aceastã misiune de a educa, de a învãþa: „Mi s-a dat
toatã puterea în cer ºi pe pãmânt. Drept aceea, mergând, învãþaþi toate neamu-
rile, botezându-le în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, învãþân-
du-le sã pãzeascã toate câte v-am poruncit vouã, ºi iatã eu cu voi sunt în toate
zilele, pânã la sfârºitul veacului. Amin” (Mt 28,19-20). 

Analizând pe scurt aceste cuvinte, ne putem da seama cã autoritatea Bisericii
de a învãþa ºi de a face cunoscutã Vestea cea bunã se întemeiazã pe însãºi voinþa
Învãþãtorului ºi pe puterea pe care el a primit-o, putere cu care i-a investit ºi pe
ucenicii sãi: „Mi s-a dat toatã puterea... drept aceea,... învãþaþi...”. Pe de altã
parte, aceste cuvinte ale lui Isus sunt ultimele pe care el le pronunþã în Evan-
ghelia dupã sfântul Matei ºi, de aceea, Biserica le-a considerat totdeauna ca pe
un fel de testament pe care Isus i l-a lãsat. Oare ce poate avea un caracter mai
„obligatoriu” decât cuvintele lãsate în testament? Deci, Biserica a trãit totdea-
una cu aceastã conºtiinþã cã este învãþãtoare, iar doctrina pe care ea o propune
nu este alta decât cea lãsatã de însuºi Învãþãtorul Cristos. 

Conºtiinþa Bisericii cã trebuie sã înveþe reiese ºi din modul în care se com-
portã apostolii încã de la început. În Faptele Apostolilor, atât Petru (cf. Fap
3,17-25), cât ºi Paul (cf. Fap 13,16-52) au învãþat cum lucreazã Dumnezeu în
istorie ºi cum s-a împlinit istoria Vechiului Testament în persoana lui Isus
Cristos. Paul a stat la Antiohia, la Corint ºi la Efes lungi perioade de timp, în-
vãþându-i pe oameni Cuvântul lui Dumnezeu: „Un an întreg l-au petrecut în
aceastã Bisericã, ºi au învãþat o mare mulþime, astfel cã la Antiohia li se dãdu
discipolilor pentru întâia oarã numele de creºtini” (Fap 11,26); „ªi rãmase la
Corint un an ºi ºase luni, învãþând în mijlocul lor cuvântul lui Dumnezeu” (Fap
18,11); „Paul... luã la o parte discipolii ºi învãþã zi de zi în ºcoala lui Tiranos.
Aceasta a durat timp de doi ani, aºa cã toþi locuitorii Asiei au auzit cuvântul lui
Dumnezeu, fie iudei, fie greci.” (Fap 19,9-10). 

De-a lungul secolelor, pânã în zilele noastre, Biserica a continuat sã trans-
mitã întotdeauna învãþãtura lui Cristos nealteratã ºi nu a încetat sã formeze
învãþãtori pentru ca mesajul lui Cristos sã fie dus mai departe. Biserica este
convinsã cã trebuie sã se preocupe de întreaga viaþã a omului, chiar ºi de cea
pãmânteascã, în mãsura în care este legatã de chemarea cereascã ºi, de aceea,
ea are un rol specific în progresul ºi dezvoltarea educaþiei. Noi ne naºtem crea-
turi ale lui Dumnezeu, dar fii ai sãi devenim tot printr-un dar gratuit al lui
Dumnezeu ºi prin colaborarea maternã a Bisericii. A educa în Bisericã înseamnã
a orienta orice persoanã botezatã spre a se recunoaºte fiu adoptiv al lui Dum-
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nezeu ºi a trãi acest dar, astfel încât sã creascã pânã la desãvârºire, aducând
roade bogate. A educa înseamnã a înconjura viaþa cu iubire. Aceasta aºteaptã
lumea de la Bisericã.

În acest sens, se poate spune cã Biserica este o comunitate care educã pentru
cã: 

a) este o comunitate care primeºte pe toþi, fãrã deosebire, unul câte unul; are
o atenþie deosebitã pentru viaþa fiecãrui om, depãºind ispita de a reduce per-
soana umanã la o masã anonimã. Se alãturã fiecãruia cu respect, oferind înþe-
legere ºi ºtiind sã respecte ºi sã promoveze originalitatea fiecãruia;

b) este o comunitate care trãieºte mãrturia. Faptul de a fi primit în Bisericã
îl ajutã pe cel care era singur sã se simtã în armonie cu viaþa comunitãþii, gata
de a recepta mesajele pe care acestea i le oferã, iar mesajul cel mai convingãtor
ºi credibil este acela al mãrturiei propriei vieþi;

c) este o comunitate care evanghelizeazã. Biserica dãruieºte tuturor Cuvântul
lui Dumnezeu, din a cãrui ascultare se naºte ºi se hrãneºte credinþa (cf. Rom
10,17). Prin aceastã credinþã, noi suntem chemaþi sã luãm atitudine faþã de
viaþã, istorie ºi, în general, realitãþile acestei lumi, dupã înþelepciunea ºi jude-
cata lui Dumnezeu însuºi. Acest lucru ne ajutã sã mergem ºi sã trãim în luminã;

d) este o comunitate care celebreazã. Liturgia îl face prezent pe Cristos în
mijlocul nostru ºi opereazã în noi acea transformare profundã care dã naºtere
„omului nou”. Este Cristos însuºi cel care, prin acþiunea liturgicã, se face edu-
cator suprem al Bisericii ºi în Bisericã.

În sintezã, o Bisericã ce primeºte, dã mãrturie, evanghelizeazã ºi celebreazã
este o Bisericã ce educã. 

În altã ordine de idei, Biserica s-a considerat totdeauna ca o mamã care tre-
buie sã educe ºi sã creascã fiii lui Dumnezeu. Aºa cum o bunã mamã se îngri-
jeºte sã-ºi educe copiii cu multã afecþiune, cu multã gingãºie, la fel Biserica
vrea ca sã inunde viaþa copiilor ei în oceanul iubirii infinite a lui Dumnezeu. În
cartea sa Partir avant le jour, Julien Green, într-o paginã admirabilã, o evocã
pe mama sa care îl conducea la primele întâlniri cu Dumnezeu:

Când ea venea sã-mi ureze „noapte bunã”, mã ridicam în picioare în pãtuþul meu
ºi-mi întindeam mânuþele în jurul gâtului ei. În acele momente când eu abia dacã
reuºeam sã articulez unele cuvinte, mã ajuta sã recit împreunã cu ea Tatãl nostru.
Cu capul pe umerii ei, eu repetam cuvintele pe care ea le spunea grav ºi lent în
camera luminatã puþin de o razã de luminã ce venea din salon: „Tatãl nostru...” –
Tatãl nostru – „care eºti în ceruri...” – care eºti în ceruri. Eu mutilam aceste
cuvinte pe care nu le înþelegeam ºi, totuºi, ceva trecea de la mama în mine prin



88 DIALOG TEOLOGIC 7 (2001)

acest murmur. Esenþialul a ceea ce cred astãzi mi-a fost transmis atunci, în
penumbra în care vorbea cea mai mare iubire .2

Cred cã, în acest sens, Biserica intenþioneazã sã se considere mamã. O mamã
care educã pe fiii ei cu privire la ceea ce este esenþial, care vrea sã facã cunos-
cute adevãrurile veºnice, care vrea sã înconjoare viaþa cotidianã cu iubire. Refe-
rindu-se la acelaºi rol al Bisericii, Conciliul al II-lea din Vatican afirma:

Biserica are, aºadar, obligaþia, ca Mamã, de a da fiilor sãi o educaþie prin care
întreaga lor viaþã sã fie pãtrunsã de spiritul lui Cristos; în acelaºi timp, ea oferã
tuturor popoarelor contribuþia sa la promovarea desãvârºirii integrale a persoanei
umane precum ºi la binele societãþii pãmânteºti ºi pentru a construi o lume mai
umanã (GE 3).

Însã, rolul Bisericii în ºcoalã constã în faptul cã ea, pe lângã scopurile cultu-
rale ºi formarea umanã a tinerilor pe care le urmãresc, în general, ºcolile, intro-
duce un element caracteristic ei ºi anume: creeazã în comunitatea ºcolarã o
atmosferã însufleþitã de spiritul evanghelic al libertãþii ºi al iubirii, ajutã copiii
ºi tinerii pentru ca, o datã cu dezvoltarea personalitãþii proprii, sã creascã ºi
conform cu fãptura cea nouã în care au fost transformaþi prin Botez ºi, în sfârºit,
orienteazã întreaga culturã umanã spre vestea mântuirii, astfel încât cunoaºterea
pe care elevii o dobândesc treptat despre lume, viaþã ºi om sã fie luminatã de
credinþã (cf. GE 8). Biserica, aºadar, poate fi consideratã o comunitate care
educã în comuniune, adicã o comunitate care pãtrunde viaþa tinerilor de o dra-
goste revãrsatã de Cristos prin Duh, pentru ca planul iubirii Tatãlui sã se reverse
în fiecare ºi în întreaga lume. 

2. Rolul ºcolii în educaþie

Este poate un non-sens sã vorbim despre rolul ºcolii în educaþie, pentru cã
ºcoala a luat naºtere tocmai din necesitatea de a fi creatã o instituþie care sã aibã
un scop educativ, formativ, pe care sã-l atingã în cadrul unui sistem bine struc-
turat ºi organizat. Deci, ºcoala, prin definiþie, are acest rol. ªi totuºi, privind la
„rezultatele” pe care le are uneori ºcoala, nu putem sã nu ne întrebãm dacã ea
este totdeauna pe deplin conºtientã de menirea ei. Dacã se þine cont de exigen-
þele cele mai profunde ale unei societãþi caracterizate de dezvoltarea ºtiinþificã
ºi tehnologicã, care ar putea duce la depersonalizarea ºi la considerarea omului
ca un numãr într-o masã de oameni ºi dacã se doreºte sã se ofere un rãspuns

 J. GREEN , Partir avant le jour, Paris 1973, 21.2
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adecvat acestei situaþii, rezultã clar cã este necesar ca ºcoala sã fie cu adevãrat
educativã, adicã în mãsurã sã formeze personalitãþi mature ºi responsabile,
capabile sã facã alegeri libere ºi corecte. Tinerii trebuie sã devinã capabili sã
se deschidã în mod progresiv realitãþilor acestei lumi ºi sã-ºi formeze o
concepþie corectã despre viaþã. Configuratã astfel, ºcoala nu implicã numai o
alegere a unor valori culturale, ci, în acelaºi timp, o alegere a valorilor vieþii
care trebuie puse în practicã. De aceea, ea trebuie sã se constituie ca o comu-
nitate în care valorile sunt mijlocite de raporturi interpersonale autentice între
diferiþii membri care o compun. Toate „valorile” care sunt prezentate în ºcoalã
(inclusiv cele religioase), trebuie sã fie explicate ºi propuse spre a se adera la
ele, nu impuse.

O analizã atentã a mai multor definiþii care s-au dat despre ºcoalã  ºi a ten-3

dinþelor inovatoare prezente în mediul ºcolar la diferite niveluri ne permite sã
înþelegem ºcoala ca fiind locul de formare integralã a omului prin asimilarea
sistematicã ºi criticã a culturii. ªcoala, într-adevãr, este locul privilegiat de pro-
movare integralã printr-o întâlnire vitalã cu patrimoniul cultural. Cultura, însã,
pentru a fi educativã, trebuie sã se insereze în problematicile, în situaþiile con-
crete în care se desfãºoarã viaþa copilului ºi a tânãrului. 

Conciliul al II-lea din Vatican descrie astfel rolul ºcolii: 

Între toate mijloacele de educaþie, o importanþã deosebitã o are ºcoala, care, în vir-
tutea misiunii sale, cultivã cu grijã statornicã facultãþile intelectuale, dezvoltã jude-
cata, pune copilul în contact cu patrimoniul cultural moºtenit de la generaþiile
trecute, promoveazã simþul valorilor, pregãteºte pentru viaþa profesionalã ºi, gene-
rând relaþii de prietenie între elevi de firi ºi condiþii diferite, favorizeazã spiritul
de bunã înþelegere (GE 5).

O ºcoalã care nu priveºte astfel lucrurile, poate deveni chiar un obstacol în
dezvoltarea personalitãþii elevului. Din cele scrise pânã acum, reiese necesitatea
ca ºcoala sã-ºi confrunte propriul program de formare, conþinuturile ºi metodele
cu percepþia realitãþii din care se inspirã ºi de care depinde totul în ºcoalã. Orice
persoanã implicatã în ºcoalã trebuie sã cunoascã foarte bine natura ºi scopul
ºcolii, adicã viziunea ºi filozofia ºcolii în care lucreazã. Orice viziune despre
viaþã se fundamenteazã pe o anumitã scarã de valori în care se crede ºi care
conferã dascãlilor autoritatea de a educa. Nu trebuie uitat, apoi, faptul cã ºcoala
lucreazã pentru a construi omul din interior, pentru a-l elibera de toate
obstacolele ce l-ar putea împiedica sã trãiascã pe deplin ca om. De aceea, ea

 Cf. S. CRISTEA, Dicþionar de termeni pedagogici, Bucureºti 1998, 429.3
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trebuie sã porneascã de la un proiect educativ orientat în mod intenþionat spre
promovarea integralã a persoanei.

Este, apoi, datoria ºcolii, în calitatea ei de instituþie educativã, sã scoatã în
evidenþã dimensiunea eticã ºi religioasã a culturii, tocmai în scopul de a activa
dinamismul spiritual al elevului ºi a-l ajuta sã ajungã la acea libertate eticã ce
o presupune ºi o perfecþioneazã pe cea psihologicã. Însã nu se ajunge la aceastã
libertate eticã decât prin confruntarea cu valorile absolute de care depinde sensul
ºi valoarea vieþii umane. Acest lucru trebuie spus deoarece, ºi pe tãrâmul edu-
caþiei, se manifestã tendinþa de a asuma ca parametru al valorilor actualitatea:
abordând astfel lucrurile, existã riscul de a da rãspuns aspiraþiilor trecãtoare ºi
superficiale ºi de a pierde din vedere exigenþele cele mai profunde ale lumii
contemporane. 

În ºcoalã e necesar sã se realizeze prin educaþie acea sintezã dintre credinþã
ºi culturã, care nu trebuie nici pe departe sã îndepãrteze învãþãmântul de la
obiectivul care îi este specific, dar care ajutã, cu siguranþã, elevul sã gãseascã
acel echilibru între axa orizontalã ºi cea verticalã a existenþei, adicã „sã cãlã-
toreascã” în aceastã lume cu picioarele pe pãmânt ºi cu ochii îndreptaþi spre cer.
În mãsura în care materia de la diferitele discipline este prezentatã ca expresie
a spiritului uman care, în deplinã libertate ºi responsabilitate, cautã adevãrul,
aceste discipline devin, într-o oarecare mãsurã, „religioase”, deoarece desco-
perirea ºi recunoaºterea adevãrului de cãtre o disciplinã orienteazã omul spre
cãutarea adevãrului total. Profesorul, pregãtit la propria disciplinã, dacã posedã
ºi înþelepciunea creºtinã, poate transmite elevului sensul lucrurilor pe care le
învaþã ºi-l conduce, astfel, dincolo de cuvinte, spre inima adevãrului integral. 

La nivelul ºcolii, educaþia ajunge într-un stadiu de maximã dezvoltare prin
caracterul programat, planificat ºi metodic al activitãþilor instructiv educative.
Informaþiile care se transmit sunt selectate cu grijã dupã criterii psihopedago-
gice, activitãþile educative se cer a fi structurate respectându-se principiile di-
dactice, sunt folosite metode de predare-învãþare eficiente, sunt propuse valori
ºi atitudini care trebuie apreciate ºi evaluate . Dacã a educa înseamnã a îndruma,4

a forma atitudini ºi dispoziþii ºi a da formã ideilor, se poate spune cã educaþia
este întotdeauna „religioasã”, în sensul cã ea orienteazã totdeauna omul spre
viitor, oferã omului o speranþã, îl ajutã sã gãseascã scopul ºi sensul vieþii, sã
atingã idealurile pe care ºi le-a propus pentru sine ºi pentru societate. 

 C. CUCOª, Educaþia religioasã, repere teoretice ºi metodice, Iaºi 1999, 26-27.4
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ªcolile creºtine, în mod cu totul special, îi pregãtesc pe copii sã devinã cetã-
þeni ai împãrãþiei cerului care, pe de o parte, a fost deja întemeiatã de Cristos,
iar, pe de altã parte, nu-ºi va avea desãvârºirea în aceastã viaþã (cf. Lc 4,18-21;
17,21).

Luând în considerare aceste elemente, rolul deosebit al educaþiei pentru
orice om, accentuãm faptul cã cei care o realizeazã trebuie sã fie persoane cali-
ficate ce posedã, pe lângã cunoºtinþele de specialitate la o disciplinã sau alta,
competenþe psihologice, pedagogice ºi metodice prin care, pe de o parte, sã a-
dopte o atitudine corectã faþã de actul educativ, iar, pe de alta, sã trateze fiecare
copil ca pe o persoanã distinctã, cu specificul sãu, cu ritmul sãu de creºtere ºi
cu personalitatea sa. În acest sens, credem cã unele dintre principiile educaþiei
pe care le foloseºte Biserica (iubirea, dãruirea etc.) pot ºi trebuie sã fie aplicate
ºi în ºcoalã. Toþi dascãlii trebuie sã înþeleagã faptul cã, dacã catedra de la care
ei învaþã nu se transformã în „altar de jertfã”, educaþia nu-ºi atinge scopul. Aºa
cum, la altarul din Bisericã, Cristos - Învãþãtorul se jertfeºte ºi se consumã, la
fel, la „altarul - catedrã” dascãlul trebuie sã se jertfeascã ºi sã se consume, sã
„rupã” din ceea ce ºtie ºi ce este el pentru a oferi cu dragoste ºi generozitate
celor care au venit „sã se împãrtãºeascã” din el. Numai atunci educaþia îºi atinge
scopul. Reversul medaliei se poate aplica ºi la altarul din bisericã, care trebuie
sã devinã catedrã de la care Cristos, prin intermediul preotului, învaþã ºi predicã. 

Iatã cã Biserica ºi ºcoala, împreunã cu familia ºi ceilalþi factori amintiþi la
început, sunt datoare sã colaboreze într-un mod armonios, fiecare cu mijloacele
proprii, la educarea ºi creºterea tinerei generaþii, la pregãtirea viitorului împã-
rãþiei lui Dumnezeu ºi a societãþii.

Riassunto

La relazione tra Chiesa e scuola si fonda particolarmente sulla finalità che am-
bedue seguono: formare l’uomo integrale con una personalità matura e responsabile.
Dopo una piccola introduzione dove è descritta brevemente la situazione locale dopo
’90 per quanto riguarda il rapporto tra Chiesa e scuola, viene messo in risalto il ruolo
fondamentale della Chiesa nell’educazione. La Chiesa è una comunità che educa
perché: è una comunità che accoglie tutti, è una comunità che vive e offre una testi-
monianza, è una comunità che evangelizza ed è una comunità che celebra la liturgia.

La scuola dalla sua parte deve contribuire con i suoi metodi e mezzi alla crescita
della persona umana, essendo responsabile e tenendo conto del fatto che l’uomo inte-
grale e costituito non solo da corpo ma anche dallo spirito e, per capire il mondo con
la sua dinamica, dovrà capire prima il senso della propria vita. Alla fine si è mostrato
come tutte e due queste istituzioni devono e possono collaborare per il bene della so-
cietà e del mondo intero. 



INTERVIURI: Ce spune lumea despre Bisericã?

BISERICA ESTE „BISERICA DE LÂNGÃ CASÃ”

Interviuri cu câþiva oameni de pe stradã,
realizate de S. Lucaciu

Întrebare: Pentru început, aº dori sã vã întreb dacã mergeþi la bisericã?
Rãspuns: Merg.
Î.: Des?
R.: De câte ori am posibilitatea. Mai des.
Î.: De ce mergeþi la bisericã? 
R.: Fiindcã îmi place, fiindcã mã simt mai uºoarã, vin mai uºuratã de la bise-

ricã.
Î.: Mergeþi de micã la bisericã? 
R.: Pãrinþii m-au învãþat sã merg la bisericã ºi, când veneam de la bisericã,

mã simþeam mult mai uºoarã, mult mai fericitã, nu ºtiu cum sã vã spun.
Î.: Dar viaþa, cu necazurile, cu problemele ei, nu v-a împiedicat?
R.: Ba da, m-a împiedicat, dar, oricum, trebuia sã trec obstacolele ºi sã merg

mai departe.
Î.: Ce faceþi când mergeþi la bisericã?
R.: În primul rând, întâi stau la Sfânta Liturghie, mã rog, aºtept sã vinã cu

Sfintele Daruri, sã ne sfinþeascã pãrintele pentru cã ºtie Sfinþia lui foarte bine,
aºtept sã iau Sfânta Anaforã, ºi dupã aceea merg acasã cu ea.

Î.: Staþi la toatã Liturghia?
R.: Da. 
Î.: Vã spovediþi des?
R.: Mãcar de patru ori pe an, mãcar de patru ori.
Î.: Sunteþi mulþumitã de pãrintele paroh?
R.: Da, foarte mulþumitã. Fac parte din parohia C.U.G.-ului. Pãrintele Ouatu

ºi pãrintele Vicovan Vasile sunt niºte pãrinþi, chiar niºte pãrinþi foarte de treabã,
niºte oameni de la care într-adevãr ai ce învãþa.

Î.: Simþiþi prezenþa Bisericii în viaþa generalã a þãrii, din câte se poate vedea
la televizor, din câte se poate citi în ziare? Biserica este prezentã, e absentã,
vorbeºte?

R.: Da! Chiar imediat dupã Revoluþie, am observat cã multã lume vine la bi-
sericã. Înainte, toate bisericile erau goale, toatã lumea se ferea, dar acum vãd
cã toate bisericile sunt pline ºi simt o prezenþã mai activã. E mai multã lume ºi
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se simte totuºi. Scria în Biblie cã, dacã nu ne întoarcem la credinþã, vine sfârºitul
lumii... 

Î.: Aþi avea de reproºat Bisericii? Este ceva ce nu vã place la Bisericã, ceva
ce aþi dori sã se îndrepte?

R.: Nu-mi place de cei care vin ºi cerºesc prin bisericã ºi stau la poarta bise-
ricii. Asta, în primul rând, nu-mi place. În rest, nu am nimic de reproºat.

Î.: Sunteþi de acord cu deschiderea Bisericii Ortodoxe faþã de celelalte Bise-
ricii, în special, dialogul cu Biserica Catolicã? Mai ales în contextul vizitei
Sfântului Pãrinte în România?

R.: Aici ar fi bine ca odatã ºi odatã sã avem sãrbãtorile o datã. De exemplu,
ortodocºii cu catolicii. Sã nu mai fie deosebirea asta. Sunt unii care nu cred ºi
spun cã dacã poate sã învie Isus pentru toþi, sã învie o datã. De ce diferenþa asta
între religii?

Î.: V-a plãcut vizita papei în România?
R.: Da. A fost frumoasã.
Î.: Credeþi cã ar fi bine ca acest lucru sã se repete?
R.: Da’ de ce sã nu se repete?! Poate sã vie în fiecare lunã, din partea noastrã!

E un pelerinaj frumos!
Î.: Ce ne puteþi spune despre tineret? Faþã de când eraþi dumneavoastrã mai

tânãrã, tinerii merg mai mult la bisericã, sunt mai credincioºi?
R.: O parte da, o parte nu. La unii se vede pe feþele lor cã s-au mai dat la

obiceiurile din strãbuni, o parte sunt mai rãi, o parte cu muzica asta, care e în
ultimul rãcnet (sic!), care nu poate s-o suporte nimeni, nu ºtiu!

Un cãlãtor, în garã
Î.: Prima întrebare ar fi dacã mergeþi la bisericã?
R.: Cam rar.
Î.: Mergeþi de mult sau de o bucatã de vreme?
R.: De mult, de când eram tânãr.
Î.: Vã place sã mergeþi?
R.: Îmi place, sigur cã da, dar nu merg aºa de des.
Î.: Ce vã place la bisericã atunci când mergeþi?
R.: Îmi plac, mai cu seamã, Liturghiile.
Î.: Participaþi la întreaga Liturghie sau doar la o parte, în funcþie de timpul

când ajungeþi la bisericã?
R.: La Liturghia întreagã.
Î.: Spuneaþi cã mergeþi rar, cam când ajungeþi pe la bisericã? 
R.: Cam o datã pe lunã, cam aºa.
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Î.: Mergeþi ºi la sãrbãtori?
R.: Da, în special de sãrbãtori.
Î.: ªi ce faceþi când mergeþi la bisericã?
R.: Aprind o lumânare, mã aºez la slujbele care au loc acolo...
Î.: ªtiþi sã daþi rãspunsurile la Liturghie, cu corul?
R.: Nu.
Î.: Vã plac predicile þinute de preot?
R.: Îmi plac.
Î.: Aveþi o bisericã anume unde mergeþi sau intraþi în prima care vã iese în

cale.
R.: Merg în special la biserica care e lângã casã.
Î.: Preotul este om de treabã?
R.: Eu zic cã da, având în vedere cã e intelectual. Regãsesc în bisericã disci-

plina riguroasã pe care o vedeam la mine la serviciu, am lucrat în domeniul
bancar.

Î.: ªi vedeþi aceastã disciplinã în bisericã?
R.: Desigur, deºi sunt ºi credincioºi care sunt numai de faþadã.
Î.: Aveþi o rugãciune preferatã?
R.: Tatãl nostru, pe care o cunosc de mic copil.
Î.: Aþi avea ceva de reproºat Bisericii ca instituþie?
R.: Bisericii nu, dar preoþilor da.
Î.: De exemplu?
R.: Eu consider cã a fi preot care propovãduieºti credinþa ºi milostivenia, nu

ar trebui sã facã abuzuri cu credincioºii. Am avut ocazia sã vãd cum un credin-
cios îl plãtea pe preot pentru o slujbã oarecare ºi acesta din urmã îi spunea „Mai
pune!”. Mai ales în ziua de astãzi, când preoþii sunt, oricum, salarizaþi.

Î.: Credeþi cã aceastã situaþie este generalã sau este o excepþie?
R.: Este generalã, sunt foarte rare cazurile care fac excepþie.
Î.: Credeþi cã mãnãstirile sunt o altã faþã, mai curatã, a Bisericii? 
R.: Da.
Î.: Aþi fost la vreo mãnãstire, într-un pelerinaj?
R.: Nu am fost în mod special, ci în excursii.
Î.: Ce vã place la o mãnãstire?
R.: Îmi place în special faptul cã acolo credinþa este mai profundã.
Î.: De ce?
R.: Poate pentru faptul cã sunt mai izolaþi sau pentru faptul cã îºi trãiesc mai

bine credinþa, e o mentalitate care în lume nu se regãseºte.



95BISERICA ESTE „BISERICA DE LÂNGÃ CASÃ”

Î.: Din experienþa de viaþã pe care o aveþi, credeþi cã, dupã 1989, credinþa a
început sã fie la modã, faþã de perioada de dinainte?

R.: Eu cred cã da, unii o fac de faþadã acuma. Toþi cei care înainte nu cre-
deau ºi erau împotriva Bisericii acum vãd cã tot îºi fac cruce ºi toate celelalte,
ca sã aparã în faþa lumii cã sunt credincioºi.

Î.: ªi ce-ar fi de fãcut, în acest caz?
R.: N-ai ce sã-i faci! Asta e! Îi laºi în plata lui Dumnezeu! 
Î.: Ce pãrere aveþi despre relaþiile dintre Biserici, despre ecumenism? E ºi

aceasta un lucru la modã?!
R.: E ºi asta o modã, care riscã sã rãmânã ceva doar de faþadã. Deºi, cu tim-

pul, se va mai atenua aceastã separare a Bisericilor, pentru cã, din câte am putut
constata din mass-media ºi din ce am vãzut la televizor cã aceste restituiri,
despre care am auzit, nu le-am trãit, cã înainte în Transilvania, catolicii au luat
de la ortodocºi. Înainte de 1989 s-a luat înapoi, iar acum sunt solicitãri pentru
retrocedãri. Sunt discuþii care cred cã vor avea un rezultat, pânã la urmã.

Î.: Ce pãrere aveþi despre vizita papei în România? ªtiþi cã, în 1999, a venit
la Bucureºti?

R.: Da, ºtiu. Eu cred cã papa a avut iniþiativa, în sensul cã vrea sã mai ate-
nueze distanþele care sunt între Biserici.

Î.: Credeþi cã e sincer în aceastã iniþiativã de a ºterge distanþele dintre Biserici? 
R.: Nu ºtiu ce sã cred, dacã el personal face acest lucru sau e pus de alþii.
Î.: Credeþi cã e bine ca Bisericile sã se uneascã într-o zi?
R.: Ar fi cazul, pentru cã, în fond, la baza lor, e aceeaºi dogmã.
Î.: Credeþi cã existã deosebiri importante între Biserici?
R.: Nu ºtiu ce sã spun. Eu am lucrat cu catolicii ºi m-am înþeles foarte bine

cu ei. Nu am avut ce împãrþi. Clerul, poate.
Î.: Credeþi cã unitatea s-ar putea face mai degrabã de jos în sus decât de sus

în jos?
R.: Cred cã da! Nu se poate realiza prin impunere. Toþi odatã dacã ar dori,

s-ar putea sã se unifice.
Î.: Cum comentaþi proverbul „Sã faci ce zice popa, nu ce face popa”?
R.: E un proverb care este ºi va rãmâne de actualitate, pentru cã, de multe

ori, preoþii spun una ºi fac alta. Cunosc, de exemplu, cazul unui preot care a
fost prins cu o femeie pe care tocmai o cununase. Aºa cã, ce sã mai discutãm...
Dacã stai bine sã te gândeºti, omul este fãcut din acelaºi aluat, fie cã-i popã, fie
cã nu.
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În faþa Universitãþii din Iaºi, o studentã la Litere
Î.: Mergeþi la bisericã?
R.: Da, dar nu destul de des.
Î.: De sãrbãtori?
R.: Da, cu ocazia celor patru mari posturi.
Î.: Ce faceþi când mergeþi la bisericã?
R.: Ce face toatã lumea. Mã închin, mã duc sã mã rog pentru sãnãtate, pentru

ce se roagã fiecare om.
Î.: Aveþi o rugãciune specialã pe care aþi învãþat-o sau vã rugaþi din inimã?
R.: Mã rog pentru ziua care urmeazã, pentru ce am nevoie sau ca sã mã sus-

þinã Dumnezeu. 
Î.: Cui vã rugaþi?
R.: Lui Dumnezeu! 
Î.: Aºa, în general?
R.: Da. Nu numesc pe cineva, pur ºi simplu, spun ceea ce vreau ºi mã închin.

Atât.
Î.: Aveþi vreo relaþie mai specialã cu vreun sfânt, de exemplu, Maica Dom-

nului?
R.: Nu. Doar cu sfânta cãreia îi port numele: Elena.
Î.: Simþiþi cã vã ajutã?
R.: Chiar nu m-am gândit la asta! Pur ºi simplu, era ziua mea ºi o respect

pentru cã îi port numele, dar niciodatã nu m-am închinat ei, nici n-am rugat-o
sã mã ajute. Aºa ceva, nu.

Î.: Vã spovediþi?
R.: Da, cel puþin în cele douã posturi mari, de Paºti ºi de Crãciun. Dacã se

poate ºi la celelalte douã..., dacã nu, pe acestea douã le respect în fiecare an.
Î.: Ce simþiþi când mergeþi în bisericã?
R.: Poate puþin mai multã liniºte. Este un loc în care, pur ºi simplu, te simþi

mai bine, cel puþin în cazul meu. Stau liniºtitã, nu trebuie sã-mi fac griji pentru
nimic, stau mai calmã.

Î.: Preferaþi biserica plinã de lume, la Liturghie, sau biserica goalã, liniºtitã?
R.: Mediu, sã nu fie foarte aglomeratã, dar nici goalã. Nu-mi place, de

exemplu, la sãrbãtorile mari, când este foarte multã lume. Îmi place aºa cum e
într-o duminicã obiºnuitã.

Î.: Aveþi o preferinþã pentru o bisericã oarecare sau vã e indiferent, intraþi în
prima bisericã ce vã iese înainte?

R.: Este biserica din localitatea mea natalã, pe care o frecventez, ºi în Iaºi
merg la Cuvioasa Parascheva, la Catedrala Mitropolitanã. Cu excepþia bisericii
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din localitatea mea, nu conteazã, pot sã intru în orice bisericã, bineînþeles, de
cult ortodox.

Î.: N-aþi intra într-o bisericã de altã confesiune?
R.: Ba da, pentru arhitecturã, picturi ºi din curiozitate, pur ºi simplu.
Î.: Aþi intrat?
R.: Nu, chiar n-am intrat, de exemplu, într-o bisericã catolicã.
Î.: Ce vã place într-o bisericã, pe lângã liniºtea ºi pacea pe care v-o aduce?

Ascultaþi predica sau o consideraþi un moment plictisitor al slujbei peste care
se sare?

R.: Nu, ascult predica. Îmi plac pildele care se spun cu aceastã ocazie. De-
pinde ºi de preot, acum. Îmi place cum încearcã sã foloseascã pildele pentru
situaþia de astãzi. Depinde de preot, dacã are darul sã mã atragã, sã-mi placã,
pur ºi simplu, predica lui sau pilda pe care o spune.

Î.: Credeþi cã limbajul preoþilor este învechit, colbuit, arhaic? Trebuie actua-
lizat, adus la zi?

R.: Preotul care este la mine în sat este tânãr. El citeºte din cãrþile sfinte, la
slujbã, dar te poþi înþelege cu el, când vorbeºte în afara bisericii, sau în bisericã,
la spovedanie. Bineînþeles cã trebuie sã respecþi canoanele, dar nu este genul
care sã te punã la zid. Nu cred cã trebuie sã se schimbe. Fiecare interpreteazã
cum vrea Biblia ºi tot ce se spune în bisericã. Depinde, într-adevãr, de preot,
dar, cu toate cã se foloseºte de un anumit limbaj, depinde de modul în care reu-
ºeºte sã-l implementeze ºi sã te facã sã te gândeºti la ceea ce a spus.

Î.: Credeþi cã tinerii sunt atraºi de Bisericã sau e doar o modã?
R.: În general, bãtrânii se duc mai mult la bisericã, dar nu cred cã, dacã ti-

nerii nu se duc la bisericã, cred mai puþin decât cei bãtrâni. Am vãzut cã oame-
nii se duc la bisericã atunci când cer ceva; dupã ce toate celelalte îi dezamã-
gesc, Biserica este ultima la care se recurge. Cred cã tinerii sunt credincioºi, dar
existã alte atracþii în ziua de azi care sunt mai puternice, unde te duci mai de-
grabã decât sã te duci într-o bisericã sã te rogi sau sã stai zece minute. Existã
credinþã, dar poate cã mai intervine ºi ruºinea de a merge la bisericã ºi de a fi
catalogat drept credincios, lucru care nu mai e la modã.

Î.: Ce spuneþi despre vorba „Sã faci ce zice popa, nu ce face popa”?
R.: Cred cã este adevãratã. Cel puþin, ºi eu o respect, o cred.
Vã mulþumesc!
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Î.: Ce este Biserica? Ai vãzut-o? 
R. (Oana): Da. E casa Domnului.
Î.: Ce-þi place în bisericã? 
R.: În bisericã mi-a plãcut prima Sfântã Împãrtãºanie.
Î.: Ai sã mai vii la bisericã? 
R.: Da. 
Î.: De ce vrei sã vii la bisericã? 
R.: Sã mã împãrtãºesc!
Î.: Ce e Biserica? 
R. (Mihai Alexandru): Biserica este casa lui Dumnezeu. 
Î.: Îþi place la bisericã? 
R.: Îmi place foarte mult!
Î.: Ce îþi place la bisericã? 
R.: Mie îmi place mai mult la bisericã altarul.
Î.: Ce-i acolo, pe altar?
R.: Pe altar este Dumnezeu, Isus Cristos pe cruce când a fost rãstignit...
Î.: Astãzi ai fost la prima Împãrtãºanie?
R.: Da, este adevãrat. 
Î.: Ai sã mai vii la bisericã? 
R.: Da, am sã mai vin. Am sã mai vin întotdeauna!
Î.: Ai fost la bisericã? 
R. (Emanuel): Da. 
Î.: ªi þi-a plãcut la bisericã? 
R.: Mi-a plãcut corul. Îmi place sã cânt la cor.
Î.: ªi ce cântece îþi plac þie?
R.: „Sunt copil, Isuse”, „Fericitã-i ziua aceasta”, „Mãrire” ºi atât.
Î.: ªi astãzi ce ai fãcut la bisericã?
R.: M-am împãrtãºit.
Î.: ªi a fost bine? Þi-a plãcut?
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R.: Da.

Î.: Vrei sã mai vii la bisericã?
R.: Da.
Î.: Ce vrei sã mai faci de-acuma la bisericã?
R.: Nu ºtiu!
Î.: Ce e biserica?
R. (Evelina): Biserica este casa Domnului. 
Î.: Dar nu seamãnã cu casa noastrã?
R.: Nu!
Î.: De ce?
R.: Casa noastrã este mai micã.
Î.: Ce-þi place mai mult în casa Domnului? 
R.: Totul!
Î.: Ai sã mai vii?
R.: Da.
Î.: Ce ai sã faci când ai sã mai vii în bisericã?
R.: O sã mã rog.
Î.: Ai sã te spovedeºti, ai sã te împãrtãºeºti?
R.: Da.
Î.: Pe cine primim noi în Sfânta Împãrtãºanie?
R.: Adevãratul trup ºi adevãratul sânge al lui Isus.
Î.: Ce þi-a plãcut la bisericã astãzi? 
R.(Anton-Emilian): Totul!
Î.: Ai sã mai vii?
R.: Da.
Î.: Ce-i frumos la bisericã?
R.: ...
Î.: Corul!
R.: Da!
Î.: ªi dacã ai sã mai vii, ce ai sã faci la bisericã?
R.: O sã mã rog, o sã mã spovedesc.
Î.: Ai sã te baþi cu copiii?
R.: Nu!
Î.: Ce ai vãzut tu la bisericã astãzi?
R. (Anghel Cristian): Eu am vãzut la bisericã, astãzi, prima Sfântã

Împãrtãºanie.
Î.: Cine erau acolo, la prima Sfântã Împãrtãºanie?
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R.: Toþi.

Î.: Toþi care?
R.: Toþi copiii, toþi oamenii.
Î.: ªi pãrintele era?
R.: Nu!
Î.: Dar pãrintele unde era?
R.: La altar.
Î.: El nu fãcea întâia Sfântã Împãrtãºanie, nu?
R.: Nu, el o fãcuse demult!
Î.: Ai sã mai vii la bisericã?
R.: Da.
Î.: Ce ai sã mai faci?
R.: O sã mã împãrtãºesc ºi o sã ascult Liturghia.
Î.: Tu ºtii ce diferenþã este între casa voastrã ºi casa Domnului? 
R. (Alexandra Ioana): Da.
Î.: Ce diferenþã?
R.: Pãi, casa Domnului este sfinþitã...
Î.: De episcop.
R.:... de epixscop (sic!), unde te rogi; de exemplu, în casã obiºnuitã nu te

rogi aºa cum te rogi în casa Domnului.
Î.: ªi ce ai fãcut tu astãzi în casa Domnului? 
R.: M-am împãrtãºit!
Î.: Pentru prima datã?
R.: Da, pentru prima datã.
Î.: ªi cum a fost?
R.: Bine.
Î.: Ai avut emoþii?
R.: Nu.
Î.: De ce?
R.: Pentru cã n-am avut emoþii!
Î.: ªi ce-ai vãzut tu acolo, în bisericã, astãzi?
R.: Pãi, altarul, corul, sacristia...
Î.: Cine era la altar?
R.: Pãrintele.
Î.: ªi la cor?
R.: Oamenii! 
Î.: ªi au cântat frumos?
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R.: Da.

Î.: Tu ai mai vãzut o altã bisericã în afarã de biserica din Sinaia?
R.: Da. 
Î.: Unde?
R.: Bisericile din Bucureºti.
Î.: Toate?
R.: Nu chiar toate, una!
Î.: Care?
R.: Acea ortodoxã.
Î.: ªi care e mai frumoasã?
R.: Pãi, catolica, cã are mai scurtã Slujba!
Î.: Ai sã mai vii la biserica catolicã?
R.: Da.
Î.: De ce?
R.: Ca sã mã spovedesc, ca sã mã împãrtãºesc, ect, ect.! (sic!)
Î.: Da-þi place sã mai vii cu ceilalþi copii în bisericã?
R.: Da.
Î.: ªi ei ce fac?
R.: Pãi, cântã, câteodatã cei care ministreazã citesc, se duc la cãnuþe, patenã.
Î.: De ce vrei tu sã mai vii la bisericã, aºa, în general?
R.: Pãi, ca sã mã împãrtãºesc.
Î.: Sã te spovedeºti, nu?
R.: Da.
Î.: Ce ai fãcut tu azi la bisericã?
R. (Maria): M-am împãrtãºit.
Î.: Pentru prima datã?
R.: Da.
Î.: Ai mai vãzut altã bisericã, în afarã de biserica din Sinaia?
R.: Biserica din Bucureºti.
Î.: Care?
R.: Argeº.
Î.: ªi-i frumoasã biserica?
R.: Da.
Î.: Care-i mai frumoasã?
R.: Biserica catolicã.
Î.: De ce?
R.: Pentru cã... e mai scurtã slujba ºi n-are desene pe sus. 
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Î.: Cine a mai fost astãzi la bisericã?
R.: La bisericã au mai fost mulþi copii ºi oameni.
Î.: Cine erau oamenii ceilalþi?
R.: Pãrinþii copiilor ºi rudele lor.
Î.: ªi de ce au venit la bisericã?
R.: Ca sã-i vadã cum se împãrtãºesc.
Î.: ªi ai tãi te-au vãzut?
R.: Da.
Î.: ªi au fost mulþumiþi?
R.: Da.
Î.: ªi au fost mulþumiþi, ce þi-au spus dupã aceea?
R.: Mi-au spus cã a mers foarte bine.
Î.: Tu ai sã mai vii la bisericã?
R.: Da.
Î.: ªi dacã ai tãi nu mai vin, tu vii?
R.: Da.
Î.: Sigur?
R.: Da.
Î.: Voi douã vã cunoaºteþi?
R. (Azize Elena Maria): Da, sunt cu ea în clasã.
Î.: ªi aþi mai vorbit împreunã înainte de a veni la bisericã?
R.: Da. 
Î.: Despre ce aþi vorbit?
R.: Despre bisericã.
Î.: ªi, cum e?
R.: Am spus cã o sã fie bine!
Î.: ªi v-aþi pregãtit pentru ziua de astãzi?
R.: Da.
Î.: Cum v-aþi pregãtit?
R.: Ne-am îmbrãcat frumos!
Î.: Dar în celelalte zile nu vã îmbrãcaþi?
R.: Ba da!
Î.: Dar astãzi cum v-aþi îmbrãcat?
R.: În alb, uitaþi, nu se vede?
Î.: ªi de ce v-aþi îmbrãcat în alb?
R.: Pãi, dacã avem prima Sfântã Împãrtãºanie!
Î.: ªi ce vrea sã spunã culoarea asta albã?
R.: Curãþarea sufletului.
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Î.: Curãþarea de ce?
R.: De pãcat!
Î.: Nu de zgurã?
R.: Nu!
Î.: Þi-a plãcut biserica?
R.: Da.
Î.: Cum e biserica din Sinaia?
R.: Frumoasã.
Î.: Ai mai vãzut altã bisericã?
R.: Da.
Î.: Unde?
R.: La Curtea de Argeº.
Î.: ªi e frumoasã biserica aceea?
R.: Da.
Î.: E una mai frumoasã decât cealaltã?
R.: Nu.
Î.: De ce sunt frumoase bisericile?
R.: Pentru cã te rogi!
Î.: ªi cine este în bisericã?
R.: Dumnezeu.
Î.: ªi mai sunt ºi oameni în bisericã?
R.: Da.
Î.: Încã douã persoane, mai zice cineva de lângã noi. Cine?
R.: Pãrintele, Isus Cristos...
Î.: ªi pãrintele! Ai sã mai vii la bisericã?
R.: Da.
Î.: Ce ai sã mai faci la bisericã?
R.: Am sã mã rog, am sã mã împãrtãºesc, am sã mã spovedesc ºi am sã

ministrez.
Î.: Îþi place sã ministrezi?
R.: Da.
Î.: ªi ce face un ministrant în bisericã?
R.: Se duce la cãnuþe, dã pace cu pãrintele, dã pace în bisericã, se duce la

patenã, vorbeºte frumos, citeºte lecturile...
Î.: Pentru cine ai sã te rogi când ai sã vii la bisericã?
R.: Pãi, pentru mine!
Î.: Pentru alþii n-ai sã te rogi?
R.: Ba da.
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Î.: Pentru cine vrei sã te rogi?
R.: Pentru mama.
Î.: De ce vrei sã te rogi pentru mama?
R.: Pentru cã o iubesc!
Î.: Ce ai fãcut tu astãzi la bisericã?
R. (Gabriela Emanuela): Astãzi la bisericã am primit prima Sfântã

Împãrtãºanie.
Î.: Tu ai mai vãzut altã bisericã?
R.: Da, la Azuga.
Î.: ªi cum e biserica din Azuga?
R.: Frumoasã.
Î.: E mai frumoasã biserica de aici, din Sinaia?
R.: Da.
Î.: De ce?
R.: Pentru cã þine mai mult Liturghia.
Î.: Cum þine mai mult?
R.: Mai lungeºte predica!
Î.: ªi corul nu cântã?
R.: Ba da!
Î.: Pe cine ai vãzut tu astãzi în bisericã?
R.: Pe pãrintele, mulþi oameni, copiii care au fost la prima Sfântã Împãrtã-

ºanie?
Î.: ªi ce au fãcut oamenii, copiii?
R.: Oamenii ne-au ascultat pe noi, s-au rugat, iar copiii au primit prima

Sfântã Împãrtãºanie, au cântat.
Î.: Acuma ce faceþi voi?
R.: Ne-a chemat pãrintele pentru a mânca.
Î.: Da’ vã place sã mâncaþi?
R.: Da!
Î.: ªi ce vã place sã mâncaþi?
R.: Sarmale..., toate alea.
Î.: Dar casa asta unde stã pãrintele nu-i biserica?
R.: Nu!
Î.: Este altã casã?
R.: Da.
Î.: Dar acolo în bisericã, cine locuieºte?
R.: Domnul nostru Isus Cristos.
Î.: Singur?
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R.: ªi cu Tatãl lui ºi cu Mama... lui.

