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50 de ani de la începerea Conciliului Vatican II (1962-2012)

Christus Dominus - 
Decret privind misiunea pastorală 

a episcopilor în Biserică
Cuprinzând o introducere şi trei capitole, acest 

document ne vorbeşte, aşa cum ne arată şi titlul, despre 
rolul episcopilor faţă de Biserica Universală, faţă de 
Bisericile particulare, precum şi despre participarea lor 
la binele comun al mai multor dieceze, la raportul lor cu 
sinoadele, Conciliile şi Conferinţele episcopale.

„Episcopii, rânduiţi de Duhul Sfânt, sunt urmaşii 
Apostolilor ca păstori sufleteşti şi, împreună cu Suvera-
nul Pontif şi sub autoritatea lui, au misiunea să perpe-
tueze lucrarea lui Cristos, Păstorul veşnic...  Aşadar, 
episcopii, prin Duhul Sfânt ce le-a fost dat, au fost 
constituiţi adevăraţii şi autenticii învăţători ai credinţei, 
Pontifi şi Păstori” (nr. 2).

Prin Conciliul ecumenic şi prin Sinodul episcopilor,  
toţi episcopii manifestă grija lor pentru întreaga Bise-
rică, în mod deosebit pentru acele regiuni ale globului 
unde cuvântul lui Dumnezeu nu a fost încă vestit
(nr. 4,5,6).

Ca urmaşi ai Apostolilor, episcopii au în diecezele 
încredinţate lor întreaga putere proprie şi nemijlocită, 
care este necesară pentru exercitarea îndatoririi lor 
pastorale, mereu sub autoritatea supremă a Pontifului  
Roman (nr. 8).

„Fiecare episcop căruia îi este încredinţată grija unei 
Biserici particulare îşi paşte Turma în numele Domnului, 
ca Păstor propriu şi nemijlocit al ei, cu putere ordinară, 
sub autoritatea Supremului Pontif, exercitându-şi faţă 
de această Turmă funcţia de a învăţa, de a sfinţi şi de a 
conduce” (nr. 11).

Episcopul îşi exercită funcţia de a învăţa vestind 
oamenilor Evanghelia lui Cristos, chemându-i la cre-
dinţă sau întărindu-i în credinţă. Episcopul trebuie să le 
arate oamenilor că realităţile pământeşti  şi instituţiile 
omeneşti sunt rânduite spre mântuirea oamenilor. 
„Să-i înveţe, aşadar, potrivit învăţăturii Bisericii, de ce 
preţuire trebuie să se bucure persoana umană, libertatea 
ei şi însăşi viaţa trupului; familia, unitatea şi stabilitatea 
ei, procrearea şi educarea copiilor; societatea civilă 
cu legile şi profesiile ei; munca şi timpul liber, artele 
şi invenţiile tehnice; sărăcia şi belşugul. În sfârşit, să 
le arate principiile de rezolvare a problemelor atât de 
grave privind posedarea, sporirea şi dreapta distribuire 
a bunurilor materiale, pacea şi războiul, convieţuirea 
frăţească a tuturor popoarelor” (nr. 12).

Episcopul veghează ca învăţătura creştină să fie 
expusă în mod adecvat, adică răspunzând dificultăţilor  
şi problemelor care îi apasă şi îi neliniştesc pe oameni, 
caută să promoveze dialogul cu oamenii de toate 
categoriile, recurgând la mijloacele existente în ziua de 
azi: „în primul rând la predicare şi la instruirea cateheti-
că, mijloace care deţin în continuare primul loc, dar şi la 
expunerea doctrinei în şcoli şi universităţi, în conferinţe 
şi întruniri de tot felul şi, în sfârşit, la răspândirea ei prin 
declaraţii publice făcute cu ocazia anumitor evenimente, 
prin presă şi prin diferite mijloace de comunicare soci-
ală, a căror utilizare este absolut necesară pentru a vesti 
Evanghelia lui Cristos” (nr. 13). De asemenea, episcopul 
veghează ca instruirea catehetică să fie transmisă cu 
deosebită grijă atât copiilor şi adolescenţilor, cât şi 
tinerilor şi adulţilor. 

Cât priveşte funcţia de a sfinţi, documentul aminteş-
te că „Episcopii trebuie, aşadar, să facă toate eforturile 
pentru ca toţi credincioşii, prin Euharistie, să cunoască şi 
să trăiască mai profund misterul pascal, aşa încât să for-
meze un singur trup bine închegat în unitatea iubirii lui 
Cristos; «stăruind în rugăciune şi în slujirea cuvântului» 
(Fap 6,4), episcopii să nu precupeţească nici o strădanie 
pentru ca toţi cei încredinţaţi grijii lor să fie un singur 
suflet în rugăciune şi, prin primirea sacramentelor, să 
crească în har şi să fie martori credincioşi ai Domnului” 
(nr. 15).

Având chemarea să îndrume la desăvârşire, episcopii 
se străduiesc să-i facă să înainteze în sfinţenie pe clericii 
lor, pe călugări şi pe laici, fără să uite de datoria pe 
care o au ca păstori, de a oferi ei înşişi un exemplu de 
sfinţenie şi de iubire, de umilinţă şi simplitate a vieţii: 
„Să sfinţească astfel Bisericile încredinţate lor, încât 
să strălucească deplin în ele simţul Bisericii universale 
a lui Cristos. În acest spirit să favorizeze cât mai mult 
vocaţiile preoţeşti şi călugăreşti şi în mod deosebit pe 
cele misionare” (nr. 15). Exercitând funcţia de a sfinţi, 
episcopii îşi amintesc că au fost aleşi dintre oameni şi 
au fost rânduiţi pentru oameni în cele ale lui Dumnezeu, 
ca să aducă daruri şi jertfe pentru păcate, căci ei sunt 
„principalii împărţitori ai tainelor lui Dumnezeu, precum 
şi conducătorii, promotorii şi păstrătorii întregii vieţi 
liturgice în Biserica încredinţată lor” (nr. 15). 

A treia funcţie pe care o aminteşte şi o explică 
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decretul conciliar este funcţia de a conduce ca păstori 
sufleteşti. „În îndeplinirea îndatoririi lor de părinţi şi 
păstori, episcopii să fie în mijlocul poporului lor ca unii 
care slujesc, păstori buni care îşi cunosc oile şi pe care 
ele îi cunosc, adevăraţi părinţi care se remarcă prin spi-
ritul lor de iubire şi devotament faţă de toţi şi autorităţii 
cărora – autoritate primită de sus – toţi se supun cu drag. 
Ei să adune şi să educe întreaga familie a turmei lor 
astfel încât toţi, conştienţi de îndatoririle lor, să trăiască 
şi să lucreze în comuniunea carităţii” (nr. 16).

Prima recomandare pe care Conciliul o face epi-
scopilor la acest capitol privind funcţia de a conduce, 
este aceea legată de relaţia cu preoţii: să-i înconjoare 
întotdeauna cu o dragoste deosebită; să-i considere fii 
şi prieteni şi, deci, să fie dispuşi să-i asculte, să aibă cu 
ei relaţii bazate pe încredere,  „Să poarte grijă de starea 
spirituală, intelectuală şi materială a preoţilor lor pentru 
ca aceştia să poată duce o viaţă sfântă şi evlavioasă şi 
să-şi poată îndeplini slujirea cu fidelitate şi rodnicie. În 
acest scop, să încurajeze mijloacele instituţionalizate 
şi să organizeze întruniri speciale pentru a da prilej 
preoţilor să se întâlnească din când în când, fie pentru 
exerciţii spirituale mai îndelungate spre reînnoirea vieţii, 
fie pentru aprofundarea disciplinelor bisericeşti, mai ales 
a Sfintei Scripturi şi a teologiei, a problemelor sociale 
mai importante, precum şi a noilor metode de activitate 
pastorală. Episcopii trebuie să-i înconjoare cu o compă-

timire activă pe preoţii care se află, într-un fel sau altul, 
în primejdie sau au căzut în vreo greşeală” (nr. 16).