Î.: Deci ei trei!
R.: Da!
Î.: Tu ai mai fãcut Sfânta Împãrtãºanie pânã acuma?
R. (Diana Daniela): O datã!
Î.: Ai mai fãcut o datã! Bine!
R.: O datã, adicã acuma!
Î.: Acum e pentru prima datã, da?
R.: Da!
Î.: ªi þi-a plãcut în bisericã?
R.: Da!
Î.: Cum e biserica, frumoasã?
R.: Da!
Î.: Ce-i frumos acolo în bisericã? Ce þi-a plãcut cel mai mult acolo?
R.: Totul! 
Î.: Dã-mi un exemplu! Unde îþi place þie mai mult, în faþã, mai la mijloc, mai

în spate?
R.: La altar!
Î.: De ce îþi place la altar?
R.: Este frumos!
Î.: ªi cine este acolo la altar?
R.: Pãrintele!
Î.: Singur?
R.: Da!
Î.: Nu sunt ºi ministranþi?
R.: Ba da!
Î.: ªi þie nu-þi place sã ministrezi?
R.: Ba da!
Î.: ªi ce face ministrantul, ai vãzut?
R.: Îl ajutã pe pãrintele la Slujbã!
Î.: ªi ce face el, cântã ºi se roagã, nu?
R.: Da!
Î.: Bat din palme?
R.: Nu!
Î.: ªi tu unde locuieºti, în Sinaia?
R.: Nu! În Azuga.
Î.: ªi e mai frumoasã biserica din Azuga?
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R.: Nu!

Î.: De ce nu e mai frumoasã?
R.: Toate sunt frumoase!
Î.: Dar acasã cu cine mai stai tu, mai ai vreo sorã, vreun frate?
R.: Da!
Î.: ªi casa voastrã este mare, micã?
R.: Este mare!
Î.: Acolo locuiþi voi?
R.: Da!
Î.: ªi acolo, la biserica din Azuga cine locuieºte?
R.: Isus Cristos cu Tatãl lui ºi cu Mama lui?
Î.: Dar de Duhul Sfânt ai auzit?
R.: Da!
Î.: Este ºi el pe acolo?
R.: Da!
Î.: Ai sã mai vii pe la bisericã?
R.: Da!
Î.: De ce ai sã mai vii la bisericã?
R.: Sã mã rog, sã mã împãrtãºesc, sã mã spovedesc, sã cânt...
Î.: Îþi place sã cânþi?
R.: Da!
Î.: Sã dansezi, nu?
R.: Nu prea.
Î.: De ce nu-þi place sã dansezi? Copiii danseazã, am vãzut!
R.: Nu danseazã în bisericã, la discotecã!
Î.: La ºcoalã mai sunt copii care fac prima Sfântã Împãrtãºanie?
R. (Antonia Oana): Sunt, dar din clasa mea nu sunt! Doar eu împreunã cu

o fatã, pe nume Gabriela, am fost!
Î.: ªi unde aþi fãcut prima Sfântã Împãrtãºanie?
R.: La biserica din Sinaia!
Î.: ªi cum îl cheamã pe pãrintele paroh?
R.: Laurenþiu.
Î.: Mai sunt ºi alþi copiii care au mers la bisericã?
R.: Au fost ºi alþi copii.
Î.: Dar nu din clasã cu tine?
R.: Nu.
Î.: Dar ceilalþi copii din clasã merg la bisericã, ce ai auzit tu?
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R.: Merg.

Î.: Unde, la care bisericã?
R.: La biserica lor.
Î.: Cine-i duce la bisericã?
R.: Pãrinþii.
Î.: Pe tine te-a adus cineva la bisericã?
R.: Mami, pentru cã eu stau în Azuga ºi nu puteam eu singurã.
Î.: Þi-a plãcut la bisericã? 
R.: Da, foarte mult.
Î.: Ce þi-a plãcut mai mult?
R.: Mi-a plãcut sfânta împãrtãºanie ºi, în rest, totul.
Î.: La Azuga spui cã nu-i frumos ca aici, la Sinaia?
R.: Este frumos, dar aicea este mai altfel liturghia.
Î.: De ce?
R.: O þine ºi mai lungã...
Î.: ªi e mai multã lume...
R.: Da.
Î.: Îþi place sã vezi lumea la bisericã?
R.: Da.
Î.: Îþi place sã vezi ºi alþi copii la bisericã?
R.: Da.
Î.: Te mai cunoºti cu unii dintre ei?
R.: Un pic.
Î.: ªi îi saluþi când vii la bisericã?
R.: Da.
Î.: Dupã ce ai fãcut întâia Sfântã Împãrtãºanie, ai sã mai vii la bisericã?
R.: Da. 
Î.: Ce ai sã mai faci la bisericã?
R.: O sã mã împãrtãºesc, o sã mã spovedesc ºi o sã ascult Sfânta Liturghie.
Î.: ªi de ce vrei sã faci tu asta?
R.: Sã mã rog pentru toþi oamenii sã fie bine sã poarte de grijã.
Î.: ªi pentru ceilalþi copii vrei sã te rogi?
R.: Da, pentru toatã lumea!
Î.: Ai auzit cã sunt copii sãraci, copii bolnavi... Te rogi ºi pentru ei?
R.: Da.
Î.: Poþi sã faci ceva sã-i ajuþi?
R.: Depinde.
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Î.: Cu rugãciunea nu poþi sã-i ajuþi?
R.: Da, cel mai mult.
Î.: Cine sunt eu?
R.: Un om!
Î.: Noi facem o comparaþie acuma... Eu sunt?
R.: Dumneavoastrã sunteþi Virgil Ianþu!
Î.: ªi voi?
R.: Noi suntem copiii de la „Copiii spun lucruri trãznite” ºi dumneavoastrã

ne întrebaþi ºi noi spunem lucruri trãznite!
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Interviu cu câþiva credincioºi din N. Bãlcescu,
realizat de W. Dancã

Parohia N. Bãlcescu, cu ocazia hramului bisericii, 24 iunie 2001

Î.: Cu ce vã ocupaþi?
R.: (Iulian): Jupân, acasã!
Î.: Adicã ºomer?
R.: Da, ºomer.
Î.: Aþi fãcut vreo ºcoalã de calificare?
R.: Da, zidar.
Î.: ªi nu aveþi un loc de muncã?
R.: Nu, deocamdatã aºteptãm ºi noi.
Î.: ªi ce vreþi sã faceþi de-acuma?
R.: Acum aºteptãm, sã vedem când gãsim un loc de muncã.
Î.: Vreþi sã lucraþi aici sau aveþi de gând sã plecaþi?
R.: Aici.
Î.: Cu cine vã mai ajutaþi în problema asta? Cu familia?
R.: Cu prietenii.
Î.: Familia vã ajutã sã gãsiþi vreun loc de muncã?
R.: Ne ajutã, dar n-are posibilitãþi.
Î.: Pentru ca sã gãseºti un loc de muncã ai nevoie de bani?
R.: Mai trebuie, drumurile costã.
Î.: Mai ai alþi fraþi acasã?
R.: Am, dar sunt plecaþi.
Î.: Unde sunt plecaþi?
R.: În afarã, în Italia.
Î.: ªi nu vrei sã pleci sã lucrezi în Italia?
R.: Aº vrea, dar n-am cum. Am interdicþie, normal.
Î.: Aici, la Nicolae Bãlcescu, ai venit pentru hram?
R.: Am venit cu prietenii sã mai vizitãm ºi noi comuna oleacã.
Î.: La bisericã ai fost astãzi?
R.: Am fost, am stat pânã s-a terminat slujba.



110 DIALOG TEOLOGIC 7 (2001)

Î.: Þi-a plãcut la bisericã?
R.: Da, cum sã nu! Sunt catolic ºi trebuie sã cred în Dumnezeu.
Î.: ªi cum îþi arãþi tu credinþa?
R.: Sã mã rog, sã mã spovedesc cum trebuie...
Î.: Ai o prietenã?
R.: Am mai multe!
Î.: Vrei sã te cãsãtoreºti?
R.: Deocamdatã, nu.
Î.: Cu prietenii tãi discuþi problema asta, a Bisericii?
R.: Da’ cum! ªi ei sunt credincioºi, normal!
Î.: ªi ce crezi cã poate sã facã Biserica pentru tine?
R.: Sã mã ajute cu sãnãtatea, normal. Mai mult de atât nu pot sã spun nimic.
Î.: Tu poþi sã faci ceva pentru Bisericã? 
R.: Un ajutor sã dau, altceva n-am ce sã dau. Sã mã rog ºi sã ajut cu ce

trebuie.
Î.: Mai ai alþi prieteni care nu sunt catolici?
R.: Nu, îs toþi catolici.
Î.: Ai un prieten sau o prietenã care te întreabã de ce mergi la bisericã?
R.: Nu, nu se bagã nimeni cu religia.
Î.: Deci, e convingerea ta? 
R.: Eu ce vreau sã fac, aia este.
Î.: Iar la bisericã vii din convingere proprie?
R.: Pentru interesul meu, nu pentru cum mã îndeamnã alþii.
Î.: Tu ai servici?
R. (Mihai Budãu): Am avut pânã de Revelion. Însã pentru un milion jumate

nu-mi convine sã muncesc, chiar dacã e de muncã. Am de gând sã plec; mã
chinui din februarie sã obþin o vizã, dar e foarte greu. Aicea n-am ce face.
Pentru un milion jumate, sã muncesc! Numai încãlþãrile fac cinci-ºase sute de
mii ºi vreau, ca orice tânãr, sã-mi permit ºi eu sã ies. Este de muncã, dacã vrei,
dar nu-mi convine pentru un milion jumate.

Î.: Astãzi ai fost la bisericã?
R.: Am fost la bisericã, dar n-am intrat, era lume, ca la orice hram...
Î.: Crezi cã Biserica te poate ajuta sã-þi rezolvi problemele tale de viaþã?
R.: Da, Biserica poate sã te ajute. Preotul poate sã mã ajute, nu sunt numai

sfaturi bune... N-am ce zice, m-a ajutat ºi mã ajutã Biserica întotdeauna.
Î.: Ai o prietenã, prieteni?
R.: O prietenã am avut, acuma nu.
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Î.: ªi cu prietenii tãi mai discuþi problema asta a mersului la bisericã?
R.: Am avut multe discuþii cu privire la Bisericã, religie, cu fel ºi fel de

oameni. Pe mine nu m-a convins nimeni sã mã las de religie.
Î.: Pãrinþii tãi te-au îndemnat sã mergi la bisericã?
R.: Da, întotdeauna. 
Î.: ªi acuma vii pentru cã te îndeamnã pãrinþii sau vii din convingere?
R.: Ei m-au învãþat – a fost datoria lor – ºi eu m-am obiºnuit – asta e. Ei, ca

pãrinþi, te îndeamnã întotdeauna sã mergi la bisericã. Eu ºtiu cã trebuie sã merg,
nu trebuie sã-mi spunã pãrinþii.

Î.: ªi, în mod obiºnuit, când mergi la bisericã, la ce te gândeºti, ce eºti pre-
gãtit sã faci când mergi la bisericã?

R.: Când merg la bisericã, ascult de preot, multe sfaturi, predica...
Î.: Te spovedeºti, te împãrtãºeºti?
R.: Da, mã spovedesc, mã împãrtãºesc, normal, sunt catolic. Da’ n-am nimica

cu ortodocºii, poate sã fie orice religie, nu mã deranjeazã nimica. Poate sã zicã
orice, pe mine nu mã influenþeazã nici o religie.

Î.: Dar dacã te-ar întreba un prieten de-al tãu: „De ce ar trebui sã merg eu la
bisericã?”, tu ce i-ai spune?

R.: Poate sã mã întrebe, nu mã intereseazã. Sunt fel de fel de oameni ºi te
întreabã fel de fel de lucruri. Vin minimum o datã pe sãptãmânã, barem, poate
mai lucrez ici pe colo o lucrare ºi poate în cursul sãptãmânii, mai puþin. Dar o
datã, minimum, duminica dimineaþã e liturghia tineretului ºi acolo merg... cam
atâta.

Maria (61 ani)
Î.: Aþi fost astãzi la bisericã aici?
R.: Da’ cum sã nu! ªi dupã aia am fost la neamuri.
Î.: V-a plãcut la bisericã?
R.: Da’ cum sã nu, Doamne fereºte!
Î.: Ce v-a plãcut?
R.: Toate cele au fost foarte bune. Nu ºtim la alþii, dar la noi ne-a convenit

foarte bine.
Î.: Câþi copii aveþi?
R.: În viaþã acum am cinci ºi trei morþi în cimitir, cu tata împreunã. Am 21

de ani de când sunt fãrã soþ.
Î.: Sunteþi singurã?
R.: Nu singurã, cu copiii, cu Dumnezeu ºi cu sfinþii. Cu altcineva...
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Î.: Îi îndemnaþi pe copii sã meargã la bisericã?
R.: Da’ cum sã nu!
Î.: ªi de ce credeþi cã trebuie sã meargã copiii la bisericã?
R.: Ei, da’ de ce! Pãi, dacã suntem creºtini, pentru ce ºi cine ne îngrijeºte pe

noi?
Î.: Ce trebuie sã facã ei la bisericã?
R.: Sã aibã grijã ca sã asculte evanghelia.
Î.: Sã se spovedeascã?
R.: Sigur cã da, adevãrat!
Î.: Sã se împãrtãºeascã!
R.: Daa, da, da.
Î.: Credeþi cã Biserica poate sã-i ajute pe copiii dumneavoastrã sã se

realizeze?
R.: Dacã Biserica nu ne ajutã, altcineva... nimica nu ne ajutã. În Dumnezeu

avem încredere ºi în Sfânta Fecioarã Maria, cã ei, în ei... nu pot sã zic nimica,
nu pot sã dezvolt! Aºa, pe jumãtate.

Î.: Când mergeþi acasã, mai povestiþi la alþii cã aþi fost astãzi la bisericã?
R.: Cum sã nu!
Î.: ªi ce-o sã le spuneþi?
R.: Ce am auzit. ªi dumneavoastrã aþi vorbit... A fost foarte frumos. Ce-o

sã zicem altceva?
Î.: L-aþi simþit pe Dumnezeu mai aproape?
R.: Cam aºa. La biserica asta se face Sfânta Liturghie mereu înãuntru, dar

dacã nu auzim toate cele, parcã n-a folosit nimica.
Î.: Deci nu s-a auzit bine.
R.: Nu s-a prea se aude afarã toate cele. Eu am fost intratã în bisericã, cã aºa

îmi place mie.
Î.: Cei care au stat afarã n-au auzit, dar cei care au stat înãuntru au auzit, nu?
R.: Cum sã nu, totuºi, cei care au stat înãuntru mai mult au auzit.
Î.: Era lume multã ºi nu încãpea în bisericã?
R.: Alþii nu pot rezista la cãldura care este în bisericã. De asta nu prea intrã

în bisericã.
Î.: Aþi auzit de vizita papei în România?
R.: Sigur cã da.
Î.: Aþi fost atunci la Bucureºti?
R.: Ei, la Bucureºti n-am fost, dar am vãzut la televizor foarte corect. Am

vãzut... aproape era de noi... Am stat pânã la sfârºit, am fost la un nepot ºi am
stat acolo, zic: „Nu ºtiu, dacã mã daþi afarã, mã duc afarã, dar altfel nu mai mã
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duc afarã! Vreau sã vãd pânã ce se urcã în avion Sfântul Pãrinte Papa!” ªi aºa
mi-a plãcut, vai de mine, parcã îl aveam aproape de mine... Tare mi-a plãcut!

Î.: ªi v-a plãcut cã era ºi cu Patriarhul ortodox?
R.: Cum sã nu!
Î.: Cum sunt oameni aceºtia, ortodocºi? Cunoaºteþi oamenii din Biserica

Ortodoxã?
R.: Da’ de unde ºi cum?
Î.: Lucraþi numai acolo, acasã?
R.: Da, în sat. Dar de unde sunteþi dumneavoastrã?
Î.: Eu sunt de la Iaºi, de la o revistã.

O familie din Faraoani (Gheorghe, Cristina, Ana Maria Elisa , Cristian,
Alexandra – 3 copii)

Î.: Aþi venit la bisericã astãzi?
R. (Gheorghe): La o parte din Sfânta Liturghie.
Î.: ªi v-a plãcut?
R. (Gheorghe): Foarte mult.
Î.: Cu ce gând plecaþi de aici, de la hram?
R. (Gheorghe): E vorba, în primul rând de starea sufleteascã pe care ne-a

adus-o liturghia ºi mai puþin celelalte lucruri. Importantã e liturghia din aceastã
sãrbãtoare a acestei comune. Aceasta e importanþa unei zile de hram; în rest,
prea puþin.

Î.: Lucraþi undeva?
R. (Gheorghe): Aici în oraº, la Sudometal – Bacãu.
Î.: ªi vã descurcaþi cu cât câºtigaþi acolo?
R.: Greu.
Î.: ªi dumneavoastrã lucraþi?
R. (Cristina): Sunt casnicã.
Î.: Aveþi grijã de copii?
R. (Cristina): Da, de copii ºi de pãmânt.
Î.: Reuºiþi sã le faceþi pe toate, sã aveþi grijã de copii, sã lucraþi pãmântul, sã

mai mergeþi ºi la bisericã?
R. (Cristina): În general, duminica trebuie sã mergem la bisericã, pentru cã

aºa e credinþa asta a noastrã. Simþi nevoia sã mergi la o Sfântã Liturghie, mãcar
duminicã. În cursul sãptãmânii, mai puþin.

Î.: Ce faceþi duminicã la bisericã?
R. (Cristina): Ne rugãm...
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Î.: Pentru ce vã rugaþi?
R. (Cristina): În general, sã ne ajute Dumnezeu tot timpul. Pentru asta ne

rugãm mai mult. Pentru sufletul nostru, dar mai mult sã ne ajute în continuare,
sã ne meargã mai bine, cã e foarte greu aicea.

Î.: Credeþi cã Biserica poate sã vã ajute cumva?
R. (Gheorghe): Acuma, ca sã fiu exact ºi foarte pragmatic, nu ºtiu Biserica

dacã ne ajutã, dar Dumnezeu ne poate ajuta. Credinþa în Dumnezeu ne ajutã,
Biserica are ºi ea problemele ei, trebuie sã rezolve ºi unele probleme sociale ºi
de religie. Nu putem apela întruna numai la Bisericã, sã ne dea Biserica, sã ne
ajute. Numai noi ne putem ajuta ºi cu ajutorul lui Dumnezeu. Biserica ne ajutã
ea într-un fel oarecare, dar încrederea e în Dumnezeu ºi în puterile noastre de
muncã. Cam ãsta e tot ajutorul de care avem nevoie.

Î.: Tu ai fost la bisericã?
R. (Ana Maria Elisa): Da.
Î.: ªi ce faci tu la bisericã?
R.: Mã rog, sunt atentã la predicã ºi încerc sã înþeleg ceea ce spune preotul.
Î.: Ai fãcut întâia Sfântã Împãrtãºanie? 
R.: Da, fac acuma Mirul.
Î.: Ce-ai fãcut la prima Sfântã Împãrtãºanie?
R.: Am învãþat ce este credinþa ºi cã, dacã am nevoie de ceva, pot sã cer

ajutorul lui Dumnezeu ºi el mã va ajuta într-un fel.
Î.: ªi tu, când mergi la bisericã, pentru cine te rogi?
R.: Mai ales pentru mama, apoi sã învãþ bine ºi pentru fraþii ºi surorile mele

ºi sã mã ajute.
Î.: Nu te rogi ca sã-þi mai dea Dumnezeu o îngheþatã?
R.: Nu.
Î.: Dar el nu-þi dã îngheþatã?
R.: Nu!
Î.: Dar ce-þi dã Dumnezeu? 
R.: Har!
Î.: ªi ce faci cu harul?
R.: Cum sã vã spun... mã ajutã sã fac fapte bune ºi sã fug de ispitã.
Î.: Tu ai fost la bisericã?
R. (Alexandra): Da.
Î.: Îþi place sã mergi?
R.: Da, îmi place.
Î.: ªi ce faci tu la bisericã?
R.: Mã rog pentru familie, sã învãþ bine.
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Î.: În ce clasã eºti?
R.: A doua.
Î.: Ai fãcut întâia Sfântã Împãrtãºanie?
R.: Da.
Î.: ªi pe cine primim noi în Sfânta Împãrtãºanie?
R.: Pe Isus.
Î.: ªi Maica Domnului nu-i în bisericã?
R.: Ba da.
Î.: Cine locuieºte în bisericã?
R.: Dumnezeu, Isus, Sfânta Fecioarã Maria..
Î.: Pãrintele nu locuieºte în bisericã?
R.: Ba da.
Î.: ...Sau lângã bisericã?
R.: ....
Î.: Nu ºtii unde locuieºte?... În bisericã, nu? E mai sigur! Mai sunt ºi alþi

copii la bisericã?
R.: Da, mai sunt.
Î.: ªi tu ce faci, te joci cu copiii sau te rogi?
R.: Mã rog.
Î.: ªi când te joci cu copiii?
R.: Când sunt acasã!
Î.: Despre ortodocºi aþi auzit? Cunoaºteþi persoanele astea?
R. (Gheorghe): Cum sã nu, avem colegi ortodocºi. Nu existã o zi în care sã

n-ai contact cu ei.
Î.: Cum vi se par oamenii ãºtia?
R.: De multe ori am impresia cã-s mai pozitivi ca noi în ale credinþei. Am

numai cuvinte bune faþã de ei.
Î.: Aþi urmãrit când a fost papa în România? Aþi vãzut atunci la televizor?
R.: Da, la televizor.
Î.: ªi era papa împreunã cu patriarhul, cu ceilalþi episcopi ortodocºi?
R.: Detalii sã nu-mi cereþi cã nu pot sã vã dau.
Î.: Aºa, în general.
R.: Noi pânã în 1997 am locuit în Pecica, în judeþul Arad. Acolo, fãcând Bo-

tezul la primii doi copii deja se propaga ideea unirii dintre catolici ºi ortodocºi,
cãci, propriu-zis, credinþa e aceeaºi: ºi noi avem acelaºi Tatãl Nostru ca ºi ei,
Botezul ºi Împãrtãºania, toate celelalte taine. E cam acelaºi lucru ºi la noi ºi la
ei. Eu nu înþeleg care e diferenþa dintre catolici ºi ortodocºi.
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Î.: Aþi fi bucuros sã se uneascã Bisericile?
R.: Eu n-am nimic împotrivã. Pentru cã de unit nu s-au unit. Este vorba sã

se facã o unire între catolici ºi ortodocºi, dar cât ar fi de beneficã sau mai puþin
beneficã asta nu ºtiu. Dar, din moment ce tu ai o credinþã a ta în Dumnezeu, nu
conteazã ce rãsuflã în exterior. Important e ce ai în interiorul inimii.

Î.: Adicã cum o arãþi?
R.: Nu conteazã cum o arãþi, cã aºa, poþi sã vii zi de zi în faþa bisericii, sã te

târâi prin bãnci ºi prin faþa lor ºi ieºi afarã ºi nu mai ºtii ce vorbeºti sau ce ai
vorbit. Important e cât e de tare în sufletul tãu. Ce arãtãm noi pentru exterior
ºi pentru cei care ne privesc asta n-are importanþã. E oglinda, care e falsã.

Î.: V-ar plãcea ca, pe viitor, copiii dumneavoastrã sã meargã la bisericã?
R. (Cristina): Da, cum sã nu, dar ºi acuma, tot timpul. Nici nu trebuie sã le

spun, cã ele sunt obiºnuite sã meargã la bisericã. Chiar ele merg în fiecare
searã.

Î.: Credeþi cã le ajutã în viaþã sã meargã la bisericã?
R.: Da, foarte mult. Eu am simþit asta pe pielea mea. Dacã te rogi, dacã crezi

în Dumnezeu, imposibil sã n-ai reuºitã în ceea ce vrei sã faci în viitor. Am
simþit aºa ceva când am avut o problemã în familie ºi de aia cred în Dumnezeu.

Î.: Dumnezeu v-a ajutat pânã acuma, aþi simþit cã v-a ajutat?
R.: Da. Dacã ne-am dus la bisericã ºi ne-am rugat, da. Dacã nu...
Î.: Am înþeles cã aþi trãit o vreme în Pecica, la Arad. Acolo se fãceau un fel

de Slujbe, aici, la Faraoani, aþi observat vreo diferenþã? Vã simþiþi mai bine în
biserica de la dumneavoastrã de acasã?

R.: Acolo noi ne rugam tot în limba românã, chiar dacã Sfânta Liturghie era
în limba maghiarã. Dacã te duci ºi te rogi, nu conteazã în ce limbã te rogi sau
unde. Tu trebuie sã te rogi pentru sufletul tãu ºi sã ceri ceea ce trebuie sã ceri.
ªi sã crezi în Dumnezeu. Nu conteazã în ce limbã se celebreazã Liturghia, în
maghiarã, în spaniolã, tu sã te rogi, dar sã fii cu sufletul acolo. Dacã eºti de-
parte de ceea ce faci, aia nu mai e...

Î.: V-a întrebat vreodatã Alexandra sau Ana-Maria, de ce trebuie sã meargã
la bisericã?

R.: Nu, pentru cã ele, în special fetiþa cea mare a fost la Olimpiadã la religie,
deci îi place tare mult ºi nu am probleme cu ele.

Î.: E bine. Aveþi cunoscuþi, prieteni sau pe cineva în familie care nu merge
la bisericã?

R.: Nu; în general, catolicii, chiar ºi dacã merg doar ca sã meargã, tot merg.
Î.: Chiar dacã nu sunt convinºi?
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R.: Da, la noi este lege duminicã, chiar dacã se duce de trei ori la bisericã,
se duce sã vadã lumea. Asta e realitatea, n-are rost s-o ascundem; mai bine te
duci o datã ºi...

Î.: ... din toatã inima!
R.: Sigur cã da! Nu te duci ca sã vadã lumea, cã, vezi, Doamne, cã am fost

la trei Liturghii.
Î.: Deci te duci pentru tine, în primul rând, la bisericã, nu?
R.: Dupã pãrerea mea, asta e, da; deci, te duci, în primul rând, pentru sufletul

tãu, ºi nu pentru pãrerea altora!
Î.: Consideraþi cã lumea participã mai bine la Sfânta Liturghie atunci când

se spovedeºte ºi se împãrtãºeºte? De ce credeþi cã e mai bine?
R.: Când te spovedeºti ºi te împãrtãºeºti duminica, pare cã e ceva mai spe-

cial. Eºti mai uºurat sufleteºte. Te simþi ceva mai special în ziua aceea!
Î.: Te simþi mai aproape de Dumnezeu!
R.: Cam aºa ceva!
Vã mulþumesc tare mult!

Paula ºi Vlad
Î.: Câþi ani ai?
R. (Paula): Am 20 de ani.
Î.: Lucrezi undeva?
R.: Nu. Sunt studentã!
Î.: Ce vrei sã faci dupã ce termini?
R.: Nu ºtiu. Sã-mi gãsesc ceva de lucru.
Î.: Unde ai vrea sã lucrezi, în þarã sau în strãinãtate?
R.: În strãinãtate.
Î.: De ce vrei sã lucrezi în strãinãtate?
R.: Pentru cã este mult mai bine plãtit ºi cred cã, la vârsta noastrã, de cele

mai multe ori, asta conteazã. Cam aºa, este singura soluþie. În þarã, în domeniul
în care voi lucra eu, francezã-românã, strãinãtatea este singura soluþie.

Î.: Crezi cã ai sã gãseºti acolo de lucru în specialitatea ta?
R.: Nu, cobori tot timpul mai jos cu o treaptã, dar asta e situaþia, trebuie sã

faci niºte concesii.
Î.: Crezi cã se va schimba ºi la noi situaþia?
R.: Da, dar când voi fi eu bãtrânã. Lucrurile merg foarte încet ºi lumea s-a

obiºnuit cu acest lucru. Poate cã este rãu, dar se zice cã fiecare trebuie sã
schimbe ceva, dar nu cred cã voi fi eu aceea.
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Î.: Crezi cã Biserica te poate ajuta în problema ta?
R.: Biserica cred cã mã poate ajuta sã ajung în Italia, dar cu serviciul nu

cred.
Î.: În general, ce relaþie ai cu Biserica? Te regãseºti, ai o greutate sã vii la

bisericã? 
R.: Uneori, simt nevoia sã vin. Vin în fiecare duminicã, pentru cã sunt cato-

licã, vin pentru cã trebuie sã vin, dar, de obicei, vin când am greutãþi, când am
examene. ªtiu cã nu e corect, dat atunci vin mai des, recunosc.

Î.: Ai un prieten?
R.: Da.
Î.: E catolic?
R.: Nu, e ortodox.
Î.: ªi aþi discutat vreodatã problemele legate de Bisericã, de credinþã? Îl

avem ºi pe prietenul Paulei, care se cheamã Vlad. Eºti student, ai servici?
R. (Vlad): La o ºcoalã postlicealã. 
Î.: Ce proiecte de viitor ai? Vrei sã lucrezi în þarã, în strãinãtate, de ce?
R.: Preferabil ar fi în þarã, într-un fel, sunt patriot, dar, pentru cã nu se poate,

în strãinãtate.
Î.: Am înþeles cã eºti prietenul Paulei ºi discutaþi probleme legate de credinþã

ºi de Bisericã. Ce anume discutaþi?
R.: Sunt niºte contradicþii, mai mult.
R. (Paula): El gãseºte niºte chestii pe care le aude legate de noi ºi eu la fel

ºi le discutãm.
Î.: Daþi un exemplu de contradicþie.
R. (Vlad): Cred cã preoþii, la catolici, sunt puþin mai drastici. Se implicã mai

mult, mai ales la þarã, în problemele familiilor, le spun ce sã facã, ce sã nu facã
ºi asta mã cam deranjeazã pe mine. Între timp, mi-am mai schimbat pãrerea.
Pânã la urmã, oamenii se regãsesc aici, iar Biserica i-a þinut mult timp în frâu
pe oameni. Biserica a menþinut un echilibru pentru om, a pãstrat pacea foarte
mult timp.

R. (Paula): Am mai vorbit ºi despre Inchiziþie, despre cât rãu sau bine a
fãcut. A fãcut ºi rãu, dar în perioada aceea...

Î.: Aþi auzit cã papa a cerut iertare pentru pãcatele fãcute de Bisericã în tim-
pul Inchiziþiei? 

R. (Vlad): Chiar astãzi am auzit. În Ucraina parcã a fost.
Î.: A cerut iertare ºi de la Biserica Ortodoxã din Ucraina. Credeþi cã asta va

duce la apropierea dintre creºtini, dintre Biserici?
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R.: Da sau nu. Dupã mine, Bisericile ar trebui sã se uneascã. Existã un
singur Dumnezeu ºi nu cred cã trebuie sã fie aceastã diferenþã.

Î.: Asta în planul credinþei, dar în planul imediat al vieþii la ce ar fi bunã uni-
tatea asta între creºtini? Pentru voi doi, sã spunem. Pentru ce ar fi bine sã fie
aceeaºi Bisericã, cu aceleaºi sãrbãtori?

R. (Paula): E cam greu pentru catolici sã se cãsãtoreascã cu ortodocºi. Eu i-
am spus cã, dacã vom avea copii, vom fi obligaþi sã-i creºtem în religia noastrã.
Ar fi bine sã fie amândoi de aceeaºi religie, pentru cã mergem amândoi la bise-
ricã în fiecare zi, altminteri, unul din noi rãmâne acasã. Au fost multe cazuri de
trecere la ortodocºi ºi a fost bine, dar au fost multe cazuri când preoþii nu
acceptã asta. La þarã este mai greu, mentalitatea unor preoþi este cea care este.

Î.: A preoþilor catolici?
R. (Paula): Da.
Î.: Preoþii ortodocºi sunt de acord cu aceste cununii?
R. (Vlad): Dupã câte am înþeles eu, da. Adicã ei oficiazã ºi nu pun nici o

problemã ºi cred cã este bine, pânã la urmã, pentru cã totul þine de om, iar dacã
se iubesc nu mai conteazã: tot un Dumnezeu este. Pot sã fie catolici, pot sã fie
de orice religie, dacã se iubesc ºi se înþeleg bine, nu cred cã va fi o problemã.

Î.: Dacã vã aduceþi aminte, care e prima amintire despre bisericã? Care e
prima reacþie atunci când auzi cuvântul Bisericã? 

R.: Când eram mic, mã gândeam la Bisericã ca la un loc mai greu de atins,
mai aparte. Îi priveam pe preoþi ca pe ceva învechit, arhaic, datoritã faptului cã
îi vedeam mereu bãtrâni. Ultima datã am mers la bisericã de Paºti ºi am vãzut
niºte chestii care m-au întristat, la ortodocºi. Se duc bãtrânele, agresive, ºi nu-i
lasã pe tineri sã se manifeste aºa cum sunt ei. De exemplu, am vãzut cum s-au
luat de o tânãrã care a intrat în bisericã fãrã sã aibã nimic pe cap ºi au luat-o
repede în primire. Pânã la urmã, oamenii vin la bisericã sã se simtã bine ºi sã
se regãseascã. Mai e ºi sãrutatul icoanelor. Pânã la urmã, mergi la bisericã, stai
ºi sã te relaxezi, ori biserica nu mai e locul acela. Mai bine mergi la o mãnãstire,
pentru cã acolo gãseºti liniºte ºi poþi sã stai singur ºi sã te cauþi pe tine, sã te
gândeºti, sã te analizezi. La oraº s-au schimbat lucrurile: vine lumea, îmbrãcatã,
parfumatã, discuþii, ce-ai mai fãcut pe nu ºtiu unde, la piaþã, mai nu ºtiu ce,
„Dã-te, bã, mai încolo!”, îºi fac cruce de douã ori ºi gata, au plecat. Deja s-a
profanat ideea de Bisericã care era.

Î.: Tu, Paula, ce amintire ai despre Bisericã, din copilãrie?
R. (Paula): Fiind catolicã, la noi, educaþia religioasã din familie este mult

mai strictã; încã de mici, mergem la bisericã. Nu mai þin minte prima datã când
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am fost, dar þin minte cã mergeam în fiecare duminicã, mã lua mama ºi cu tata
ºi trebuia sã merg la bisericã.

Î.: Îþi aduci aminte de prima Sfântã Împãrtãºanie?
R.: Da, îmi aduc aminte.
Î.: Cum erai atunci?
R.: Îmbrãcatã în alb! Eram uºuratã, era ceva nou, mult aºteptat, cu multã

pregãtire înainte.
Î.: În copilãrie, Biserica îþi vorbea despre Dumnezeu. Tot despre Dumnezeu

îþi vorbeºte ºi acuma. Este o diferenþã între Dumnezeul copilului ºi Dumnezeul
tânãrului? 

R.: Acum îþi pui mai multe întrebãri. Atunci erau niºte idei pe care le acceptai,
dar acum începi sã-þi pui întrebãri...

Î.: Crezi cã ideea de Dumnezeu e legatã ºi de Bisericã?
R.: Cred cã da.
Î.: În ce sens? Biserica te împiedicã sau te ajutã?
R.: Ar trebui sã te ajute... ºi cred cã aºa este.
Î.: Astãzi ai fost la bisericã?
R.: Da, am fost.
Î.: ªi te-a ajutat slujba, tot ce a fost la bisericã, sã fii mai aproape de Dum-

nezeu?
R.: Sincer, nu mai mult ca de obicei.
Î.: Crezi cã Biserica, dincolo de aspectele acestea legate de credinþã, trãire,

dar, în general, pentru viaþa ta, te poate ajuta?
R.: Da, este un echilibru pe care-l ai tot timpul.
Î.: Biserica confirmã credinþa omului sau o infirmã?
R. (Vlad): O confirmã, sigur. Dacã n-ar mai fi Biserica, n-am mai fi unde

suntem acuma. Foarte mulþi oameni merg des la bisericã, mai ales la catolici
– în fiecare zi – ºi, cum a spus Paula, pãstreazã un echilibru, o limitã pentru
om. Pentru cã dacã n-ar fi Biserica, credinþa, ar fi vraiºte, o anarhie.

Î.: Aºteptaþi de la Bisericã sã se schimbe?
R.: Eu da. Ortodocºii sunt mai conservatori, ar trebui sã se adapteze, au niºte

interdicþii care nu mai sunt actuale. Aceasta nu ar avea un efect negativ asupra
oamenilor. S-a pus problema ca preoþii catolici sã se însoare. Cred cã este, pânã
la urmã, o idee foarte bunã.

Î.: Tu ce pãrere ai? Biserica trebuie sã þinã pasul cu timpul, cu istoria, cu
schimbãrile care au loc în societate?
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 R. (Paula): Da, este normal, trãim într-o societate, lucrurile trebuie sã evo-
lueze ºi Biserica trebuie sã pãstreze ceva din credinþa arhaicã, dar unele schim-
bãri, mai ales de suprafaþã, a unor lucruri neesenþiale, trebuie fãcute.

Î.: Pentru cã tu ai o relaþie sãnãtoasã cu Biserica, crezi cã este necesar, din
când în când, sã ne recunoaºtem pãcatele?

R.: Da, este o uºurare sã ºtii cã þi-ai spus pãcatele ºi cã le laºi în grija altcuiva.
Î.: Biserica iartã?
R.: Biserica? 
Î.: Prin reprezentanþii ei, prin preoþi. Ai întâlnit dificultãþi?
R.: Nu.
Î.: Tu te-ai spovedit vreodatã?
R. (Vlad): Da, mai demult, când am fost la bisericã ultima datã ºi a fost ca

o rutinã ºi m-a cam deranjat. Am vãzut cã n-a fost aºa cum trebuia sã fie, m-a
întristat ºi, de atunci, nu am mai fost. Am fost odatã cu bunica mea ºi mi-a
plãcut. Am fost la preot acasã ºi am stat de vorbã, deºi eram mic. Prin asta în-
þeleg eu spovada: sã-i spun preotului ce mã doare pe mine ºi nu ce ai fãcut, cu
cine te-ai certat, o chestie pe care sã o scrii pe hârtie.

Î.: Dacã o prietenã de-a ta, ortodoxã, colegã de facultate te-ar întreba „În de-
finitiv, de ce trebuie sã merg eu la bisericã?”, pentru cã ea e în dubiu, ce i-ai
rãspunde?

R.: (Paula) Pentru cã gãseºti un echilibru. Ai nevoie de ceva în viaþã. E mai
uºor sã crezi decât sã nu crezi. E mai uºor sã crezi în ceva. Te ajutã... ºi aºa ºi
este.

Î.: Vlad, tu ai vãzut vizita papei la Bucureºti? L-ai vãzut pe papa alãturi de
patriarh?

R. (Vlad): Am auzit cã a fost un moment foarte important ºi chiar istoric. 
Î.: Crezi cã vizita va conduce la aplanarea tensiunilor, conflictelor, va duce

la o mai multã înþelegere între catolici ºi ortodocºi?
R.: Da, dar asta va mai dura. Probabil cã o sã trebuiascã sã mai vinã o datã

papa în România!
Vã mulþumesc!
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Interviu cu acad. Valeriu D. Cotea,
realizat de W. Dancã

Î.: Stãm de vorbã cu domnul profesor Valeriu D. Cotea, astãzi, 12 iunie, anul
de har al Domnului – 2001 ºi, mai întâi, am dori sã ºtim, domnule profesor, de
unde veniþi?

R.: Înainte de toate, pãrinte profesor Wilhelm Dancã, doresc sã-mi exprim
sincera gratitudine pentru a fi fost ales ca interlocutor în interviul ce vi l-aþi
propus. Este o bucurie pentru mine. Fiind adesea cu faþa spre Bisericã, sunt
plãcut impresionat cã ºi feþele bisericeºti îmi rãspund, prin Dumneavostrã, cu
supramãsurã.

Î.: Asta înseamnã cã avem ceva în comun? 
R.: Neîndoielnic, înseamnã cã existã o reciprocã afinitate. Eu sunt din comuna

Vidra, judeþul Vrancea, o localitate la „Poarta Vrancei”. E vorba de Vrancea is-
toricã, Vrancea arhaicã, aceea care, în decursul anilor, a cãpãtat denumirea de
þarã, aºa cum este Þara Fãgãraºului, Þara Oaºului, Þara Maramureºului, Þara
Haþegului, Þara Bârsei etc. Mã mândresc cu Þara Vrancei întrucât ea a avut ºi
are ca vecini pe cele trei mari provincii istorice: Moldova, Transilvania ºi Mun-
tenia. Nici una dintre celelalte „þãri” nu are vecini atât de mari ºi buni cum are
Þara Vrancei. Nici mãcar România; ea dacã are vecini buni, aceasta este doar...
Marea Neagrã. În Vrancea arhaicã nu se poate intra decât printr-un singur loc,
prin Vidra. Fie cã vii de la Panciu, prin Þifeºti, Clipiceºti, Ireºti, fie cã vii de
la Focºani, prin Odobeºti, Jariºtea, Boloteºti, Gãgeºti, sau de oriunde vii, ca sã
intri în Vrancea, intri prin Vidra numitã ºi „Poarta Vrancei”. Vrancea, în an-
samblul ei, nu a fost uºor accesibilã. Este o depresiune înconjuratã de dealuri
ºi de munþi, încât acolo s-au pãstrat, zic eu, mai mult decât în oricare altã parte
a þãrii, niºte tradiþii, niºte elemente transmise din generaþiile anterioare.

Î.: ªtim cã de la Vidra aþi parcurs un drum încununat cu succese, cu recu-
noaºteri naþionale ºi internaþionale, aþi fãcut carierã ºi, cum se spune, în adevã-
ratul sens al cuvântului, aþi investigat, aþi cercetat, aþi studiat ºi aþi ajuns la
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rezultate extrem de interesante, utile ºi indispensabile pentru semenii dumnea-
voastrã. Sã rãmânem aproape de aceastã zonã a Vrancei. Haideþi sã intrãm prin
aceastã poartã a Vrancei, despre care aþi vorbit, ºi sã vedem puþin geografia
dumneavoastrã spiritualã, pentru cã sunteþi unul dintre importanþii martori ºi
fãuritori ai acestei geografii. Ce oameni au marcat copilãria ºi tinereþea dum-
neavoastrã? Cine v-a influenþat din punct de vedere spiritual?