Iar a doua recomandare îi priveşte pe credincioşii 
diecezei: „Pentru a se putea îngriji mai corespunzător 
de binele credincioşilor, după nevoile fiecăruia, să se 
străduiască să le cunoască precum se cuvine necesităţile, 
în condiţiile sociale în care trăiesc, recurgând pentru 
aceasta la mijloace potrivite, mai ales la anchete sociale. 
Să se arate atenţi faţă de toţi, de orice vârstă, condiţie 
sau naţionalitate, atât autohtoni, cât şi străini sau           
călători”  (nr. 16).

În cele trei funcţii mai sus prezentate, episcopii sunt 
ajutaţi de către episcopii coadiutori şi auxiliari, de curia 
diecezană, de clerul diecezan şi de călugări (nr. 28-33).  
În afara acestor cooperatori apropiaţi, episcopii mai au 
la îndemână Conferinţele episcopale prin care colabo-
rează şi cu ceilalţi episcopi: „Conciliul socoteşte că este 
extrem de oportun ca pretutindeni episcopii din aceeaşi 
naţiune sau regiune să se constituie într-un unic orga-
nism, adunându-se periodic pentru ca, dintr-un schimb 
de experienţă şi din confruntarea de păreri, să izvorască 
o sfântă armonizare a forţelor în vederea binelui comun 
al Bisericilor” (nr. 37).

În finalul său, documentul conciliar se ocupă de 
delimitarea provinciilor şi a regiunilor bisericeşti şi de 
episcopii cu funcţii interdiecezane, cum ar fi episcopii 
militari ai vicariatelor pentru armată.

Ioan ROBU
Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti

Răspuns la felicitarea trimisă 
Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea 
cu ocazia Solemnității Nașterii Domnului

Excelenţa Voastră,

Sfântul Părinte a primit cu mare bucurie bunele urări pe care, cu deosebit respect, în 
numele Excelenţei Voastre, al Episcopului Auxiliar, al preoţilor, călugărilor, călugăriţelor şi 
al creştinilor aparţinători de Scaunul Mitropolitan de Bucureşti, i le-aţi adresat cu prilejul 
Naşterii Domnului.

Pentru această dovadă a comuniunii bisericeşti, a supunerii şi a ascultării, Sfântul Părinte 
Vă mulţumeşte din inimă şi imploră de la Pruncul Isus, prin mijlocirea Sfintei Maria, Mama 
Lui, Cea pururi Fecioară, cele mai bogate daruri ale Naşterii Sale.

Iar Binecuvântarea Apostolică, semn al iubirii Sale de Părinte, V-o acordă Excelenţei 
Voastre, tuturor celor pentru care aţi cerut-o, ca şi tuturor fiilor vestitei naţiuni române, mult 
iubită de Sanctitatea Sa.

În cele din urmă, achitându-mă de încredinţarea de a Vă transmite toate acestea, Vă salut 
cu iubire frăţească pe Excelenţa Voastră şi rămân în Domnul,

ANGELO BECCIU,                                                                              Vatican, 29 decembrie 2012
Substitut al Secretariatului de Stat
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 „Construcţia ilegală 
 nu poate fi reautorizată, ci demolată!”

Iată cuvintele cu care a părăsit sala de judecată a Curţii 
de Apel Ploieşti unul dintre principalii reprezentanţi ai SC 
Millenium Building Development SRL, proprietarul nele-
gitim al Cathedral Plaza: „Dacă există un Dumnezeu, să 
judece acum”.

Şi pentru că Dumnezeu există, dorinţa i s-a împlinit. Aşa 
a rămas irevocabilă sentinţa civilă pronunţată de Tribunalul 
Dâmboviţa, prin care s-a hotărât că această clădire trebuie să 
fie demolată, în interes public şi pentru protecţia Catedralei 
Sfântul Iosif, iar terenul trebuie adus la starea anterioară 
construirii.

Mulţi nu au crezut că vom reuşi anularea autorizaţiei 
emise de primarul Sectorului 1, cunoscând bine, spuneau 
atunci, puterea autorităţilor şi slăbiciunile legii construc-
ţiilor. Au crezut că puterea banilor este suficientă pentru a 
învinge puterea ideilor, puterea legii şi puterea credinţei în 
adevăr, dreptate, Justiţie şi, în primul rând, în Dumnezeu.