R.: Oamenii care m-au influenþat în copilãria mea din punct de vedere spiri-
tual au fost mulþi. Cred însã cã adevãrata credinþã am sorbit-o de copil o datã
cu laptele mamei. Gândesc cã mama este primul ºi esenþialul liant dintre om ºi
Dumnezeu. Dacã mama reuºeºte sã strecoare copilului respectul faþã de cre-
dinþã ºi dragostea faþã de Dumnezeu, putem spune cã triumful binelui asupra
rãului este mai uºor de realizat. Eu, dacã intru într-o bisericã, pentru mine
icoana cea mai sfântã este Maica Domnului cu pruncul în braþe, ea aratã perpe-
tuarea vieþii, a unei credinþe, a unei educaþii, a formãrii celei dintâi celule sociale
care este familia, apoi a societãþii. Când mã uit la Icoana Maicii Domnului, vãd
trecutul, vãd prezentul ºi vãd ºi viitorul. Vãd o cale dreaptã pe care noi ar trebui
sã mergem. Mama m-a format, dar cum m-a format? Nu mi-a dat o educaþie re-
ligioasã spunându-mi cã iubirea faþã de Dumnezeu este obligatorie. Nu. Ci prin
exemple. Când plecau la drum, de pildã, îi vedeam pe mama ºi pe tata cum îºi
fãceau cruce ºi apoi porneau. Îmi amintesc, de asemenea, cuvintele mamei:
„Aveþi grijã cum ºi ce scrieþi”. De ce? „ Întrucât cu cele trei degete cu care fa-
ceþi semnul crucii, cu aceleaºi vã ajutã Dumnezeu sã scrieþi, prin ele vã lumi-
neazã mintea”. Când eram mai mari ºi conºtientizam astfel de probleme, ni se
spunea, printre altele, „Voi, în viaþã, dacã vreþi sã reuºiþi, trebuie sã aveþi doi
mari aliaþi: Dumnezeu ºi munca”. Sfat care s-a imprimat în conºtiinþa mea. Pã-
rinþii s-au strãduit ca fiecare dintre noi cei ºapte fraþi sã facã o ºcoalã, sã meargã
mai departe; mai departe, în sensul geografic, dincolo de comunã; mai departe
– la o ºcoalã în care sã înveþi ºi sã capeþi cunoºtinþe mai largi ºi mai adânci
decât cele pe care le-ai primit la ºcoala primarã. Pentru orice faptã pe care ne
îndemna s-o facem, ne povãþuia sã avem martor pe Dumnezeu: Dumnezeu vede
ºi, totdeauna, noþiunea asta, mama o lega de pãcat. Aºa cum mi-a prezentat mama
Judecata de Apoi, eu am vãzut-o pe la vreo 30 de ani pictatã la Mãnãstirea Vo-
roneþ, unde cei buni sunt trecuþi la rai iar cei rãi sunt aruncaþi în hãul iadului.

Î.: Aºadar, pãrinþii constituie un reper spiritual de la care aþi învãþat iubirea
de Dumnezeu ºi fuga de pãcat. Dar ºcoala?

R.: În sat la noi erau judecãtorie, spital de pe vremea regelui Carol I, reºe-
dinþã de plasã, gimnaziu, ocol agricol, ocol silvic etc., deci erau medici, magis-
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traþi, ingineri, profesori ºi toatã lumea, când trecea pe lângã ei, le spunea „Bunã
ziua, d-le avocat”, „Bunã ziua, d-le judecãtor” etc. Numai unuia singur, pe care
probabil nici nu ºtiau bine cum îl cheamã, îi spunea „Sãrut mâna, domnule”.
Domnul nu era altul decât Simion Matei, învãþãtorul satului, un om de serioasã
culturã. ªi pe acest domn, noi îl vedeam ca pe un fel de Isus Cristos, poate mai
mult decât pe preot. De ce? Pentru cã, în timpul sãptãmânii, avea grijã ca douã-
trei ore sau mai mult sã ne înveþe sã rãspundem în cor la Sfânta Liturghie.
Astfel încât, în loc ca din stranã sã rãspundã dascãlul, rãspundeam noi. ªi eram
aºa de mândri cã putem cânta în stranã! Mã uitam cum lumea toatã, în costum
naþional, asculta cu mare atenþie slujba preotului, îmbrãcat în odãjdii, iar noi
parcã eram niºte îngeri (serafimi, heruvimi, arhangheli) ce voiam sã înãlþãm
slava oamenilor faþã de Dumnezeu. Probabil cã a fost ºi o coincidenþã cã pre-
otul nostru, Ghiþã Tutoveanu, se împãca foarte bine cu învãþãtorul satului. ªi
acum îmi aduc aminte ce minunatã „lecþie” ne-a dat pãrintele Tutoveanu. Ne
ceruse sã citim despre „Naºterea Domnului Nostru Isus Hristos”. Când a venit,
la ora de religie, nu ºtiu ce s-a întâmplat, dar nimeni nu învãþase. ªi el, cu o mare
blândeþe a început: „Copii, vasãzicã Isus s-a nãscut...” ºi noi ne uitam, aveam
ochii mari, dar nimeni nu spunea nimic! „S-a nãscut la Betle...”. ªi noi:
„...eem!”. ªi el: „..eem, bãieþi!, Bravo! Vedeþi cã ºtiþi „! „ªi a fugit în Na-za...”
„ret”, adãugãm noi! Prin duioºia ºi apropierea sa pãrinteascã faþã de noi, a fãcut
ca tot ceea ce preluasem de la mamele noastre sã se amplifice ºi mai mult. A
fost o continuare a educaþiei religioase familiale. Vã rog sã mã credeþi, tot pre-
otul ne spunea: „Aveþi voie sã vã duceþi sã mâncaþi cireºe, mere, struguri... (co-
piii sunt pofticioºi). Dar nu stricaþi, sã nu furaþi, sã mâncaþi acolo”. În general,
eu am avut o copilãrie însoritã, poate mai deosebitã decât a dumneavoastrã, pã-
rinte Dancã. În viaþa mea, am participat la schimbarea a douã regimuri: în 1947,
de la un regim democratic, la unul dictatorial, ºi în 1989 de la un regim dicta-
torial la unul... hai sã-i spunem democratic, de tranziþie. Generaþia mea a avut
deci o copilãrie frumoasã, plãcutã, îmbelºugatã. Era copilãria interbelicã, atunci
când þara noastrã, într-adevãr, era într-o stare economicã ºi culturalã, moralã ºi
religioasã dintre cele mai fecunde. Era o prosperitate a naþiunii, pe care o pur-
tau în suflet atât lumea ruralã cât ºi cea orãºeneascã, era un bun care se rãsfrân-
gea în sufletul lor, dar ºi asupra noastrã, a copiilor. Acest lucru s-a continuat ºi
într-o parte din adolescenþã. Am fost un om cu noroc. La ºcoalã, mai departe,
am avut ºansa unor profesori buni. Dintre ei, desprind pe profesorul de religie.
El a încercat sã ne strecoare ºi nouã, elevilor de atunci, chiar ºi niºte noþiuni de
apologeticã, de înþelegere a fenomenului ºi de apropiere a filozofiei de religie.
Pãrintele Scarlat Porcescu, multã vreme slujitor de marcã al Mitropoliei din
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Iaºi, îmi amintesc cã spunea: „Ca sã poþi face filozofie, trebuie neapãrat sã stã-
pâneºti trei elemente: logica, estetica ºi etica. Fãrã moralã nu se poate face
filozofie. ªi þineþi minte, copii, nici un popor nu poate progresa economic, nu
se poate reface dupã un rãzboi, dupã o calamitate dacã exclude din viaþa lui
morala creºtinã Era o gândire plinã de temei! 

La noi, în Vrancea, exista obiceiul ca, în familiile înstãrite, unul dintre copii
sã se facã preot, pentru a fi mai aproape de Dumnezeu. Pãrinþii noºtri s-au strã-
duit sã ne apropie cât mai mult de bisericã. Pentru cã ea este cea care întreþine
legãtura permanent între trecut, prezent ºi viitor, între morþi ºi vii. Biserica ne
ajutã sã ne cinstim cum se cuvine strãbunii. Ea este stâlpul ºi temelia adevã-
rului etern. Iar iubirea nu poate exista decât în deplina concordanþã cu adevãrul.
În Vinerea Patimilor, mergeam în jurul bisericii cu lumânãri în mâini. Era o
atmosferã de sfinþenie, de mângâiere, fantasticã. La Înviere, când preotul rostea:
„Veniþi de luaþi luminã!”, aveam efectiv sentimentul cã o luam de la Dumnezeu,
prin mijlocirea celor care sunt îndreptãþiþi sã o dea. Sigur cã acea luminã ardea
într-un anumit fel. Aprindeam ºi noi lumânarea ºi ne întorceam cu ea acasã.
Flacãra lumânãrii noastre poate cã nu strãlucea ca a preotului, dar continua,
întreþinea o luminã, pe care suntem datori s-o dãm altora. 

Î.: Aceastã luminã pe care aþi luat-o din copilãrie, din familie, din satul natal,
aþi purtat-o în tinereþe la ºcolile pe care le-aþi urmat mai târziu. Aþi avut pro-
bleme în vechiul regim, pentru faptul cã sunteþi un om credincios, fiindcã regi-
mul trecut nu era de acord ca oamenii învãþaþi sã meargã la bisericã? V-aþi sim-
þit frustrat atunci, v-aþi fi simþit mai bine dacã aþi fi fost liber sã mergeþi la
bisericã?

R.: Eu nu ºtiu dacã cineva din familia noastrã a întrerupt mersul la bisericã.
Nici eu nu l-am întrerupt. Am un prieten foarte bun (Prof. dr. Petru Magazin)
care, student fiind, devenind apoi inginer, profesor, a continuat sã meargã la
bisericã cu toate cã o perioadã a fost obligat sã presteze ºi unele activitãþi poli-
tice. Nici eu n-am întrerupt mersul la bisericã. O singurã problemã am avut în
viaþã, în anul IV, când se punea problema sancþionãrii mele pe motiv cã eram
un element religios. Atunci m-am dus la secretarul comitetului de partid pe
centrul universitar, la tineret. E vorba de regretatul profesor Aurel Loghin. Ho-
tãrârea era aproape luatã, trebuia sã fiu aspru sancþionat, poate chiar exclus din
facultate. El m-a ascultat cu foarte multã bunãvoinþã, citeam în ochii lui tole-
ranþa. Simþeam cã vrea sã mã ajute. Mi-a spus: „Uite, dragã, voi încerca sã mai
cercetãm ºi sã mai analizãm încã o datã cazul”. În subsidiar, era o unire între
oamenii de bunã credinþã. ªi când m-am apropiat de uºã, sã plec, m-a oprit zi-
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cându-mi: „Dar spune-mi, te rog, la sinagogã ai fost?”. „N-am fost!”. „Du-te
ºi la sinagogã”. Fac aici o parantezã: când aveam vreo 16-17 ani, aveam niºte
pãmânt, într-o comunã, la Vizantea, la circa 15 km de localitatea natalã. Acolo
este un sat catolic. Eu voiam sã vin duminica la bisericã. Eram acolo la arat sau
la prãºit, dar, în afarã de partea religioasã, mai era ºi o parte intimã care mã
chema neapãrat sã merg. Mamei nu i-am spus de partea intimã – întâlnirea cu
o fatã – i-am spus doar cã vreau sã merg la bisericã, pentru cã era duminicã sau
o sãrbãtoare. Ea mi-a spus: „Te poþi duce ºi acolo”. „Dar e catolicã”. „Mamã,
biserici sunt multe, Dumnezeu e unul singur”. Revenind la subiect, când Aurel
Loghin m-a sfãtuit sã merg ºi la sinagogã, m-am dus. Era în perioada când
foarte mulþi evrei activau în partidul comunist, deºi foarte puþini comuniºti ade-
vãraþi erau evrei. Pare un paradox, dar acesta e adevãrul. Când am mers acolo,
la sinagogã, am rãmas foarte plãcut impresionat cã, în timpul acelui ceremonial,
se crease un moment de luminã, de cult autentic. ªtiam ceva de la pãrintele
Scarlat Porcescu, care ne spunea cã evreii trebuie respectaþi pentru cã sunt unul
dintre popoarele cele mai vechi ºi meritã preþuirea tuturor mai ales pentru cul-
tura lor, pe care ºi-au pãstrat-o tocmai prin religie. Ei niciodatã nu s-au abãtut
de la aceasta. Când am intrat, am vãzut cã unul, care cânta în corul de la sina-
gogã, a fãcut o grimasã. ªi m-am dus ºi a doua sâmbãtã, aceeaºi persoanã m-a
bãtut pe umãr ºi mi-a spus: „Am fãcut o mare ticãloºie: eu te-am reclamat cã
mergi la bisericã. N-am ºtiut cã tu vii ºi la sinagogã. Era unul, pe nume Spiegel.
Aºa am scãpat de sancþiune, încât mulþumesc ºi astãzi regretatului profesor
Aurel Loghin, care a avut ideea salvatoare. El ºtia, probabil, cine m-a reclamat.
Încolo, eu n-am avut probleme, pentru cã însuºi fratele meu, preot în sat, se du-
cea la raionul de partid, îl binecuvânta ºi, mã rog, lumea zâmbea, unii fãceau
cruce, alþii nu fãceau, dar eram o familie de oameni simpatizaþi în sat. Spuneau:
„E popa Cotea, n-ai ce-i face, îl luãm ºi îl lãsãm aºa cum este”.

Î.: ªtim care a fost raportul dintre Bisericã ºi instituþiile de educaþie pânã în
1989. Biserica nu a putut sã se implice activ în formarea tinerilor, a copiilor.
Dupã 1989, Biserica îºi recapãtã locul cuvenit în societate ºi aº vrea sã vã întreb,
sub acest aspect: poate sã facã Biserica mai mult în formarea tinerilor, copiilor,
ar fi probleme peste care sã se poatã trece?

R.: Se poate trece, totul este posibil, totul însã depinde de noi. Eu aparþin de
parohia Copou, a cãrei bisericã, „Sfântul Nicolae”, e ctitoritã de N. Iorga ºi, la
câteva luni de la revoluþie, pãrintele Vasile Vaida a mers pe la ºcolile care apar-
þineau de parohie, douã-trei ºcoli, o grãdiniþã de copii. I s-a spus: „Pãrinte, e
foarte bine cã aþi venit. Trebuie reintrodusã neapãrat educaþia religioasã”. „Bine,
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dar cum procedãm?”. Directorii celor trei ºcoli au fost de pãrere ca pãrintele
„sã vinã la ora unu!”. „Dacã eu vin la ora unu, a ripostat pãrintele, voi face
educaþie religioasã cu portarii, deoarece copiii pleacã”. Cu alte cuvinte, exista
încã o rezervã asupra a cât ºi ce trebuie redat religiei. Ulterior, ºtiþi cã religia
ºi-a redobândit locul cuvenit în ºcoalã. De altfel, cei mai atei, aparent, revin ºi
ei la credinþã în clipele de mare impas. Un coleg de-al meu, cercetãtorul
Constantin C. Grigorescu, care a luptat pe frontul de vest, îmi povestea, în acest
sens, cã avea un comandant politic sovietic foarte aprig, foarte rãu, un dur, un
asiatic care n-avea nimic de-a face cu Dumnezeu. Aºa i se pãrea. Datoritã unor
împrejurãri, acest comandant a fost rãnit grav ºi a murit. Înainte de a-ºi da su-
fletul însã, pentru a putea trece poarta cea mare, el a invocat, ca cel mai autentic
credincios, pe Dumnezeu: („Boje, Boje!” – Doamne, Doamne!) ºi pe mama sa
(„Mama, Mama”!). Niciodatã nu s-ar fi gândit prietenul meu cã acest politruc,
care aparent ura biserica ºi care nu avea nimic cu dumnezeirea, va rosti aceste
ultime cuvinte. Credinþa, speranþa mântuirii existã în fiecare om, e înnãscutã.
Sã-i dãm doar posibilitatea sã înmugureascã, sã înfloreascã, sã dea roade fru-
moase, ca s-o putem transmite celor care ne urmeazã.

Î.: Ce credeþi: Biserica Ortodoxã ºi Biserica Catolicã, printr-o mai compre-
hensivã apropiere ºi colaborare, ar putea contribui la aceastã lucrare, de înflo-
rire, de rodire, a credinþei în oameni, de stimulare a convieþuirii fraterne indi-
ferent de confesiune ºi de locul geografic în care trãiesc?

R.: Întrebarea dumneavoastrã este foarte cuprinzãtoare, nu ºtiu însã dacã
spaþiul acordat este prielnic rãspunsului amplu pe care-l implicã ºi nu ºtiu dacã
pregãtirea mea foarte specializatã poate acoperi valenþele întrebãrii. Dar, fie!
Vedeþi, au trecut aproape o mie de ani de la schismã. Eu rãmân foarte impre-
sionat de pasul enorm care s-a fãcut. Dupã o mie de ani, a dat Dumnezeu ºi a
venit la conducerea papalitãþii Karol Wojtyla, actualul papã Ioan Paul al II-lea.
Atotputernicul a vrut sã aleagã papã un polonez, care a fãcut niºte deschideri
cum n-au fãcut toþi papii la un loc. Faptul cã Sanctitatea Sa a ales din întreaga
lume ortodoxã România ca prima þarã în care sã pãºeascã ºi sã ne dea mâna în
mileniul al III-lea, a fost pentru noi toþi, cred, ca un semn divin. Acest act, aº
spune, a fost deopotrivã o consimþire la unire întru dumnezeire, la toleranþã ºi
respect reciproc între cele douã Biserici, Catolicã ºi Ortodoxã, ºi totodatã con-
cretizarea unei punþi de legãturã între credinþele Apusului ºi Rãsãritului, aspi-
raþie de atâtea ori secularã. În ceea ce mã priveºte, nu pot uita ceea ce am învã-
þat cum cã înseºi Bisericile nu sunt altceva decât niºte momente ºi monumente
sufleteºti prin care se poate face legãtura dintre pãmânt ºi ceruri. Am spus ce-
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ruri pentru cã la noi în sat se spunea „Sunt aºa de mulþumit, parcã am ajuns în
al ºaptelea cer”, ceea ce însemna cã, în concepþia popularã, cerul e format din
mai multe bolte ºi cei care au faptele cele mai bune, ajung în al nouãlea, al
doisprezecelea cer. Pe lângã aceasta, e bine sã reamintim cã Biserica este una,
sfântã, soborniceascã ºi apostoleascã. Este una pentru cã unul este întemeie-
torul ºi capul ei, respectiv Isus Hristos. Este sfântã pentru cã sfânt este înteme-
ietorul ei, este soborniceascã pentru cã ea este menitã sã se întindã în toatã lumea
ºi este apostoleascã pentru cã a fost întemeiatã de Isus cu ajutorul apostolilor.

Î.: Dacã tot l-aþi pomenit pe papa Ioan Paul al II-lea, sã ne amintim cã, recent,
Academia Românã i-a conferit titlul de membru de onoare Sfântului Pãrinte,
de asemenea ºi Înalt Prea Sfinþitului (Î.P.S.) Ioan Robu, Arhiepiscopul de Bu-
cureºti. Cum interpretaþi Dumneavoastrã acest gest fãcut de o instituþie cultu-
ralã faþã de Bisericã, pentru cã Sfântul Pãrinte este ºi el un om de culturã, dar
este liderul spiritual al Bisericii Catolice. Se poate vorbi, prin aceasta, de un fel
de înrudire dintre Bisericã ºi culturã?

R.: Nicicând nu s-a putut despãrþi Biserica de culturã, constant s-au irigat re-
ciproc. La noi, la români, de exemplu, aºa cum o aratã preotul poet Alexandru
Mateevici, „limba noastrã e limbã sfântã, limba vechilor cazanii,/ Care-o plâng
ºi care-o cântã pe la vatra lor þãranii”. Ce este cazania se ºtie; este o predicã în
care se explicã evanghelia cititã în ziua respectivã. Slujbele catolice se fãceau
înainte, cu predilecþie, în limba latinã, cele ortodoxe, în limba slavonã. La ter-
minarea slujbei, se citea cazania, în ambele cazuri, în româneºte. Întorcându-ne
la Sfântul Pãrinte, eu aº despãrþi cele douã momente. Nu ºtiu, poate cã greºesc.
Problema Î.P.S. Arhiepiscop Ioan Robu era o problemã care se discuta de mai
mult timp în cadrul Academiei, de vreo 4-5 ani. Nu au existat împotriviri legate
de sfinþia sa ca om, ca persoanã sau legat de Bisericã. Permiteþi-mi o digresiune.
„Cum aþi procedat de aþi ajuns la Academie?”, m-a întrebat un cunoscut. „Aþi
muncit”, mi-a spus tot el. „Eu n-am muncit ca sã ajung la Academie. Dar dacã
am ajuns aici... probabil cã am muncit!”, i-am rãspuns. În diferite manifestãri
culturale sau spectacole de mare anvergurã, la care erau invitaþi diferiþi repre-
zentaþi ai culturii, ai ºtiinþei, ai cultelor etc., observam cum elita ºtiinþelor, a
literelor aveau o anumitã atracþie faþã de Înalt Preasfinþitul Ioan Robu. Era pri-
vit cu interes, consideraþie ºi simpatie. Sigur cã toate aceste sentimente erau in-
spirate de calitãþile evidente ºi dovedite de Preasfinþia sa. Îmi amintesc cã, la
un mare concert dat la Ateneu la Bucureºti, am asistat la discuþia dintre acade-
micienii Radu Voinea ºi Cristofor Simionescu, foºti preºedinþi ai Academiei
Române. Ambii vorbeau despre Arhiepiscopul Ioan Robu admirativ, nu atât ca
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prelat, pentru cã îl cunoºteau mai puþin în aceastã ipostazã, ci ca pe un expo-
nent al unei elite cultural umane. ªi nu ºtiu cine dintre ei a spus „În mãsura în
care reprezentanþi ai cultelor este necesar sã fie primiþi în Academia Românã,
doi oameni aº susþine: pe Antonie Plãmãdealã ºi pe Ioan Robu”. În aceastã
ordine li s-a rostit numele, cred, dar, oricum, reieºea valoarea lor egalã. De aici,
sã nu se înþeleagã însã cã mitropolitul Plãmãdealã ºi Excelenþa Sa Robu au
intrat în Academie pentru cã au fost protejaþi de cineva. Este ºtiut faptul cã
accesul în acest suprem for implicã trecerea prin furcile caudine ale unor con-
diþii de înalt aport în domeniul din care vii. Egalitatea ca valoare a celor doi
reiese ºi din faptul cã, dupã ce l-au ales membru de onoare pe Mitropolitul
Antonie Plãmãdealã, preºedintele Filialei Academiei de la Iaºi a subliniat: „opi-
nez cã tot Filiala Iaºi ar fi bine sã propunã ºi pe excelenþa sa Ioan Robu”. Între
timp, secþiile s-au dezvoltat, propunerile nu mai veneau de la filiale, ci de la
secþii. La secþia de filozofie a fost introdusã ºi teologia. Atunci, probabil, s-au
cerut lucrãri, recomandãri, privindu-l pe Excelenþa Sa Ioan Robu. De aceea, eu
despart problema primirii Î.P.S. Ioan Robu în Academie de cea a Sfântului Pã-
rinte, papa Ioan Paul al II-lea. Aº înclina sã cred cã e mai bine sã vorbim de ale-
gerea celor doi Înalþi Prelaþi români, ortodox ºi catolic, respectiv de Preaferi-
citul Teoctist ºi de Excelenþa Sa Robu, primiþi sub cupolã în aceastã ordine, la
o distanþã de timp nesemnificativã. Alegerea lor ca membri de onoare în cel
mai înalt for de ºtiinþã ºi culturã constituie un act de mare echilibru spiritual cu
adâncã semnificaþie pe planul continuitãþii ºi înnoirii. S-a realizat acel fir, un
durabil liant între generaþii care asigurã osmoza în trecut ºi prezent. Cred cã
Excelenþa Sa, Ioan Robu, este cel mai tânãr membru de onoare al Academiei
Române. Am, în acest sens credinþa cã, între cei doi Înalþi Prelaþi, pe lângã o
anume afinitate existentã, diferenþa de vârstã a favorizat tocmai acea comuni-
care reciprocã, acel împrumut imperios între tradiþie ºi viitorime. 

În rezolvarea acestei probleme, unicã în istoria Academiei, un aport decisiv
a avut, am convingerea, stãruinþa scriitorului Eugen Simion, preºedintele Aca-
demiei Române, adept ºi susþinãtor autentic al recunoaºterii spirituale a celuilalt,
care a þinut sã adânceascã, sã dea un plus de viabilitate ideii admiterii ºi spriji-
nirii reciproce celor douã culte din þara noastrã. Mai trebuie adãugat cã Biserica
Romano-Catolicã, prin expoziþia organizatã la Roma „Monumenta Romaniae”,
a facilitat þãrii noastre o ºi mai mare deschidere cãtre Apus. 

ªi acum, revenind la Sfântul Pãrinte, trebuie amintit cã, prin tatonãrile care
s-au fãcut la Nunþiaturã, deºi elegant, rãspunsul a fost negativ, „Nu credem cã
Sanctitatea Sa Paul Ioan al II-lea ar accepta sã fie membru de onoare al Acade-
miei Române”. Demersurile au continuat totuºi ºi, numai în urma unei fructu-
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oase convorbiri directe dintre Preºedintele Academiei Române ºi Sfântul Pãrinte,
s-a ajuns la un rezultat pozitiv. Reuºita are o dimensiune care cu greu se poate
evalua. E ca ºi cum vezi o piesã de teatru atât de reuºitã, încât ai impresia cã
scena s-a mutat în salã sau sala s-a mutat pe scenã. E adevãrat cã reprezentantul
Vaticanului a intrat în Academia Românã, dar daþi-mi voie sã cred cã ºi Acade-
mia Românã a intrat în Vatican.

Î.: Când se spune „membru de onoare”, onoarea e de ambele pãrþi, nu-i aºa?
R.: Personalitatea aleasã onoreazã, evident, Academia Românã. Figuri de di-

mensiunea Sanctitãþii Sale sunt rarisime în cadrul Academiei Române. Am par-
ticipat la numeroase alegeri de membri de onoare, cea însã care a prilejuit ale-
gerea Sfântului Pãrinte ºi a excelenþei sale Arhiepiscopului Ioan Robu se
înscriu printre momentele de aleasã referinþã ºi de mare reuºitã ale Academiei
Române în istoria ei trecutã, prezentã ºi viitoare.

Î.: Acuma ne întoarcem la o problemã nu atât de înaltã, de academicã, ci una
de viaþã obiºnuitã. ªtiu cã aveþi un nepot. Cum îl cheamã?

R.: Victor.

Î.: Dacã Victor v-ar întreba într-o zi când mergeþi împreunã la bisericã: „De
ce trebuie sã mergem, bunicule, la bisericã?” ce i-aþi rãspunde?

R.: Nu mi s-a pus o asemenea întrebare. Întrebãrile copiilor sunt într-adevãr
foarte neprevãzute ºi nu o datã le dãm greu un rãspuns. Apropo de nãstruºnicia
întrebãrilor ºi dificultatea noastrã de-a rãspunde, fac o parantezã: am fost la
sfinþirea monumentului lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt de lângã Palatul Oºtirii din
Copou-Iaºi. Au participat Înalt Prea Sfinþitul Daniel ºi Preasfinþitul Gherghel.
Dupã slujbã, s-au intonat câteva imnuri. Nepotul pe care l-am luat cu mine sã
asiste la aceastã mare sãrbãtoare – era ºi Ziua Eroilor – m-a întrebat: „Bunicule,
unde stau sunetele tobei când nu bate nimeni în ea?”. Ce sã-i rãspunzi? Sau, la
un moment dat, se vorbea despre anii care au trecut de la domnia lui ªtefan cel
Mare, iar el mi-a pus o altã întrebare: „Unde se adunã ºi se duc anii care au tre-
cut?”. Revenind la întrebarea dumneavoastrã „de ce e necesar sã mergem la
bisericã”, trebuie sã spun cã nepotul meu a intrat în sfera religiei prin regretata
mea soþie, Victoriþa, o fiinþã religioasã ce l-a crescut pe Victor în credinþã pen-
tru Dumnezeu. Era pentru el o plãcere s-o însoþeascã ºi sã cânte în stranã, îm-
preunã cu fiul preotului paroh Vasile Vaida. Merge ºi acum cu mine, merge
mai rar. Am fost de câteva ori cu el ºi la biserica catolicã. Câteodatã mã roagã
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„sã mergem la cea din vale” (biserica catolicã). „De ce?”, îl întreb. „Pentru cã
acolo slujba e mai scurtã ºi stãm pe scaune”.

Î.: E un aspect.
R.: E motivaþia lui. În cele câteva situaþii când mi-a solicitat ajutorul pentru

a înþelege anumite taine, am constatat cã nu a avut parte de profesori prea buni.
În loc sã le trezeascã o anumitã nevoie interioarã, un interes pentru mister, mi
se pare a-i fi anulat în pornirile lor. Nu i-au apropiat aºa cum am fost eu legat
de aceastã formã de conºtiinþã socialã. N-au ºtiut sã strecoare în sufletul lor
acel „ceva dumnezeiesc” care nu poate fi definit prin cuvinte. Sunt bucuros însã
cã, în fiecare searã, când se culcã, îmi spune: „Bunicule, hai la rugãciune. O
spui matale sau o spun eu?”. ªi rosteºte mai totdeauna el Tatãl nostru, fapt ce
mã mângâie. Nu ºtiu cât o sã mai dureze. Dar cred cã ceea ce i-a sãdit în suflet
bunica, soþia mea, chiar dacã se va mai atenua, de rãmas, tot va rãmâne ceva.
De aceea, am convingerea cã a-l apropia pe copil de Dumnezeu prin exemplu
personal, prin cãldura rugãciunilor, prin sfaturi demne de urmat, înseamnã
realizarea unui om cu credinþã în Cel de Sus, înfãptuirea omului adevãrat.

Î.: De fapt, eu nu voiam o definiþie, deoarece credinþa se transmite din gene-
raþie în generaþie. Dupã aceea, vine problema cultivãrii, creºterii.

R.: Ca exemplu, copilul a fost invitat într-o familie ºi foarte mare mi-a fost
bucuria când mi s-a comunicat cã nepotul meu face semnul crucii înainte ºi
dupã masã. Sau, când s-a dus în clasa întâi, învãþãtorul i-a întrebat pe copii cine
ºtie Tatãl nostru. El era singurul care a spus cã ºtie, iar învãþãtorul, foarte
încântat, mi-a telefonat sã-ºi exprime mulþumirea. Nu putem merge fãrã un
îndreptar. Mã gândesc la o imagine folositã de pãrintele Scarlat Porcescu, aceea
a ochiului lui Dumnezeu care vede tot ºi binecuvânteazã ceea ce este bun ºi ne
fereºte de a face rele.

Î.: Dumneavoastrã sunteþi un om optimist din fire, senin, chiar dacã necazu-
rile mai vin ºi peste Dumneavoastrã. De câte ori v-am întâlnit, nu v-am vãzut
niciodatã atât de trist încât sã nu mai licãreascã flacãra sau luminiþa speranþei
acolo în sufletul Dumneavoastrã. De aceea, vreau sã vã întreb: Ce credeþi cã-l
poate face fericit pe un om în aceastã viaþã? În copilãrie aþi spus cã de la pãrinþi
aþi primit cele douã îndreptare: Dumnezeu ºi munca. Dar, vãzând cã tinerii
noºtri trec prin tot felul de probleme, existã pericolul de a pierde legãtura cu rã-
dãcinile; mã gândesc la faptul cã unii dintre tinerii noºtri pãrãsesc þara...
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R.: Eu am împlinit 75 de ani. Am avut, printre altele, ºi aceastã ºansã. Rea-
mintesc, de asemenea, cã provin dintr-o familie onestã, am avut parte, în timpul
facultãþii, de niºte colegi serioºi, întrucât mai mult de jumãtate din anul nostru
de studii se mutase din tranºee în bãncile amfiteatrului: cãpitani, maiori. Am
avut niºte profesori excelenþi, am avut ºansa unei cãsãtorii fericite, a unor cola-
boratori buni ºi cea mai mare ºansã a fost cã am fost un om liber ca pasãrea ce-
rului. Liber de a-mi alege profesia, liber de a-mi alege colaboratorii. Din aceastã
cauzã, ºi unele greºeli ale lor, totdeauna le-am trecut asupra mea, pentru cã eu
i-am ales. ªi, totdeauna, am încercat sã fac comparaþie între greºelile lor ºi cele
ale mele faþã de mine însumi ºi nu o datã vedeam cã ale mele sunt mai mari,
încât, în grupul pe care l-am îndrumat în decursul anilor, nu au apãrut situaþii
conflictuale. S-a instituit ºi s-a perpetuat o durabilã armonie. Probabil cã Dum-
nezeu m-a ajutat. Vedeþi Dumneavoastrã, armonia asta a unui grup este din ce
în ce mai rarã. În afarã de asta, cred cã armonia de multe ori este mai mult ima-
ginarã decât realã – s-ar putea sã greºesc. Revenind la persoana mea: am îm-
plinit 75 de ani; cea mai mare ºansã, poate. Dacã dispãream la 50, deºi realizasem
câte ceva, muream definitiv. Dacã mor acuma, poate cã mai trãiesc cumva: nu
numai prin fecior, prin nepot, ci ºi prin ceea ce am putut sã contribui ºi eu la
ºtiinþa viti-vinicolã româneascã. Asta este o ºansã extraordinarã, pentru cã, în
domeniul nostru, ca sã poþi da ceva, sunt necesare mari strãdanii, temeinice
acumulãri de cunoºtinþe ºi asta nu se poate face decât în timp, darnic cu mine.
Privitor la anii pe care i-am adunat, ce sã vã spun? Este o vârstã frumoasã; aºa
însã cum copiii fac pozne, sã ºtiþi cã ºi noi, bãtrânii, facem gafe. Totdeauna ne
dãm exemplu tinereþea noastrã, munca noastrã devine un laitmotiv; repetãm de
zeci sau chiar de sute de ori acelaºi lucru ºi mai avem o meteahnã, ne place sã
dãm sfaturi. Am rãmas plãcut impresionat când un colaborator de-al meu mi-a
spus la un moment dat „Domnule profesor, nu-mi mai daþi sfaturi, cã eu pot
greºi ºi singur!” Sau un altul: „Domnule profesor, dumneavoastrã nu aveþi ceva
mai bun de fãcut?”. „De ce?”. „Sfaturile astea n-ajutã la nimic”. „Cum n-ajutã
la nimic?”. „Domnule profesor, nu vã supãraþi, cei inteligenþi nu au nevoie de
ele, iar cei proºti nu ºtiu ce sã facã cu ele!”. Sunt spuse sub formã de glumã, dar
exprimã niºte realitãþi. În fine, ar trebui ca mesajul meu sã fie legat ºi de pro-
iecte. Adicã, fiecare om nu înceteazã sã-ºi facã proiecte. Astãzi însã am mai
multe rezerve, fiindcã, dintre ziua de mâine ºi trecerea în eternitate, nu ºtiu care
poate veni prima. Am lucida senzaþie, aºa cum se spune la þarã, cã: „Funia se
apropie de par”. ªi totuºi, încerc un sentiment de satisfacþie. Sã mã explic.
Acum cinci-ºase ani, când mã duceam acasã, veneau fini, cumetri, neamuri ºi
îmi amintesc ºi acuma de un fin de-al nostru, Ioan Dodoiu, trecut în lumea um-
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brelor. Þãranul nu prea ºtie în general ce sã facã cu mâinile. „Naºule, îmi spune
el, scrie ceva ºi despre satul nostru”. „Aº scrie dragã, dar nu mã pricep”. Rotin-
du-ºi cãciula în mâini, nu se lasã: „Dar dacã nu te pricepi matale, atuncea
cine?”. „ªi, drept sã-þi spun, fine Ioane, nici nu am timp”, îi spun. „Câþi ani ai
naºule?”. „70, fu rãspunsul meu”. „Bine, dar dacã nu scrii acum, când?”. A fost
un îndemn din adâncuri, care mi-a declanºat hotãrârea. Mi-am spus cã trebuie
sã scriu ceva despre satul meu. N-am realizat o monografie în sensul clasic al
cuvântului. Am reuºit totuºi sã redactez vreo 300 de pagini, o scriere similarã
cu cea pe care o fãceau învãþãtorii de altã datã, din perioada lui Spiru Haret ºi
a lui Dimitrie Gusti, în care am amintit despre istoricul satului, denumirea,
preocupãrile oamenilor º.a.m.d., poate mai mult o retrãire legatã de locurile
natale.

Î.: O revizitare.
R.: O revizitare, cum spuneþi, cu rol de îndemn pentru cei care vin dupã mine

sã nu-ºi uite rãdãcinile. Dumneavoastrã îmi spuneþi cã tinerii trec printr-o pe-
rioadã grea, cã pãrãsesc þara. E adevãrat, dar, când eram eu copil, era o miºcare
centripetã: veneau alþii la noi: italieni, nemþi, veneau spanioli ºi lucrau în þarã
la noi. Acuma este mai mult o miºcare centrifugã, pleacã lumea. Dar eu sper,
totuºi, în revenirea majoritãþii. ªi apoi, unirea celor douã Biserici, nu printr-un
pact, ci printr-o unire sufleteascã, de gândire, de toleranþã, încredere ºi respect
reciproc va fi un act esenþial. România va dobândi ceea ce dorim cu toþii, o con-
fraternitate în simþiri, aspiraþii ºi împliniri. În orice caz, aº vrea ca, în încheiere,
sã spun cã redresarea economicã, culturalã, moralã, politicã a poporului român
nu poate fi conceputã în afara religiei. E un proverb indian pe care papa îl repetã
ºi vãd cã îl ºi pune în practicã. „Mâine este prima zi din câte mai ai de trãit”,
mâine, care poate sã însemne realizãri ce ne pot veºnici.

Vã mulþumesc!
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Î.: Vã rog sã vã prezentaþi pe scurt, subliniind momentele principale ale rela-
þiei cu Biserica.

R.: Nãscut în 1971, din pãrinþi formal ortodocºi, nu am beneficiat de nici un
fel de educaþie religioasã. Ca mai toþi cei botezaþi în Biserica Ortodoxã Românã,
am fost dus în copilãrie de câteva ori, rar, la anumite slujbe ºi am învãþat sã-mi
fac semnul crucii, fãrã a primi însã vreo explicaþie. Acest fapt – lipsa catehezei
sau a celor mai elementare cunoºtinþe de moralã sau dogmaticã creºtinã – s-a
rãsfrânt asupra mea pânã la momentul convertirii. Cu alte cuvinte, nu aparþi-
neam prin viaþã Bisericii Ortodoxe. ªi nici mãcar un nume în vreun registru de
botez nu eram, de vreme ce aveam sã descopãr (în urmã cu câþiva ani) cã preotul
care oficiase slujba într-un cadru privat, nu mã înregistrase ºi nu-mi întocmise
certificat de botez. Am primit un asemenea certificat abia prin 1996, la solici-
tarea mea, pe baza mãrturiei rudelor care asistaserã la sãvârºirea respectivului
sacrament.

Ceea ce pot numi cu referire la evoluþia mea spiritualã, „faptul extraordinar”
– sintagmã prin care Garcia Morente desemneazã, fericit, procesul convertirii
– s-a consumat abia în jurul vârstei de 21 de ani. Astfel, dacã în 1986 dobân-
disem convingerea imortalitãþii sufletului ºi credinþa relativ fermã în existenþa
Divinitãþii prin grija unei excepþionale profesoare de românã – Doina Moraru
–, credincioasã romano-catolicã, fãrã a mã integra însã în viaþa Bisericii, din
1992 am început sã înþeleg, datoritã explicaþiilor rãbdãtoare ale unui alt dascãl
rarisim trãitor al ortodoxiei profunde – Ion Pãtrulescu –, cã, deopotrivã, cre-
dinþa în Persoana divino-umanã a lui Isus Cristos ºi participarea la viaþa litur-
gicã eclezialã sunt elemente centrale în formarea umanã. Deci, abia din anul
1992, am început sã am o relaþie concretã cu o Bisericã apostolicã (cea orto-
doxã). Participând la un program catehetic extrem de intens pe care chiar noi,
studenþii treziþi la viaþa credinþei am început sã-l pregãtim sub îndrumarea
profesorului de limbi clasice pomenit mai sus, mi-am însuºit elementele de
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bazã ale credinþei creºtine. Ca student la filozofie, citeam cu nesaþ (ºi) teologie,
descoperind prin lectura operelor lui Vladimir Soloviov sau ale cardinalilor
Hans Urs von Balthasar ºi Jean Danielou catolicitatea Bisericii întemeiate de
Mântuitorul Isus Cristos. Astfel, din 1993, am dobândit convingeri catolice
limpezi, care au rãmas neschimbate pânã în ziua de azi. Spre a fi cât se poate
de explicit, voi adãuga cã, de exemplu, din acel an, am început sã socotesc pa-
palitatea o autoritate absolut necesarã vieþii bisericeºti, nevãzând în atitudinea
mea nici o contradicþie cu teologia patristicã sau cu spiritualitatea rãsãriteanã.
Astfel, dupã o primã fazã confuzã – datoratã mai ales lecturilor ne-critice din
pãrintele Dumitru Stãniloae ºi Vladimir Lossky – în care acordasem oarece cre-
dit opiniilor lor anti-catolice, am înþeles ºi am început sã cred cã Biserica lui
Cristos este „una, sfântã, catolicã ºi apostolicã”. Chiar mãrturiseam acest lucru
atunci când spuneam Crezul niceo-constantinopolitan cu prietenii mei orto-
docºi, care nu o datã mi-au atras atenþia cã Biserica Ortodoxã e „soborniceascã”,
ºi nu „catolicã”, lucru care mã contraria serios. Pentru a nu provoca tulburare,
am încercat însã o formulã de compromis propunându-le sã folosim în Crez ter-
menul de „universalã”. Nici cu acesta nu prea au fost de acord, deºi existã ex-
cepþii notabile. Mi-am pãstrat convingerile nestrãmutate, evitând însã – pe cât
posibil – discuþiile polemice legate de convingerile mele deopotrivã catolice ºi
ortodoxe.

Începând cu anul 1997, când pãrintele mitropolit Nicolae Corneanu m-a nu-
mit redactor al revistei teologice „Altarul Banatului”, a devenit însã din ce în
ce mai dificil sã evit discuþiile pe teme ecleziologice. Pentru mine, Biserica era
ºi este, categoric, „una, sfântã, catolicã ºi apostolicã”. Astfel, publicând mai
multe articole în care postulam unitatea indisolubilã, de adâncime, între Bise-
rica Catolicã ºi Bisericile Ortodoxe, am început sã fiu interpelat de prieteni sau
chiar acuzat de cititori mai puþin binevoitori cã sunt „papistaº”. Ceea ce, în opi-
nia majoritãþii lor, însemna cã nu sunt ºi nu pot fi ortodox. Printr-un imbold
lãuntric puternic care – þin sã accentuez – nu provenea din resentimente faþã de
anumite carenþe ale ortodoxiei instituþionale, din 1996 am început sã cunosc
din interior viaþa Bisericii Romano-Catolice participând, mai întâi sporadic, la
slujbele acesteia, apoi tot mai frecvent. De asemenea, ecumenismul l-am deprins
din documentele magisteriale pe aceastã temã, lucru pe care nu l-am ascuns
niciodatã. Desigur, criticile respective m-au îngrijorat la început, dar vãzând cã
pãrintele mitropolit Nicolae nu m-a atenþionat în nici un fel – doar m-a avertizat
cã, dacã am început sã public articole teologice, trebuie sã fiu pregãtit pentru
felurite polemici – am rãmas în continuare (pânã în iunie 2001) la redacþia re-
vistei „Altarul Banatului”. Din 1999, raporturile mele cu Biserica Romano-Ca-
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tolicã au devenit constante, iar în anul 2000 am solicitat primirea în deplinã
comuniune cu Biserica Romei. Atât prin credinþã cât ºi prin practica concretã,
mã consider un mãdular al Bisericii Universale întemeiate de Isus Cristos, do-
rind din rãsputeri sã particip cât mai temeinic la viaþa Duhului ce se manifestã
eclezial.

Î.: Relaþia dumneavoastrã cu Biserica a suferit vreo modificare dupã 1989?
În ce sens?

R.: Cum se poate lesne constata, rãspunsul de mai sus rezolvã ºi aceastã în-
trebare, întrucât relaþia mea vie, personalã cu Biserica dateazã abia din 1992.
Modificãrile generale survenite le-am relatat mai sus. Singurul aspect important
pe care doresc sã-l adaug în ce priveºte evoluþia situãrii mele în Bisericã se re-
ferã la problema autoritãþii. La început, am avut mari dificultãþi în a identifica
reprezentanþii legiuiþi ai Tradiþiei apostolice: „De cine sã ascult?”, mã întrebam
constant. Idealist, am crezut o vreme cã trebuie sã fie ca în Patericul egiptean:
gãsesc un „bãtrân îmbunãtãþit” apoi totul e rezolvat. Numai cã n-am gãsit un
asemenea bãtrân, iar cei despre care-mi vorbeau prietenii erau nu o datã în con-
tradicþie unii cu alþii. ªi, mai ales, erau uneori în contradicþie cu ierarhia, faþã
de care anumiþi monahi ortodocºi au rezerve serioase, dacã nu chiar reacþii
virulente. Debusolat, mi-am lãrgit lecturile teologice ºi am înteþit dialogurile
pe aceastã temã cu fraþii ortodocºi, încercând sã gãsesc rãspunsul. Pânã când,
într-o zi, am descoperit primele texte magisteriale: documentele Conciliului al
II-lea din Vatican. Din acel moment, nu am mai avut nici un dubiu. Am înþeles
cine erau Pãrinþii duhovniceºti contemporani nouã, cei faþã de care suntem da-
tori cu ascultarea: episcopii Bisericii lui Cristos aflaþi în comuniune cu urmaºul
lui Petru, papa. Aºa au început sã ocupe lecturile textelor pontificale (enciclice,
scrisori apostolice, documente ale „Congregaþiei pentru Doctrina Credinþei”
etc.) un loc central între lecturile mele. Am scris ºi scriu în continuare, ca laic
interesat de aceste texte, eseuri ºi studii despre conþinutul lor. Recunoaºterea
autoritãþii magisteriale: iatã deci un episod fundamental în stabilirea raportu-
rilor mele cu Biserica, Sfânta Scripturã, Tradiþia.

Î.: Care sunt direcþiile în care Bisericile istorice din România (romano-cato-
licã, ortodoxã, greco-catolicã) se angajeazã mai mult sau ar trebui sã se angajeze?

R.: Îmi vine foarte greu sã rãspund unor întrebãri atât de dificile. Pe baza
lecturilor ºi, mai ales, a experienþelor din ultimii ani voi încerca sã rãspund to-
tuºi, conºtient de limitele mele inevitabile. Tot ce voi spune va porni de la pro-
priile mele necesitãþi spirituale, însumate cu cele ale prietenilor de credinþã.
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a) Principalele direcþii în care Biserica Romano-Catolicã trebuie sã activeze
cât mai intens ar putea fi urmãtoarele: învãþãmântul, mass-media ºi viaþa
socialã cu tot ce implicã aceasta (caritate, reformarea instituþiilor seculare etc.).
Dupã cum s-a vãzut de-a lungul întregii istorii, catolicismul poate oferi teme-
iuri stabile unei culturi puternice, aptã sã contribuie la eliminarea reziduurilor
ideologice din mentalitãþile ce ne dominã. De aceea, trebuie sã activeze în sensul
creãrii unor catedre de teologie inclusiv în Universitãþile seculare sau pentru
crearea unor ºcoli ºi licee confesionale de excepþie, bazate pe metode moderne
de educaþie dar întemeiate pe principiile paideei creºtine patristice ºi scolastice.
Dacã nu reuºim sã oferim tinerelor generaþii o învãþãturã solidã, fundamentatã
pe valorile perene ale clasicismului, nu prea vãd cum se poate edifica o civili-
zaþie sãnãtoasã, capabilã sã-ºi pãstreze libertatea ºi valorile. 

Strâns legatã de problema învãþãmântului, a educaþiei în sens larg, este pro-
blema culturii audio-vizuale rãspândite prin intermediul mijloacelor specifice.
La noi, în România, problema e complet scãpatã de sub control. Singura soluþie
poate fi doar înfiinþarea unor posturi de televiziune ºi de radio alternative, care,
pe modelul posturilor cu experienþã de la Vatican sau din alte þãri de tradiþie
catolicã, sã ofere o alternativã serioasã publicului autohton. Pentru început, s-ar
putea realiza difuzarea posturilor vaticane prin cablu, fãcând o reclamã adecvatã
acestei acþiuni. De asemenea, ar fi de mare folos rãspândirea câtorva reviste ca-
tolice de þinutã, atât interne cât ºi internaþionale, atât academice cât ºi de culturã
generalã sau de informaþii diverse. Presa eclezialã ºi literatura creºtinã trebuie
scoase de sub obrocul „ghetoului ecleziastic” ºi rãspândite printr-un efort sus-
þinut. „Dialog teologic”, „Caietele Institutului Catolic Sfânta Tereza”, toate
celelalte publicaþii necesitã o promovare mai intensã, mai susþinutã. 

În ce priveºte viaþa socialã, catolicismul poate face mult pentru o reformã
autenticã dar, mai ales, pentru rezolvarea gravelor probleme cu care ne con-
fruntãm mai toþi: avorturi, ºomaj, sãrãcie rãspânditã la o scarã incredibil de ex-
tinsã etc. Însã poate cã cel mai important lucru ar fi altul: stabilirea unor cote
de salarizare demne pentru toþi oamenii care muncesc în România. Nu mã refer
aici la acþiuni de anvergurã, care nu pot fi întreprinse decât de anumite instituþii
publice, ci de re-evaluarea completã a preþului muncii. Nu este acceptabil sã
existe oameni care muncesc pentru 50 sau 70 USD pe lunã ºi chiar pentru mai
puþin, în timp ce directori, parlamentari etc. primesc salarii la nivel occidental.
Doctrina socialã catolicã permite atitudini ferme în aceastã privinþã ºi luãri de
poziþie publice. Toate direcþiile prezentate se vor baza pe aprofundarea, studierea
minuþioasã a documentelor magisteriale ºi mai ales a documentelor Conciliului
al II-lea din Vatican.
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b) Reprezentând cea mai numeroasã Bisericã apostolicã din România, Bise-
rica Ortodoxã cred cã trebuie sã îndrãzneascã a pãºi pe douã direcþii: reforma
proprie ºi intervenþia fermã în viaþa instituþiilor româneºti. Prin reformã înþeleg
lepãdarea tuturor formelor moarte din lãuntrul sãu, cum ar fi manualele decre-
pite dupã care se studiazã teologia în seminarii ºi facultãþi sau eliminarea acelor
criterii de admitere în preoþie care nu dau prilejul descoperirii vocaþiilor auten-
tice. Un alt capitol important al reformei interne ar trebui sã fie cel al relaþiilor
cu catolicismul, prin replici concrete faþã de gesturile de pocãinþã, deschidere
ºi (re)cunoaºtere sãvârºite de papã, de clericii ºi credincioºii aflaþi în comuniune
cu Scaunul Romei. 

Când mã refer la intervenþia în viaþa instituþiilor româneºti, am în vedere în
mod special, încercarea de a stopa un fenomen atât de grav cum este corupþia.
Cred cã ar fi de real folos dacã Sinodul B. O. R. ar elabora un document în acest
sens, atrãgând direct atenþia tuturor celor ce îngroaºã neîncetat corupþia care
anume sunt consecinþele spirituale ale unor asemenea fapte ºi, de ce nu, sã su-
blinieze cã nici unul dintre cei care se ºtiu vinovaþi NU fac ºi NU pot face parte
din trupul lui Cristos. La fel ar trebui procedat în cazul tuturor celor care parti-
cipã la avort, în special medicii ginecologi. Sã fim bine înþeleºi: nu sugerez
aruncarea unor anateme împotriva celor corupþi sau împotriva iresponsabililor
care participã la proliferarea avortului, ci doar avertizarea lor fermã ºi limpede
în privinþa consecinþelor incalculabile ale faptelor pe care le sãvârºesc. 

c) În privinþa Bisericii Greco-Catolice, direcþiile ar putea fi similare cu cele
pentru Biserica Romano-Catolicã. În plus, credincioºii acestei Biserici trebuie
sã arate cã este perfect posibil sã asumi ºi sã înþelegi catolicismul din interiorul
tradiþiei rãsãritene. Din pãcate, Biserica Greco-Catolicã nu poate fi o punte între
Biserica Romano-Catolicã ºi Biserica Ortodoxã Românã, deoarece ultima pare
a nu dori sub nici o formã acest lucru. În asemenea condiþii, greco-catolicii îºi
pot purta cu demnitate blazonul de urmaºi ai strãluciþilor episcopi-martiri, apro-
fundând neîncetat valorile teologiei creºtine din ambele emisfere ale Europei,
participând totodatã activ la viaþa cetãþii. ªi poate cã întreaga chestiune a ritului
ar trebui – împreunã cu teologii romano-catolici – regânditã, spre a nu mai fi
acuzaþi de atâtea ºi atâtea ori de prozelitism camuflat sub masca liturghiei bi-
zantine.

Încã ceva: toate cele trei Biserici apostolice ar trebui sã elaboreze strategii
misionare adecvate membrilor comunitãþilor reformate ºi post-reformate, care
sã le ofere acestora – sub marca exemplelor sfinþilor ºi a dialogului purtat cu
înþelepciune ºi blândeþe – ºansa de a redescoperi apostolicitatea Bisericii ºi spi-
ritualitatea ei. Nu este suficient sã-i acuzi pe protestanþi ºi neo-protestanþi de
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prozelitism ºi de „sectarism”; trebuie sã-i cunoºti, sã le re-cunoºti calitãþile ºi
meritele, apoi sã încerci sã clarifici acele aspecte pe care s-au deprins sã le
respingã. Totul fãcut printr-o lucrare comunã, binecuvântatã de episcopi ºi pusã
în practicã de credincioºi competenþi.

Î.: Care sunt pericolele ce ameninþã astãzi în România viaþa Bisericii? Cum
se comportã Bisericile din România faþã de modernitate, post-modernitate, glo-
balizare?

R.: Nici un pericol nu mi se pare mai mare ca suficienþa, indiferenþa, închi-
derea mulþumitã de sine între zidurile propriei comunitãþi ecleziale. Dupã aceea,
urmeazã un alt pericol fatal: prostia, lenea mentalã care genereazã limbajul de
lemn bisericesc. În acest sens, imperativele magisteriale privitoare la calitatea
pregãtirii clerului dar ºi a credincioºilor e necesar sã fie perfect asimilate ºi puse
în practicã. Apoi, laicii sã fie valorificaþi la maximum, încredinþându-li-se
misiuni potrivite vocaþiei ºi pregãtirii lor. Alt pericol: orgoliul. „Sunt mândru
cã sunt catolic”, sau: „sunt mândru cã sunt ortodox” etc. Asemenea afirmaþii
(ca ºi cele naþionaliste) sunt valoroase doar însoþite de smerenie ºi fapte conforme
învãþãturii creºtine a iubirii. Altminteri, sunt vorbe goale, menite mai degrabã
sã-i îndepãrteze pe cei „din afarã” de pretinºii credincioºi deveniþi prin nevred-
nicia lor colportori ai ipocriziei. 

Dupã cum se vede, în general nu concep pericolele care ameninþã viaþa Bise-
ricii ca fiind ceva exclusiv obiectiv: „ruºii”, „americanii”, „conspiraþiile maso-
nice”, „modernismul”, „globalizarea”, „post-modernismul”  etc.; cred cã, în
primul rând, cele mai mari pericole sunt acelea care provin din lãuntrul nostru,
unde „omul cel vechi” luptã din rãsputeri sã stingã harul Duhului împietrindu-ne,
uscându-ne prin pãcat. Pot exista ºi ameninþãri, pericole obiective; însã, dacã
ne rezolvãm problemele interioare, sunt sigur cã vom avea mult mai mari ºanse
sã le soluþionãm ºi pe cele din afarã.

Modernitatea? Post-modernitatea? Globalizarea? Toate pot fi periculoase ºi
pierzãtoare de suflete în lipsa educaþiei ºi catehezei creºtine. Dar dacã acestea
existã – prin grija lui Dumnezeu ºi lucrarea neobositã a oamenilor Bisericii –,
dimpotrivã, toate ispitele trecute, prezente, viitoare devin prilej de înãlþare, de
dezbatere, de aprofundare a propriei credinþe. Un exemplu elocvent mi se pare
formidabila confruntare a catolicismului cu modernismul, la începutul secolului
al XX-lea: unii s-au rãtãcit, în timp ce alþii s-au întãrit ºi au conlucrat cu Sfântul
Duh întru pregãtirea Conciliului al II-lea din Vatican. De noi depinde totul. Mai
ales de consecvenþa noastrã ºi, în mod decisiv, de eliminarea compromisului
din propriile vieþi.
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Î.: Cum vedeþi problema ecumenismului la nivel naþional ºi internaþional?
Credeþi cã cererea de iertare a papei adresatã Bisericilor Ortodoxe din Grecia,
Ucraina, Rusia va aduce roade în planul relaþiilor ecumenice? Cum vedeþi vizita
papei în România în raport cu vizitele recente în Grecia ºi Ucraina?

R.: Alcãtuind rubrica de informaþii bisericeºti la revista „Altarul Banatului”,
am cunoscut relativ detaliat evoluþia ecumenismului în ultimii ani. Am perce-
put un recul puternic, mai ales în partea ortodoxã. Nici nu putea fi altfel. Ecu-
menismul nu se reduce la gesturi politicoase ºi la îmbrãþiºãri fotogenice între
ortodocºi, catolici, protestanþi etc. Ecumenismul – aºa cum l-am deprins din
documentele magisteriale – înseamnã mult mai mult: în primul rând, dialogul
profund asupra punctelor divergente ale diferitelor Biserici ºi comunitãþi creº-
tine, acele puncte care au prilejuit ruperea comuniunii. Asta nu înseamnã ceartã,
polemici, rãzboi inter-confesional, ci un dialog onest, în care identitatea ecle-
zialã proprie nu este minimalizatã din „iubire” pentru celãlalt, ci supusã la proba
adevãrului prin dialog. În al doilea rând, ecumenismul trebuie sã se bazeze în
mod necesar pe un principiu cuantificat perfect de sfântul Ignaþiu de Loyola: 

„Este necesar sã pornim de la ideea cã orice bun creºtin trebuie sã fie mai
dispus sã-i salveze afirmaþiile aproapelui decât sã i le condamne. Dacã nu i le
putem salva, sã ne informãm cum le-a înþeles el; ºi dacã le-a înþeles greºit, sã-l
corectãm cu dragoste; dacã aceasta nu este suficient, sã cãutãm toate mijloacele
potrivite pentru ca afirmaþiile bine înþelese sã fie salvate” (Exerciþii spirituale,
nr. 22). Altfel spus, ecumensimul presupune capacitatea rarã de a te situa în
perspectiva celuilalt, de a renunþa la aºa-numita „suspiciune hermeneuticã”.
Ceea ce – recunosc – este foarte dificil. Dar altfel nu se poate.

Acest lucru este probat extraordinar de cãinþa papei Ioan Paul al II-lea – sã-
vârºitã în numele întregii Biserici Catolice –, care e un îndemn cutremurãtor
pentru noi toþi. Nu condamnarea celuilalt e soluþia, ci recunoaºterea propriilor
greºeli, demisii ºi turpitudini. Din pãcate, pentru mulþi ortodocºi – cum s-a vãzut
în cursul vizitelor din Grecia ºi Ucraina –, papa este identificat cu Anticristul.
Nu doresc ºi nu pot sã calific calitatea acestor oameni, care se declarã credin-
cioºi; cert este un singur lucru: nu poate fi tratat ucenicul – papa sau orice alt
creºtin autentic – mai bine decât Stãpânul sãu: Isus Cristos cel rãstignit. 

În ce priveºte roadele vizitelor apostolice ale papei sau diferenþele dintre vi-
zita în România ºi cele din Grecia ºi Ucraina, am un singur lucru de spus: e
nevoie de fapte. Vorbele fãrã fapte sunt moarte, la fel cum credinþa fãrã fapte
e moartã. S-a schimbat în România vreun manual de teologie ortodoxã, unde
dogmele catolice din ultimul mileniu sã nu fie prezentate ca „invenþii” eretice?
A apãrut vreun teolog ortodox – unul singur mãcar! – care sã prezinte teologia
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scolasticã sub adevãrata sa luminã, aºa cum un Thomas Špidlik SJ a prezentat
catolicilor spiritualitatea Rãsãritului? S-a renunþat la hãituirea greco-catolicilor
ºi la polemicile oribile asupra retrocedãrii bunurilor confiscate în complicitate
cu partidul comunist? S-a renunþat complet la rebotezarea catolicilor (mai ales
de cãtre unii cãlugãri) care solicitã primirea lor în Biserica Ortodoxã Românã?
S-a prezentat vreun text sinodal în care sã fie recunoscutã deplin succesiunea
apostolicã petrinã a papei? Iatã întrebãri la care nu prea am rãspunsuri pozitive.
Deºi existã ortodocºi ce s-au bucurat sincer de vizita papei Ioan Paul al II-lea,
rezultatele concrete sunt prea puþine. ªi asta pentru cã existã multã duplicitate!
Vã rog sã mã credeþi: prefer ca un teolog remarcabil precum diaconul Ioan I.
Icã jr. sã-ºi manifeste deschis criticile anti-catolice, decât sã vãd ierarhi sau
teologi zâmbitori la reuniunile ecumenice, dar care, în sinea lor, îi considerã pe
catolici sau pe (neo)protestanþi eretici osândiþi la focurile iadului.

Practic, întreg dialogul ecumenic trebuie regândit ºi reaºezat pe baze temei-
nice, conform unei etici întemeiatã pe sinceritate, respect reciproc, dorinþa de
a descoperi ceea ne uneºte ºi de a depãºi punctele care ne separã. ªi asta nu prin
compromis sau prin negociere! Biserica lui Cristos nu-i o bancã cu un curs mo-
netar fluctuant.

Atunci când ne vom izbi de dificultãþile imense ale regãsirii unitãþii pierdute,
sã recunoaºtem cã nu putem merge mai departe, cã nu putem vorbi de ecume-
nism. Dar cu speranþa cã ceea ce la oameni e cu neputinþã la Dumnezeu e posi-
bil. În fond, nu noi facem ecumenismul; noi putem doar fi atenþi la „semnele
Duhului”, dându-le curs în sensul redescoperirii unitãþii.

Î.: Ce aspecte ar trebui întãrite, corijate pentru a avea o relaþie sãnãtoasã cu
Biserica? În acest sens, care este rolul laicilor? Care este rolul ierarhiei?

R.: Mã voi referi strict la situaþia mea de creºtin român, trãitor în Biserica
Romano-Catolicã, pornind deci tot de la experienþa personalã. 

În ce mã priveºte, socotesc cã am mare nevoie de o participare totalã la viaþa
eclezialã. Biserica parohialã trebuie sã devinã pentru orice credincios o a doua
casã. Dacã pentru preot e chiar prima, pentru laic trebuie sã fie locul unde se
roagã, unde munceºte, unde cântã ºi unde se poate juca, destinzându-se! Chiar
acesta a fost motto-ul oferit credincioºilor spre meditaþie cu ocazia sãrbãtoririi
hramului bisericii parohiale de care aparþin. Minunat! Însã trebuie ºi ca noi, cre-
dincioºii, sã fim mai îndrãzneþi. Acest lucru preoþii îl pot obþine prin educaþie,
prin îndemn, prin predicã, prin exemplu propriu. Sã-ºi viziteze cât mai des cre-
dincioºii acasã. Nu doar de sãrbãtori sau cu ocazia sfinþirii casei. Ci cât mai des,
cunoscându-ºi bine enoriaºii, atât pe cei devotaþi cât ºi pe cei înstrãinaþi. La fel,
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credincioºii trebuie încurajaþi sã-ºi viziteze pãstorii ca „de la om la om”, nu
doar în ocazii solemne sau pentru spovedanie. Cunoscându-se mai bine, epis-
copii, preoþii, laicii pot gãsi cele mai bune modalitãþi de colaborare: în ºcoli ca-
tehetice, cercuri de studiu pe diferite teme, forumuri culturale, acþiuni carita-
tive, seri distractive etc.

Apoi ordinele ºi congregaþiile. Încep prin a vã spune cã mã simt frustrat cã
iezuiþii, franciscanii sau dominicanii nu au reprezentanþi în Timiºoara. Totodatã,
mã bucur enorm cã Salvatorienii ºi Misionarii Sfântului Spirit sunt aici, oferin-
du-ne prilejul unor perioade de exerciþii spirituale intense. Da. De acest lucru
avem mare nevoie toþi, mai ales noi, laicii: sã gãsim locuri de retragere în oraºe,
unde, sub cãlãuzirea unor pãrinþi spirituali experimentaþi – aºa cum sunt cei ce
aparþin ordinelor menþionate –, sã ne desprindem o anumitã perioadã de grijile
lumeºti pentru a învãþa sã dialogãm cu Dumnezeu. Acesta e motivul pentru care
susþin necesitatea întãririi prezenþei congregaþionale în oraºe.

Indubitabil, rolul ierarhiei este decisiv. Fãrã autoritatea episcopalã, Biserica
nu poate exista ºi funcþiona conform rolului sãu soteriologic. Aº îndrãzni sã
spun cã episcopul este garantul liniºtii interioare ºi al stabilitãþii propriilor cre-
dincioºi. El este cel care trebuie sã vegheze necontenit la cârma diecezei sale,
anunþând care anume sunt ispitele cele mai ameninþãtoare ºi cum anume trebuie
sã le înfruntãm. În plus, rolul sãu de emisar al papei, al magisteriului e uriaº.
De aceea, sarcina instituirii unui învãþãmânt puternic, capabil sã-ºi întãreascã
credincioºii îi revine integral.

Î.: Dacã mergeþi împreunã cu familia, cu copii la bisericã, de ce o faceþi?
R.: Din credinþã. Am convingerea cã biserica este locul unde Dumnezeu vine

– sub forma Euharistiei – spre a ne întâlni aºa cum suntem noi, cu pãcatele, gri-
jile ºi nevoile noastre. Desigur, ºi acasã putem vorbi cu Dumnezeu în rugã-
ciune. Dar edificiul sacru al bisericii este ºcoala unde deprindem, sub îndrumarea
episcopilor ºi preoþilor, toate cele necesare „urcuºului spre înviere”. Prezenþa
noastrã în spaþiul liturgic-sacramental este decisivã: în Bisericã, suntem restau-
raþi ca ºi creaturi „dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu”, în Bisericã ne
putem cãi de pãcatele noastre cerându-ne iertare ºi primind-o sub forma sacra-
mentului reconcilierii. ªi – deºi e mai greu sã exprim o experienþã intimã – tre-
buie sã spun cã merg la bisericã ºi din dorinþa de mã bucura. La fel ca atunci
când ard de nerãbdare sã citesc o carte bunã abia cumpãratã, uneori – din pãcate,
nu întotdeauna – ard de nerãbdare sã aud o predicã folositoare, sã admir arta re-
ligioasã, sã mã bucur întâlnindu-l pe Dumnezeu în ambianþa înãlþãtoare a muzicii
preclasice sau a pieselor lui Bach. Sau, pur ºi simplu, sã mã bucur vãzându-l
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pe ierarh sau pe preot slujind! De fapt, aº spune cã acesta e motivul cel mai im-
portant pentru care merg la bisericã împreunã cu familia: spre a participa la
transsubstanþierea pâinii ºi vinului în Trupul ºi Sângele Mântuitorului Isus
Cristos, împãrtãºindu-mã.

Vã mulþumesc!



BISERICA ESTE „SUBIECT DE PRESÃ”

Interviu cu Tia ªerbãnescu,
realizat de W. Dancã

Î.: Doamnã Tia ªerbãnescu, ce imagine trezeºte în sufletul dumneavoastrã
cuvântul „Bisericã”?

R.: Cred cã trezeºte mai multe imagini, nu una singurã, e o succesiune de
imagini care se deruleazã pe parcursul întregii vieþi, pentru cã, la fiecare vârstã,
cred, sau, în fiecare etapã importantã a vieþii, ne raportãm în mod diferit la Bi-
sericã. În copilãrie, era, mai degrabã, un spectacol la care mergeam bucuroºi,
treceam pe sub masã la denii, ne împãrtãºeam, era legat de sãrbãtoare, primeam
cadouri de Paºti ºi de Crãciun, era legat de ceva extraordinar de frumos. Ulterior,
a fost o perioadã în care aceastã imagine s-a obturat oarecum, mã refer la peri-
oada când maturizarea noastrã a coincis, din nefericire, cu perioada de dinainte
de ’89 ºi când „Biserica” era un cuvânt tabu. De exemplu, nu aveai voie sã fo-
loseºti cuvinte ca „mãnãstire”, „înmormântare” chiar, ºi alte cuvinte bisericeºti,
bisericile însele începând sã disparã de pe suprafaþa Bucureºtiului. ªi atunci,
imaginea a fost – hai sã-i spun – de crucificare a Bisericii însãºi. Ea însãºi era
chinuitã în acea perioadã, iar noi eram neputincioºi. ªi unii ºi alþii eram, de
fapt, neputincioºi. Foarte mulþi îºi cãutau atunci alinarea în Bisericã dar nu ºtiu
câþi – abia ulterior am putut afla sau ne-am putut convinge de acest lucru. În
ultimii ani, Biserica a început sã aibã un rol mult mai pregnant, o imagine pu-
blicã în primul rând, care nici nu ºtiu dacã nu prevaleazã cumva cam mult, aºa-
dar, imaginii propriu-zise a ceea ce trebuie sã însemne Biserica într-o societate
contemporanã. Din pãcate, ºi aici constat cã tendinþa de publicitate, de discurs,
de retoricã, cel puþin la nivelul foarte înalt al Bisericii, nu mã refer la preoþii ºi
oamenii simpli, dar, la acest nivel, începe sã fie puþin cam disproporþionatã,
exageratã. Nu pot sã nu observ, de exemplu, ºi totdeauna rãmân uluitã de ce pa-
triarhul Bisericii Ortodoxe Române spune „Cristos a înviat!” în mesajul care
se difuzeazã la televizor, ceea ce pentru mine, în calitate de creºtin simplu ºtiu
cã nu se face. Se spune întotdeauna dupã slujba de înviere. Dar ºi aici s-a fãcut
o derogare, din motive mediatice: se înregistreazã ca la preºedinþi, cu douã zile
înainte, se dã mesajul cu ºapte ore sau o zi înainte, ºi atunci apare acest decalaj
care poate pãrea minor. Dar el aratã ceva: cã nu ne-am obiºnuit încã cu Biserica
noastrã; nu avem încã raporturile normale, fireºti cu Biserica noastrã. Ele sunt
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distorsionate, ca de altfel toate relaþiile cu toate instituþiile, cu noi înºine ºi cu
ceilalþi. ªi atunci, ºi aici se resimte aceastã disproporþie. Pentru mine, Biserica
acum, când sunt la o vârstã în care am trecut prin mai multe imagini ale Bise-
ricii ºi prin mai multe etape ale proprii mele vieþi, înseamnã un punct de reper,
înseamnã acel loc care nu-mi îngãduie sã gândesc urât, sã fac fapte urâte. În-
seamnã acel loc în care ºtiu cã nu sunt mai presus de nimeni ºi cã trebuie sã mã
tem, cã existã o judecatã înaltã, supremã, de care nu scãpãm niciodatã ºi nu scapã
nimeni ºi în faþa cãreia trebuie sã rãspundem la un moment dat pentru faptele
noastre ºi cã e bine, ºtiind acest lucru, sã ne comportãm din viaþã ca ºi cum
aceastã judecatã continuã ºi nu trebuie s-o contrariem. Sã facem deci tot ce
depinde de noi ca sã fim oameni în spiritul a ceea ce ne învaþã credinþa fiecã-
ruia dintre noi. Dacã fiecare dintre noi, indiferent de ce religie aparþinem, ºi nu
din spectacol, respectã propria religie, propriile învãþãturi ºi preceptele acelei
Bisericii, lumea va arãta altfel ºi cu toþii am duce-o, evident, mult mai bine.

Î.: Vorbeaþi despre aceastã relaþie distorsionatã cu Biserica. În mediul dum-
neavoastrã de lucru de fiecare zi ºi, în special, în ambientul acesta jurnalistic,
mediatic, se reflectã aceeaºi relaþie? Credeþi cã lumea suferã cumva?

R.: Cred cã da, nici presa nu are o relaþie normalã cu Biserica, nu se com-
portã în spiritul în care ar trebui sã se comporte ºi asta o dovedeºte ºi felul în
care aratã presa. Sunt lucruri pe care nu le respectã ºi care þin nu neapãrat de în-
vãþãturile Bisericii, ci chiar de ale bunului simþ. Sunt lucruri care nu se fac, care
uneori dãuneazã celor din jur, dacã am respecta cele câteva porunci, nu zic toate
zece, mãcar o parte din ele, nu s-ar întâmpla. Biserica este ºi pentru presã un
subiect. Un subiect din care scoate ceea ce-i poate mãri tirajul. ªi Patriarhul în-
suºi este un subiect de presã care nu este scutit – lucru care s-a ºi vãzut în ultima
vreme – de anumite judecãþi, interpretãri, puneri în paginã. Nu spun cã prin
aceasta cã înalþii prelaþi ai Bisericii Ortodoxe sau ai Bisericii Catolice sau ai
oricãrui alt cult trebuie scutiþi de o judecatã atunci când faptele lor pãmânteºti
încalcã anumite reguli ºi ei nu se comportã aºa cum statutul lor le-o impune. Ei
trebuie sã fie, înainte de toate, un exemplu pentru toþi. Înainte de a da sfaturi,
pentru cã ºi asta þine de natura postului lor, sã ne sfãtuiascã, sã ne îndrume în
momente de cumpãnã, dar, înainte de toate, trebuie sã facã dovada cã ei sunt
în mãsurã sã dea aceste sfaturi ºi cã le respectã ºi le-au respectat ei înºiºi. Dacã
nu ai încredere suficientã ºi deplinã în aceºti cei mai înalþi ºi mai reprezentativi
capi ai Bisericii, fireºte cã lucrurile se degradeazã pe parcurs ºi sfârºim prin a-l
trata pe Patriarh aºa cum, din pãcate, o determinã aceastã suitã de relaþii nefi-
reºti cu Biserica. De aceea, spun cã nici relaþiile presei cu Biserica nu sunt cele



146 DIALOG TEOLOGIC 7 (2001)

ce ar trebui sã fie ºi nici viceversa. ªi aici mai sunt de reglat, de finisat ºi de ar-
monizat foarte, foarte multe lucruri. Când ne vom comporta cu toþii: ºi presa
– în spiritul deontologiei sale, ºi Biserica – în deplinãtatea cerinþelor propriilor
sale canoane sau reguli, atunci probabil cã ºi aceste relaþii vor fi mult mai fireºti.

Î.: Cât priveºte relaþiile confesionale dintre catolici ºi ortodocºi, se tot discutã
de vreo câþiva ani la nivel foarte înalt de o datã comunã a Paºtelui. Consideraþi
cã aceste dorinþe ale oamenilor simpli credincioºi din spaþiul nostru românesc
sunt justificate sau ar trebui sã rãmânem cu specificul nostru?

R.: Eu cred cã orice dialog este bun, orice înfrãþire este bunã, orice comu-
niune este beneficã. Nici o disputã religioasã nu e mai sfântã decât oricare altã
disputã, nici un rãzboi religios nu e cu nimic mai presus decât oricare alt rãzboi
– e la fel de odios, chiar dacã este în numele unei religii ºi, prin urmare, tot
ceea ce poate contribui la o bunã înþelegere, la o bunã comunicare ºi la o împli-
nire a unora prin ceilalþi, este de bun augur. În definitiv, ºi ortodocºii ºi catolicii
sunt creºtini, sunt Biserici complementare în spiritul acestei lumi ºi trebuie sã
se trateze ca atare, ca niºte fraþi întru credinþã. Diferenþele nu înseamnã în nici
un fel o piedicã, în definitiv, dacã alegi doi oameni de aceeaºi naþionalitate, de
aceeaºi religie, ba chiar din aceeaºi familie uneori, sunt diferenþe: nu vor fi nici-
odatã la fel, nu vor crede exact în aceleaºi lucruri, nu vor face aceleaºi lucruri.
E firesc, prin urmare, ca ºi în plan religios, între credinþele noastre, sã existe
anumite diferenþe. Asta nu înseamnã nimic, ci, dimpotrivã, ar trebui sã ne fasci-
neze: sã vedem ce are celãlalt bun, ce este la noi, ce Bisericã a rezolvat mai
bine o problemã ºi poate învãþãm de la ea, ce reglementare are cealaltã Bisericã
într-un anumit domeniu, dacã e mai potrivitã sau nu pentru noi ºi sã vedem fie-
care dintre noi ce se poate face pentru ca acest lucru sã însemne o împlinire ºi
nicidecum o discordie.

Î.: Ar fi vorba deci despre o unitate în diversitate. Aceste cuvinte au fost fo-
losite de papa Ioan Paul al II-lea în vizita sa istoricã de la Bucureºti, în 1999.
Cum aþi vãzut acest eveniment, ce a lãsat în inima dumneavoastrã?

R.: A fost un moment fericit, cred cã irepetabil cel puþin pânã în acest mo-
ment – aºa se ºi anunþã – vom vedea dacã se va mai întâmpla vreodatã. Dar cert
este cã aceste zile au fost extraordinare, am avut atunci sentimentul cã se poate,
e bine cã se poate acest lucru, am vãzut oameni fericiþi, ºi ortodocºi ºi catolici,
care uitaserã de toate, cãrora le strãluceau ochii, aveau feþele luminate ºi se bu-
curau împreunã. Este tot ceea ce ne putem dori pe lumea asta: sã ne bucurãm
împreunã ºi sã avem de ce ne bucura.
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Î.: Dacã un copil v-ar întreba: „De ce trebuie sã merg la bisericã?”, dum-
neavoastrã ce i-aþi rãspunde?

R.: I-aº spune cã nu neapãrat trebuie sã se ducã la bisericã, pentru cã un copil
dacã aude cuvântul trebuie dintr-o datã e tentat sã facã un pas înapoi. I-aº spune
cã e bine sã se ducã la bisericã, pentru cã s-ar putea ca, în felul acesta, sã reu-
ºeascã sã evite niºte greºeli pe care abia la maturitate ºi-ar da seama ce simplu
ar fi fost sã le evite dacã, la timpul respectiv, mergea la bisericã, urma anumite
sfaturi, împãrtãºea o anumitã experienþã. Altminteri, riºti sã descoperi pe pielea
ta, mai greu, mai dificil, uneori cine ºtie prin ce experienþe dureroase, lucruri
pe care, cu ajutorul Bisericii, poate cã te-ai fi scutit de ele ºi ai fi reuºit sã le
eviþi. I-aº spune deci cã e bine sã se ducã la bisericã pentru cã ar avea o ºansã
în plus, o ºansã mare sã devinã un om întreg mult mai repede ºi mai deplin decât
dacã ar face-o ocolind biserica.

Vã mulþumesc!
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Interviu cu Alexander Baumgarten,
realizat de W. Dancã

Î.: Vã rog sã vã prezentaþi.
R.: Mã numesc Alexander Baumgarten, sunt lector doctor la Departamentul

de Filozofie al Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj, unde predau doctrine
filozofice ale evului mediu. Am fost adolescent într-o Românie cuprinsã de
confuzia spiritualã a ultimilor ani ai comunismului, în civilizaþia de cartier bal-
canic a Bucureºtiului anilor ’80, în idealurile culturale ale boemiei adolescente
din sud, în care aspiraþiile spre rigorile culturale ale Pãltiniºului se amestecau
diletant cu revoltele spirituale ale poeþilor avangardei vremii. Studenþia în filo-
zofie la Cluj m-a pus în faþa a trei mari probleme cu care România culturalã se
lupta în anii ’90-’95: naþionalismul, deruta ºi febra religioasã, confuzia majorã
în spaþiul culturii filozofice în cazul surselor mari ale istoriei filozofiei, prost
traduse sau complet absente. De aceea, cred cã am trei mari convingeri: sunt un
liberal antinaþionalist înverºunat, am convingeri catolice ºi, în fine, traduc texte
filozofice ale evului mediu latin.

Î.: Care este rolul Bisericii în viaþa dumneavoastrã?
R.: Am crescut în anii copilãriei, la Gherla, într-o atmosferã de confesiona-

litate catolicã în care mi-am primit ritmul vieþii, sensul ei ºi credinþa. Anii din
capitalã m-au îndepãrtat, pentru a reveni ulterior treptat spre Bisericã, de aceastã
datã într-un sens în care credinþa era deja împletitã cu idealurile mele culturale:
se poate înþelege uºor acest lucru dacã aº mãrturisi uluirea ºi surpriza cu care
am descoperit în biblioteca strãveche a parohiei romano-catolice din Gherla
opera sfântului Toma în ediþii de secol trecut ºi superba ediþie Quaracchi a ope-
relor sfântului Bonaventura. Dar nu este vorba doar de acest aspect. Am sã vã
povestesc ceva prin care pot exprima indirect ºi mai discret ce înseamnã pentru
mine rolul Bisericii în viaþa mea. În iarna anului 1996, pierdusem o bursã la
Paris, în stilul oriental al nepotismelor ºi simpatiilor gentilice de la noi. Eram
atât de furios, încât i-am povestit ºi confesorului meu detaliile evenimentului.
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Mi-a rãspuns senin cã, evident, era excelent dacã plecam, dar centrul lumii e
oriunde am o Bisericã, aºa cã pot gãsi aceastã centralitate a spiritului ºi acasã.
Aºa am învins tirania unei depãrtãri orizontale ºi am primit o proximitate ver-
ticalã. 

Î.: Cum percepeþi faptul cã faceþi parte dintr-o Bisericã minoritarã? A fi în
minoritate este o ºansã sau o piedicã în realizarea dumneavoastrã profesionalã
ºi umanã?

R.: Sã facem o distincþie: ºanse ºi piedici externe, instituþionale ºi ºanse ºi
piedici interne, spirituale. Cred cã discuþia are obiect mai cu seamã în privinþa
celor din urmã. În acest sens, apartenenþa la o minoritate confesionalã poate fi
o ºansã, o piedicã sau poate fi indiferentã în împlinirea profesionalã. Depinde
de capacitatea omului de a asuma experienþa alteritãþii. Este interesant totuºi
faptul cã un minoritar este întotdeauna mai capabil sã asume aceastã experienþã
decât majoritarul, care este mai puþin dispus, mai prost aºezat spiritual din
aceastã perspectivã. Minoritarul are o întemeiere ontologicã în diferenþã, identi-
tatea lui provine din deosebire, iar, din acest motiv, un intelectual cu conºtiinþã
de minoritar va fi întotdeauna motivat în performanþa lui spiritualã. Putem
spune cã atât ºansa cât ºi piedica minoritarului sunt interioare, þin de conºtiinþa
lui ºi capacitatea lui spiritualã de deschidere.

Î.: Specializarea dumneavoastrã în filozofie cuprinde perioada evului mediu,
când filozofia era într-un dialog fecund cu teologia. Ce ne puteþi spune despre
provocãrile culturale ale evului mediu ºi rãspunsurile pe care le-a dat Biserica
în vremea respectivã?

R.: Vã pot vorbi cu plãcere despre un aspect foarte general al provocãrilor
evului mediu ºi rãspunsul Bisericii la acestea: am fost mult timp obiºnuiþi cu
cliºeul conform cãruia Biserica ºi-a consacrat eforturile în evul mediu pentru
descurajarea ºtiinþei experimentale, a lumii laice, astfel încât Biserica ar fi fost
o frânã a modernitãþii. Deºi o asemenea afirmaþie a alimentat mult din imaginile
despre istoria medievalã din secolul trecut, cred cã ea este în bunã parte ero-
natã. Studiind disputele doctrinare ale secolelor XIII-XIV, centrate în jurul
ºtiinþei greco-arabe ºi a reacþiei teologilor latini la acestea, s-ar putea spune cã
în aceste douã secole teologia latinã a luptat pentru a amenda ideea unei ierarhii
a lumii saturate de intermediari între Dumnezeu ºi lumea sublunarã, pentru a
impune nominalismul ºi atenþia gândirii faþã de individualul gândit în calitate
de creaturã. Este surprinzãtor sã descoperi (deºi nu este locul aici pentru o
argumentaþie largã) cã teologia latinã a produs practic modernitatea, laicatul,
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respectul faþã de individual, oricât de mult ar fi evoluat aceste idei ulterior ºi
independent de pãrintele lor. Este la fel de plãcut ºi de motivant sã înþelegi cã
omul laic contemporan este un produs al istoriei ideilor derulate în perimetrul
discuþiilor doctrinare ale Bisericii Latine. Poate din acest motiv preocuparea
excesivã faþã de realitãþi universale (naþiunea, spiritul de grup, ierarhiile abso-
lute) sunt preocupãri în care putem vedea premodernitatea.

Î.: Dacã privim situaþia din þara noastrã, provocãrile timpului în care trãim,
care credeþi cã ar fi misiunea celor trei Biserici creºtine (Romano-Catolicã,
Greco-Catolicã ºi Ortodoxã) din România?

R.: Se poate spune cã mentalitatea româneascã suferã încã de o incapacitate
de a aºeza la locul sãu individul: exaltarea valorilor etnocentriste, permanenta
suspiciune dintre oameni ºi instituþii, popularizarea unor pseudo-confesiuni
care pãcãtuiesc, în primul rând, în opinia mea, prin proliferarea kitsch-ului în
discursul religios (în publicaþii, în discurs) toate acestea denotã o imaturitate
în respectul faþã de individ ºi faþã de opþiunile lui interioare. Dar direcþiile de
rãspuns ale celor trei Biserici la aceste probleme probabil cã þin ºi de proble-
mele interne ale fiecãreia. Personal, mi-aº dori ca Biserica Romano-Catolicã
sã fie mai aproape (prin proiecte, susþineri financiare) de publicarea în limba
românã a operelor marilor teologi catolici, medievali ºi moderni. Desfãºurând
un asemenea program, pot apãrea schimbãri de perspectivã benefice în mediile
culturale româneºti. Biserica Greco-Catolicã are, în schimb, aº îndrãzni sã cred,
o misiune foarte diferitã: ea trebuie sã îºi realizeze o elitã intelectualã care sã-i
prezinte ºi sã-i dispute valorile. Cât priveºte Biserica Ortodoxã, mi-aº permite
sã afirm cã ea trebuie sã renunþe definitiv la idealurile transindividuale, etniciste,
la idealurile de cohortã confesionalã; practic, sã întâlneascã individul aºa cum
este el acum în România, adicã singur (economic ºi spiritual) diferit, personal. 

Î.: Sunteþi de pãrere cã vizita papei în România ar putea contribui la îmbunã-
tãþirea relaþiilor ecumenice?

R.: N-aº putea judeca cu suficientã pricepere dacã vizita papei în România
poate duce la însãnãtoºirea acestor relaþii. Personal, cred cã poate fi vorba de
o ameliorare incompletã, pentru cã ea se va împlini total, dacã va fi sã fie, într-
o schimbare de mentalitate ºi, probabil, într-o schimbare de generaþie.

Î.: Dacã un copil v-ar întreba: „De ce mergeþi la bisericã?”, ce i-aþi rãspunde?
R.: Probabil cã aº încerca un sentiment cumplit de emoþie, de discreþie ºi de

timiditate, pentru cã întrebarea seamãnã cu unele care îºi aflã adesea rãspunsuri
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improprii: Ce este sufletul sau ce este binele? Dar i-aº spune o pildã, pentru cã
o pildã este cea mai bunã mediere între un imperativ universal care nu ajunge
la inimã ºi un îndemn practic care nu urcã în minte, de fapt, cea mai bunã me-
diere în silogismul spiritual al convertirii. I-aº spune o poveste minunatã, care
m-a convins ºi pe mine într-o clipã în care am avut nevoie cu adevãrat de ea.
Un tânãr avea o carte cu o paginã lipsã. El a mers prin toate bibliotecile lumii
pentru a-ºi gãsi finalul volumului, absorbit fiind de lecturã. Când, în fine, a
intrat în cea mai mare bibliotecã a lumii, bibliotecarul i-a examinat cartea, l-a
privit emoþionat ºi i-a spus: volumul pe care l-ai adus, fiul meu, are legate în
el filã cu filã toate paginile care lipsesc din cãrþile acestei biblioteci. Aºa cum
eu te aºteptam, tot aºa aceste volume îl aºteptau pe al tãu. Cautã pânã când înþe-
legi cã eºti cãutat.