Iar credinţa lor deşartă s-a spulberat. Curtea de Apel 
Suceava a arătat calea cea dreaptă, calea adevărului în care 
noi am crezut tot timpul, aşa încât anularea autorizaţiei de 
construire a devenit irevocabilă.

Acum, după încă doi ani, credinţa noastră a fost recon-
firmată. Mulţi ne-au cerut, crezând că este imposibil de 
obţinut, să prezentăm o hotărâre irevocabilă prin care este 
autorizată desfiinţarea acestei construcţii nelegale, iar zona 
de protecţie a Catedralei, refăcută. Şi, iată, acum putem pre-
zenta şi această hotărâre care marchează un punct hotărâtor 
în destinul fatidic al unui turn care nu a făcut decât să mate-
rializeze sfidarea legii, trufia nemăsurată, ambiţia fără temei. 

Prin hotărârea irevocabilă se stabileşte că 
„Desfiinţarea acestei construcţii, reprezintă, pe de 

o parte, aplicarea principiului legalităţii, iar pe de altă 
parte, singura posibilitate a înlăturării afectării drep-
turilor şi intereselor reclamanţilor, întrucât libertatea 

religioasă cuprinde dreptul oricărei persoane de a avea 
sau de a adopta o religie, de a şi-o manifesta în mod 
individual sau colectiv, în public sau în particular, prin 
practicile şi ritualurile specifice cultului, inclusiv prin 
educaţie religioasă, precum şi libertatea de a-şi păstra 
sau schimba credinţa religioasă, drepturi garantate de 
ordinea juridică naţională şi cea a tratatelor. 

De asemeni, legiuitorul şi-a mai propus să confere 
monumentelor istorice o zonă de protecţie menită să asi-
gure atât conservarea acestora, punerea lor în valoare, 
cât şi protejarea victimelor oricărei agresiuni civile prin 
repararea integrală şi în natură a prejudiciului produs”.

Peste 12.500 de cetăţeni au adresat în februarie 2012, 
alături de Arhiepiscopie, o cerere prin care solicitau autori-
tăţilor locale să ia măsurile pentru desfiinţarea monstruoasei 
clădiri. Peste 12.500 de suflete au aşteptat apoi o soluţie de 
la instanţe. Şi pentru că oamenii simpli s-au săturat să aştep-
te, fiecare dintre ei a procedat cum a ştiut pentru apărarea 
propriilor drepturi şi pentru protecţia Catedralei. Una dintre 
multele cereri adresate instanţelor este cea care a condus la 
această soluţie care a deschis un drum fără întoarcere: con-
strucţia ilegală nu poate fi reautorizată, ci demolată!

„Construirea fără autorizaţie valabilă, îndreptăţeşte 
la demolare şi corespunde unui interes public - protec-
ţia mediului, planurilor urbanistice ori prin edificarea 
imobilului de birouri în imediata vecinătate a celor două 
monumente istorice de valoare naţională şi universală, 
afectează protecţia acestor lăcaşuri de cult”.

Din momentul rămânerii irevocabile a sentinţei civile 
nr. 2520/2012, autorităţile publice locale nu mai pot emite 
autorizaţie de intrare în legalitate a acestei construcţii, întru-
cât un astfel de act ar contraveni unei hotărâri judecătoreşti 
irevocabile şi opozabile înseşi autorităţii locale.

Singura posibilitate rămasă este aceea de a se trece la 
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executarea hotărârii, în interesul protejării cetăţenilor şi a 
lăcaşului nostru de cult care este o emblemă a culturii na-
ţionale, instanţa abilitând în mod clar autoritatea publică să 
treacă la desfiinţarea construcţiei şi la readucerea terenului 
la forma iniţială. 

Văzând cum le fuge de sub picioare terenul obţinut ilegal 
şi cum li se cutremură pereţii construiţi nelegal şi cu mari 
probleme de structură, beneficiarii acestui turn au mai in-
ventat ceva: este periculoasă demolarea!

Şi ca să îi liniştim, le spunem că nouă nu ne este teamă 
că ar putea fi afectată Catedrala în timpul lucrărilor de des-
fiinţare a turnului. Iar dacă nouă nu ne este teamă, să nu vă 
fie nici vouă.

Pentru a lămuri şi aceste noi false teme de discuţie, vă 
aducem la cunoştinţă că am studiat posibilităţile de desfiin-
ţare a construcţiei, ba chiar am cerut şi opinii ale unor spe-
cialişti în domeniu, unii răspunzând în mod direct solicitării 
noastre.

(În primul rând, este de reţinut că însuşi beneficiarul auto-
rizaţiei conştientizează riscul la care s-a expus şi a comandat 
un studiu (depus, de altfel, şi în instanţă), solicitând prin Wis-
consin Real Estate Services societăţii Gardiner&Theobald 
să comunice un raport privind riscurile şi controlul demo-
lării, precum şi estimarea bugetului de costuri. Chiar dacă 
raportul s-a făcut cu referire la o demolare parţială, acesta 
dovedeşte că demolarea este posibilă şi că măsurile ce vor 
trebui implementate pentru protecţia clădirilor din jur sunt 
următoarele: montarea unor protecţii prin „ventilare”, plase 
protectoare de siguranţă, instalarea unei macarale turn, pla-
nificarea adecvată a lucrării, personal calificat, exhaustoare, 
colectoare de moloz, folosirea de unelte de tăiat hidraulice, 
stabilirea unei zone de excludere a publicului de 6 m în toate 
părţile clădirii. Timpul estimat al lucrării ar fi de cca 12 luni. 
Inspectarea construcţiei a avut loc pe data de 12.09.2012.

În materie de tăieri beton-armat, liderul în domeniu al 
pieţei interne, SC AVIS INSTAL, ne-a comunicat că din 
punct de vedere practic, Cathedral Plaza poate să fie demo-
lată, partea supraterană prin metode combinate de tăiere cu 
tehnici diamantate şi spargere cu ciocane hidraulice acţio-
nate manual sau roboţi de demolare acţionaţi de la distanţă. 
Aceste tehnici de demolare – bucată cu bucată de sus în jos 
sunt uzuale. Se indică, de asemenea, necesitatea montării 
a 1-2 macarale turn (ca şi la construire, de altfel), maşini 
de tăiat cu fir diamantat, roboţi de demolare, jgheaburi de 
evacuare a molozului, schele pe 3-4 etaje simultan şi siste-
me de protecţie împotriva căderilor accidentale de obiecte, 
a răspândirii prafului etc. Estimarea costurilor este de 2-3 
milioane euro, iar timpul de execuţie de 12-24 luni.

Proiectantul de structură al clădirii, Ing. Dragoş Marcu, 
a afirmat public că demolarea construcţiei este posibilă, în 
condiţii de siguranţă pentru clădirile din jur, lucrările fiind 
evaluate la cca 2-5.000.000 Euro şi o durată de 12 – 18 luni.

De asemenea, SC Apolodor SA s-a pronunţat asupra 
aspectelor privind demolarea acestei construcţii, estimând 
un cost al lucrării de cca. 1.500.000 Euro şi o  durata de cca. 
8 luni, pentru suprastructură. O altă opinie vine din partea 

BSA Group Demolation, care susţine cam aceleaşi metode 
de tăiere şi are experienţa demolării unui bloc de 11 etaje.)

Putem spune că specialiştii vin să susţină posibilitatea 
desfiinţării acestei construcţii bucată cu bucată, aşa cum s-a 
şi construit, iar inconvenientele demolării nu pot fi în niciun 
caz mai mari decât cele ale construirii şi pe care le-am su-
portat cu stoicism cu toţii. Este evident că nivelul tehnicii 
actuale permite o demolare în perfectă siguranţă pentru 
clădirile din jur, pentru trecători, pentru personalul care va 
lucra efectiv la demolare, aşa încât penibila încercare a Mil-
lennium de a salva clădirea nu poate să sperie niciun om cu 
picioarele pe pământ.