Vã mulþumesc!
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Interviu cu Wili Tauwinkl,
realizat de W. Dancã

Î.: Vã rog sã vã prezentaþi pe scurt, având în vedere momentele principale
ale relaþiei cu Biserica.

R.: Mã cheamã Wilhelm Tauwinkl, n. 1969 la Bucureºti. Fac parte din Paro-
hia romano-catolicã „Maica Îndureratã” din Bucureºti. Am absolvit în 1996 Fa-
cultatea de Teologie la Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucureºti ºi, în
acelaºi timp, Facultatea de Teologie catolicã ºi Asistenþã socialã a Universitãþii
din Bucureºti. Am lucrat 4 ani la Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice din
Bucureºti, pânã în 1996, dupã care am fost preparator, apoi asistent la Institutul
Teologic, pânã în 1999. În 1997, împreunã cu dr. Cãlin Puiu ºi cu ajutor finan-
ciar din strãinãtate, am început la Parohia Bucureºtii Noi un serviciu care distri-
buie zilnic hranã caldã bãtrânilor singuri (indiferent de confesiune). Din 1999
studiez la Facultatea de Teologie din Lugano, Elveþia, pentru obþinerea licenþei
canonice în teologie dogmaticã ºi eventual a doctoratului.

Î.: Pentru cã vã aflaþi la studii în strãinãtate, ce deosebiri/asemãnãri vedeþi
între Biserica de acasã ºi Biserica din locul unde sunteþi acum?

R.: Biserica din cantonul Ticino nu se deosebeºte foarte mult de cea din
România. E drept cã Ticino are, ºi în privinþa Bisericii, o notã aparte faþã de
restul Elveþiei. Dieceza are circa 300.000 de credincioºi. Fiecare preot are ma-
ximum 2-3 parohii, o situaþie fericitã faþã de alte cantoane, unde în foarte multe
locuri exista doar un asistent parohial laic. Facultatea de Teologie din Lugano,
spre deosebire de alte facultãþi de teologie din Elveþia, nu e antipapalã, ci oferã
un învãþãmânt teologic în acord cu Magisteriul. O diferenþã importantã faþã de
Biserica din România e relaþia între Bisericã ºi stat de aici. De abia anul acesta
s-a abrogat articolul din Constituþia federalã care obliga Biserica sã creeze die-
ceze doar cu acordul autoritãþilor de stat. Biserica e susþinutã material de stat,
iar finanþele parohiilor ºi ale diecezelor sunt în mâna comitetelor parohiale ºi
a consiliilor diecezane, formate din laici. Aceastã situaþie poate fi un avantaj
pentru preoþi, deoarece toate problemele administrative, gospodãreºti etc. ale
parohiei cad în sarcina comitetului parohial, iar preotul se poate ocupa numai
de pastoraþie. Am auzit un paroh în Italia, student la Facultate, care se plângea
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la sfârºitul anului cã nu ºi-a putut termina lucrarea de seminar fiindcã, spre deo-
sebire de parohii elveþieni, el trebuie sã facã bilanþul contabil anual. Marele
dezavantaj e însã cã în consiliile parohiale ºi diecezane existã membri de drept
(politicieni sau notabilitãþi municipale), care de multe ori n-au nimic în comun
cu Biserica sau sunt chiar împotriva ei. De aceea, avantajul finanþãrii de cãtre
stat a Bisericii aduce multe neplãceri din cauza faptului cã politicienii pot prac-
tic influenþa prin finanþe activitatea Bisericii. De exemplu, episcopul de Chur,
Haas, a fost silit sã demisioneze de cãtre consiliul diecezan, care a blocat toate
fondurile diecezei. În rest, o parohie ticinezã seamãnã mult cu una din Bucu-
reºti. Credincioºii vin la Liturghie ºi în timpul sãptãmânii, aprind lumânãri...
O diferenþã ar fi cã, în unele parohii, nu se face cateheza cu copiii ºi tinerii,
considerându-se suficientã religia predatã în ºcoli. De fapt, religia din ºcoalã
nu cred cã poate înlocui cateheza din parohii. Mai ales cã, aici, unii profesori
de religie (poate ºi din cauza manualelor tendenþioase) vorbesc mai mult de o
religiozitate în general ºi nu neapãrat de creºtinism. Un coleg de-al meu care
preda religia în ºcoalã e ºantajat de elevi ºi de pãrinþii lor. Nu le poate cere sã
se oboseascã prea mult cu învãþãtura ºi nu le poate da note mici, fiind ame-
ninþat cã renunþã la religie, ceea ce ar însemna ca profesorul de religie sã devinã
inutil.

Î.: Referitor la formarea teologicã a laicilor ºi a preoþilor, ce anume vi se
pare prioritar, þinând cont ºi de provocãrile actuale la care trebuie sã rãspundã
Biserica Romano-Catolicã din România – sãrãcia, tendinþa tinerilor de a pãrãsi
þara, îmbãtrânirea comunitãþilor, necesitatea construirii sau refacerii unor lãca-
ºuri de cult, ºcoli, locuri de întâlnire?

R.: Existã tentaþia de a minimaliza studiul teologiei în faþa problemelor arzã-
toare la ordinea zilei: „La ce ne foloseºte sã facem înalte cercetãri teologice
când lumea moare de foame?” etc. Dar principala activitate a Bisericii e cea de
a vesti Evanghelia; abia în al doilea rând vin celelalte. Altfel, ce deosebire ar
fi între Bisericã ºi un birou de asistenþã socialã sau al forþelor de muncã? Nu
spun cã teologii sunt scutiþi de a se preocupa de semeni, ci sã-ºi aminteascã me-
reu de Mt 6,33: „Cãutaþi mai întâi împãrãþia ºi dreptatea lui [Dumnezeu] ºi
toate acestea vi se vor da pe deasupra”. Formarea teologicã e utilã ºi pentru a
se evita inutilitatea construcþiilor de biserici ºi locuri de întâlnire în eventuali-
tatea cã acestea vor fi goale din lipsa de vestitori bine formaþi. În formarea teo-
logicã, cea mai importantã e calitatea. Se poate face învãþãmânt de calitate ºi
într-o þarã sãracã. Eu cunosc douã facultãþi de teologie, cea din Bucureºti ºi cea
din Lugano, ºi pot spune cã nivelul academic e comparabil. Dacã ar fi sã þin
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seama de bârfele colegilor care au studiat întâi la Roma ºi care se plângeau de
nivelul scãzut, aº zice cã în România nu stãm rãu. Ar mai fi importantã ºi infor-
marea credincioºilor în parohii, chiar a acelora care nu fac studii teologice, în
privinþa rostului ºi importanþei unei facultãþi de teologie în Diecezã.

Î.: Cum apreciaþi dialogul ecumenic între Biserica Catolicã (Romano-Cato-
licã, Greco-Catolicã) ºi Biserica Ortodoxã în România? Consideraþi cã vizita
papei în þara noastrã a dat un impuls acestui dialog? Ce anume ar trebui fãcut
pentru ca paºii împreunã pe calea ecumenismului sã fie maturi?

R.: În general, se considerã cã dialogul ecumenic ar fi adus ca progres mãcar
evitarea insultelor reciproce, dar experienþa aratã cã nici mãcar aceasta nu e
adevãrat (ºi, de fapt, acest lucru ar trebui sã fie evident pentru orice creºtin, cu
ecumenism sau fãrã). Dupã câte ºtiu eu, dialogul ecumenic în România n-a ajuns
deocamdatã nici la alte rezultate concrete. O problemã concretã care ar trebui
abordatã în dialogul ecumenic e cea a cãsãtoriilor mixte. Spre deosebire de Bi-
serica Catolicã, Biserica Ortodoxã nu le admite. Nu ºtiu dacã e posibil vreun
rezultat în acest domeniu, dat fiind cã nu e foarte clar dacã Biserica Ortodoxã
recunoaºte sacramentele catolice.

Î.: Care ar fi ºansele pe care timpul prezent le oferã Bisericilor istorice din
România în vederea împlinirii misiunii lor?

R.: În prezent, în România, încã se mai merge la bisericã. Trebuie sã profi-
tãm de aceastã ºansã ºi sã lucrãm de pe acum pentru evitarea golirii bisericilor.
Dupã ce se va întâmpla acest lucru, va fi mult mai greu de recuperat ce s-a pier-
dut. Cunosc preoþi occidentali care au trãit momentul 1968 ºi ce a urmat; vizi-
tând România, spuneau cã, dupã pãrerea lor, lucrurile la noi merg în aceeaºi
direcþie, chiar dacã nu e foarte vizibil deocamdatã. Unii preoþi de aici se plâng
cã tinerii nu merg la bisericã etc. Întrebându-i ce se poate face, rãspunsul e ridi-
carea din umeri: „Deh, ce se poate face? Tinerii nu mai au respect pentru auto-
ritate...”. Aici, mulþi creºtini trãiesc cu iluzia cã toþi membrii naþiunii sunt ºi
membrii Bisericii deci autoritatea Bisericii e într-un fel legatã de cea a Statului.
Dar Statul e anticlerical (nedeclarat), iar deciziile lui în probleme religioase se
îndreaptã cu subtilitate, dar cu eficienþã împotriva Bisericii. În România, deo-
camdatã nu existã clar acest risc, dar trebuie sã ne pregãtim.

Î.: În ce raport se aflã Biserica Romano-Catolicã din România cu Conciliul
al II-lea din Vatican? În mod deosebit, mã refer aici la viaþa liturgicã, la rapor-
tul dintre laici ºi ierarhie, la raportul dintre Bisericã ºi societate.
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R.: Au venit ºi în România tot felul de „movimenti” care au înþeles reforma
liturgicã de la Vatican al II-lea în sensul cã Liturghia trebuie sã se desfãºoare
ca un spectacol de varieteu. Dar, citind cu atenþie Conciliul al II-lea din Vatican
ºi documentele ulterioare legate de el, observãm cã nu scrie nimic de acest gen.
E semnificativ ºi cã, de câte ori vine vorba de Vatican al II-lea, majoritatea
creºtinilor se gândesc doar la reforma liturgicã, poate fiindcã a fost cea mai
spectaculoasã. Dar în Conciliul al II-lea din Vatican sunt scrise ºi multe alte
lucruri! Cred cã Biserica trebuie sã evite a se prezenta ca o comunitate „utilã
societãþii”, care contribuie la progres, la educaþie, la promovarea valorilor mo-
rale etc. Biserica e drept cã aduce toate aceste lucruri, dar nu acestea sunt sco-
pul ei principal (cf. ºi nr. 3). ªi Statul are instituþii care rãspund la aceste nevoi
ale societãþii. Mons. Inos Biffi (Milano) spunea ca Biserica nu „rãspunde” la
nevoile omului; e greºit pusã problema în felul acesta. Dimpotrivã, Biserica tre-
buie sã punã o întrebare omului.

Î.: Unui tânãr care doreºte sã aibã o relaþie sãnãtoasã cu Biserica, ce i-aþi re-
comanda?

R.: I-aº recomanda sã n-aibã o simplã relaþie cu Biserica, ci sã facã parte din
ea.

Vã mulþumesc!
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Î.: Vã rog sã vã prezentaþi, pe scurt.
R.: M-am nãscut pe 20.X.1956, în satul ªcheia, comuna A. I. Cuza, judeþul

Iaºi, dar valurile vieþii m-au dus mereu departe de Moldova natalã. Dupã ce am
absolvit Liceul de Artã Piteºti (1975), am practicat ingineria timp de 12 ani,
mai întâi la Rodna ºi apoi la Orºova, ca apoi s-o abandonez definitiv, în 1994,
pentru a mã dedica total literaturii. Sunt membru al Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia, am scris ºi am publicat 12 cãrþi, dintre care câteva în domeniul religios:
Iosua/teatru (1995), Clopotele dinspre ziuã/cãutãri de Dumnezeu (1998), Cãlã-
torie cãtre Sfânta Maria/însemnãrile unui pelerin la Czestchowa (2000) ºi A
doua venire/teatru (2001). Pe 9 septembrie 2000, am câºtigat Premiul Uniunii
Scriitorilor – Filiala Craiova pentru piesa mea de teatru Cetate interzisã (1999),
în ediþie bilingvã, românã-francezã.

Î.: Dacã ar fi sã faceþi o biografie spiritualã, care ar fi momentele principale
ale relaþiei dumneavoastrã cu Biserica? În cazul de faþã, vã rog sã consideraþi
Biserica în dubla ei dimensiune: lãcaº de cult ºi trup mistic, spiritual.

R.: Recunosc cã rareori am avut curiozitatea de a-mi recapitula biografia
spiritualã (în mãsura în care ea existã), în relaþia mea cu Biserica, din teama de
a nu mã lãsa pradã vanitãþii sau a-mi exacerba orgoliul, chiar ºi fãrã voie. Jaloa-
nele acestei biografii le-am pãstrat mereu aºa cum pãstrezi ceva tainic, mira-
culos ºi secret, de conivenþã cu sacrul. Biografia în discuþie începe cu momentul
conºtient al primei Împãrtãºanii, pe care am primit-o la ªcheia, de la Pãrintele
Alois Donea (1922-1998), dupã ce am fost pregãtit temeinic de evlavioasa mea
bunicã Gherguþ Gh. Elena, care m-a ºi crescut pânã la ºapte ani, fiind orfan de
tatã. Ceea ce reþin din duminica aceea însoritã de început de varã, când l-am
primit pe Isus în suflet, cu un buchet de crini albi în mânã este cã pãrintele
Donea ne-a dãruit tuturor copiilor proaspãt împãrtãºiþi câte o cruciuliþã mo-
destã, din metal ieftin, pe care era „nituit” Rãstignitul, desigur, simbolic, în



157BISERICA ESTE „SUBIECT DE LITERATURÃ”

amintirea piroanelor care i-au strãpuns mâinile ºi picioarele. De-a lungul vieþii,
purtând, mereu, cruciuliþa, nu ºtiu cum s-a întâmplat cã niturile acelea au cedat
ºi am pierdut Rãstignitul, dar am rãmas cu cruciuliþa (în realitate crucea vieþii
mele), pe care o port ºi acum cu mine, peste tot, ºi la propriu ºi la figurat,
alãturi de scapular, Rozariu ºi Medalia Miraculoasã, cãci este marea mea amin-
tire de la prima Împãrtãºanie ºi de la marele franciscan care a fost pãrintele
Donea. Altfel nu aº fi fost protejat în atât de multe ºi dureroase încercãri.

Al doilea moment important este perioada de câþiva ani în care am fost mi-
nistrant la biserica din Petroºani, perioadã care m-a disciplinat ºi m-a învãþat
sã-l slujesc pe Dumnezeu la nivelul meu. N-am sã uit cât trãiesc expediþiile alã-
turi de parohul de atunci, pe timp de iarnã grea, printre zãpezi, peste dealuri ºi
peste pãduri, la cele mai îndepãrtate cãtune, pentru a aduce bucuria în casele
oamenilor. Erau multe familii nevoiaºe, care se bucurau sincer cã nu sunt uitate
de Dumnezeu, câtã vreme venea preotul sã le sfinþeascã locuinþele, în acele mari
singurãtãþi. Apoi a urmat Sfântul Mir, primit de la episcopul Marton Aron ºi
luarea zborului în lume, urmat de revenirea la matcã ºi debutul relaþiei cu sfân-
tul Anton, însã numai pentru scurt timp. Din nefericire, dupã aceea am plonjat
într-o îndelungã stare de pãcat sau acel moment de pierzanie în capcanele vieþii,
inerente tinereþii. Fusesem prins de tentaculele lumii, uitasem de Dumnezeu,
care totuºi mã aºtepta rãbdãtor, ºi, deodatã, parcã mi s-a luat o ceaþã de pe ochi:
„Întoarce-te!”. M-am întors ºi mi s-au dat ºi mai grele încercãri, la capãtul cãrora
a apãrut un moment de cotiturã în viaþa mea, sub toate aspectele: pelerinajul la
Czestochowa („Cãlãtorie cãtre Sfânta Maria” – 2000) am ajuns ºchiop ºi infirm
la Jasna Gora, dupã peripeþiile drumului apostolesc început la Varºovia, cale
de aproape 300 de kilometri, dar care, neîndoielnic, câþiva ani mai târziu ºi-a
arãtat roadele. Dupã pelerinajul din Polonia ºi celelalte care au urmat, la Cacica,
s-au ivit alte ºi alte încercãri, m-am subþiat ca paiul, dar nu m-am descurajat ºi
am început sã cânt în corul unei biserici, la un capãt de lume, în care singurul
prieten mi-a rãmas bunul Dumnezeu. Trecusem de la tinereþe la maturitate ºi
contemplam, deseori, cruciuliþa (acum goalã) de la prima Împãrtãºanie, între-
bând descumpãnit „Quo vadis, Domine?”.

Rãspunsul a venit în seara de 19 septembrie 1992, când era sãrbãtorit în ca-
lendar sfântul Ianuariu – copatron al oraºului Neapole, alãturi de fericitul
Ieremia Valahul –, sau Gennaro, al cãrui sânge stã coagulat într-un recipient de
sticlã, tot anul, mai puþin de ziua lui, când redevine fluid(...) În acea searã, fuse-
sem batjocorit ºi umilit ca niciodatã de doi oameni pe care-i crezusem buni,
chiar foarte buni prieteni. Fireºte cã îndurasem ºi acea suferinþã, adãugatã celor
precedente, dar când m-am întors acasã, în singurãtatea locuinþei mele, dupã ce
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am simþit cã m-au pãrãsit toate puterile, deodatã camera s-a umplut de o luminã
orbitoare ºi am auzit o voce în cugetul meu: „Nu deschide ochii cã vei orbi!”.
am ºtiut, atunci, cã a venit Isus. L-am perceput cu toþi porii fiinþei mele ºi, dacã,
iniþial, am încremenit sau am paralizat de emoþie, câteva secunde mai târziu
mi-am dat seama cã am pãtruns într-un infinit ocean de bunãtate ºi de iubire.
Era o senzaþie ce nu se putea compara cu nici o bucurie sau fericire de pe lumea
aceasta, pentru care oricum cuvintele sunt prea sãrace, era transcendenþa însãºi
ºi era ceva ce nu mi se cuvenea. Îmi amintesc cã am ºoptit copleºit: „Doamne,
dintre atâþia care se roagã ºi te cautã, de ce m-ai ales tocmai pe mine, netreb-
nicul ºi ticãlosul, ca sã mã vizitezi? Eu nu merit asta...”.

O zi mai târziu, mai bine spus seara urmãtoare (cred cã deloc întâmplãtor),
datoritã obligaþiilor de serviciu, care presupuneau multe deplasãri în þarã, pentru
recuperarea creanþelor firmei la care îmi câºtigam pâinea, mi s-a arãtat ºi faþa
sinistrã a Celuilalt: urmãtoarea noapte m-a prins la peste 700 de kilometri dis-
tanþã, la castelul lui Dracula, din pasul Fântânele, judeþul Bistriþa-Nãsãud, în
drum cãtre Vatra-Dornei (...) Fãrã doar ºi poate cã eram nãucit de alternanþa
extremelor, dar atunci am învãþat ceva foarte important: ori de câte ori, de-a
lungul vieþii, câºtigi un mare har, urmeazã contraatacul nemilos al Celuilalt, cu
intenþia de a-þi spulbera harul câºtigat.

Restul vieþii mele poartã un singur titlu: „Biserici ºi preoþi”. Am circulat
mult, am intrat în multe biserici ºi am cunoscut fascinat mulþi preoþi, pentru a
percepe, la o dimensiune exactã, întreaga bogãþie (ºi mãreþie) a credinþei cato-
lice. Concomitent, am parcurs ºi câteva lecturi fundamentale, care m-au ajutat
enorm sã-mi protejez grãuntele de mãrgãritar agonisit cu atâta trudã. ªi atunci
am ajuns la o altã rãscruce a vieþii, din toate punctele de vedere, de la care n-a
fãcut abstracþie nici cariera mea de scriitor catolic, câtã vreme pricepeam, în
sfârºit, cã nu ai sens dacã nu-þi pui talentul ºi arta în slujba lui Dumnezeu. În
acea perioadã, am scris ºi am publicat Iosua (1995), prima mea piesã de teatru,
cu douã motivaþii esenþiale: succesul lui Moise, în fond un arhetip care conþine
tãria ºi puterea credinþei a fost (pe nedrept) ignorat de literaturã; dar Thomas
Mann i-a consacrat o nuvelã, care oricum nu-l reprezintã,din moment ce în vi-
ziunea marelui prozator german era un personaj negativ, poate chiar un înger
al rãului. Vechiul Testament spune altceva, iar sub aspect dramatic, piesa mea
de teatru repune adevãrul (ºi mitul) în termenii sãi.

Indubitabil cã acest moment de culturã, în existenþa mea de scriitor, ºi-a pus
amprenta ºi asupra cãrþilor urmãtoare, mai ales asupra celor dedicate lui Dum-
nezeu, cu plasament cert în domeniul religios, în mãsura în care lucrul acesta
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este posibil în ceea ce priveºte laicii, care nu beneficiazã totuºi de harul dobân-
dit prin impunerea mâinilor.

În finalul acestui rãspuns la o întrebare extrem de complexã, nu pot sã con-
chid decât cã am traversat niºte etape succesive ale creºterii în credinþã, fãrã de
care viaþa, în ansamblul ei, nu ar avea nici un rost. Trebuie sã lupþi pânã la capãt,
în speranþa desãvârºirii, cãci altfel vei irosi marele dar ce þi s-a dat prin naºtere,
darul vieþii, niciodatã întâmplãtoare în proiectul divin.

Î.: Aþi avut ocazia sã vizitaþi mai multe biserici din þara noastrã. Ce pãrere
aveþi despre stilul noilor biserici care se construiesc acum? Ce anume credeþi
cã ar trebui sã aibã o bisericã pentru a fi primitoare, pentru ca lumea sã se simtã
bine în interiorul ei?

R.: În primul rând, trebuie ca acea bisericã, oricare ar fi ea ºi oriunde ar fi,
sã fie în ton cu timpul ºi cu vremurile percepute de cei care îi trec pragul. Bise-
rica, loc de întâlnire cu Dumnezeu, nu poate fi trecut, ci doar viitor. Ea este
plinãtatea zilei de mâine. Dupã umila mea pãrere, noua arhitecturã (ºi ambi-
anþã) a multor biserici catolice, atât din România, cât ºi din restul lumii se
înscrie perfect în capitolul „aggiornamento” din Conciliul al II-lea din Vatican,
ceea ce înseamnã cã Biserica nu trebuie sã refuze nici un factor de civilizaþie
ºi progres (la graniþa cu adevãrurile seci ale ºtiinþei) pentru a-ºi propaga me-
sajul. Tradiþionala „încremenire în proiect” a altor biserici le aduce mari deser-
vicii de receptare, care pot ajunge pânã la anacronism. Sacrul nu trebuie sã fie
strangulat de niºte forme arhitecturale (ºi ambientale) depãºite, prea puþin con-
sonante cu prezentul, ci, dimpotrivã, mereu incitant ºi provocator, prin liniile
simple, specifice marilor adevãruri. Eu cred cã Biserica nu trebuie sã rãmânã
în urma omului (cu tot ce implicã o astfel de aserþiune), ci, pe cât se poate, sã
þinã pasul cu el, câtã vreme planul divin de perfecþionare a creaþiei lucreazã prin
însãºi unealta sa, adicã omul.

Î.: Ca trup mistic, Biserica influenþeazã opþiunile dumneavoastrã concrete
de fiecare zi? Puteþi da un exemplu?

R.: Îmi încep ziua ºi mi-o sfârºesc cu o Sfântã Cruce, cât ºi cu o rugãciune.
Altfel n-aº putea face faþã existenþei.

Î.: Dumneavoastrã sunteþi un om de culturã. Dacã acceptaþi faptul cã în rãdã-
cina cuvântului „culturã” se aflã termenul de „cult” ºi, dacã mai acceptaþi defi-
niþia minimã a acestui termen ca „referinþã la a(A)ltul”, cum vedeþi raportul
actual dintre cultura româneascã ºi Bisericã – Biserica Ortodoxã majoritarã,
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Biserica Greco-Catolicã ºi Biserica Romano-Catolicã? Puteþi face câteva refe-
rinþe la trecut, însã cred cã mai interesant ar fi de ºtiut dacã astãzi vedeþi anu-
mite tendinþe în privinþa raportului culturã-Bisericã.

R.: Mi se pare inseparabil raportul culturã-Bisericã, culturã-religie, care sunt
singurele coordonate salvatoare ale omului. Ca sã alunecãm într-un truism, res-
tul e neant. Fãrã dimensiunea salvificã, în plan cultural ºi religios, omul rãmâne
un simplu animal, robit instinctelor ºi pradã tentaþiilor de tot felul. Nu te poþi
salva, ca suflet ºi spirit, dãruit cu viaþã, decât mergând pe aceste douã cãi, de
multe ori întrepãtrunse, dar rareori unificate. Riscul de a merge, la modul pro-
priu, doar pe una dintre ele îºi poate aduce foarte multe dezavantaje în relaþia
cu dreptul stãpân al tuturor...

Î.: Aþi avut sau aveþi vreun sentiment de frustrare în calitate de scriitor ºi de
catolic? De ce?

R.: Am avut, într-adevãr, ºi încã am mai multe frustrãri, pe trei planuri: ca
ºi catolic (mereu în minoritate, într-o þarã majoritar ortodoxã), ca ºi scriitor
(competiþia provincie-provincie, provincie-Bucureºti, provincie-Univers) ºi, în
final, ca scriitor catolic, ceea ce atrage întotdeauna dupã sine o rezervã din par-
tea confraþilor, ca sã nu mai vorbim de criticii literari, majoritar ortodocºi.
Evident cã nu sunt singurul scriitor catolic afectat. L-aº aminti aici pe marele
profesor Nicolae Balotã, de confesiune greco-catolicã, a cãrui carte excepþio-
nalã (Calea, Adevãrul ºi Viaþa), tipãritã în douã ediþii în ultimii ani, a avut totuºi
impasuri mari în receptare, în diverse medii scriitoriceºti, caracterizate de o
inexplicabilã ostilitate.

În ceea ce mã priveºte, douã dintre cãrþile mele de certã inspiraþie catolicã
(Iosua – 1995 ºi Clopotele dinspre ziuã – 1998), din cele 12 pe care le-am scris
ºi le-am publicat aproape cã au trecut neobservate; critica literarã nu le-a bãgat
în seamã; rãmâne de vãzut cum vor fi primite ultimele douã, de datã mai recentã
(Cãlãtorie cãtre Sfânta Maria – 2000 ºi A doua venire – 2001). Existã deja în-
doieli serioase cã ultima mea piesã de teatru (A doua venire) va fi pusã în
scenã, datoritã puternicului ei mesaj catolic, probabil deranjant pentru marile
teatre din România, dar speranþa mea este cã aceastã piesã va fi totuºi jucatã,
cel puþin în mediul eclezial, fie în þarã, fie altundeva.

În concluzie, mã vãd nevoit sã confirm cã suntem foarte puþini scriitori cato-
lici ºi greco-catolici în România, proveniþi din laicat, ne putem numãra pe de-
gete ºi, sincer sã fiu, nu prea ºtim ce viitor avem. Nu vreau sã dau nume, pentru
a nu nedreptãþi pe nimeni, dar trebuie sã amintesc cã mai cunosc câþiva scriitori
de aceeaºi confesiune care, din precauþie, preferã sã nu scrie ºi sã nu se mani-
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feste astfel în domeniul religiosului pentru a nu-ºi atrage diverse neplãceri. Rã-
mân la convingerea cã, totuºi, cãrþile noastre sunt receptate de bunul Dumnezeu
ºi efortul nostru nu este inutil.

Î.: Având în vedere dialogul ecumenic destinat refacerii unitãþii Bisericii,
credeþi cã implicarea oamenilor de culturã ar putea fi beneficã? În ce ar consta
contribuþia lor, în cazul cã sunteþi de acord, dacã nu, de ce?

R.: Implicarea oamenilor de culturã în dialogul ecumenic ar fi mai mult decât
beneficã, deoarece poate cultura are o capacitate mult mai mare de a ºterge di-
ferenþele dintre unii ºi alþii. Cultura a fost mereu capabilã, prin produsele ei,
care vizeazã perpetuarea binelui ºi a frumosului, cultivarea spiritului ºi a no-
bleþei sufleteºti, sã strângã sub acelaºi stindard oameni de felurite confesiuni,
atât creatori, cât ºi consumatori de artã. Problema este cã au fost ºi mai sunt
încã mari oameni de culturã care, totuºi, îl refuzã pe Dumnezeu, orbiþi, fireºte,
de orgoliul inerent fiecãrui creator, care se crede în sinea lui un Dumnezeu, fãrã
sã realizeze cã talentul care i-a fost dãruit încã de la naºtere vine ºi acesta de la
Creatorul Suprem (...) Orbirea de care vorbesc este, categoric, de sorginte luci-
fericã ºi nu-i poate asigura stãpânului ei decât o orbire ºi mai mare, pânã la
întunericul deplin. Dupã pãrerea mea, Biserica ar trebui sã implice în dialogul
ecumenic ºi mari oameni de culturã, dar numai dacã aceºtia sunt, în acelaºi
timp, ºi buni creºtini, sã spunem cel puþin practicanþi. Cu siguranþã cã se vor
descoperi atunci ºi mai multe puncte de apropiere, de naturã sã rezolve destule
divergenþe. Cel mai bun exemplu în acest sens este de nuanþã comparativã, poate
chiar o analogie: aºa cum noi putem fi strânºi sub aceeaºi umbrelã protectoare,
a culturii, tot aºa s-ar putea reuni toþi oamenii într-însa ºi aceeaºi religie creº-
tinã, animaþi de niºte idealuri comune.

Î.: Care credeþi cã sunt ispitele ce asalteazã viaþa Bisericii (Ortodoxe, Ro-
mano-Catolice ºi Greco-Catolice) din România? Vã rog sã le descrieþi pe scurt.

R.: Sunt, fireºte, ispite diverse, care diferã de la caz la caz, în viaþa Biseri-
cilor Ortodoxe, Catolice sau Greco-Catolice, ºi o ispitã comunã, una singurã,
periculoasã pentru toate trei. Prima ºi cea mai substanþialã dintre ispite este
aceea de a crede cã ai vreo anume putere asupra celorlalþi oameni, fapt pentru
care procedezi în consecinþã, fie preot, fie laic, uitând ceea ce postula Isus în
evanghelii sau îndemnurile pauline. Aºa stând lucrurile, nu de puþine ori, dintr-o
astfel de atitudine se naºte fanatismul religios, exclusivismul ºi denaturarea me-
sajului evanghelic, poate ºi datoritã revenirii în forþã a unor convingeri mani-
heiste (...) Dar cea mai gravã dintre ispite este aceea de a-þi trãda misiunea, fie
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preot, fie laic, adicã aceea de a te lãsa robit lumii, dând mai mult acesteia decât
lui Dumnezeu, ceea ce înseamnã clar pierderea sufletului. Ispita banului, ispita
plãcerilor, trufia ºi lenevia spiritului, consumismul în ansamblul sãu ameninþã
Bisericile din toate pãrþile, însã ºtim cã cine va rezista pânã la sfârºit va fi
mântuit...

Î.: Dacã nu mã înºel, sunteþi singurul scriitor din þarã, deocamdatã, care aþi
meditat într-o piesã de teatru despre vizita papei Ioan Paul al II-lea în România.
Este vorba de A doua venire. Care este mesajul acestei lucrãri literare?

R.: Acela al reunificãrii creºtine, fãrã împlinirea falsului ecumenism confun-
dat, deseori, cu sincretismul religios. Evangheliile încã mai trebuie sã cutreiere
(ºi sã cutremure) zãrile, multã vreme de acum încolo, din moment de nici jumã-
tate din populaþia planetei nu este creºtinatã. Aici se impune o precizare: nicio-
datã nu va trebui sã confundãm catolicismul cu globalismul (...)

Î.: Ce ar trebui fãcut pentru ca prima vizitã a unui papã catolic într-o þarã
majoritar ortodoxã sã rãmânã vie în amintirea noastrã ºi sã aducã roade bune
pe drumul cãtre unirea Bisericilor creºtine?

R.: S-ar cuveni ca atât laicii cât ºi preoþii catolici, prin exemplul personal,
sã conºtientizeze majoritatea ortodoxã de bogãþia ºi valorile credinþei catolice,
astfel încât sã se înfiripe o apropiere sensibilã între cele douã ºi majoritatea sã
nu mai priveascã încruntatã o minoritate care sub aspect creºtin este, totuºi, o
majoritate pe plan mondial. Peste un miliard de catolici nu poate fi nici nu-
meric, nici spiritual o cantitate neglijabilã. Ceea ce lipseºte pare a fi conºtiinþa
universalitãþii, îngustatã de un spaþiu închis, tradiþional ºi prea puþin comuni-
cativ, însã, încetul cu încetul, teama de dialog va fi depãºitã ºi îºi vor recu-
noaºte ºi unii ºi alþii niºte valori comune, care cu timpul sperãm sã devinã inse-
parabile, dar cu o singurã condiþie: ºi unii ºi alþii sã fie smeriþi ºi blânzi în faþa
lui Dumnezeu.

Î.: În timpul Sfintei Liturghii de la Parcul Izvor din 9 mai 1999, credincioºii
prezenþi, în mare parte ortodocºi, au strigat „Unitate!”. Sub acest aspect, atât
preoþii ortodocºi, cât ºi cei catolici, recunosc faptul cã lumea credincioasã pã-
ºeºte înaintea ierarhiei. În mediul în care trãiþi dumneavoastrã, care e „tempe-
ratura” unitãþii dintre Biserici?

R.: Aº îndrãzni sã afirm, fãrã teama de a greºi, cã la Drobeta Turnu-Severin,
în ceea ce îi priveºte pe laici, reunificarea catolic-ortodoxã s-a înfãptuit demult,
poate nu atât prin marele numãr de cãsãtorii mixte, ci prin prezenþa numeroasã
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a ortodocºilor la Liturghiile catolice, în fiecare duminicã, ºi, în general, la toate
marile sãrbãtori. Vin la biserica noastrã pentru cã le place mai mult decât altun-
deva, spun ei, la noi se simt mai bine, la noi parcã intrã mai uºor în relaþie cu
Dumnezeu, ºi multe din rugãciunile (ºi dorinþele lor) se împlinesc prin puterea
celibatului preoþilor catolici, mai puþin ataºaþi lumii. Le mai place disciplina,
buna organizare, atmosfera, respiraþia sacrului, ambianþa sonorã ºi simplitatea
Liturghiei, care, prin durata ei, nu este de naturã sã plictiseascã nici mãcar un
ateu. Predicile sunt ascultate cu interes ºi cu emoþie. Se simte, deci, nevoia de
unitate, indiferent de greutãþile dialogului la nivelul ierarhiei.

Î.: Crezul ne învaþã cã Biserica este „una, sfântã, catolicã ºi apostolicã”.
Având în vedere momentul istoric ºi cultural de astãzi, care din aceste note
caracteristici ale Bisericii ar fi mai grãitoare? De ce?

R.: Grãitoare este expresia în ansamblul ei, n-aº singulariza nici una dintre
caracteristici, fiind riscantã ruperea de întreg. Într-adevãr, existã o singurã Bise-
ricã, sfântã, catolicã ºi apostolicã, dar încã nu ºtim cum va arãta ea dupã împli-
nirea dialogului ecumenic.

Î.: Dacã un tânãr v-ar întreba de ce mergeþi la bisericã, ce i-aþi rãspunde?
R.: I-aº rãspunde cã merg la bisericã pentru a mã întâlni cu Dumnezeu ºi

pentru a mã regãsi pe mine însumi.
Vã mulþumesc!



BISERICA ESTE PENTRU DEMNITATEA OMULUI

Interviu cu Bogdan Mihai Mandache,
realizat de W. Dancã

Î.: Vã rugãm sã vã prezentaþi, descriind pe scurt rolul Bisericii, al familiei
ºi al ºcolii în formarea dumneavoastrã.

R.: Lecturile ºi o anumitã predispoziþie spre meditativ/speculativ mi-au
îndrumat paºii spre disciplinele umaniste în ansamblu ºi, mai târziu, spre filo-
zofie ºi teologie. În mãsuri diferite ºi în timpi diferiþi, cele trei componente
evocate în întrebarea dumneavoastrã au marcat parcursul meu intelectual. Cãr-
þile ºi dialogurile din familie, ca ºi deplina libertate de a alege câmpul propriu
de manifestare au fost o primã condiþie; ea a fost continuatã de întâlnirea cu un
profesor de ºtiinþe sociale care a ºtiut sã cultive, sã încurajeze cãutãrile pe tã-
râmul filozofiei. Pentru cã vorbeam de timpi diferiþi, nu aº putea omite influ-
enþa pe care a avut-o lectura primelor volume din colecþia „Pãrinþi ºi scriitori
bisericeºti”, lansatã în ultimul an al studiilor mele universitare. Existã însã ºi
influenþe care vin din resimþirea unui gol; în anii facultãþii, cursul de istoria fi-
lozofiei trecea de la Aristotel direct la Renaºtere, amintind în treacãt „lunga
noapte a evului mediu”. Nimic despre Augustin, nimic despre Boethius, nimic
despre Bonaventura, nimic despre Toma de Aquino...

Î.: Vã leagã ceva de biserica în care aþi fost botezat, cununat?Aveþi vreo
bisericã în care vã simþiþi acasã? De fapt, care ar fi condiþiile ce ar trebui sã le
întruneascã un lãcaº de cult pentru ca acesta sã vã placã? 

R.: Chiar dacã a plãcea trimite în primul rând la esteticã, nici arhitectura,
nici pictura interioarã nu sunt primele criterii ce atrag credinciosul spre un anu-
mit lãcaº de cult, deºi aceste elemente nu sunt de neglijat. Comuniunea între
credincios, paroh ºi comunitatea localã cãreia îi aparþine sunt elementele care
determinã ca un credincios sã se regãseascã într-un lãcaº de cult. Cum altfel s-ar
putea explica migraþia de la o parohie la alta, ºi nu mã refer la migraþia ocazi-
onalã cum este cea din Noaptea Învierii!

Î.: Înainte de 1989, mulþi creºtini din România au avut o relaþie chinuitã cu
Biserica proprie. Astãzi, lucrurile s-au schimbat din punct de vedere politic,
social. Totuºi, relaþia de mai înainte nu s-a schimbat prea mult: cine nu mergea
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înainte la bisericã nu merge nici acum. Dar, în definitiv, de ce ar trebui sã
meargã omul la bisericã?

R.: Prima parte a afirmaþiei este valabilã mai ales în cazul cununiilor sau
botezurilor, mulþi ferindu-se sã le facã în propriile parohii ºi preferând unele
mãnãstiri. Este greu însã de dat un rãspuns atotcuprinzãtor pentru toate comu-
nitãþile creºtine. Este posibil ca unele sã fi resimþit mai acut persecuþiile; în pri-
vinþa creºtinilor ortodocºi, nu cred cã în anii ’80 ai secolului trecut persecuþiile
îi þineau departe de lãcaºurile de cult. Dupã 1989, o evoluþie notabilã o prezintã
prezenþa tinerilor în bisericã, privaþi de o educaþie religioasã atât în familie, cât
ºi în ºcoalã.

Î.: Consideraþi cã ruptura dintre creºtini, mã refer aici la schisma dintre Bise-
rica Catolicã ºi Biserica Ortodoxã, este un obstacol în calea predicãrii în mod
credibil a Evangheliei? ªi în legãturã cu aceastã problemã, ce ar trebui fãcut ca
vizita papei în România sã nu rãmânã o simplã amintire? 

R.: Dincolo de schismele din Biserica Creºtinã (secolul al XI-lea ºi secolul
al XVI-lea), dincolo de Revoluþiile care au bulversat mentalul european, evan-
gheliile îºi pãstreazã nealteratã seva dãtãtoare de speranþã ºi bucurie. Predicarea
Evangheliei are aceeaºi credibilitate pentru rãsãritenii cãrora li s-a prezentat
alternativa ateismului, cât ºi pentru occidentalii pentru care modernitatea a
reprezentat o rupturã în raportul omului cu divinul, tentaþia supraomului nietz-
schean cântãrind greu uneori. Cât despre vizita papei Ioan Paul al II-lea – am
avut bucuria sã mã aflu printre participanþii la Sfânta Liturghie din dupã-amiaza
zilei de duminicã, 9 mai 1999 – influenþa pe termen lung þine de o necesarã re-
voluþie în mentalitatea colectivã: acceptarea celuilalt. Este un exerciþiu dificil
care necesitã ruperea vechilor bariere ºi deprinderi, ieºirea din narcisismul pã-
gubos, depãºirea iluzoriei ameninþãri a pierderii identitãþii, abandonarea trium-
falismului care limiteazã, care închide orizontul. Când ierarhii ortodocºi vor
privi cu încredere spre Cetatea Eternã, nu vom vorbi despre amintirea unei vizite,
ci despre reclãdirea Europei spirituale.

Î.: Fiinþa Bisericii este teandricã. Laicii sunt înclinaþi sã vadã mai mult latura
umanã, iar ierarhii mai mult latura divinã. Se pare cã aºa a fost mereu în istoria
Bisericii. Dar, în zilele noastre, care credeþi cã ar fi tentaþiile ce ameninþã viaþa
ºi misiunea Bisericii (ortodoxe, catolice)? 

R.: Modernitatea a adus cu sine secularizarea, pluralismul, diferenþierea ºi
autonomia domeniilor cunoaºterii; când vorbim de modernitatea ºi de consecin-
þele asupra vieþii religioase, ne referim cu precãdere la lumea apuseanã. Pânã
sã ajungã în rãsãrit, furia valurilor s-a mai domolit. Modernitatea este ambiguã
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ºi scoate la ivealã câteva pericole care pot afecta viaþa religioasã: nihilismul,
idolatria, indiferentismul; deschiderea orizonturilor ºi întâlnirea cu alte tradiþii
religioase (argumentul „sã ne pãstrãm identitatea” nu mai are aceeaºi greutate
ca acum câteva secole!), cãutarea altor forme de viaþã spiritualã sunt teme care
nu pot lãsa indiferente Bisericile. Un alt pericol vine dinãuntrul vieþii religioase:
a cãdea pradã unui entuziasm facil pornind de la simpla observaþie cã uneori
bisericile sunt neîncãpãtoare. Nu aº vrea sã cred cã este vreo legãturã cauzalã
între efectele dureroase ale tranziþiei ºi prezenþa masivã a credincioºilor în bi-
serici! Biserica trebuie sã anticipe evoluþiile în planul mentalului colectiv, sã
þinã seama de asaltul mediatic la care este supus omul zilelor noastre, sã-ºi plieze
demersul în funcþie de datele contemporaneitãþii, sã-ºi plaseze discursul la egala
distanþã de intransigenþa nejustificatã, evitând totodatã o modernizare excesivã
care i-ar afecta identitatea. 

Î.: În legãturã cu raportul Bisericã-Stat, cum comentaþi principiul care vine
de la iluminiºti: „Bisericã liberã într-un Stat liber”? Biserica ºi Statul ar trebui
sã fie împreunã în anumite împrejurãri, iar în altele sã fie pe poziþii diferite?
Cum vã explicaþi lucrul acesta? 

R.: Aminteam sfâºierea pe care a introdus-o modernitatea în conºtiinþa euro-
peanã. A fost una din marile sfidãri cãreia Biserica a trebuit sã-i facã faþã; din
pãcate, nefiind pregãtitã pentru o asemenea confruntare, Biserica s-a mulþumit
sã rãspundã printr-o repliere identitarã. Pe parcursul secolului al XX-lea, Bise-
rica a purces la necesarul dialog cu lumea modernã, conceptele modernitãþii
încetând sã mai fie respinse aprioric. Evident, viaþa socialã are un ritm al ei,
marcat de evoluþii spectaculoase cãrora Biserica nu putea ºi nici nu trebuia sã
le facã faþã. Probabil cã o concordie deplinã între poziþiile pe care trebuie sã le
adopte un stat în anumite etape istorice ºi atitudinea Bisericii nu se va instala
niciodatã. Ceea ce trebuie sã rãmânã constant ºi neschimbat este permanenta
preocupare a Bisericii de a veghea ca demnitatea ºi drepturile fundamentale ale
omului sã nu fie în suferinþã.