Închei prin a mulţumi tuturor enoriaşilor care au făcut 
posibile acţiunile judecătoreşti prin cererile lor adminis-
trative şi îmi exprim mulţumirea sufletească pentru că de 
această dată Curtea de Apel Ploieşti nu a mai dezavantajat 
Arhiepiscopia. Cu toate că Millennium a acuzat în nume-
roase rânduri instanţele de judecată şi justiţia din România 
în general, de inconsecvenţă, hotărârile pronunţate în acest 
litigiu vin să confirme nu numai că am avut dreptate încă 
de la început, dar şi consecventa condamnare a ilegalităţii 
numite Cathedral Plaza.

Mulţumesc tuturor celor care ne-au sprijinit şi ne sprijină 
moral în această cauză. De exemplu, Nunţiul Apostolic în 
România, Preşedintele Academiei Române, Biserica Orto-
doxă Română şi atâţia alţii, pe care nu-i pot aminti pe toţi 
aici. Vă dau un exemplu. Discutând, ieri 24.01.2013, cu dl. 
acad. Ionel Haiduc, Preşedintele Academiei Române, Dom-
nia Sa spunea:

„Academia Română îşi exprimă satisfacţia pentru 
decizia Justiţiei din România prin care s-a stabilit în mod 
irevocabil că edificiul ilegal din apropierea Catedralei Sf. 
Iosif trebuie să fie demontat. Suprema instituţie de cultură 
şi ştiinţă a ţării a pledat fără întrerupere în favoarea mo-
numentelor istorice şi a susţinut necondiţionat eliberarea 
acestui edificiu şi spaţiu sacru de povara nedreptăţii.(…)

Academia Română speră să se pună cât mai curând în 
aplicare această decizie irevocabilă şi face apel la autori-
tăţile administrative să acţioneze prompt pentru protejarea, 
eliberarea şi evidenţierea unuia dintre cele mai însemnate 
monumente de arhitectură ale Capitalei, care ne afirmă în 
spaţiul naţional, dar şi în cel european de cultură, artă şi 
istorie”.

Îl asigurăm pe domnul primar Oprescu de întregul nostru 
sprijin pentru demolarea construcţiei şi refacerea parcului 
public, chiar dacă în acest litigiu, soarta ne-a pus pe poziţii 
adverse, conştienţi fiind că în interesul şi spre binele public, 
va lua toate măsurile legale pentru a nu mai lipsi de eficienţă 
o hotărâre irevocabilă şi pentru a nu mai menţine şi a perpe-
tua o situaţie de fapt declarată cu autoritate de lucru judecat 
ca fiind contrară legii.

Le mulţumesc avocaţilor ARCB, doamnei Ofelia Bîrsan 
şi domnului Mugur Popescu, iar vouă tuturor vă mulţumesc 
pentru prezenţă.

(Cuvântul IPS Ioan ROBU
 la Conferinţa de presă din 25 ianuarie)
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Raţiunile Credinţei
Joi, 24 ianuarie, a avut loc la Facultatea de Teologie 

Romano-Catolică din cadrul Universităţii Bucureşti, dez-
baterea cu privire la abordările dogmatice ale credinţei, din 
seria de conferinţe intitulată Raţiunile credinţei. Cei doi 
conferenţiari au fost: Pr. Conf. Dr. Liviu Jitianu de la Fa-
cultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Univer-
sităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, şi Conf. Dr. Wilhelm 
Tauwinkl, de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică 
din cadrul Universităţii Bucureşti. Temele prezentate au 
fost: Reducţia antropologică: fundătura teologiei? şi, re-
spectiv, Dogma Bisericii ca izvor al vieţii de credinţă în 
teologia lui L. Scheffczyk. 