Î.: Sã presupunem cã ar veni la dvs. doi studenþi teologi, unul catolic ºi altul
ortodox, fiecare cu întrebarea cum ar putea sã fie un catolic mai bun ºi res-
pectiv un ortodox mai bun. Dumneavoastrã ce le-aþi rãspunde?

R.: Dificil de dat sfaturi. Ambii ar fi mai buni (sau poate cã sunt deja!) dacã
ar da cuvenita atenþie perceperii diferenþei, cultivãrii iubirii aproapelui ºi
încrederii în celãlalt, dacã ar avea curajul sã meargã spre adâncuri, pentru a-l
parafraza pe Luca, dacã ar cultiva sensul înalt al comuniunii.

Vã mulþumesc!



BISERICA ESTE LOCUL APROPIERII DE DUMNEZEU

Interviu cu Mihai Mãrtinuº,
realizat de W. Dancã

Î.: Vã rugãm sã vã prezentaþi, oprindu-vã asupra momentelor principale ale
relaþiei dumneavoastrã cu Biserica.

R.: Conºtiinþa apartenenþei la Sfânta Bisericã, în care toþi intrãm prin Botez,
lumineazã calea nobilã a mântuirii, întãrind unitatea creºtinilor prin permanenta
mãrturisire a credinþei ºi participarea consecventã la sacramente. Relaþia cu Bi-
serica instituitã prin tradiþia familiei mele s-a statornicit în timp prin partici-
parea la Liturghii, la misterul euharistic, prin care ne simþim, de fiecare datã,
mai aproape de Dumnezeu. Am trãit emoþii memorabile în viaþa familiei prin
Cãsãtorie, botezul copilului, taina Mirului, momente care au consfinþit comuni-
unea cu Biserica, demonstrând cã fiecare eveniment influenþeazã trãirea noastrã
creºtinã.

Î.: Care este locul dumneavoastrã în parohie: sunteþi solicitat la diferite acþi-
uni comunitare? Aveþi vreun fel de iniþiativã în sensul acesta? Staþi de vorbã
cu alþi credincioºi din parohie, cu parohul sau alþi preoþi din comunitate?

R.: Deºi, trãind în mijlocul lumii ºi angrenaþi în diverse activitãþi social-pro-
fesionale, simþim întotdeauna chemarea lui Dumnezeu de a ne îndeplini misi-
unea proprie de cãlãuzitori ai spiritului uman, însetat de cãile de comunicare
cu Absolutul. Activitatea la catedrã este orientatã spre modelarea personalitãþii
umane. Prin mãrturia proprie ºi prin modelul de viaþã ales, putem demonstra
opþiunea asumatã de a-l sluji pe Cristos prin credinþa, speranþa ºi iubirea noas-
trã. Toate rugãciunile, activitatea zilnicã, viaþa de familie trãitã în spirit creºtin
întãresc puterea de a înfrunta greutãþile inerente ale vieþii, dezvãluind o nouã
viziune asupra jertfelor spirituale necesare pe drumul desãvârºirii.

Î.: Schimbãrile de ordin politic ºi social din 1989 au influenþat raportul dum-
neavoastrã cu Biserica? În ce sens?

R.: Schimbãrile sociale ºi politice din România nu au influenþat relaþia cu
Biserica, deoarece am adoptat o modalitate constantã de manifestare a credinþei
ºi a participãrii la viaþa Bisericii, indiferent de regimul politic sau de inerentele
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presiuni exercitate. Mã bucurã însã o constatare evidentã, ºi anume cã numãrul
credincioºilor de diferite vârste ºi categorii sociale care vin în mod constant la
Bisericã a crescut o datã cu trecerea timpului, dupã ce oamenii ºi-au înfrânt
frica de represiuni. În domeniul profesional, se poate constata o mai mare liber-
tate de exprimare a convingerilor religioase, de acces la opere fundamentale
care au fost publicate în ultimii ani, cât ºi introducerea studierii religiei în
ºcoalã.

Î.: Sunteþi de pãrere cã un profesor de chimie poate sã fie un profesor mai
bun dacã este ºi credincios sau are o relaþie normalã cu Biserica? De ce? În cazul
dumneavoastrã, studiile aprofundate de chimie v-au apropiat mai mult de Dum-
nezeu, de oameni, de Bisericã? În ce relaþii vã aflaþi cu ceilalþi profesori colegi
sau elevi care sunt ortodocºi sau de alte confesiuni?

R.: Perseverenþa pentru continua perfecþionare profesionalã poate fi, în acest
context, interpretatã ca o modalitate de implicare în construirea unui model de
participare la viaþa socialã, la bunãstarea colectivã, în funcþie de rolul pe care
fiecare îl deþine în societate. Modelul pentru care am optat este unul al discre-
þiei, al participãrii la perfecþionarea personalitãþii elevilor, al înþelegerii ºi al
omeniei în relaþiile interpersonale. Dacã, prin calitãþile personale, poate fi influ-
enþatã ºi calitatea actului învãþãrii, care este, prin excelenþã, mediat de posibi-
litãþile de comunicare intelectualã ºi afectivã, atunci se poate afirma cã poþi
deveni un profesor mai bun, fiind un bun credincios. Este important respectul
faþã de fiinþa umanã, care – nu trebuie sã uitãm nici un moment– este rezultat
al creaþiei divine, gândirea empaticã, disponibilitatea dialogului, toate acestea
fiind indisolubil legate de calitãþile unui bun creºtin. În acelaºi sens, consider
cã mã aflu în relaþii excelente cu toþi colegii ºi elevii, indiferent de confesiune.

Î.: Când cineva spune „vizita papei în România”, la ce vã gândiþi?
R.: Vizita papei în România a constituit un moment epocal, care a deschis

perspective noi colaborãrii dintre Bisericile creºtine. Pentru credincioºii cato-
lici, a însemnat o întãrire a forþei credinþei, o recunoaºtere a rolului martirilor.
Zilele vizitei au constituit o impresionantã ocazie de confirmare a unitãþii spiri-
tuale, de a trãi momente pline de har ºi binecuvântare. Au rãmas adânc întipã-
rite în sufletele noastre mesajele de pace ºi iubire ale Suveranului Pontif, cuvin-
tele profetice de încurajare referitoare la destinul României.

Î.: Credeþi cã laicii s-ar putea implica mai mult în viaþa Bisericii? În ce sec-
toare? De fapt, cum ar putea laicii sã ajute Biserica astãzi?
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R.: Posibilitãþile implicãrii laicilor în viaþa Bisericii sunt numeroase, dar nu
întotdeauna suficient valorificate, de la aspectele morale ºi pânã la cele spiri-
tuale. Sunt necesare programe de antrenare a laicilor în problemele sociale în
funcþie de pregãtirea ºi disponibilitatea fiecãruia, în susþinerea autoritãþilor
antrenate în programe educaþionale, în asistenþa medicalã a bolnavilor ºi îngri-
jirea bãtrânilor sau a persoanelor aflate în nevoie. Modul propriu de a trãi ºi de
a gândi al laicilor va pãtrunde în contextul social ºi vor putea contribui la însã-
nãtoºirea moralã a naþiei.

Î.: Dacã un elev v-ar întreba: „De ce trebuie sã merg la bisericã?”, dumnea-
voastrã ce i-aþi rãspunde?

R.: Singurul rãspuns posibil la o astfel de întrebare este: „La bisericã te vei
descoperi pe tine însuþi, vei învãþa sã discerni binele de rãu, adevãrul de min-
ciunã, vei pãºi pe calea mântuirii, având ºansa unicã de a fi mereu aproape de
Dumnezeu”.

Vã mulþumesc!
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„BISERICA” ÎN FILE DE ARHIVÃ

Pr. Alois Moraru

Privind natura ºi misiunea Bisericii, vã supunem lecturii câteva fragmente
din unele documente pãstrate în Arhiva Episcopiei Romano-Catolice de Iaºi.
Aproape cã nu existã scrisoare, raport sau predicã care sã nu facã referire la rea-
litatea divino-umanã prezentã pe pãmânt: Biserica. Selecþia documentelor
ulterioare a fost fãcutã din discursurile ierarhilor Bisericii noastre locale, fiind
extrase din ciornele predicilor þinute la „diverse ocazii”.

1900 – Ep. Dominic Jaquet: Rolul oraºului Roma pentru Bisericã
Roma este patria comunã a tuturor creºtinilor rãspândiþi în lumea întreagã.

Ea este scaunul puterii sfinte, pãzitoarea veºnicã a învãþãturii descoperite de
Dumnezeu. Din Roma, cãpetenia unicã ºi augustã a creºtinãtãþii, se rãspândeºte
viaþa, printr-o comunicaþiune perpetuã, în toate pãrþile corpului Bisericii. Prin
urmare, nimica nu e mai cu dreptate decât a vedea pe toþi catolicii adunându-se
acolo la chemarea Scaunului Apostolic (...)

Isus Cristos, Mântuitorul lumii, a ales, singur între toate, oraºul Roma pentru
o misiune înaltã ºi mai mult decât omeneascã ºi el l-a sfinþit sieºi. El a stabilit
acolo, nu fãrã o pregãtire îndelungatã ºi misterioasã, scaunul Împãrãþiei sale.
El a hotãrât ca acolo sã se înalþe scaunul locþiitorului sãu în veºnicia timpurilor.
El a voit ca lumina învãþãturii cereºti sã fie pãzitã acolo cu religiozitate, fãrã a
suferi cea mai micã atingere ºi ca de acolo, ca de la începutul sãu ºi de la
izvorul sãu foarte august, aceastã luminã sã se rãspândeascã în depãrtare pe
pãmânt, aºa cã oricine se desparte de credinþa romanã se îndepãrteazã de însuºi
Isus Cristos.

(Arhiva Episcopiei Romano-Catolice Iaºi, dosar 1/1875, f. 122)

1920 – Ep. Alexandru Cisar: Despre lucrãtorii Bisericii
Mãnoasele câmpii ale Moldovei ºi-au dat rodul îmbelºugat: spicuri ºi ºtiuleþi

aurii sunt rãsplata hãrniciei ºi a unei munci chibzuite. Uitatu-s-au zilele grele
de trudã ºi sudoarea ce curse în ºiroaie de pe frunþile pârlite de soare ºi sãpate
de griji, ba, ce-i mai mult încã, nimeni nu se cãieºte de cele trecute, ci se bucurã
vãzând seceriºul ºi culesul ce-l rãsplãteºte însutit, iar în sufletul fiecãruia naºte
dorinþa de a-ºi îndoi puterile pentru anul viitor.
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De ce n-am lua ºi noi învãþãturã din cele vãzute? Ogorul Domnului este su-
fletul nostru, sunt anii vieþii noastre aici pe pãmânt. Cel de sus sãdit-a cele
bune, dar în timpul nepãsãrii din partea noastrã a venit duºmanul tuturor ºi a
sãdit ºi dânsul – cele rele însã. ªi, iatã, dupã cum ºi în ogorul cultivat laolaltã
cresc grâul ºi neghina ºi dintru început aproape cã nici nu se deosebesc, dar mai
târziu zâzania pare a cãuta sã înãbuºe ºi sã copleºeascã cele bune, dacã munca
ºi hãrnicia cultivatorului nu i-ar pune stavilã; tot astfel încolþeºte des ºi iute rãul
în noi ºi prãpãdeºte gânduri ºi porniri nobile dacã nu ne vom trudi sã îndepãr-
tãm prin muncã stãruitoare tot ce nu-i plãcut ochiului dumnezeiesc (...)

Lucrãtori destoinici sunt în via Domnului, deºi puþini; vor trebui deci sã lu-
creze mult ºi bine, vor trebui sã lucreze cu toþii pentru unul ºi unul pentru toþi
în mod bine organizat ºi chibzuit într-un cuget ºi cu zel apostolic pentru Dum-
nezeu ºi a lor mântuire în folosul sufletelor ce le sunt încredinþate. Gândul nostru
nu trebuie sã se opreascã la clipe de viaþã ce le trãim, ci trebuie sã îmbrãþiºeze
ºi soarta religioasã din viitor, adicã felul rodnic al muncii sã-l încredinþãm „la
oameni credincioºi, care vor fi destoinici în a învãþa ºi pe alþii” (2Tim 2,2).

(Arhiva Episcopiei Romano-Catolice Iaºi, dosar 4/1909, f. 91)

1940 – Ep. Mihai Robu: Despre atitudinea credinciosului în bisericã
Templul lui Solomon era numai umbra ºi figura bisericilor noastre ºi totuºi

era aºa de mult cinstit de evrei ºi pãgâni. Cu cât mai mult bisericile noastre!
Despre sfinþirea templului lui Solomon, ne povesteºte Cartea a III-a a Regilor
[1Rg, n.n.] cã Solomon a tãiat 22.000 de boi ºi a jertfit 120.000 de berbeci care
au fost tãiaþi numai de preoþi ºi jertfiþi etc. Tot templul s-a umplut de fum ºi a
apãrut maiestatea lui Dumnezeu. Tot poporul care a vãzut puterea lui Dumne-
zeu, plin de groazã, a cãzut la pãmânt.

Cine poate spune mãreþia acestui templu? ªi totuºi era numai o icoanã a
bisericilor noastre. Încã se gãseau cele douã table cu legi ale lui Moise, un coº
cu manã din pustiu, bãþul – toiagul lui Aaron care înflorise. Jertfele evreilor nu
erau decât animale înjunghiate ºi vite arse, pâine oferitã, vin etc. Bisericile
noastre vin sfinþite de episcopi mult mai sfânt. În locul chivotului legii avem
monstranþa, în care este adevãrata pâine cereascã, Preasfântul Sacrament al
altarului, adevãratul Trup ºi Sânge al lui Cristos. Dacã templul lui Solomon a
fost cinstit, cu cât mai mult bisericile noastre în care Dumnezeu locuieºte per-
sonal!

Bisericile noastre se cheamã „casa lui Dumnezeu” ºi sunt într-adevãr
„teribili est locus iste, domus Dei et porta coeli”. Iacob a uns cu untdelemn
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piatra ºi când s-a întors înapoi a zis Domnului: „e poarta cerului în care îngerii
se coboarã ºi se urcã ducând rugãciunile noastre”.

Dacã am avea o credinþã vie, am intra cu un fel de fricã, cu sfialã, în bise-
ricã; l-am adora pe Cristos din Sfânta Tainã ºi am cinsti pe îngerii care nu-i
vedem dar sunt de faþã! David obiºnuia a spune: „Eu vreau sã te ador în tem-
plul sfânt, în faþa îngerilor, voiesc eu sã te laud ºi sã proslãvesc numele tãu”.
Cine nu-i cu evlavie în bisericã pãcãtuieºte ºi mânie pe Dumnezeu. Când omul
merge la bisericã, trebuie sã se hotãrascã sã nu spunã nici un cuvânt netrebu-
incios ori sã-l asculte, a se uita în toate pãrþile; sã se roage cu reculegere, sã
cinsteascã pe Domnul Dumnezeul sãu, sã plângã greºelile ºi sã ceara mila lui
Dumnezeu.

(Arhiva Episcopiei Romano-Catolice Iaºi, dosar 3/1940, f. 32)

1944 – Ep. Mihai Robu: Despre prezenþa lui Cristos în Bisericã
Cristos, ca veºnic ºi nemuritor Dumnezeu, rãmâne veºnic punctul principal,

sufletul Bisericii sale, care este Trupul lui mistic. El rãmâne ca Dumnezeu-om
în Biserica sa, în secretul sfântul Altar, el se apleacã ca hranã sufleteascã în
sfânta Comuniune. Astãzi declar cã Cristos în acest Preasfânt Mister este Jertfa
Noului Testament, spre adevãratã cinstire a lui Dumnezeu (...)

Profetul Isaia vede Biserica lui Mesia înainte, o vede împrãºtiatã peste tot
pãmântul. Vede ºi un alt neam de preoþi: preoþii lui Aaron numai dupã neam.
Isaia vede pe Dumnezeu-om care îºi alege preoþi de la toate popoarele. Se tra-
teazã sã se împlineascã ceea ce Domnul Oºtirilor a spus prin cel din urmã pro-
fet, Malahia: „Eu nu mai am plãcere de voi ºi nu mai vreau jertfã din mâinile
voastre, cãci de la rãsãritul soarelui pânã la apus numele meu va fi mare între
popoare ºi în toate locurile se va jertfi numelui meu ºi se va aduce o jertfã
curatã” (Mal 1,10-11).

(Arhiva Episcopiei Romano-Catolice Iaºi, dosar 3/1940, f. 45-46)

1948 – Ep. Anton Durcovici: Despre nemurirea Bisericii
În zilele patimii, în zilele petrecute în mormânt, mai rãmaserã puþine urme

ale Bisericii: poporul credincios s-a împrãºtiat. Era o cãdere totalã.
Dar Biserica renaºte cu învierea lui Isus. Creºtinii se adunã sub aripile aceleia

ce e reginã ºi mamã. Sunt fricoºi ºi puþini, dar pânã la Rusalii, când va trimite
pe Duhul Sfânt, duh de luminã ºi tãrie, de ºtiinþã ºi iubire. Apostolii, copleºiþi
de har, devin oameni noi. Vorbeºte Petru (în faþa a) 3000 (de oameni). Paul e
trântit în drum spre Damasc: din prigonitor e rãspânditor de neînvins. Iatã ce
apostoli împart lumea; în curând glasul lor e la capãtul pãmântului. Li se spune



173„BISERICA” ÎN FILE DE ARHIVÃ

sã tacã ºi ei rãspund cã nu pot tãcea! Ar fi primit onorurile cele mai mari. Ei
rezistã, ei sfinþesc închisorile.

40 de ani dupã Isus, Ierusalimul e dãrâmat, cu tot poporul; sub ruinile rãstur-
nãrii divine sinagoga (a fost) învinsã.

Biserica nãscutã, Biserica se mãreºte – umple lumea. Petru ºi Paul pãtrund
în Roma. Imperiul roman cel mai puternic începe lupta, lupta teribilã, cea mai
formidabilã. Biserica n-are decât nevinovãþie ºi adevãr. Sânge de creºtini curge
pe tot pãmântul. (În) oraºe (ºi pe) câmpii, 12 milioane de morþi au cãzut cân-
tând mãrire lui Cristos. (Biserica) n-au slãbit-o, ci au întãrit-o (...)

Cruce iese din catacombe ºi va fi de acum cea mai frumoasã podoabã a
Bisericii. Roma pãgânã a fost învinsã ºi a devenit centrul lumii noi, centrul
Bisericii. Biserica e tare. Non moritur!

Dar nu s-a sfârºit totul! Lupte interne, erezii, schisme; au venit barbarii de
la nord ºi rãsãrit (...) Au venit zile de decadenþã, scandaluri. Fiii nu mai ascultã
Biserica, duºmanii o privesc cu dispreþ. Necredinþa creºte, papii au fost
închiºi...

Biserica va trãi ca ºi în timpul catacombelor. Cele 19 veacuri sunt garanþia
faptului cã Biserica va trãi cu Cristos!

(Arhiva Episcopiei Romano-Catolice Iaºi, dosar 3/1940, f. 87-90)

1958 – Mons. Petru Pleºca: Despre destinaþia bisericii
Biserica este destinatã la sãvârºirea Sfintei Liturghii – avem tabernacolul în

care se pãstreazã mana vie – Sfânta Euharistie – care-l cuprinde pe Isus. Intrând
în bisericã sã fim cuprinºi de adâncã cinstire! Se mai numeºte ºi casa lui Dum-
nezeu ºi este într-adevãr, pentru cã Isus rãmâne într-însa zi ºi noapte! Îngerii
se întrec întru a-i sluji ºi a-i aduce în dar rugãciunile noastre.

Aici se împlineºte iarãºi vedenia lui Iacob cu scara pe care îngerii se urcau
în cer pânã la Dumnezeu ºi se coborau din nou pe pãmânt. Iacob înspãimântat
de aceasta se trezi din somn ºi zise: „Îngrozitor e locul acesta, aici într-adevãr
este casa lui Dumnezeu ºi poarta cerului” (Gen 28,17). Iar spre pomenire ridicã
un monument din piatrã pe care o avusese la cãpãtâi, o sfinþi turnând untdelemn
pe dânsa. Aceastã piatrã e o icoanã frumoasã a altarelor noastre consacrate,
cãrora, cu tot dreptul li se cuvine cuvintele patriarhului Iacob: „Casa lui Dum-
nezeu ºi poarta cerului”.

Tot despre bisericile noastre se poate spune ceea ce a declarat Dumnezeu
prin prorocul Isaia: „Eu îl voi duce pe muntele cel sfânt, îl voi umple cu bucurie,
în casa consfinþitã, ca sã mã roage: îmi vor plãcea jertfele ºi victimele ce mi le
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vor aduce pe altarul meu, pentru cã se va chema casa mea, casã de rugãciune
pentru toate neamurile” (Is 56,7).

Sã intrãm în bisericã cu tot respectul; sã ne plecãm genunchii cu toatã umi-
linþa ca sã-l adorãm pe Isus în Sfânta Euharistie ºi inima noastrã sã batã cu aceea
a îngerilor de cea mai caldã iubire – pentru Dumnezeu care locuieºte pe altarele
noastre!

Sã stãm în bisericã pãtrunºi de evlavie, convinºi cã suntem în faþa lui Dum-
nezeu, cãruia i se cuvine: cinste, închinare, adoraþie. Sã ne rugãm cu smerenie
ºi sã cerem cu lacrimi iertarea pãcatelor noastre. „Cereþi ºi vi se va da”. Cereþi
sã vã dea Dumnezeu preoþi dupã inima sa – sã umble cu sfinþenie înaintea
Unsului sãu (1Rg 2,35).

(Arhiva Episcopiei Romano-Catolice Iaºi, dosar 2/1958, nepaginat)

1964 – Mons. Petru Pleºca: Despre unitatea Bisericii
Biserica lui Cristos este una. Unitatea Bisericii o formeazã ascultarea credin-

cioºilor de parohul lor, a parohului de episcop, a episcopului de Sfântul Pãrinte
Papa. Când se împlineºte aceastã ascultare ierarhicã, atunci putem avea sigu-
ranþa cã suntem în turma adevãratã a lui Isus ºi cã prin superiorii noºtri biseri-
ceºti ascultãm de Isus însuºi. Aceastã subordonare ierarhicã stabilitã de Isus
Cristos este baza unitãþii Bisericii lui Isus Cristos ºi formeazã tãria ei de
neînvins. Dacã cineva ar crede sau ar învãþa altfel, s-ar îndepãrta de adevãrata
Bisericã. Sfântul Paul spune: „Dacã ar veni chiar un înger din cer ºi v-ar învãþa
altfel decât v-am învãþat eu, afurisit sã fie!”. De aceea, datoria de cãpetenie a
episcopului ºi a parohului este sã vegheze ca aceastã unitate sã nu se ºtirbeascã,
iar datoria credincioºilor este sã asculte ºi sã se lase conduºi de autoritatea
bisericeascã legitimã.

(Arhiva Episcopiei Romano-Catolice Iaºi, dosar 2/1958, nepaginat)

1973 – Ep. Petru Pleºca: Despre misterul Bisericii
Biserica este mai mare decât orice loc de adunare, de bucurie ºi fericire

trecãtoare pentru cã, Isus Cristos fiind Preasfinþitul Chivot, suntem în faþa lui
Dumnezeu, iar candela veºnicã, lumânãrile aprinse, luminile ºi florile... voiesc
sã aducã cinste stãpânului cerului ºi al pãmântului. Suntem în societatea înge-
rilor, care fac coroanã Stãpânului iubit – însoþiþi de sfinþi, în faþa minunei din
Taina Altarului –, cã Mântuitorul voi sã rãmânã printre noi! Sunet de clopot,
muzicã sacrã, cântãri de laudã dumnezeiascã dezmiardã urechile noastre! Ochii
noºtri privesc crucea, capul nostru se pleacã în faþa maiestãþii divine! Evlavia
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aproapelui ne înalþã, slujbele ne rãpesc sufletul ºi uitãm pentru un timp cã
suntem pe pãmânt! Suntem mai aproape de cer, de Dumnezeu!

În Bisericã se face adevãratã ºcoalã de virtute ºi sfinþire, nãpãstuiþii primesc
tãrie ºi mângâiere, fãptura vorbeºte în rugãciune cu Creatorul, omul cu Stã-
pânul veºniciei ºi fericirii! (...)

Biserica este popasul sufletului creºtin. Aici, Cristos se ocupã de sufletul
dornic de iertare, de pace ºi fericire. Însuºi Stãpânul cerului ºi al pãmântului...
numai el ne poate tãmãdui. El ne invitã la rãbdare dumnezeiascã, la masa pre-
gãtitã cu daruri cereºti. Veniþi deci creºtinilor, apropiaþi-vã cu smerenie ºi recu-
noºtinþã de Mântuitorul nostru!

Biserica e locuinþa Stãpânului pe viaþã ºi pe moarte! Ah!, iatã cã în mijlocul
vostru locuieºte cel neluat în seamã, disconsideratul, uitatul! Sã nu se adeve-
reascã aici cuvintele apostolului Ioan: „El a venit între ale sale ºi ai sãi nu l-au
primit”. Isus ne asigurã: „Iatã, eu sunt cu voi în toate zilele pânã la sfârºitul
veacurilor”. Strajã, gardã, îi sunt preotul, candela..., ceata nevãzutã a îngerilor,
când nu e nimeni în bisericã dintre enoriaºii parohiei!

Biserica este sfânta sfintelor, sanctuarul pentru jertfa Noului Testament,
pentru sfintele Taine ale Botezului, ale sfântului Mir, ale Mãrturisirii, sfintei
Împãrtãºanii, Cununiei... Biserica devine comoarã nesecatã de haruri cu care
suntem îmbrãcaþi spre a deveni copii ai lui Dumnezeu, moºtenitori ai împãrãþiei
Cerului! (...)

Credincioºi din Trebeº, m-aþi chemat la bucuria voastrã, sã vãd rezultatul
strãdaniei, a dãrniciei voastre ºi mai cu seamã încununarea muncii pãrintelui
Alexandru Ghiuzan: a ridica o bisericã! Aducând laudã ºi mulþumire stator-
niciei dumneavoastrã, putem spune cu profetul ºi regele David: „Doamne, am
iubit podoaba casei tale ºi locul vederii tale”.

(Arhiva Episcopiei Romano-Catolice Iaºi, dosar 1/1973, f. 76-77)

1975 – Ep. Petru Pleºca: Despre sfinþenia Bisericii
Lumea resimte totdeauna dorul dupã paradisul pierdut ºi cântã jalnic în

tristeþea sa. O nãzuinþã adânc omeneascã pentru o patrie stabilã, definitivã, de
liniºte ºi de un port sigur, ferit de valurile apelor mari (...)

O îmbucurãtoare veste e ziua de astãzi, sfinþirea acestei biserici ne inspirã
multã, multã bucurie. „ªi am auzit din cer un glas puternic care zicea: iatã cor-
tul lui Dumnezeu este între oameni ºi va fi sãlaºul lui cu ei vor fi poporul lui
ºi însuºi Dumnezeu va fi cu ei” (Ap 21,3). Acest citat din Sfânta Scripturã
caracterizeazã solemnitatea de astãzi. În exilul acestei lumi, în aceastã vale de
lacrimi, noi suntem ca niºte cãlãtori strãini ºi suntem gãzduiþi în cortul lui
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Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, unde zi de zi, la sânul mamei noastre, a
Bisericii, ne oprim sã ne odihnim ºi apoi sã ne continuãm drumul, sã ne dobân-
dim mântuirea, ca Zaheu, cãpetenia publicanilor.

Acest lãcaº a fost astãzi sfinþit. De acum acest loc e asemenea cu ce a vãzut
patriarhul Iacob: aici e casa lui Dumnezeu ºi poarta cerului; „locul pe care stai
e sfânt”. Acest aºezãmânt e o locuinþã a lui Dumnezeu ºi o ºcoalã practicã de
înþelegere ºi înþelepciune a vieþii. E viaþa numai un vis din care nu ne mai tre-
zim? Întrebarea aceasta aici îºi primeºte explicarea ºi dezlegarea. Ceea ce înþe-
lepþii antichitãþii n-au putut dezlega, a dezlegat Isus în Biserica sa. Aici, în
bisericã, continuã Isus învãþãtura sa. El, cel nãscut din Tatãl, ne dovedeºte ori-
ginea noastrã, scopul nostru, sfârºitul nostru. Aici curge izvorul adevãratei,
eternei ºtiinþe. E adevãrul divin învãþat de Isus, de apostoli, de urmaºii lor, întã-
rit de sângele a milioane de mucenici; aici se vesteºte acel adevãr care înlãturã
vãlul de pe ochii omului ca sã cunoascã viaþa pãmânteascã; oricât ni se prezintã
lumea de atrãgãtoare, de necesarã, de bogatã, de frumoasã, de fermecãtoare, e
totuºi prea sãracã, toatã fericirea lumeascã e vremelnicã ºi de prea scurtã
duratã.

Ca ºi noi sã avem parte de o fericire dupã care ne zbatem, ori râvnim cu nesaþ,
de o fericire fãrã sfârºit, de o înviere fericitã, sã urmãm cu smerenie ºcoalã eter-
nei înþelepciunii, ºcoala demnitãþii ºi a scopului vieþii omeneºti.

Biserica e un aºezãmânt ce slujeºte lui Dumnezeu, Creatorul nostru ºi feri-
cirea noastrã. E adorat aici, într-o convorbire tãcutã; aici rãsunã cântecele cre-
dincioºilor cãtre Cel preasfânt ºi Atotputernic. Aici Mântuitorul Cristos îºi reîn-
noieºte jertfa de pe cruce; aici creºtinii sunt hrãniþi cu pâinea coborâtã din cer,
garanþia învierii. Aici, cei ce au greºit primesc dezlegare, aici se exprimã sfin-
tele dorinþi ce cautã sã continue drumul ce duce la Dumnezeu: loc de haruri, loc
de rugãciune ce se înalþã în faþa tuturor. E o mare datorie pentru noi creºtinii sã
þinem mereu socotealã de sfinþenia casei Domnului, în care Dumnezeu locuieºte
în mijlocul poporului sãu. Participarea la sfintele slujbe sã nu mai fie numai o
adunare de public, ci o întâlnire de creºtini conºtienþi ºi convinºi; cei cu ade-
vãrat evlavioºi, prin smerite rugãciuni o sfinþesc mereu; cei cu gânduri ºi pof-
tele rele, asemenea vânzãtorilor din templu, o profaneazã (...)

Sã fim deci conºtienþi de sfinþenia acestui loc.
Aici învaþã Dumnezeu, aici binecuvânteazã Dumnezeu, aici ascultãm cuvân-

tul Domnului, aici sã-l vizitãm, aici sã primim binecuvântarea lui. De la botez
ºi pânã la mormânt se revarsã de aici harurile Domnului... ªi dupã mormânt,
pentru odihna noastrã cea veºnicã. 
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Prorocul Isaia spune: „Iatã fecioara va naºte un prunc ºi va fi numele lui
Emanuel, adicã Dumnezeu cu noi”; Dumnezeu în mijlocul oamenilor, prezenþã
realã, legãmânt între Dumnezeu ºi oameni. Isus vrea sã rãmânã în mijlocul
mulþimii în sfânta Tainã a Euharistiei: „Tu ce rãmâi cu noi mereu, din zori ºi
pânã în amurg”, cãci Isus vrea sã mântuiascã pe oameni. Deci, Venite
adoremus! Veniþi sã-l adorãm pe Isus!

(Arhiva Episcopiei Romano-Catolice Iaºi, dosar 1/1973, f. 165-167)

1976 – Ep. Petru Pleºca: Semne ºi minuni în cei 25 de ani de administrare
a Eparhiei de Iaºi

Noi nu mai vedem azi minunile apostolilor, dar avem între noi minunea vie,
Biserica lui Cristos trecutã prin groaznice furtuni din afarã ºi dinãuntru, aceastã
Bisericã este tot atât de tânãrã, tot atât de sfântã ºi acesta e o minune, ca ºi cea
auzitã ºi vãzutã pe timpul apostolilor Petru ºi Ioan. Grãuntele de muºtar din pri-
mele zile, dupã 19 veacuri ºi jumãtate a devenit o plantã vitalã, colosalã ºi
Biserica nu are altã dorinþã decât sã reprezinte interesele lui Dumnezeu în lume,
sã mântuiascã sufletele! (...)

Cel dãruit lumii de Maica Domnului în Betleem, Sfânta Bisericã ni-l dã
nouã în fiecare zi. La Betlehem se vedea un copil, în iesle, care era Fiul lui
Dumnezeu; pe altarele Bisericii noi vedem nu numai chipul pâinii, dar într-a-
devãr ne îngenunchem în faþa Preasfântului Sacrament cu credinþa pãstorilor
din Betleem, în faþa pruncului din iesle; pãstorii adorã în copil pe Dumnezeu
ºi o venereazã pe Maica Sfântã. Aºa, cine îl adorã pe Cristos trebuie sã vene-
reze sfânta sa Bisericã.

Dupã învierea Domnului, marea minune din istoria lumii e sfânta Bisericã:
operã Dumnezeiascã încredinþatã oamenilor, împãrãþia cerurilor coborâtã pe
pãmânt; Cristos Domnul continuã a trãi ºi învãþa pe pãmânt. Minunea aceasta
am vãzut-o ºi o vedem ºi în Biserica noastrã din Moldova.

(Arhiva Episcopiei Romano-Catolice Iaºi, dosar 1/1973, f. 201-202)
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Unul dintre „pãcatele” majore ale culturii române este, neîndoielnic, cel al incon-
secvenþei. Nicãieri nu poate fi perceput mai bine acest viciu decât în domeniul publi-
caþiilor, fie ele literare, de popularizare sau academice. Apãrute peste noapte prin ini-
þiativa unor grupuri de intelectuali animaþi de interese culturale diverse, ele dispar la
fel de repede cum apar, lãsând în urmã nostalgia unor posibilitãþi neconsumate. 

Propunându-ºi parcã sã contrazicã severul rechizitoriu aplicat de Ioan Petru Culianu
culturii autohtone într-un controversat articol, primul lucru prin care revista Archaeus
s-a fãcut remarcatã e tocmai consecvenþa cu care s-a încãpãþânat sã aparã, în ciuda
nenumãratelor vicisitudini pe care merituoºii sãi redactori – Andrei Timotin ºi Eugen
Ciurtin – le-au avut de înfruntat. Astfel, începând din 1997, am putut citi an de an câte
douã fascicule ale acestei reviste de istoria religiilor, publicate fie într-un singur volum,
fie separat. Rãsplata rãbdãrii cu care am strãbãtut arcanele unei erudiþii uneori de-a
dreptul copleºitoare a fost pe mãsura consistenþei studiilor, eseurilor, cronicilor critice,
recenziilor publicate în paginile revistei. Fie cã a fost vorba de demonologia greacã,
de alchimia medievalã, de istoria orientalisticii româneºti sau de exegeza mitologicã
neoplatonicianã – numind doar câteva din teritoriile explorate în paginile publicaþiei
– toate textele au dovedit un apetit insaþiabil pentru cultura fundamentalã, clasicã, de
sorginte europeanã. Practic acum, la cinci ani de la apariþia revistei Archaeus, putem
spune fãrã greº cã revista Zamolxis a lui Mircea Eliade ºi-a gãsit o urmaºã demnã de
a perpetua studiul religiilor (ºi nu numai!) în perimetrul culturii autohtone.

De la primul numãr al revistei, rezumatele temeinice în limbi de circulaþie (de obi-
cei în francezã) vãdeau dorinþa stabilirii unor contacte cu savanþi occidentali, supu-
nând lecturii lor critice rezultatele cercetãrilor desfãºurate de susþinãtorii tinerei publi-
caþii. Anul 2000 avea sã aducã depãºirea categoricã a limitelor unei soluþii insufi-
ciente ca cea a rezumatelor, fapt sãvârºit prin adoptarea celei mai consecvente soluþii:
publicarea revistei Archaeus în limbi de circulaþie (englezã, francezã, germanã, ita-
lianã). Cele douã fascicule ale tomului IV conþin deci materiale redactate într-una sau
alta din aceste limbi internaþionale; astfel, publicaþia a intrat în circuitul internaþional
al revistelor de profil, repetând performanþa pe care doar Zamolxis a reuºit s-o atingã. 

Inaugurate prin prezentarea proiectului Asociaþiei Române de Istoria Religiilor, –
instituþia care susþine editarea revistei, întemeiatã de aceiaºi Andrei Timotin ºi Eugen
Ciurtin, cãlãuziþi de eminenþii savanþi Dan Sluºanski ºi Andrei Oiºteanu –, cele douã
fascicule pe anul 2000 se remarcã prin alte aspecte meritorii. În primul rând, sporirea
considerabilã a numãrului colaboratorilor. Dacã primele fascicule conþineau studii
semnate, aproape în exclusivitate, de cei doi redactori ºi de un alt coleg de generaþie,
Bogdan Tãtaru-Cazaban, cele publicate în anul 2000 ne impresioneazã prin numãrul
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ºi calitatea de excepþie a autorilor ce au contribuit la apariþia lor. Regretatul Ioan Petru
Culianu, Andrei Oiºteanu, Cristina Neagu, Mihaela Timuº, Cristian Gaºpar, Petre
Guran, ne prilejuiesc cu toþii lecturi captivante. Al doilea aspect pe care suntem datori
sã-l subliniem, este deschiderea spre interdisciplinaritate pe care o publicaþie de istorie
a religiilor înþelege sã o asume cu îndrãznealã ºi competenþã. Cu alte cuvinte, aºa cum
vom vedea mai pe larg în continuare, A. Timotin ºi E. Ciurtin înþeleg sã cultive cola-
boratori ce exploreazã spaþii tangente istoriei religiilor, fapt care conduce la o diversi-
ficare, în limite rezonabile, a conþinutului revistei Archaeus. 

Dupã cum putem citi la pagina 12 a revistei, într-o notã a redacþiei, doamnei
Tereza Petrescu, precum ºi profesorilor Horia-Roman Patapievici ºi Andrei Oiºteanu
li se datoreazã iniþiativa publicãrii unor studii de istorie a religiilor ºi a unor scrieri
postume aparþinându-i lui Ioan Petru Culianu. Prin acest gest editorial, revista
Archaeus asumã cu responsabilitate contribuþiile româneºti anterioare în domeniul
studiului religiilor, indicând fãrã echivoc prezenþa unei continuitãþi de interpretare
specific autohtone, ce poate sluji la edificarea unei „ºcoli” de religiologie valoroase.
Cele douã texte ale lui I. P. Culianu publicate aici sunt „L’interpretazione esisten-
zialista della gnosi” ºi un „Interviu with Hans Jonas”. Primul, introdus printr-o eruditã
trecere în revistã a istoriei gnosticismului, preia ºi aprofundeazã interpretãrile „exis-
tenþialiste” originate în exegeza lui Hans Jonas, autor despre care Culianu afirmã cã
„a reuºit sã descopere unitatea gnosticismului ºi sã-l defineascã în termeni clari ºi per-
tinenþi” (pag. 46). Interviul acordat de H. Jonas savantului român probeazã calitatea
interpretãrilor „existenþialiste” aplicate gnosticismului, inspirate indirect de filozofe-
mele lui Martin Heidegger ºi Rudolf Bultmann.

Dupã o asemenea introducere, ghidatã de savanþi consacraþi ca Jonas ºi Culianu,
tomul IV al revistei Archaeus continuã prin publicarea unui studiu asupra legendelor
româneºti ale potopului („The Romanian Legend of the Flood”), semnat de un alt
savant ce nu are nevoie de prezentare: Andrei Oiºteanu. Ca în toate lucrãrile sale, ºi
aici A. Oiºteanu ne edificã asupra fertilitãþii comparativisticii aplicate în domeniile
atât de vaste ale studiului religiilor ºi mito-folclorului, scoþând la luminã noi tâlcuri
ale legendelor moldoveneºti sau ale interesantei cronici semnate de catolicul
Bandinus (sec. XVII).

O apariþie întrutotul remarcabilã în paginile revistei Archaeus e cea a Cristinei
Neagu, specializatã în poetica lui Nicolaus Olahus printr-un doctorat de amploare
efectuat la Oxford University. În studiul sãu „The Processus Sub Forma Missae:
Christian Alchemy, Identity and Identification”, C. Neagu dezbate paternitatea unui
tratat alchimic din sec. XVI, semnat cu pseudonimul Nicolaus Melchior. Stãpânind
cu fermitate sursele alchimice renascentiste, autoarea argumenteazã existenþa unei
legãturi – poate chiar a unei identitãþi – între Nicolaus Olahus ºi autorul tratatului
Processus Sub Forma Missae. ªi pentru cã ne aflãm la capitolul „alchimie”, vom
menþiona încã un studiu dedicat aceluiaºi subiect, semnat de Eugen Ciurtin:
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„L’Histoire et le déclin de l’alchimie européenne (XVI – XVIII siècles): typologies,
racines, frontièàes”.

Dupã douã texte semnate de Andrei Timotin („Le nomadisme des patriarches dans
l’Ancien Testament”) ºi Mihaela Timuº („Un problème de l’eschatologie iranienne:
DAÇNÂ”), prin ultimele douã articole ale rubricii „Studia” putem cunoaºte proble-
matica lumii bizantine patristice ºi post-patristice.

Cristian Gaºpar, ne prezintã sub titlul „Theodoret of Cyrrhus and the Glory of the
Syrian Ascetics: Epic Terminology in Hagiographic Contexts”, o versiune prescurtatã
a masteratului sãu susþinut la Central European University (Budapesta). Ceea ce îºi
propune Gaºpar aflãm din introducerea studiului sãu: „The analysis should illustrate
that Theodoret’s use of heroic terminology and imagery (which most of the scholars
have ignored so far) is rather singular among the Christian writers of his age (and
especially in the works of the same genre) and reflects an original understanding of
the process which led to the conversion and transformation of the classical heritage
in the later Roman empire” (p. 213). Prezentând ºi analizând critic dezbaterile cele
mai actuale cu referire la personalitatea ºi opera lui Theodoret al Cyrului, Gaºpar
aduce o contribuþie însemnatã – din perspectiva studiilor clasice – la un subiect
explorat pânã acum, temeinic, doar de cardinalul Hans Urs von Balthsar: „gloria”
divinã. În opinia noastrã, autorul s-a înscris prin analiza sa într-una dintre cele mai
fertile direcþii hermeneutice aplicate patristicii, care poate aduce o reorientare a stu-
diilor în domeniu.

Deja cunoscut publicului românesc (cel puþin) printr-un alt studiu de bizantino-
logie publicat în revista catolicã Verbum, Petre Guran ne oferã în domeniul studiilor
post-patristice un text foarte dens, cu o mizã teoreticã importantã: „La légitimation
du pouvoir princier dans les hagiographies slavo-byzantines (XI-XIV siècles)”. Dove-
dind un remarcabil spirit critic dublat de acuitatea unor observaþii asupra anumitor
evenimente „anecdotice” desfãºurate în România (post)modernã, P. Guran atacã una
din chestiunile cele mai spectaculoase specifice ortodoxiei bizantine: raporturile
dintre religie ºi politicã. Mai exact, el doreºte – ºi reuºeºte pe deplin, prin contribuþia
sa – sã dezvãluiascã sursele ºi originile naþionalismului religios românesc contemporan.

Pe lângã rubrica „Studia”, alte patru secþiuni completeazã conþinutul revistei
Archaeus. „Miscellanea”, unde putem afla de la Eugen Ciurtin cum a reuºit Mircea
Eliade, ilustrul sãu predecesor, sã editeze prima revistã româneascã de istoria reli-
giilor, Zamolxis (1938 – 1942), iar de la Andrei Timotin care anume sunt sursele
manuscrise, aflate la Biblioteca Academiei Române, pentru studiul literaturii escatolo-
gice ºi apocaliptice. Acelaºi E. Ciurtin prezintã „L’ethnographie sibérienne dans
l’oeuvre du roumain Nicolas ’Milescu’ (1675-1678)”, iar în cadrul rubricii
„Chronicum” analizeazã pe larg o importantã apariþie datoratã profesorului Bruce
Lincoln: Theorizing Myth. Narrative, Ideology, and Scholarship (Chicago, 1999). Tot
în rubrica „Chronicum”, A. Timotin prezintã perspectivele apte sã contribuie la
cercetarea neoliticului sud-est european. Ultima parte a revistei aparþine secþiunilor
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bibliografice: „Bibliographica” ºi „Notes bibliographiques”, unde sunt prezentate cu
pertinenþã apariþiile editoriale din domeniile ce intrã în preocupãrile sale.

În ansamblu, revista Archaeus. Studii de istorie a religiilor. Études d’histoire des
religions, Tome IV (2000), fasc. 1-2, editatã de Asociaþia Românã de Istorie a
Religiilor, ne aratã cã, dupã mai bine de cincizeci de ani de „tãcere”, revista Zamolxis
a lui Mircea Eliade ºi-a gãsit urmaºa capabilã nu numai sã repete performanþa sa
culturalã, ci, mai mult, chiar sã o depãºeascã. De fapt, fãrã sã exagerãm, suntem datori
sã recunoaºtem cã prin soliditatea studiilor, eseurilor, cronicilor, dezbaterilor, biblio-
grafiilor propuse deci prin seriozitatea ºi responsabilitatea ºtiinþificã a redactorilor
ºi colaboratorilor sãi, revista Archaeus este o publicaþie de prim rang consacratã stu-
diului religiilor. O recomandãm, în special, celor interesaþi de disciplinele specifice,
iar în ansamblu tuturor celor interesaþi de valorile esenþiale specifice culturii occi-
dentale.

R. Lazu

JOHN RONALD REUEL TOLKIEN, Stãpânul inelelor (prima parte: Frãþia
inelului, traducere de Irina ºi Ion Horea, Bucureºti, Editura RAO, 1999, 574 pag.;
a doua parte: Cele douã turnuri, traducere de Gabriela Nedelea, Bucureºti, Edi-
tura RAO, 2000, 446 pp.; a treia parte: Întoarcerea regelui, traducere de Irina
ºi Ion Horea, Bucureºti, Editura RAO, 2001, 600 pag.).

La aproape jumãtate de secol de la apariþia monumentalei trilogii a scriitorului en-
glez J. R. R. Tolkien, The Lord of the Rings (Stãpânul inelelor), datoritã eforturilor
editurii RAO cultura românã se poate mândri cu traducerea integralã a acestei opere
unice. Editatã cu o ritmicitate consecventã, – cele trei volume au apãrut la interval de
un an, începând din 1999 –, opera principalã a lui Tolkien (desemnatã de sondajele
BBC, dar ºi de cãtre alte sondaje efectuate în rândul cititorilor de limbã englezã, „ro-
manul secolului”) se cuvine întâmpinatã cu pasiune ºi discernãmânt. Cãci nu avem de-a
face cu orice fel de roman! De fapt, romanul Stãpânul inelelor este o uriaºã poveste,
da, o poveste dintr-acelea cu vrãjitori, pitici, elfi, balauri, luptãtori neînfricaþi ºi mon-
ºtrii hidoºi, destinatã atât copiilor cât ºi adulþilor. Prin intermediul basmului sãu
Tolkien doreºte, pe de o parte, sã ofere lumii moderne o mitologie potrivitã menta-
litãþii sale, iar pe de altã parte, sã contribuie la transmiterea prin intermediul literaturii
a valorilor morale proprii Revelaþiei creºtine. Pentru a înþelege mai bine premisele
naºterii unui asemenea proiect (implicit) apologetic, e utilã cunoaºterea datelor esen-
þiale ale biografiei scriitorului. Iatã-le. 

Nãscut la 3 ianuarie 1892 la Bloemfontein, în Africa de Sud (unde lucra tatãl lui
J. R. R., Arthur, dornic sã-ºi consolideze averea spre a se întoarce în Anglia ºi a-ºi
deschide propria afacere), John Ronald Reuel e botezat conform ritului anglican în
31 ianuarie, acelaºi an. Doi ani mai târziu se naºte fratele sãu, Hilary Arthur, fapt ce-i
va determina pe pãrinþi sã decidã reîntoarcerea grabnicã în Anglia. Astfel, în luna
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aprilie a anului 1895, Mabel Tolkien (mama scriitorului) ºi cu cei doi copii ajung la
Birmingham, urmând ca tatãl Arthur sã revinã dupã ce rezolva ultimele afaceri în
Africa de Sud. Din nefericire, o boalã necruþãtoare îl doboarã, fapt care va afecta grav
starea socialã a familiei. Sprijinul rudelor va fi în mãsurã sã contribuie la acoperirea
lipsurilor, dar asta numai pânã în momentul în care un eveniment aparte va isca ten-
siuni aprige: în luna iunie a anului 1900 Mabel Tolkien ºi sora sa, May Incledon, sunt
primite – în urma solicitãrii lor, fireºte – în comuniune deplinã cu Biserica Romano-
Catolicã. Fiind o epocã în care relaþiile dintre anglicani ºi catolici erau agitate, o ade-
vãratã furtunã se dezlãnþuie împotriva celor douã surori. Rezistând eroic, ele vor fi
repudiate de familii, astfel cã situaþia lor materialã se degradeazã simþitor. Pe deplin
devotatã credinþei catolice, Mabel gãseºte într-un mod providenþial sprijin la celebra
congregaþie englezã „Birmingham Oratory”. Pentru a nu spune mai mult, e suficient
sã amintim cã respectiva congregaþie a fost întemeiatã de unul dintre cei mai luminoºi
teologi catolici ai secolului al XIX-lea, John Henry Cardinal Newman. Cãlãuzirea spi-
ritualã dobânditã de mama micului John, care se va rãsfrânge benefic asupra acestuia
de-a lungul întregii sale vieþi, a fost asiguratã de un pãrinte iezuit aflat la înãlþimea
numelor ilustre pe care le purta: Francis Xavier Morgan. Dupã moartea mamei, tre-
cutã la cele veºnice în 1904, John ºi fratele sãu intrã sub tutela deplinã a pãrintelui
Francis Xavier. Cu o adevãratã grijã pãrinteascã, acesta asigurã micilor orfani edu-
caþia cea mai înaltã, plãtindu-le taxele pentru a putea beneficia de condiþiile de studiu
specifice ºcolilor epocii. În 1910, pe când avea 18 ani, John Ronald Reuel Tolkien
pãºeºte pragul Universitãþii din Oxford. Înzestrat, neîndoielnic, cu geniu lingvistic,
el parcurge cu succes toate treptele universitare, pânã în 1925, când, dupã o perioadã
de profesorat la universitatea din Leeds, fostul student este primit ca profesor de
limbã anglo-saxonã ºi literaturã englezã veche în Oxford University. Cãsãtorit la 22
martie 1916 cu Edith Bratt (convertitã ºi ea de la anglicanism la catolicism), J. R. R.
se va bucura din plin de roadele cãsniciei lor, binecuvântatã cu patru copii: John (nãs-
cut în 1917), Michael (nãscut în 1920), Christopher (nãscut în 1924) ºi Priscilla (nãs-
cutã în 1929). 

Pus în situaþia de a le transmite copiilor focul credinþei însoþit de valorile umanis-
mului clasic, J. R. R. utilizeazã cultura sa incredibilã în materie de mitologie, lingvis-
ticã, folclor ºi teologie pentru a inventa... poveºti. Aºa se face cã, începând din anul
1933, copiii sãi aflã pentru prima oarã de existenþa imaginarã a unei fiinþe minunate,
micuþã, dar de o dârzenie fãrã seamãn, numitã Bilbo Baggins. Þineþi minte! Bilbo
Baggins. Era chiar el, eroul primei poveºti scrisã de JRR Tolkien: The Hobbit or
There and Back Again (publicatã în 1936). Încântarea copiilor nu cunoaºte limite. Mai
mult, ºi cei mari sunt fermecaþi de frumuseþea poveºtii lui J. R. R. Astfel se naºte în
sufletul sãu dorinþa de a scrie un basm de mare întindere, prin care sã-ºi împlineascã
visul: acela de a elabora „o mitologie pentru Anglia ºi pentru lumea întreagã”. Din
acest moment, geniul lui Tolkien îºi va fi gãsit fãgaºul. 
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Autorul construieºte o întreagã geografie miticã, inventeazã limbi complete ºi
complexe (cum este limba elficã) bazate pe întinsele sale cunoºtinþe lingvistice – pe
lângã greacã ºi latinã cunoºtea engleza medievalã, finlandeza, suedeza º.a m. d. –, ºi
creeazã personaje de neuitat. Aºa se naºte The Lord of the Rings, roman care vede lu-
mina tiparului, succesiv, în anii 1954 ºi 1955. Impactul a fost imens. În câþiva ani, fãrã
sã doreascã vreodatã aºa ceva, Tolkien s-a vãzut în postura de creator al unui nou gen
literar: fantasy. Din pãcate nu toþi cititorii au înþeles mesajul profund al romanelor
sale, unde lupta dintre bine ºi rãu e zugrãvitã cu fidelitate faþã de textul Apocalipsei
sfântului Ioan Teologul. Pentru a înlãtura (pentru moment) discuþiile detaliate asupra
sintagmei de „mitologie creºtinã” aplicatã poveºtilor sale, e suficient sã citãm o scri-
soare din 1953 a lui J. R. R. cãtre un prieten apropiat, Robert Murray, unde afirma
urmãtoarele: „Bineînþeles cã Stãpânul inelelor este în mod fundamental o operã reli-
gioasã ºi catolicã” (The Letters of J. R. R. Tolkien, London, Georges Allen & Unwin,
1981). Asemenea propoziþii neechivoce au determinat exegeþi ca Donald Swann sã
remarce „legãtura strânsã între credinþele catolice ale lui Tolkien (...) ºi lumea feudalã
dar cavalereascã în care vieþuiesc creaturile din Pãmântul de Mijloc” (în Faërie,
10/18, no. 1243). 

Dacã ar fi sã menþionãm alte evenimente remarcabile ale vieþii (deja) celebrului
profesor de la Oxford, douã trebuiesc în mod necesar amintite. Primul e reprezentat
de întâlnirea epocalã cu un alt scriitor englez ce nu mai are nevoie de prezentare:
Clive Staples Lewis. Desfãºuratã în cursul anului 1926, întâlnirea celor doi va da roade
preþioase. În primul rând, convertirea lui Lewis, act sufletesc de care Tolkien nu a fost
deloc strãin, apoi participarea la întemeierea grupului literar „The Inklings”, alãturi
de Charles Williams, Dorothy Sawyers, Owen Barfield ºi, desigur, C. S. Lewis. Uce-
nici declaraþi ai Mântuitorului Cristos, toþi aceºtia au îndrãznit sã utilizeze harul scri-
itoricesc cu care au fost înzestraþi pentru a transmite valorile creºtine. Înscriºi în strã-
lucita descendenþã a unui alt scriitor catolic (fost anglican), Gilbert Keith Chesterton,
ei au înþeles cã orice gen literar – literatura ºtiinþifico-fantasticã, poliþistã, fantasy etc.
– este apt sã devinã vehicolul Evangheliei. Lucru la care meritã sã meditãm mai mult
ºi mai temeinic toþi cei care, acum, în anul de graþie 2001, ne socotim mãrturisitori ai
Adevãrului creºtin. În fine, ca o confirmare a fidelitãþii catolice a lui Tolkien, un alt
eveniment semnificativ încununeazã cariera sa ºtiinþificã: în anul 1960, J. R. R. este
cooptat ca ºi colaborator pentru traducerea Bibliei de la Ierusalim. 

Ultimii ani ai vieþii ºi-i petrece în tihna amurgului unei existenþe creºtine depline,
bucurându-se cu copiii ºi nepoþii sãi de aventurile personajelor cãrora geniul sãu le-a
dat viaþã. În data de 2 septembrie 1973, închide ochii într-un spital privat din Bourne-
mouth, spre a-i deschide în lumina Splendorii veºnice. 

Ne-au rãmas romanele sale mirifice, pe care le putem citi reamintindu-ne extraor-
dinarul portret al cavalerului – un „leu” – pe care Nicolae Steinhardt îl creioneazã
amintindu-ne parcã de virtuþile hobbiþilor, ale gnomilor sau ale cavalerilor lui Tolkien:
„Un asemenea om îþi dã, puternic, nostalgia evului mediu ºi te apucã, în prezenþa
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unuia ca el, o crâncenã vrãjmãºie faþã de vremurile de azi ºi împotriva democraþiei din
tramvai la orele de vârf. (Ce te împingi? Dacã nu-þi place ia-þi maºinã micã! Nu þi-ar
fi ruºine sã-þi fie, nu cã-i fi un leu!) Uite cã-i un leu, uite cã existã ºi lei!”. Acest
adevãr al moralei creºtine ni-l aduc în faþa ochilor minþii romanele lui Tolkien: va-
loarea nobleþei creºtine, al demnitãþii de creaturi divine asumatã cu îndrãznealã, du-
blatã de mila ºi compasiunea faþã de fãpturile cãzute. Mai mult decât un mitolog, J.
R. R. Tolkien este un educator al noastru, al tuturor, în chiar spiritul paideumatic moº-
tenit, indirect, – prin educaþia primitã la „Birmingham Oratory” –, de la John Henry
cardinal Newman. Educaþia catolicã, un fapt asupra cãruia trebuie sã revenim neîncetat.

R. Lazu

ISIDOR CHICET, A doua venire (The second coming), (ediþie bilingvã
românã-englezã), Radical, Drobeta Turnu-Severin 2001, 80 pag.

În peisajul dramaturgiei româneºti, piesa A doua venire a lui Isidor Chicet consti-
tuie, cu siguranþã, un eveniment. Din câte ºtim, este prima (ºi, pânã acum, singura!)
piesã de teatru care evocã vizita papei Ioan Paul al II-lea în România din mai 1999.

Piesa, scurtã – are doar un singur act –, prezintã în oglindã patru personaje într-o
unitate de spaþiu ºi de timp: Simeon (primul stâlpnic), Antonie (discipolul lui Simeon),
Pafnutie (al doilea stâlpnic, întruchipare a Diavolului), Pahomie (discipolul lui Pafnu-
tie), cu toþii aflaþi pe platoul din faþa fostei Case a Poporului, azi, Palatul Parlamen-
tului.

Intriga este foarte simplã: la început, fiecare dintre cele douã „partide” se prezintã,
sub forma dialogului maestru-ucenic, la început perechea Simeon-Antonie, apoi
Pafnutie-Pahomie. În finalul discursurilor celor doi se face simþitã apropierea papei
ºi a patriarhului pentru liturghia catolicã din Piaþa Izvor din dimineaþa zilei de 9 mai
1999. Pe acest fundal, cele douã „partide” se descoperã unul pe altul ºi încep sã se
încaiere în timp ce se strigã „Vi-vat Pa-pa!”. Stropiþi cu apã sfinþitã, Dracul ºi ciracul
sãu pãrãsesc scena în patru labe. Se aude strigãtul mulþimii: „Unitate, Unitate!” ºi, în
final, spectatorii sunt invitaþi sã urce pe scenã, unde se îmbrãþiºeazã cu actorii.

Cum am mai spus, piesa prezintã în oglindã personajele, scenele formând, astfel,
un diptic. Acelaºi lucru îl putem spune ºi despre structura ideaticã a piesei. Discursul
lui Simeon prezintã o bogatã informaþie din punct de vedere istoric asupra fenome-
nului stilit (adicã al cãlugãrilor care-ºi petrec viaþa în vârful unei coloane), cu multe
exemple din viaþa stâlpnicilor din vechime, fiind axat, în principal, pe trecut. În anti-
tezã, discursul lui Pafnutie este axat pe prezent, în special pe cel românesc, imediat.
Corupþia parlamentarilor, decãderea clerului, globalizarea, masoneria, internetul, por-
nografia, rãzboaiele religioase, Zen, Shinto, Tao sunt aduse în faþa spectatorilor, for-
mând, în concepþia autorului, arsenalul Satanei pe care acesta îl aruncã în luptã. Se
contureazã, astfel, douã viziuni asupra lumii care, paradoxal, se întâlnesc respingân-
du-se în... Casa Poporului. Dacã pentru Simeon „de-acolo pleacã toate nenorocirile
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noastre”, pentru Pafnutie ea este „sursa tuturor bucuriilor noastre. Exact cum a dorit
Împuºcatul!”. Tot acest discurs al Rãului este strãbãtut însã de o tensiune care vine
din nesiguranþa în ceea ce priveºte rezultatul final. „Femeia înveºmântatã în soare”
care „va câºtiga totdeauna”, alãturi de care se aflã „Cel cu Crucea” care „l-a luat pe
Patriarh alãturi ºi a cãlãtorit prin tot Bucureºtiul” de „parcã-ar fi fraþi de când lumea”
va învinge puterile Întunericului. Invitaþia finalã adresatã spectatorilor capãtã, astfel,
o valoare simbolicã, cei prezenþi fiind chemaþi sã iasã din ipostaza de simpli specta-
tori, pentru a se implica în aceastã lucrare mesajul piesei, optimist ºi angajant înscriin-
du-se în efortul ecumenic de realizare a unirii creºtinilor în care, la un moment dat,
România a fost o etapã semnificativã.

S. Lucaciu 

ROMAN DAROWSKI, SJ, Filozofia jezuitów w polsce w XX wieku (Filozo-
fia iezuiþilor din Polonia în secolul XX), Éditions WAM, Cracovie 2001, 367 pag.

Cartea Filozofia iezuiþilor din Polonia în secolul al XX-lea – sintezã ºi dicþionare
de autori este, de fapt, o prezentare a ªcolii Superioare Filozofico-Pedagogice Igna-
þiene din Cracovia. Aceasta este o ºcoalã de grad academic recunoscutã de cãtre Statul
polonez ºi Biserica Romano-Catolicã, ceea ce înseamnã cã are toate drepturile civile
ºi ecleziastice, ca orice institut independent. A fost recunoscutã în mod oficial de
cãtre Sfântul Scaun în data de 8.09.1932 ca Facultatea de Teologie ºi Filozofie în
cadrul Colegiului Societãþii lui Isus (Facultas Theologiae et Philosophiae in Collegiis
Societas Iesu). În schimb, din partea Statului polonez obþine personalitate juridicã cu
drepturi depline, printre care ºi dreptul de a acorda gradul de doctorat în ºtiinþe filozo-
fico-teologice, abia în 17.05.1982.

În luna octombrie a anului 2000, datele statistice ale ºcolii se prezentau în felul
urmãtor: din totalul de 120 de persoane care alcãtuiau corpul profesoral, 34 erau
profesori, iar 86 asistenþi, preparatori ºi lectori. Printre aceºtia se numãrã 44 de iezuiþi.
Studenþii erau în numãr de 2 069, din care 22 strãini ºi 38 de studenþi iezuiþi. Alte 50
de persoane îºi pregãtesc doctoratul.

Ce folos poate avea cititorul român din lectura acestei cãrþi?
Având în vedere cã la ora actualã în România se dezvoltã învãþãmântul catolic,

aceastã carte poate servi ca punct de referinþã ºi de comparaþie. Ea oferã, de asemenea,
posibilitatea unei colaborãri pe diferite nivele, ceea ce deja se contureazã prin schim-
bul de reviste dintre „Dialog Teologic” ºi „Forum Philosophicum” din Cracovia.

Cartea devine accesibilã prin faptul cã, deºi este scrisã în lima polonezã, ea conþine
ample rezumate în limba francezã, iar tezele pentru examenul final „ex universis filo-
sofiae” sunt redactate în limba latinã.

T. Rostworowski, SJ.
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ªTEFAN LUPU, Ghid practic pentru elaborarea unei lucrãri ºtiinþifice în
teologie, Sapientia, Iaºi 2000, 162 pag.

Acest ghid s-a nãscut dintr-o necesitate practicã: de a-i ajuta pe studenþi sã depã-
ºeascã acea dificultate de început, pe care o întâmpinã atunci când sunt solicitaþi sã
elaboreze o lucrare de seminar, de licenþã sau de doctorat în teologie. Dacã, pânã nu
demult, la noi, activitatea studenþilor teologi se rezuma în special, din cauza condi-
þiilor restrictive în care trebuiau sã studieze, la însuºirea cursurilor propuse de pãrinþii
profesori, acum se insistã foarte mult ºi asupra dezvoltãrii laturii creative a personali-
tãþii lor, prin elaborarea a diferitor tipuri de lucrãri. Însã cum trebuie sã arate o lucrare
de teologie, care sunt etapele elaborãrii ei, ce norme metodologice trebuie respectate
în alcãtuirea ei? La toate aceste întrebãri îºi propune sã rãspundã ghidul de faþã.

Desigur, o carte de metodologie nu este o invenþie originalã a cuiva care se aºazã
la masa de scris, pentru a veni cu ceva nou pe piaþã, ci se bazeazã pe experienþa atâtor
generaþii de studioºi care s-au confruntat cu aceste probleme. În lumea universitarã
existã, de fapt, numeroase metode, fiecare cãutând sã atingã acel nivel de organicitate
ºi completivitate, care sã o facã universal valabilã. Însã acest nivel este greu de atins,
dovadã diferitele metode propuse. Prin urmare, pentru ghidul de faþã a trebuit sã
facem o alegere între mai multe metode, fiecare bunã ºi interesantã, ºi sã ne oprim
asupra uneia care sã rãspundã la exigenþele contextului cultural în care trãim, dar care,
în acelaºi timp, sã îndeplineascã acele condiþii minime cerute pentru o bunã metodã:
coerenþa, simplitatea, organicitatea ºi completivitatea. În plus, a trebuit sã þinem cont
ºi de faptul cã, acum, majoritatea studenþilor utilizeazã computerul pentru scrierea lu-
crãrilor lor ºi, prin urmare, sã adaptãm metodologia la aceastã nouã situaþie, care oferã
alte posibilitãþi grafice faþã de maºina de scris.

Acest ghid nu este rodul muncii unei singure persoane; la alcãtuirea sa au fost
implicate mai multe persoane, reprezentând diferite instituþii ale Diecezei Roma-
no-Catolice de Iaºi, cum ar fi Institutul Teologic „Sfântul Iosif”, Academia „Sfântul
Augustin” ºi Editura „Presa Bunã”. Fiecare dintre persoanele implicate simþea, deja
de mai mulþi ani, nevoia unei uniformizãri a metodologiei în elaborarea lucrãrilor
ºtiinþifice, precum ºi a unui manual practic care sã-i introducã pe studenþi în secretele
muncii ºtiinþifice.

În acest scop, într-o zi de noiembrie a anului 1999, sub acoperiºul casei „Sfântul
Ioan” din Miroslava (Iaºi), împreunã cu aceºti reprezentanþi, am optat pentru o meto-
dologie pe care sã o urmãm în redactarea cursurilor ºi pe care sã o propunem studen-
þilor atunci când vor avea de elaborat lucrãri ºtiinþifice. Nu ºtim dacã am reuºit acest
lucru. Aºteptãm de la studenþii teologi, cãrora le este destinat acest ghid practic, con-
firmarea dacã, prin efortul nostru, am reuºit sã le uºurãm munca ºtiinþificã.

ªt. Lupu

IOAN TAMAª, Mic dicþionar creºtin catolic, Sapientia, Iaºi 2001, 252 pag.
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Scrierile religioase au o audienþã din ce în ce mai largã, iar recurgerea lor la termeni
tehnici sau de specialitate este inevitabilã. Acelaºi lucru este valabil ºi în cazul emisi-
unilor cu caracter religios de la radio ºi televiziune. Însã, din pãcate, mulþi destinatari
ai mesajului religios întâmpinã adesea dificultãþi în a înþelege în mod corect semnifi-
caþia acestor termeni. De aceea, ei au nevoie de un ghid care sã le arate sensul exact
al termenilor pe care nu-i cunosc sau îi cunosc în mod eronat.

Prezentul Dicþionar vrea sã fie un astfel de ghid. Aºa cum aratã ºi titlul – „Mic dic-
þionar creºtin catolic” –, el conþine, deºi nu în mod exclusiv, termeni ºi expresii ce
sunt proprii Bisericii Romano-Catolice. În mod deliberat am omis termenii ce sunt
specifici celorlalte Biserici creºtine, catolice sau necatolice, întrucât consider cã cea
mai corectã prezentare a lor poate fi fãcutã numai de autori care aparþin acestor con-
fesiuni.

Deºi conþine noþiuni din aproape toate ramurile teologiei (dogmaticã, moralã, litur-
gicã, drept canonic etc.), prezenta lucrare nu este un dicþionar teologic propriu-zis.
Este vorba, mai degrabã, de un îndreptar religios catolic. Toþi termenii au o definiþie
esenþialã, întregitã în majoritatea cazurilor de o scurtã explicaþie sau, eventual, de
unele exemplificãri, iar cei mai mulþi dintre ei au ºi o definiþie etimologicã.

Destinatarii Dicþionarului sunt toþi credincioºii catolici în general ºi în special
elevii ºi studenþii, educatorii, cateheþii ºi profesorii de religie. Dar el poate fi util ºi
oricãrui om de bunãvoinþã care se intereseazã de problemele religioase.

Fãrã îndoialã, lucrarea nu are pretenþia de a fi desãvârºitã. Unii poate vor gãsi în
ea lacune ºi imprecizii. Voi fi însã recunoscãtor celor care vor binevoi sã mi le semna-
leze. 

I. Tamaº

EDUARD FERENÞ, Noua fãpturã în Cristos Isus. Trãirea harului creator,
Sapientia, Iaºi 2001, 314 pag.

Dupã tratatele despre Duhul Sfânt ºi despre antropologia omului rãscumpãrat, ca
o continuare a tematicii îndumnezeirii omului prin harul creator al Duhului Sfânt, aici
vreau sã prezint o lucrare strict dogmaticã referitoare la darurile Duhului Sfânt ºi la
roadele acestora în noi, în raportul lor tainic cu virtuþile infuze.

Virtuþile teologale – credinþa, speranþa ºi caritatea – primite la Botez ne-au unit în
mod tainic ºi personal cu Dumnezeu Treime. Lor li s-au dat simultan ca ajutor, în ve-
derea trãirii vieþii noi a lui Isus Cristos, cele ºapte daruri ale Duhului Sfânt. Acestea,
provenind de la Duhul Sfânt, „Arborele vieþii, care rodeºte de douãsprezece ori pe an”
(Ap 22,2), adicã permanent, lucrând în noi cu noi, produc roade spirituale.

Roadele Duhului Sfânt: iubirea, bucuria, pacea, îndelunga rãbdare, bunãtatea, bu-
nãvoinþa, blândeþea, fidelitatea, înfrânarea, castitatea (cf. Gal 5,22-23) nu sunt altceva
decât poame delicioase ºi coapte rodite din mugurii „caritãþii revãrsate în inimile
noastre de cãtre Duhul Sfânt care ne-a fost dãruit” (Rom 5,5). Altfel spus, roadele Du-
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hului sunt acte ale caritãþii, împreunã lucrãri ale Duhului ºi ale celui cãlãuzit de iubirea
lui sfântã.

Tema darurilor ºi a roadelor, care, la prima vedere, apare abstractã ºi lipsitã de in-
teres, reprezintã, de fapt, trãirea personalã a vieþii celei noi a lui Cristos ºi o invitaþie
adresatã noii generaþii pentru a-ºi înãlþa privirea spre realitãþile Spiritului. În ultimii
ºaizeci de ani, tinerii noºtri au fost mereu expuºi pericolelor ateismului ºi ale mate-
rialismului dialectic. Astãzi sunt ameninþaþi de civilizaþia consumistã, hedonistã ºi
materialistã, care încearcã sã se prezinte ºi ea ca garanta viitoarei prosperitãþi. Aceastã
generaþie aºteaptã ceva nou. Dezamãgitã de deºertãciunea ºi de golul spiritual al
comunismului ºi al noilor curente de gândire din perioada postmodernismului, cautã
sã descopere ori sã regãseascã „noutatea sigurã”, care nu învecheºte ºi nu apune, a
tainei lui Dumnezeu revelatã în Isus Cristos. Nu ne-a adus el orice noutate venind
personal în mijlocul nostru?

Acestei generaþii mã adresez cu lucrarea de faþã. Ea trebuie înþeleasã, iubitã ºi cãlã-
uzitã, transmiþându-i Adevãrul care rãmâne mereu tânãr ºi proaspãt. Luminatã de
Cristos ºi prelucratã de limfa divinã a caritãþii Duhului Sfânt, va deveni ea însãºi noul
ferment spiritual al societãþii de astãzi, capabil de a transforma lumea în care acti-
veazã, „bucurându-se de Adevãr”.

E. Ferenþ

CLAUDIU DUMEA, Codul creºtin al bunelor maniere, Sapientia, Iaºi
2001, 139 pag.

Oamenii nu sunt întotdeauna manieraþi aºa cum ar trebui sã fie. Mulþi nu au nici
mãcar o idee exactã despre politeþe; gândesc cã ea constã în primul rând în a fi în ton
cu moda, o cautã în gesturi exterioare, pe când în realitate adevãrata politeþe trebuie
sã existe în sentiment, sã se nascã din inimã.

Politeþea este un instrument delicat care trebuie sã vibreze odatã cu sufletul. Polite-
þea este o artã care nu se învaþã fãrã obosealã. E arta cea mai grea, deoarece este atât
de uºor sã fii nepoliticos. Puþin reuºesc sã ºi-o însuºeascã perfect, deoarece, în fond,
nu este altceva decât un buchet de virtuþi alese.

Lipsa de civilizaþie în comportarea umanã nu se datoreazã faptului cã nu ar exista
suficiente cãrþi în domeniu, ci faptului cã o comportare civilizatã nu izvorãºte în pri-
mul rând din cunoaºterea unui cod al bunelor maniere, ci din sufletul omului. Cu cât,
aºadar, oamenii vor poseda sentimente mai nobile ºi mai delicate, cu atât vor deveni
mai „domni” în comportamentul lor.

Dacã ne îndreptãm privirea spre cei pe care Dumnezeu i-a ales sã fie „lumina
lumii” ºi „sarea pãmântului”, constatãm cã cei mai mulþi sunt la înãlþime prin calitãþile
lor umane ca ºi prin virtuþile creºtine pe care le practicã, rãspunzând astfel misiunii
grele pe care o au de îndeplinit în mijlocul oamenilor ºi aºteptãrilor Bisericii. Totuºi,
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pentru a fi sinceri, trebuie sã recunoaºtem cã printre ei sunt unii care, din pãcate, în
materie de eleganþã în comportare lasã de dorit, cel puþin în parte.

Acest cod al bunei cuviinþe îºi propune sã-i ajute în primul rând pe viitori slujitori
ai altarului sã evite neajunsurile în relaþiile lor de muncã, de învãþãturã, de societate,
dar oricine doreºte sã-ºi însuºeascã acel ideal al francezilor în materie de comportare
– „savoir vivre” – are de câºtigat din lectura acestei cãrþi.

Cl. Dumea

J. DREISBEN – H. STEFFANS, Celebrarea cuvântului lui Dumnezeu în
luna mai, (traducere ºi prelucare de pr. Claudiu Dumea), Sapientia, Iaºi 2001,
128 pag.

Cartea provine din mediul eclezial german ºi doreºte sã fie un ajutor liturgic pentru
cei care vor sã o cinsteascã pe Maica Domnului în luna mai. Sunt adunate aici treizece
ºi unul de modele de celebrare a Cuvântului lui Dumnezeu cu referire la momentele
principale din Vechiul ºi Noul Legãmânt în care se vorbeºte despre rolul unic al
Preasfintei Fecioare în istoria mântuirii neamului omenesc.

Fiecare celebrare este structuratã dupã cum urmeazã: rugãciunea, lectura biblicã,
meditaþia ºi rugãciunea credincioºilor. În funcþie de tema aleasã, elementele principale
ale celebrãrii scot în relief diferitele faþete ale misterului la care tema face trimitere.
Din acest punct de vedere, remarcãm bogãþia de informaþii, diversitatea izvoarelor
consultate ºi caracterul concis, precis al exprimãrii (de altfel specificã vorbitorilor de
limbã germanã).

Un merit deosebit îi revine traducãtorului, deoarece reuºeºte sã îmbrace frumos în
haina limbii române conceptele gândirii germane, care uneori creeazã probleme deo-
sebite de redare. În forma în care se prezintã în faþa publicului creºtin, cât priveºte
forma exterioarã suntem nevoiþi sã apreciem ºi sã încurajãm eforturile lucrãtorilor de
la editura Sapientia, cartea poate fi folositã direct în bisericã cu prilejul celebrãrilor
mariane. De asemenea, ea poate folositã ºi de toþi cei care vor sã-ºi adânceascã devo-
þiunea lor cãtre Maica Domnului. Totuºi, un avertisment trebuie fãcut aici: „Cele-
brarea Cuvântului lui Dumnezeu în luna mai” nu se citeºte ca o carte obiºnuitã, ci se
mediteazã.

W. Dancã 

MARCIAL MACIEL, Formarea integralã a preotului, (traducere de pr.
Iosif Rãchiteanu), Sapientia, Iaºi 2001, 298 pag.

Aceastã carte este un omagiu adus iubirii lui Dumnezeu. Un rãspuns la iubirea sa
fermã care continuã sã trimitã lucrãtori în seceriºul sãu. E necesar sã-i rãspundem lui
Dumnezeu, cãutând sã formãm cât mai bine pe acei tineri pe care el îi cheamã la slu-
jirea sa pentru binele oamenilor.
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Încã din timpul Conciliului al II-lea din Vatican, s-a simþit exigenþa de a reînnoi
ºi de a îmbunãtãþi sistemele ºi programele de formare sacerdotalã „în circumstanþele
actuale”. Tema formãrii sacerdotale cuprinde aspecte foarte variate ºi complexe.

Autorul lucreazã de ani întregi cu o echipã de pedagogi ºi formatori într-un proiect
de sistematizare a experienþei formative. Aceasta i-a dat posibilitatea de a aduna tot
acel sistem ºi de a-l oferi ca o contribuþie ulterioarã la un dialog deschis care sã
îmbogãþeascã reflecþia eclezialã asupra formãrii sacerdotale.

Paginile care urmeazã oferã o experienþã de viaþã ºi sunt îndreptate cãtre aceia care
trebuie sã realizeze la persoana întâi aceastã experienþã vie ca responsabili ai unui
seminar sau ai unui centru de formare. Aceastã carte prezintã îndeosebi reflecþii ºi
sugestii de naturã practicã ºi legate de experienþã. Elementele doctrinale ºi teoretice
care sunt reunite aici sunt legate de practica pedagogicã.

Punctul de vedere al acestei cãrþi se situeazã, fundamental, în cultura occidentalã.
Vor fi elemente care ar putea sau ar trebui sã fie interpretate ºi adaptate la alte medii
dupã criteriile unei necesare ºi corecte înculturãri. Acelaºi lucru este valabil relativ
la cadrul instituþional: este evident cã nu e acelaºi lucru a forma preoþi diecezani ºi a
forma cãlugãri care se pregãtesc la preoþie. Cu toate acestea, esenþialul formãrii sacer-
dotale este acelaºi atât pentru preoþii seculari cât ºi pentru cei regulari.

Aspectele legate de formarea sacerdotalã sunt multiple. De aceea, primul efort al
acestei lucrãri este dedicat reflecþiei asupra identitãþii ºi misiunii preotului. Cu aceastã
perspectivã, sunt comentate câteva principii educative care pot fi înþelese ca ºi coloane
sau principii fundamentale ale formãrii sacerdotale. Pe ele trebuie construit edificiul
complex al pregãtirii integrale a preotului, care poate fi subdivizat în patru sfere ale
formãrii: formarea spiritualã, umanã, intelectualã ºi pastoralã. Însã toate acestea sunt
purã utopie dacã nu existã oameni care sã contribuie la realizarea acestui proiect. De
fapt, lor le sunt adresate aceste pagini. În continuare, se vorbeºte despre formator,
despre figura sa ºi despre munca sa, deoarece pregãtirea aspirantului se realizeazã
obligatoriu într-un Centru de Formare, în interiorul unui spaþiu determinat. Acest cen-
tru trebuie sã fie într-adevãr un ambient formativ. În sfârºit, formarea unui preot este
un proces lent ºi progresiv, care trece prin diferite momente ºi perioade. Este necesar
sã adaptãm întregul sistem educativ în funcþie de diferitele stadii ale formãrii sacer-
dotale.

Autorul este convins cã, dacã se lucreazã cu entuziasm, folosind toate mijloacele
posibile, se poate obþine mult. În sensul acesta, formatorii trebuie sã aibã idei clare
ºi sã le aplice cu fermitate.

Lectura cãrþii este utilã atât pentru cei care sunt implicaþi acum în procesul de for-
mare cât ºi pentru acei lucrãtori care trudesc deja în seceriºul Domnului.

I. Rãchiteanu
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PAPA IOAN PAUL AL II-LEA, Sacramentul Spovezii. Mesajele Suvera-
nului Pontif Ioan Paul al II-lea cãtre Penitenþiaria Apostolicã, (traducere de
pr. Wilhelm Dancã), Sapientia, Iaºi 2001, 109 pag.

Aceastã carte este realizatã de Penitenþiaria Apostolicã ºi cuprinde 12 documente
despre sacramentul Spovezii, care au fost adresate de Suveranul Pontif aceleiaºi
Penitenþiarii Apostolice, pãrinþilor penitenþiari ai bazilicilor patriarhale din Roma ºi
preoþilor care an de an au participat la cursul despre forul intern þinut de mai sus
numitul dicaster.

Jubileul a fost împrejurarea favorabilã publicãrii acestui volum, deoarece, unul din
beneficiile Anului Sfânt indicat de Sfântul Pãrinte a fost tocmai sacramentul Recon-
cilierii.

În funcþie de problematica tratatã, volumul se adreseazã în primul rând preoþilor,
fiindcã avem aici o meditaþie pontificalã despre tezaurul doctrinal relativ la Spovadã
cu scopul de a da un impuls pastoral slujirii penitenþiale. Totuºi, cartea se adreseazã
unui cerc mai larg de cititori, în mod deosebit celor botezaþi, care doresc sã se apropie
în mod conºtient de sacramentul spovezii pentru a se lãsa formaþi de bogãþia ei ine-
puizabilã.

Papa vrea sã dea mãrturie cã preotului, care îºi ocupã cu credinþã ºi generozitate
locul sãu de slujitor al Spovezii, nu-i lipsesc consolãrile: consolarea de a putea întâlni
direct pe fiecare credincios în parte, aºa cum Isus l-a primit pe Zaheu, pe femeia sa-
mariteanã, pe femeia pãcãtoasã; consolarea de a fi admis dincolo de pragul inimilor,
consolarea de a spune un cuvânt potrivit la momentul potrivit, un cuvânt care deseori
restaureazã în conºtiinþe, prin harul sfinþitor, sensibilitatea creºtinã.

Firul cãlãuzitor comun care se observã în documentele adunate între coperþile vo-
lumului de faþã este datoria preoþilor ºi dreptul botezaþilor de a se dedica ºi de a se
apropia de sacramentul Pocãinþei, în forma sa normalã, care este aceea a spovezii
individuale auriculare. Cuvintele cheie ale cãrþii sunt întâmpinare ºi adevãr. Astfel,
primele ºapte documente magisteriale se referã mai ales la datoria, angajamentul ºi
caritatea preotului, slujitorul sacramentului, iar cel de-al optulea se referã la penitent
(fie laic, fie preot), în calitatea lui de destinatar al sacramentului. În celelalte patru
documente, întâmpinarea ºi adevãrul sunt raportate la Domnul milostiv, care, în acest
sacrament, îl întâmpinã pe cel pãcãtos ºi schimbã inimile pentru ca sã trãiascã în
adevãr, dar sunt raportate ºi la Bisericã, care, din poruncã divinã, îl dispune pe cel pã-
cãtos ºi pentru el mijloceºte prezenþa tãcutã, dar foarte realã, a lui Dumnezeu.

Singurul punct de pornire în folosul cititorului este faptul cã reflecþia Sfântului
Pãrinte despre o temã delicatã cum este spovada atinge omul în dimensiunea lui inte-
gralã, pentru ca el sã nu cedeze în faþa ispitei de a se închide în sine însuºi, ci, dimpo-
trivã, sã i se deschidã lui Dumnezeu cel îndelung în rãbdare ºi de oameni iubitor.

W. Dancã
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ALOIS BIªOC, Sacramentele, semne ale credinþei ºi ale harului, Sapientia,
Iaºi 2001, 216 pag.

Sacramentele sunt acte ale lui Cristos, dar sunt ºi acte ale Bisericii. Sacramentele
sunt prin Bisericã pentru faptul cã ea este sacramentul acþiunii lui Cristos care lu-
creazã în ea graþie misiunii Duhului Sfânt, ºi sunt pentru Bisericã pentru cã ele „fac
Biserica”, manifestã ºi comunicã oamenilor misterul comuniunii lui Dumnezeu-Iubire,
Unul în trei persoane. În aceastã perspectivã, experienþa sacramentalã constituie
culmen et fons nu numai a vieþii noi în Cristos a fiecãrui credincios, dar a întregii vieþi
ºi misiuni a Bisericii, noul Popor al lui Dumnezeu.

În ciuda progreselor fãcute în ultimele decenii, mai ales în ceea ce priveºte reînno-
irea formelor de celebrare, existã o deosebire evidentã între ceea ce se afirmã în docu-
mentele oficiale ale magisteriului Bisericii ºi ceea ce gândesc în mod concret creºtinii
ºi se experimenteazã în activitatea pastoralã a comunitãþilor creºtine. Cauza principalã
este lipsa catehezei. De aceea, este urgentã datoria de a conduce pe fiecare credincios
în parte, cât ºi comunitãþile creºtine, la înþelegerea ºi practicarea vieþii sacramentale,
pentru a celebra în mod autentic ºi a trãi în mod coerent ceea ce este proclamat ºi
fãcut prezent în mister.

Se ºtie cã cineva este creºtin adevãrat în mãsura în care se întâlneºte în mod per-
sonal cu Isus Cristos. Tot atâtea posibilitãþi de întâlnire personalã cu Cristos sunt cele
ºapte sacramente despre care este vorba în paginile cãrþii de faþã. Deºi suntem conºti-
enþi cã nu vom reuºi niciodatã sã pãtrundem pânã în profunzimea misterului lor,
totuºi, în acest volum, se încearcã aprofundarea semnificaþiei ºi valorii sacramentelor.

Sacramentele, care sunt întâlniri cu Dumnezeu, cu Isus Cristos, dialoguri, schim-
buri între el ºi noi, conþin întreaga complexitate a lucrurilor umane împreunã cu
profunzimea misterului lui Dumnezeu. De aceea, niciodatã nu se va putea spune totul
despre sacramente, însã apropiindu-ne pe cãi diferite, sperãm sã reuºim sã clarificãm
anumite aspecte, mai ales din punct de vedere teologico-pastoral, sã pãtrundem mai
mult în realitatea lor de credinþã ºi de viaþã ºi sã ajungem la o practicã sacramentalã
maturã ºi bogatã în har.

Acest volum este o nouã ediþie a unei publicaþii precedente, o ediþie revizuitã ºi
amplificatã în conþinut. Sperãm sã fie de folos atât seminariºtilor ºi preoþilor în activi-
tatea pastoralã, cât ºi celorlalþi credincioºi doritori sã trãiascã coerent preoþia lor
comunã.

A. Biºoc

ALOIS BIªOC, Predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Teologie, misiune,
formare, Sapientia, Iaºi 2001, 191 pag.

Cuvântul lui Dumnezeu, în Isus Cristos, a fost pronunþat o datã pentru totdeauna.
Sfânta Scripturã este mãrturia autenticã a acestui Cuvânt, este documentul credinþei
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creºtine ºi de aceea predica, „întreaga propovãduire a Bisericii, ca ºi religia creºtinã
însãºi, trebuie sã fie, aºadar, hrãnitã ºi cãlãuzitã de Sfânta Scripturã” (DV 2).

Magisteriul Bisericii, susþinut de Duhul Sfânt ºi înzestrat cu carisma adevãrului,
îndeplineºte funcþia de a interpreta în mod autentic cuvântul lui Dumnezeu. De ase-
menea, Biserica se naºte din cuvântul lui Dumnezeu, îl proclamã ºi dã mãrturie despre
el pentru cã este fundamentul propriei existenþe. Ea este absolut convinsã cã ceea ce
are astãzi sã vesteascã lumii nu este rezultatul reflecþiilor umane, ci este acest cuvânt
al lui Dumnezeu conþinut în Sfânta Scripturã, cuvânt salvific, capabil sã suscite pe
oameni la o nouã credinþã, speranþã ºi iubire.

Teologia contemporanã continuã sã împartã aceastã proclamare a cuvântului lui
Dumnezeu în trei momente. Criteriul de împãrþire este scopul pe care îl are predica
ºi anume acesta este credinþa, întâlnirea cu Dumnezeu în Isus Cristos. Astfel, primul
moment este kerigma sau prima vestire, sau evanghelizarea, sau predica misionarã,
care este destinatã celor care nu cred în Cristos ºi care are ca scop acceptarea cre-
dinþei. Al doilea moment este constituit de catehezã ºi este pentru cei care au primit
Evanghelia ºi are ca scop de a prezenta conþinuturile credinþei în mod sistematic. Al
treilea moment este predica liturgicã sau omilia care se face în timpul celebrãrilor
liturgice, în special în cadrul Sfintelor Liturghii de duminicã, ºi are ca scop de a-i face
pe creºtinii practicanþi sã creascã într-o credinþã conºtientã, speranþã motivatã ºi o
caritate activã. A produce credinþa, a cunoaºte credinþa ºi a trãi credinþa, acestea sunt
trei specificãri ale credinþei cãreia îi corespund cele trei momente sau forme de predicã.

Aceste trei forme sunt coerente cu obiectul predicii care este persoana lui Cristos
Mântuitorul. Dupã o acceptare sumarã ºi globalã a lui Cristos în urma predicii misio-
nare, cel convertit va simþi nevoia cunoaºterii mai exacte a Aceluia în care a crezut,
a mântuirii, a consecinþelor credinþei sale pe plan intelectual ºi moral. Aceasta este
misiunea catehezei. Predica omileticã are rolul de a determina comunitatea creºtinã
adunatã pentru celebrarea liturgicã sã se uneascã mai intim cu Cristos prin rugãciune,
prin sacramente ºi printr-o viaþã caracterizatã de practicarea virtuþilor creºtine.

Volumul de faþã nu trateazã despre toate cele trei faze ale predicãrii cuvântului lui
Dumnezeu, ci în prima parte se vorbeºte în general despre importanþa acestei misiuni,
despre predicarea cuvântului lui Dumnezeu în Sfânta Scripturã ºi în istoria Bisericii,
doctrina conciliarã ºi postconciliarã, natura ºi dimensiunile predicii, ministrul pre-
dicãrii cuvântului, pentru ca în a doua parte sã se analizeze mai mult problemele legate
de omilie, de pregãtirea ºi proclamarea ei; „mai mult despre omilie”, fiindcã în a doua
parte multe din cele afirmate despre pregãtirea ºi proclamarea omiliei sunt valabile
pentru orice fel de predicã. Acelaºi lucru este valabil ºi pentru prima parte unde multe
din afirmaþiile despre predicã sunt valabile ºi pentru omilie. Totuºi, nu trebuie confun-
datã predica cu omilia, predica fiind mai generalã decât omilia care se þine în cadrul
unei celebrãri liturgice ºi se bazeazã pe textul sacru.

Trebuie sã recunoaºtem cã manualele care au tratat despre tematica predicãrii
cuvântului lui Dumnezeu, în general manualele de omileticã, dupã cum sunt numite
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ele de obicei, au suferit întotdeauna din cauza lipsei unei baze teologice solide. Aceastã
materie teologico-pastoralã se aflã ºi astãzi încã în fazã de regândire ºi de reconstruc-
þie. De aceea, fãrã pretenþia de a oferi un curs complet de omileticã, o tratare exhaus-
tivã a acestei tematici, acest volum vrea sã fie o contribuþie în plus pentru teologia
misiunii predicãrii cuvântului lui Dumnezeu, pentru o practicare corectã ºi eficientã
a sa, pentru redescoperirea valorii ºi importanþei sale atât pentru predicator cât ºi
pentru cei care ascultã cuvântul, ei fiind, de fapt, destinatarii cãrora se adreseazã
aceste pagini.

A. Biºoc

WILHELM DANCÃ, coord., Creºtinii laici. Identitate ºi misiune, Sapientia,
Iaºi 2001, 280 pag.

Cartea cuprinde conferinþele prezentate de mai mulþi episcopi, preoþi ºi credincioºi
romano-catolici cu prilejul Cursurilor de formare pentru laici organizate la Casa Misi-
onarilor verbiþi din Traian (jud. Neamþ) în timpul Postului Mare al anului 2001.

Organizând aceste cursuri, Biserica noastrã localã a dorit sã aprofundeze învãþãtura
Conciliului al II-lea din Vatican cu referire la identitatea ºi misiunea laicului astãzi,
care nu se mai înþelege ca un non-cleric, ci ca un membru viu al poporului lui Dum-
nezeu. În aceastã calitate, credinciosul laic participã împreunã cu ierarhia la actele
esenþiale ale Bisericii, mãrturisind prin cuvinte ºi fapte apartenenþa lui la Cristos întreg
– cap, trup ºi mãdulare (cf. 1Cor 12,27º.u.). De aceea, se poate spune cã rãspunderea
faþã de soarta Bisericii ºi faþã de misiunea ei mântuitoare în lume aparþine deopotrivã
clericilor ºi laicilor.

Iniþiativa formãrii laicilor s-a maturizat în Academia „Sfântul Augustin”, a fost
promovatã de Nunþiatura Apostolicã în România, de Arhiepiscopia Romano-Catolicã
de Bucureºti, de Episcopia Romano-Catolicã de Iaºi ºi susþinutã de mai mulþi profe-
sori de teologie, preoþi ºi laici, de la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaºi ºi din
Bucureºti, dar ºi de reprezentanþi ai unor Instituþii cu caracter social ºi pastoral din
cele douã dieceze: Caritas, Editura „Presa Bunã”, revista „Actualitatea creºtinã”.

Comunicãrile adunate aici subliniazã, în principal, chemarea specificã a laicilor,
adicã aceea de a cãuta „împãrãþia lui Dumnezeu ocupându-se de cele vremelnice ºi
orânduindu-le dupã voinþa lui Dumnezeu” (LG 31). Se pune în luminã faptul cã,
pentru o mai bunã evanghelizare a societãþii româneºti, Biserica nu are nevoie de re-
forma structurilor ecleziale, ci de motivarea mai profundã a vieþii creºtinului. Lumea
noastrã de azi, cum spunea ºi papa Paul al VI-lea, nu are nevoie de profeþi ºi de revo-
luþionari, ci de martori autentici, credibili. Aceasta pare sã fie miza timpurilor în care
trãim.

Volumul se adreseazã în primul rând laicilor, dar ºi preoþilor care vor sã-i ajute pe
laici sã-ºi înþeleagã mai bine misiunea ºi identitatea într-o lume în continuã schimbare.

W. Dancã
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OLIMPIA CIOBANU – MARIANA PURÞUC – DANA ARVA, Sunt copil,
Isuse. Material în sprijinul desfãºurãrii orei de religie, clasele I-IV, Sapientia,
Iaºi 2001, 199 pag.

Programa analiticã pentru religie, aprobatã de curând, oferã doar un cadru general
de organizare a educaþiei religioase în ºcoalã, însã în desfãºurarea efectivã a orei de
religie, mai ales la clasele mici, este nevoie permanentã de un material didactic cât
mai variat ºi atrãgãtor ºi de metode care sã facã din aceastã orã nu numai un moment
de predare a unor cunoºtinþe, dar un spaþiu în care copilul sã se simtã atras ºi încântat
de tot ceea ce aude ºi trãieºte. 

În acest sens, lucrarea de faþã constituie un ajutor pentru pregãtirea ºi desfãºurarea
orelor de religie mai ales la clasele I-IV. Lucrarea cuprinde jocuri didactice, exerciþii
aplicative, rebusuri, poezii ºi lecturi care pot fi folosite de profesorii de religie cu
toatã libertatea, în funcþie de temele pe care le trateazã ºi de momentele lecþiei. Desi-
gur, profesorul de religie, ca persoanã calificatã din punct de vedere teologic va ºti sã
se foloseascã de aceastã lucrare ca de un instrument, de un ghid cu care sã îmbrace
mesajul religios pe care-l transmite copiilor. Prezentul ghid poate fi foarte folositor
ºi pãrinþilor sau tuturor acelora care, într-un mod sau altul, sunt implicaþi în educarea
generaþiei tinere.

Din punct de vedere psihopedagogic ºi metodic, lucrarea de faþã este rodul muncii
la catedrã cu copiii. Sperãm cã ea va fi doar un început de drum în realizarea unor
lucrãri asemãnãtoare.

B. Lucaci

IOSIF RÃCHITEANU – MIHAI BIªOC, coord., Cantate Domino. Colecþie
de cântece bisericeºti, Sapientia, Iaºi 2001, 1014 pag.

Înconjurat de minunãþiile creaþiei pe care le percepe în inefabila lor frumuseþe ºi
ordine, omul are o reacþie religioasã fundamentalã: se prosternã în adoraþie ºi aduce
mulþumire, lãudându-l pe Creator – „Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este
numele tãu pe tot pãmântul...! Ce este omul cã te gândeºti la el, sau fiul omului cã îl
vizitezi?” ( Ps 8,1.5).

Mai ales experienþa istoricã îi oferã omului posibilitatea sã experimenteze ocro-
tirea, eliberarea, vindecarea ºi rãscumpãrarea: „Sã cântãm Domnului, cãci strãlucitã
este biruinþa lui... el m-a salvat... el este Dumnezeul pãrinþilor mei, pe el îl voi prea-
mãri” (Ex 15,1.2).

Numeroasele atitudini ale omului în faþa Maiestãþii lui Dumnezeu unic ºi întreit
ºi a atotputerniciei sale iubitoare ºi pline de îndurare, în faþa tulburãtorului eveniment
al Întrupãrii în care este recapitulatã toatã creaþia, sunt prezente în colecþia de faþã.

Îngrijitorii acestei ediþii, pr. Iosif Rãchiteanu ºi prof. Mihai Biºoc, ajutaþi de stu-
denþii teologi Adrian Ghercã, Ciprian Huºanu, Iulian Farþade, Vincenþiu Balint, Fabian
Tiba, Eduard Soare, George Ivan, Valentin Aenoaiei, Daniel-Ionel Medveº ºi Lucian
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Giurgea, au adunat cu grijã ºi au selectat ceea ce geniul uman a creat pentru sensibi-
litatea specificã spaþiului geografic ºi timpului istoric în care vieþuim, au ordonat ºi
au corectat cu delicateþe tezaurul de cântece care s-a sedimentat ºi a fost asimilat de
poporul nostru creºtin, având în vedere în chip special comunitatea seminarului,
pentru care este fãcutã ºi selecþia pieselor ºi armonizarea, fãrã a exclude posibilitatea
ca aceastã colecþie sã poatã fi utilizatã cu folos ºi de alte ambiente.

A. Bulai

CLAUDIU DUMEA, Vã invit la bucurie, Spiritualitate 1, Sapientia, Iaºi
2001, 143 pag.

Pentru viaþa creºtinã ºi, în special, pentru cea prezbiteralã, formarea spiritualã este
una dintre coloanele de bazã, alãturi de cea umanã ºi intelectualã. De aceea, formarea
integralã a viitorilor preoþi în seminar se desfãºoarã pe trei coordonate principale:
rugãciune, studiu ºi viaþã comunitarã, iar personalitatea lor creºte zi de zi, pânã când
va atinge plinãtatea ei în Cristos, „omul perfect”.

Acest ideal nu este rezervat în mod exclusiv clericilor ºi persoanelor consacrate,
ci se adreseazã tuturor creºtinilor care doresc ºi aspirã sã-ºi împlineascã vocaþia pe
care au primit-o de la Dumnezeu. Aºa cum orice mlãdiþã, ca sã-ºi pãstreze vigoarea
ºi sã-ºi actualizeze potenþialitãþile originare, trebuie sã se þinã de viþã ºi, de aici, sã-ºi
soarbã energia vitalã, tot astfel orice creºtin care doreºte sã trãiascã ºi sã creascã în
Cristos, trebuie sã se alimenteze mereu din izvorul vieþii. Acest lucru se realizeazã nu
numai prin primirea sacramentelor, care rãmân locul privilegiat al întâlnirii cu Cristos,
ci ºi prin rugãciunea personalã ºi comunitarã.

Dintre diferitele moduri posibile de rugãciune, meditaþia zilnicã, înþeleasã ca o
„confruntare” criticã ºi personalã cu voinþa iubitoare a lui Dumnezeu, reprezintã
pentru creºtin un instrument eficace în vederea „configurãrii” sale cu modelul sãu,
Isus Cristos.

Cartea de faþã pune în luminã faptul cã viaþa creºtinã, cu dimensiunea ei spiritualã,
este o invitaþie continuã la bucurie, pentru cã, la capãtul ei, se aflã mereu Cristos, prin
care, în Duhul Sfânt, intrãm în comuniune cu Dumnezeu Tatãl, izvorul adevãratei
bucurii ºi fericiri.

Autorul a adunat în aceastã carte o serie de meditaþii mai vechi, ºi anume medita-
þiile pe care le-a þinut seminariºtilor de la Institutul Teologic din Iaºi între anii 1982-
1983. Cu toate acestea, ele nu ºi-au pierdut actualitatea ºi importanþa lor în ochii
acelora care, cu rãbdare ºi perseverenþã, lucreazã zilnic la desãvârºirea „staturii”
omului perfect din ei.

ªt. Lupu

CLAUDIU DUMEA, Cuvintele de pe urmã rostite de Cristos pe cruce,
Spiritualitate 2, Sapientia, Iaºi 2001, 35 pag.



197RECENZII

Cuvintele rostite de Isus pe cruce au fost prilej de meditaþie pentru toate generaþiile
de creºtini, dar într-un chip deosebit pentru creºtinii din perioada modernitãþii care au
trãit sentimentul de sufocare provocat de curentele raþionaliste, pozitiviste ºi psiholo-
gizante. În diferite sectoare ale manifestãrii spiritului uman, reacþiile nu au întârziat
sã aparã, dar un loc aparte îl ocupã literatura, muzica ºi pictura, care, într-un anumit
fel, au salvat dimensiunea transcendentã a existenþei. Totuºi, „problematica morþii”
nu a dispãrut, drept dovadã cã, sub acelaºi aspect al chestiunii ºi în acelaºi timp, nu
avem prea multe opere artistice care sã se opreascã asupra misterului naºterii lui Isus.
Fapt este cã mulþi pictori, muzicieni, scriitori ºi poeþi au meditat asupra momentelor
finale din viaþa Mântuitorului ºi asupra cuvintelor rostite de el cu puþin înainte de a
muri.

Cartea de faþã cuprinde ºase meditaþii, fiecare din ele oprindu-se asupra unui
cuvânt spus de Isus pe cruce. Dupã evocarea momentului dramatic în care se afla
Mântuitorul, autorul recurge la comentarii ºi interpretãri artistice ale aceluiaºi mo-
ment, dar nu numai, pentru a pune în evidenþã învãþãtura de credinþã ºi de moralã a
lui Isus cu parfum de testament.

Meditaþiile vizeazã în primul rând un public elevat, capabil sã vibreze la invocarea
unui argument din opera lui Ch. Péguy sau El Greco, dar ºi publicul larg de cititori
poate beneficia de lectura atentã a acestui volum de mici proporþii în raport cu taina
mare despre care vorbeºte. 

W. Dancã

ANTON DANCÃ, Alter Christus, Consideraþii despre chemarea ºi trãirea
preoþeascã, Spiritualitate 3, Sapientia, Iaºi 2001, 269 pag.

Din orânduire divinã, misterul Preoþiei este oferit ºi împãrþit ºi oamenilor, fie prin
Botez – preoþia comunã –, fie prin hirotonire – preoþia ministerialã. Aceastã împãr-
tãºire este posibilã prin revãrsarea darurilor Duhului Sfânt care a început în Bisericã
o datã cu Învierea din morþi a lui Isus Cristos ºi cu Rusaliile.

Participarea la aceastã demnitate este un semn de mare preþuire pe care Dumnezeu
îl aratã oamenilor ºi niciodatã oamenii nu vor putea sã-i fie recunoscãtori ºi sã-i
mulþumeascã îndeajuns pentru un astfel de dar.

Ne bucurãm pentru toate documentele pe care Biserica ºi Sfinþii Pãrinþi Papi ni le-au
oferit pe tot parcursul istoriei ºi pe care, într-un chip particular, le-a evidenþiat Conci-
liul al II-lea din Vatican (1962-1965), Sinodul Episcopilor din 1990 ºi Sfântul Pãrinte
Papa Ioan Paul al II-lea în Pastores dabo vobis (1992). Le vom întâlni pe toate pagi-
nile acestei lucrãri ºi vom fi rãsfãþaþi cu atâtea citate, expresii, comparaþii ºi concluzii,
toate îndreptate spre acest mare „dar ºi mister” – preoþia.

Lucrarea de faþã încearcã sã-l conducã pe cititor în taina vocaþiei la preoþie ºi, mai
ales, în marele dar al Preoþiei prin care cel ales devine, nu mai mult nici mai puþin,
„alter Christus”, deºi poartã aceastã comoarã în vase de lut (cf. 2Cor 4,7).
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Pornind de la cuvintele Sfintei Scripturi, prin care Isus întemeiazã marele sacra-
ment al Preoþiei ºi-l încredinþeazã apostolilor ºi Bisericii, scoþând în evidenþã, rând pe
rând, învãþãtura apostolilor, mai ales a sfântului Paul ºi a autorului Scrisorii cãtre
Evrei, folosindu-se pentru a vorbi mai bine despre preoþie, de cuvintele pãrinþilor Bi-
sericii ºi trecând toate prin experienþa ºi prisma proprie, pãrintele Anton Dancã ne
oferã un material vast, bogat ºi variat, cu referinþã la sacramentul Preoþiei ºi are meri-
tul de a ne deschide ºi incita tot mai mult pentru a-l cunoaºte, preþui, apãra ºi, desigur,
de a-l vesti cum se cuvine tinerilor aspiranþi la slujirea preoþeascã, precum ºi tuturor
oamenilor dornici de a se apropia de Dumnezeu, prin viaþa ºi ministeriul preoþilor.
Pusã în comparaþie cu sacramentul Cãsãtoriei, preoþia nu înseamnã o renunþare la o
iubire faþã de o persoanã sau alta, ci înseamnã o îmbrãþiºare a unei iubiri ce depãºeºte
orice altã iubire limitatã, prin care cel ce o alege devine asemenea lui Cristos, mort
ºi înviat pentru toþi.

Multitudinea de idei, de analize, de soluþii pe care autorul le propune sunt un ghid,
o luminã nu numai pentru seminariºti ºi preoþi, ci pentru orice suflet dornic sã
cunoascã darurile lui Dumnezeu oferite oamenilor.

† Petru GHERGHEL,
Episcop de Iaºi

LUDOVIC GILLOT, Meditaþia, (traducere de pr. Eduard Ferenþ), Spirituali-
tate 4, Sapientia, Iaºi 2001, 228 pag.

Meditaþia este un act conºtient de iubire faþã de Dumnezeu ºi faþã de suflet, fiind
simultan rugãciunea minþii ºi a inimii. Sfântul Francisc de Sales spune cã meditaþia
este o reflecþie atentã, susþinutã ºi întreþinutã voluntar în minte, pentru a stimula voinþa
spre afecþiuni sfinte ºi salutare, determinând-o sã ia hotãrâri practice ºi concrete.

Izvorul meditaþiei este lectura personalã a Cuvântului lui Dumnezeu, de aceea este
necesar sã ne însuºim o mare familiaritate personalã cu acest Cuvânt. Nu-i suficient
sã-i cunoaºtem numai aspectul lingvistic ºi exegetic. Trebuie sã primim Cuvântul lui
Dumnezeu cu o inimã deschisã ºi rugãtoare, pentru ca el sã pãtrundã adânc în gându-
rile ºi simþãmintele noastre ºi sã nascã în noi un spirit nou, „mintea Domnului” (1Cor
2,16). Aceastã asimilare a gândului Domnului este unul din roadele meditaþiei.

Fiind meditaþia un dialog cotidian cu Cristos Domnul, toþi membrii Poporului lui
Dumnezeu sunt chemaþi sã mediteze. În mod deosebit, ea trebuie sã facã parte din
viaþa preoþilor, seminariºtilor, persoanelor consacrate, dar ºi laicii trebuie sã recurgã
des la meditaþie fiindcã ea este poarta prin care se intrã ºi se participã la misterele
vieþii lui Cristos.

În contextul social al mileniului al treilea, imaginea ºi ecranul computerelor ame-
ninþã sã elimine lectura din viaþa omului, zgomotele ºi agitaþia freneticã împiedicã
reculegerea, activismul desconsiderã introspecþia, iar meditaþia clasicã creºtinã este
ameninþatã de unele forme pseudo-mistice de meditaþie orientalã: pseudo-gnoza ºi
mesalianismul. Esenþial este sã nu uitãm cã harul al cãrui izvor este mereu Duhul
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Sfânt, nu este un bun propriu, adicã firesc ºi datorat sufletului, ci este darul lui Dum-
nezeu ºi, ca atare, trebuie implorat necontenit; cã unirea sufletului care se roagã cu
Dumnezeu se realizeazã în „mister”, mai ales prin intermediul Tainelor Bisericii.

Viaþa de rugãciune, sub orice formã a ei, vocalã, mintalã, liturgicã, personalã,
simplã sau misticã este un dar al Duhului Sfânt. Metodic, ea include trei momente:
acela al purificãrii sau înfrânãrii patimilor; acela al iluminãrii interioare prin ungerea
spiritualã a Duhului Sfânt; ºi acela al unirii cu Treimea mântuitoare prin Cristos în
Duhul Sfânt ºi sfinþitor.

Despre toate acestea trateazã pr. Ludovic Gillot în cartea tradusã acum în limba
românã din limba francezã. Consider cã aceastã carte este actualã, dar, mai ales, nes-
pus de ilustrativã în acest domeniu teologic delicat.

Traducând Viaþa, Castelul interior ºi Drumul perfecþiunii de sfânta Tereza de
Avila (deºi încã nu au fost publicate), fãcând un comentariu asupra Tratatului iubirii
lui Dumnezeu de sfântul Francisc de Sales, am ajuns la concluziile autorului cãrþii de
faþã, de aceea am tradus-o în limba românã.

Am intervenit, când a fost cazul, în textul autorului, în sensul cã am îmbunãtãþit
notele din subsolul cãrþii. De cele mai multe ori, citatele ºi trimiterile erau indicate
sumar, autorul presupunându-le cunoscute. Le-am verificat pe toate apelând la operele
critice ale autorilor citaþi, fie în francezã fie în italianã. Uneori, pentru confirmarea
ori mai buna înþelegere a lor, în note am indicat unele trimiteri ori explicaþii per-
sonale.

Cartea se doreºte a fi un ghid spiritual pe calea unirii omului cu Persoanele Treimii
mântuitoare de o fiinþã ºi de viaþã-fãcãtoare.

E. Ferenþ 

Cardinal FIORENZO ANGELINI, Între oameni, (traducere de pr. Petru
Mareº), Spiritualite 5, Sapientia, Iaºi 2001, 239 pag.

Cartea este scrisã pentru toþi. Autorul este un cleric, un cardinal, a cãrui scurtã bio-
grafie se gãseºte pe ultima paginã, care e introdus destul de bine în viaþa oamenilor.

Cartea conþine scurte discursuri ale unui om cu o largã experienþã a vieþii, care,
prin cuvântul sãu, evitã sã o facã pe învãþãtorul, dar încearcã mai mult sã provoace
conºtiinþa omului, oferindu-i o hranã „semipreparatã”, pe care, apoi, fiecare sã o di-
gere, inclusiv autorul, întrucât existã multe locuri unde el se adreseazã sieºi.

Firul roºu al cãrþii este, fãrã îndoialã, credinþa, întrucât e valoarea inestimabilã a
omului, care devine prin ea mai om. Credinþa îi oferã rãspunsurile exhaustive la între-
bãrile legate de scopul existenþei sale ºi de dorinþa lui profundã de a fi veºnic fericit.
Însã nu este exclus nici cel care nu are darul credinþei.

Laitmotivul cãrþii este „viaþa”, ºi aceasta vãzutã în lumina credinþei. Viaþa are o
valoare extraordinarã, divinã, iar administrarea, apãrarea, perfecþionarea ºi atingerea
scopului final al vieþii dã sens întregii noastre existenþe. Autorul subliniazã caracterul
unitar al vieþii, în sensul cã viaþa muritoare are deja prezentã în ea însãºi viaþa nemu-
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ritoare; viaþa trupului ºi a sufletului formeazã o viaþã unicã în sensul cã trupul nu e
trup fãrã suflet ºi invers. Urmarea e cã cine slujeºte trupul, slujeºte ºi sufletul.

Autorul cãrþii este Cardinal, fiind chemat de Bisericã sã lucreze în domeniul sãnã-
tãþii, devenind responsabil, mai întâi, cu organizarea asistenþei spirituale a bolnavilor
din spitalele din Roma ºi, apoi, la Consiliul Pontifical al Lucrãtorilor Sanitari pentru
Pastorala sãnãtãþii, un organism al Sfântului Scaun creat de papa Ioan Paul al II-lea.

Gândurile cuprinse în aceastã carte au fost formulate ºi rostite cu diferite ocazii ºi
au un stil deosebit de personal. Autorul îºi exprimã propria trãire, bucuria de a trãi
preoþia punând împreunã atât momentele de intensã trãire personalã, cât ºi de slãbi-
ciune, fãrã a ascunde cã mai are mult de fãcut în propria viaþã sufleteascã.

O caracteristicã pe care o vom gãsi în aceste rânduri e voinþa de a lucra chiar cu
riscul de a greºi. Un gând exprimat deseori de el este cã cel ce munceºte poate greºi,
dar cel ce nu munceºte a greºit total. Cartea se adreseazã unei categorii foarte largi de
cititori, ºi în special acelora care muncesc conºtienþi cã muncã implicã asumarea unor
riscuri.

P. Mareº

PETRU SESCU, coord., Introducere în Sfânta Scripturã, Studii biblice 1,
Sapientia, Iaºi 2001, 396 pag.

Apariþia cãrþii Introducere în Sfânta Scripturã rãspunde, fãrã îndoialã, unei nece-
sitãþi urgente semnalate printre manualele noastre de ºcoalã. Au apãrut tot felul de
cãrþi, însã o introducere în sensul adevãrat al cuvântului era doritã de toþi. De fapt, ea
este un instrument de pãtrundere în lumea biblicã, de analizã a textului ºi de percepere
a obiceiurilor ºi a tradiþiilor care se aflã întotdeauna în spatele cuvintelor sacre. Fãrã
a emite pretenþii aparte, autorii, cu multã timiditate, dar ºi cu nespusã dragoste pentru
cuvântul lui Dumnezeu ºi cu pasiune pentru ceea ce au fãcut, reuºesc sã punã înaintea
cititorului un îndreptar util de lucru ºi chiar necesar. Este vorba de trei temerari îndrã-
gostiþi de studiul Bibliei, pr. Petru Sescu, pr. Toma Encuþã ºi pr. Mihai Percã, care au
rãsfoit zi ºi noapte Cartea Sfântã ºi nu ºi-au dat rãgaz pânã ce nu au alcãtuit prezenta
lucrare. Însemnãrile ce au apãrut în Biblia de la Ierusalim au servit ca text de bazã la
alcãtuirea textului, care vrea sã fie, înainte de toate, un curs de iniþiere pentru cei ce
fac primii paºi în lumea plinã de imagini ºi de idei, care este Biblia.

Foarte interesante sunt paginile în care autorii dezbat unele probleme legate de na-
tura textului biblic ºi, în acest context, abordeazã tematici colaterale cum ar fi: tradu-
ceri, textele de la Qumran, canonul biblic. De asemenea, împãrþirea în etape biblice
þinând cont de marile evenimente, care au zbuciumat istoria Israelului, s-a dovedit a
fi instructivã, iar sub aspect pedagogic deosebit de utilã. Acest fapt faciliteazã lectura
prezentului curs oferindu-i cititorului mai puþin avizat puncte de reper ce trezesc inte-
resul pentru o introducere ce se vrea vioaie.

Un cuvânt al Bibliei sã ne îmbãrbãteze în munca noastrã de pionierat: „Fii tare ºi
hotãrât ca sã pãzeºti ºi sã îndeplineºti toate, dupã cum þi-a poruncit Moise, robul
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meu,... sã fie aproape cartea învãþãturii acesteia de gura ta ºi sã cugeþi la ea ziua ºi
noaptea” (Ios 1,7-8).

Cred cã acest curs va fi de un real folos tuturor acelora care iubesc Biblia.
Vl. Petercã

VLADIMIR PETERCÃ, Wege zum Bibelstudium. Midrasch, Targum,
Septuaginta, Talmud, Studii biblice 2, Sapientia, Iaºi 2001, 238 pag.

Cartea Wege zum Bibelstudium (Cãi spre studiul Bibliei) este rodul unui curs de
exegezã midraºicã, pe care pãrintele Vladimir Petercã l-a þinut între anii 1985-1986
ºi, respectiv, 1988-1989, în calitate de profesor invitat, la douã cunoscute universitãþi
din Germania: Westfälische Wilhelms-Universität din Münster ºi Ludwig-Maxi-
milians-Universität din München. Fiind un curs þinut în Germania, era normal ca
limba predãrii sã fie germana. Publicându-l acum, în România, autorul a preferat sã
pãstreze forma originalã, germanã, ºi datoritã dificultãþilor pe care le ridicã traducerea
textelor ºi a termenilor tehnici în limba românã. În jargonul bibliºtilor se spune cã cea
mai importantã limbã biblicã este germana!

Cartea Wege zum Bibelstudium deschide orizontul bogat al literaturii intertesta-
mentare. Dintre aceste scrieri, pãrintele Petercã a ales sã le prezinte pe cele mai im-
portante: Midraºul, Targumul ºi Talmudul.

Astfel, în prima parte vorbeºte despre Midraº. Scrierile midraºice (de la midraº,
explicaþie, comentariu) reprezintã o expunere a textului biblic, cu o finalitate didacticã
ºi moralã, dupã anumite reguli rabinice. Cele mai vechi aparþin epocii tanaitice (sec.
II-III) ºi sunt comentarii la Cartea Exodului (Mekilta), Leviticului (Sifrà), Numerilor
ºi Deuteronomului (Sifrè). Perioada urmãtoare, epoca talmudicã (sec. IV-VII), este
consideratã epoca de aur a midraºului. Cea mai faimoasã colecþie este Midrash Rabah
(Marele Midraº), compusã dintr-un comentariu la cele cinci cãrþi ale Pentateuhului
ºi din Meghillot Rabbot, comentariu la cele cinci cãrþi Meghilot: Cântarea Cântãrilor,
Rut, Lamentaþiuni, Qohelet ºi Estera.

În partea a doua, autorul se opreºte asupra Targumului. Targumul s-a nãscut dintr-o
necesitate practicã. Dupã cum se ºtie, momentul central al cultului sinagogal era lec-
tura biblicã. Se citea un text din Tora ºi un altul din Profeþi. În Palestina, lectura se
fãcea dupã textul ebraic, însã, întrucât începând cu secolul al V-lea î.C., limba vorbitã
de popor nu mai era ebraica, ci aramaica, s-a impus necesitatea ca cineva sã traducã
textul ebraic în limba poporului. Se stabilise, de asemenea, ca traducãtorul sã fie di-
ferit de lector, iar traducerea sã fie o glosare, ºi nu o repetare identicã a textului biblic.
Era acesta un mod pentru a distinge sfinþenia textului ebraic de comentariul sãu.
Astfel s-au nãscut Targumim-urile, adicã versiunile aramaice ale Bibliei ebraice, pen-
tru uzul liturgic sinagogal. Mai târziu au avut ºi un uz scolastic.

În partea a treia, a patra ºi a cincea, autorul oferã câteva exemple de exegezã mi-
draºicã. Este vorba de Septuaginta (traducerea greacã a Bibliei ebraice), de capitolul
al XVI-lea din Cartea profetului Ezechiel ºi de modul în care sunt folosiþi psalmii în
Septuaginta.
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Partea a ºasea este dedicatã Talmudului. Talmudul (învãþãturã) este format din
Miºna ºi Ghemara. Miºna (repetare) este prima culegere oficialã a doctrinei iudaice
postbiblice ºi are un caracter juridic. A fost alcãtuitã de Rabi Iuda, numit ºi Ha-Nasi
(Principele) sau Rabenu Ha-Qadosh (Maestrul nostru, sfântul), pe la sfârºitul sec. al
II-lea d.C., pe baza unui material transmis de tannaim (repetitorii), maeºtri evrei care
au scris între sec. I ºi al III-lea d.C. Ghemara (completare) este comentariul pe care
rabinii posteriori epocii tanaitice (ammoraimii) l-au fãcut la Miºna. În funcþie de locul
provenienþei, se deosebeºte Ghemara palestinezã, care este parþialã, ºi Ghemara
babilonianã, care este completã. Ca ºi Ghemara, ºi Talmudul este dublu: palestinian
sau ierusalimitan (redactat pe la sfârºitul sec. al III-lea) ºi babilonian (sec. V-VI).
Primul este opera academiilor rabinice din Cezareea ºi din Tiberiada; al doilea, al ºco-
lilor rabinice din Babilonia.

Cu speranþa cã aceastã carte va putea contribui la umplerea unei lacune a literaturii
biblice, o recomandãm tuturor celor doritori sã cunoascã mai profund contextul ºi mo-
dul în care s-au nãscut cãrþile sacre. 

ªt. Lupu

ALOIS BIªOC, coord., Cuvinte pentru viaþã. Culegere de omilii – Anul A,
Sapientia, Iaºi 2001, 419 pag.

Predicarea cuvântului lui Dumnezeu constituie una dintre misiunile cele mai im-
portante ale Bisericii. Începând cu Conciliul al II-lea din Vatican a fost redescoperitã
tot mai mult valoarea omiliei. Aceastã formã de predicã a fost prezentatã de cãtre
pãrinþii conciliari ca o datorie care trebuie îndeplinitã cu conºtiinciozitate ºi zel apos-
tolic: „Este stãruitor recomandatã omilia ca parte integrantã a Liturghiei; pornind de
la textul sacru, în ea sunt prezentate, de-a lungul anului liturgic, misterele credinþei
ºi normele vieþii creºtine. La Liturghiile care se celebreazã cu participarea poporului,
în duminici ºi sãrbãtori de poruncã, omilia nu se va omite decât din motive grave” (SC
52).

Scopul omiliei este de a anunþa istoria mântuirii care se actualizeazã în celebrare,
de a prezenta din Sfânta Scripturã misterele credinþei ºi normele vieþii creºtine, de a
anunþa faptele minunate ale lui Dumnezeu în misterul mântuirii. În acest sens, Conci-
liul al II-lea din Vatican învaþã cã omilia trebuie „sã izvorascã în primul rând din
Sfânta Scripturã ºi din liturgie, ca o vestire a faptelor minunate ale lui Dumnezeu în
istoria mântuirii, în misterul lui Cristos, care e mereu prezent ºi activ în noi, mai ales
în celebrãrile liturgice” (SC 35).

În concret, omilia este o acþiune liturgicã, este explicarea unui aspect din lecturile
Sfintei Scripturi sau din alte texte din Liturghia zilei, þinând seama de misterul cele-
brat ºi de exigenþele particulare ale ascultãtorilor. În contextul cultului, omilia se
deosebeºte de celelalte forme de predicã prin faptul cã este proclamarea cuvintelor ºi
a faptelor mântuitoare ale lui Dumnezeu, cu scopul de a-i conduce pe credincioºi la
o participare conºtientã ºi coerentã la misterului lui Cristos ºi al Bisericii. De ase-
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menea, ea are scopul de a-i conduce pe credincioºi la o mentalitate nouã, la un stil de
viaþã nou, la fel nou de a face comuniune în comunitate, la o metodã nouã dupã
criterii speciale de a considera lumea prezentã ºi de a inaugura domnia lui Cristos
asupra lumii întregi. Predica liturgicã are, într-adevãr, cuvinte pentru viaþã, cuvinte
atât pentru viaþa aceasta, cât mai ales pentru viaþa veºnicã, având puterea, cu ajutorul
harului, de a orienta întreaga viaþã a creºtinului spre Cristos, în aºa fel încât Cristos
sã devinã unica realitate, norma de gândire ºi de acþiune, pânã la renunþarea la toate
pentru el. este vorba de o moarte pentru o viaþã nouã, de a muri ºi a învia cu Cristos
pentru viaþa veºnicã.

Volumul conþine o culegere de omilii care este rezultatul probelor omiletice date
de cãtre studenþii teologi din anul V de la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaºi,
cãrora le aducem vii mulþumiri pentru alcãtuirea ºi redactarea acestui material. Apre-
ciem valoarea acestor omilii ºi le recomandãm tuturor celor care vor sã aprofundeze
mai mult cuvântul lui Dumnezeu ºi în consecinþã cã trãiascã mesajul biblic propus în
mod continuu de cãtre Sfânta Bisericã în liturgie.

A. Biºoc

ALOIS BIªOC, coord., Chemaþi la sfinþenie. Culegere de predici în cinstea
sfinþilor, Sapientia, Iaºi 2001, 230 pag.

Aceste predici, cele mai multe dintre ele în cinstea sfinþilor, sunt opera studenþilor
teologi de la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaºi, operã care este tocmai re-
zultatul mai multor faze de pregãtire la misiunea de a proclama Cuvântul lui Dumnezeu. 

Încã din primele secole, pe lângã cultul adus lui Isus Cristos, Biserica i-a cinstit
pe apostoli ºi pe martiri, ºi împreunã cu ei pe Sfânta Fecioarã Maria ºi pe îngeri, invo-
când ajutor prin mijlocirea lor. Dupã aceea, la cultul lor au fost adãugaþi cei care au
imitat cu mai mare fidelitate viaþa lui Cristos, ºi în sfârºit au fost incluºi toþi cei care
în diferite moduri s-au dovedit, prin practicarea virtuþilor creºtine ºi a carismelor,
vrednici de venerarea ºi imitarea credincioºilor (cf. LG 50).

Sfinþii sunt cei care au corespuns la opera salvificã a lui Dumnezeu-Iubire, cei care
s-au strãduit zi de zi sã realizeze în propria viaþã cuvântul Evangheliei, ºi pe care Bi-
serica îi recunoaºte în mod oficial ca atare, cei pe care Apostolul îi recunoaºte ca fiind
o „mulþime mare, pe care nimeni nu o poate numãra, de toate naþiunile, triburile, po-
poarele ºi limbile”(Ap 7,9). Sfinþii pe care Biserica ni-i propune spre venerare, pentru
a ne fi modele ºi patroni spirituali, sunt, aºadar, figuri exemplare care pot sã aibã o
influenþã nespus de beneficã asupra noastrã, care avem atâta nevoie de exemple bune
ºi încurajatoare.

Poate unii vor obiecta întrebând dacã mai este de actualitate sã propui omului de
astãzi, aºa de încrezut în cuceririle sale ºtiinþifice ºi în ajutorul maºinilor, niºte sfinþi
patroni ºi protectori care sã fie invocaþi în diferite momente ale vieþii, care sã-l apere
mai ales în clipele mai dificile ºi primejdioase. Rãspunsul nu poate fi decât afirmativ,
pentru cã nevoia de a se încredinþa cuiva ºi cãutarea siguranþei absolute sunt profund
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înrãdãcinate în inima omului, pentru cã ei sunt, aºa dupã cum îi numeºte Rugãciunea
a treia Euharisticã, „mijlocitorii noºtri la Dumnezeu”.

Mulþumind studenþilor teologi care au colaborat la redactarea acestui volum de
predici tematice la diferite sãrbãtori, vrem sã credem cã el este o invitaþie de a cu-
noaºte mai bine semnificaþia ºi mesajul unor sãrbãtori, de a-i cunoaºte mai bine pe
sfinþi, ºi mai ales de a-i imita în viaþa lor sfântã. De aceea, considerãm cã acest ma-
terial este util nu numai pentru cei însãrcinaþi în mod oficial cu misiunea de a predica,
ci pentru toþi cei care vor sã descopre noi modele ºi motive de a înainta pe calea desã-
vârºirii creºtine, pe calea sfinþeniei, cale pe care au parcurs-o cu atâta succes sfinþii
Bisericii.

A. Biºoc

ALOIS BIªOC, coord., Mors fidelium, imitatio Christi. Predici la înmor-
mântare, Sapientia, Iaºi 2001, 147 pag.

A face o predicã sau a þine un discurs cu ocazia unei înmormântãri nu este un lucru
uºor nici chiar pentru cel mai experimentat predicator sau orator. Cu atât mai dificil
este cu cât cineva este la începutul acestei misiuni. Ne putem imagina ce-au simþit
tinerii studenþi în teologie când au pregãtit, au proclamat în faþa colegilor ºi au re-
dactat aceste predici de înmormântare. Fãrã îndoialã cã ei au dat dovadã de mult curaj
în abordarea acestei tematici ºi, în acelaºi timp, de multã conºtiinciozitate ºi serio-
zitate în pregãtirea lor pentru a putea îndeplini apoi cât mai bine, ca preoþi, misiunea
de predicatori ai cuvântului lui Dumnezeu oricând ºi în orice circumstanþã.

Biserica cere ca în orice celebrare a înmormântãrii sã fie acordatã o mare impor-
tanþã proclamãrii cuvântului lui Dumnezeu ºi instruirii credincioºilor asupra semnifi-
caþiei morþii creºtine. „Sensul creºtin al morþii se manifestã în lumina Misterului pas-
cal al morþii ºi învierii lui Cristos, în care se aflã singura noastrã speranþã. Creºtinul
care moare în Cristos Isus «pleacã din trup ºi se sãlãºluieºte la Domnul» (2Cor 5,8)”
(CBC 1681). Astfel, cuvântul lui Dumnezeu, care proclamã Misterul Pascal, mãreºte
speranþa credincioºilor cã într-o zi se vor revedea în Împãrãþia lui Dumnezeu, îi încu-
rajeazã în practicarea cultului morþilor ºi îi îndeamnã sã dea mãrturie în lume despre
o viaþã cu adevãrat creºtinã.

De asemenea, Biserica învaþã cã „liturgia cuvântului din cadrul înmormântãrii cere
o pregãtire cu atât mai atentã cu cât adunarea prezentã în acel moment poate cuprinde
credincioºi mai puþin asidui la liturgie precum ºi prieteni necreºtini ai defunctului.
Omilia, în special, trebuie «sã evite genul literar al elogiului funebru» ºi sã lumineze
misterul morþii creºtine în lumina lui Cristos cel înviat” (CBC 1688). Omilia trebuie
sã fie, mai degrabã, o ocazie de reconfortare care provine din speranþa creºtinã ºi din
credinþa în cuvântul Domnului ºi în rugãciunea Bisericii. Numai în cazuri deosebite
ºi pentru motive bine justificate vor fi prezentate aspecte din viaþa rãposatului, ºi
atunci numai cele pozitive ºi adevãrate, evitând orice exagerare, adesea ipocritã ºi
jenantã, referitoare la „meritele” defunctului. Aºadar, trebuie scoasã mai mult în
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evidenþã natura pascalã a morþii creºtine, trebuie consolidatã credinþa celor botezaþi
cã într-o zi vor învia cu Cristos la o viaþã nouã.

Aceste predici nu sunt intenþionate pentru a fi folosite în timpul celebrãrilor funebre
în forma în care sunt redactate. Ele nu constituie nici un tratat integral despre cele din
urmã lucruri, nu conþin nici comentarii omiletice exhaustive asupra textelor scriptu-
ristice ºi liturgice, ci sunt doar niºte eseuri care conþin gânduri ºi sugestii pentru ase-
menea ocazii speciale. 

Mulþumim studenþilor teologi de la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul
Iosif” din Iaºi pentru elaborarea ºi publicarea acestor predici în volumul de faþã, pe
care îl recomandãm nu numai preoþilor, ci tuturor celor care vor sã aprofundeze ºi sã
mediteze mai mult asupra misterului morþii creºtine, al învierii morþilor ºi al vieþii
veºnice în Împãrãþia lui Dumnezeu.

A. Biºoc