Pr. Conf. Dr. Liviu Jitianu şi-a început comunicarea 
referindu-se la expresia „raţiunile credinţei”, înţeleasă ca 
fundament raţional al credinţei. Însă acest fundament nu 
este văzut ca o posibilitate de a argumenta credinţa prin 
structuri raţionale, ci este pus într-un context antropologic. 
Considerând că argumentele clasice nu mai sunt relevante, 
primul conferenţiar şi-a propus să contureze modalitatea în 
care credinţa este prezentată şi reprezentată în strânsă le-
gătură cu antropologia contemporană, relaţie care se poate 
constitui într-o fundătură sau într-o şansă pentru teologie. 
Mai departe, în discursul său, conferenţiarul a menţionat 
câteva probleme concrete ale lumii de astăzi care au fost 
subliniate de Papa Ioan Paul al II-lea în enciclica Fides et 
ratio: iraţionalitatea, relativismul moral şi etic şi cotitura 
antropologică. Pornind de la textul enciclicei, a eviden-
ţiat în continuare faptul că problemele numeroase care 
caracterizează postmodernitatea au ca punct de plecare 
criza umanităţii sau a omului postmodern, criză care îşi are 
rădăcina în cotitura antropologică de la începutul secolului 
XX. În a doua parte a conferinţei, referindu-se la antro-
pologia actuală, a arătat că lipsa aspectului transcendental 
din antropologie este atât o trăsătură a discursului filosofic 
contemporan, cât şi o realitate a experienţei zilnice. Astfel, 
după cotitura antropologică, este susţinută ideea că nu 
Dumnezeu este punctul de referinţă în explicarea omului 
sau a societăţii umane, ci omul însuşi. Ceea ce a dus, în 
consecinţă, în prezent, la o criză a ideii de Dumnezeu. În 
plus, creştinismul a ajuns să fie considerat drept unul dintre 
fenomenele religioase ale lumii pluraliste, fiind prezent 
mai ales în evenimentele de cotitură ale vieţii: naşterea, 
căsătoria, moartea. Printre soluţiile propuse la problemele 
prezentate, s-au aflat opinia filosofului Jürgen Habermas, 
potrivit căruia este necesară o actualizare a esenţei trecutu-
lui, precum şi o punere în aplicare a conţinutului religios, 
ca şi cea a Papei Benedict al XVI-lea, exprimată în textul 
enciclicei Caritas in veritate, unde se afirmă că soluţiile 
pentru problemele de astăzi trebuie să pornească de la 
omul considerat ca valoare supremă.

Conf. Dr. Wilhelm Tauwinkl, în expunerea sa, şi-a 

propus să evidenţieze relaţia care există între dogma Bi-
sericii şi viaţa concretă de credinţă. Pornind de la definiţia 
clasică a dogmei ca adevăr revelat de Dumnezeu, definit 
de Biserică, care a fost transmis prin Scriptură şi tradiţie, a 
pus problema de unde ştim că dogmele sunt formulări ale 
adevărurilor de credinţă şi nu formulări ale noastre. A afir-
mat apoi că este necesar să existe o legătură între dogma 
Bisericii şi viaţa de credinţă, între credinţă şi conţinutul ei. 
Citând un text din Iac 2,19-20, a arătat faptul că nu este 
suficient să cunoaştem adevărurile de credinţă pentru a ne 
mântui. Această cunoaştere trebuie să fie însoţită şi de răs-
punsul nostru personal la prezenţa lui Dumnezeu. Faptul 
că a cunoaşte conţinutul credinţei formulat de Biserică nu 
este suficient pentru a dobândi mântuirea a condus multă 
lume spre ortopraxie, care în Occident s-a concretizat prin 
etică, iar în România, prin ritualism. O altă problemă abor-
dată a fost aceea a importanţei cunoaşterii amănuntelor 
referitoare la adevărurile de credinţă. În această privinţă, a 
menţionat textul din 1 Pt 3,15, care vorbeşte despre datoria 
pe care o au creştinii de a putea da socoteală oricui cu privi-
re la credinţa lor. În continuare, conferenţiarul a prezentat 
importanţa teologului Leo Scheffczyk. Potrivit acestuia, 
dogma este o chemare la credinţa personală. În Noul Testa-
ment, avem pe lângă chemarea la pocăinţă şi la convertire, 
şi transmiterea unei învăţături, a unor cunoştinţe. Credinţa 
trebuie să aprofundeze conţinutul pentru ca astfel să ajun-
gă la cel care constituie obiectul ei, Dumnezeu, deoarece 
există o legătură între ceea ce credem şi cel în care credem. 
Credinţa doctrinară, conţinutul adevărurilor de credinţă, 
este legată de credinţa personală. Ea este semnificativă şi 
pentru mântuire. În partea finală a discursului său, a men-
ţionat credinţa doctrinară ca mijloc de întâlnire salvifică 
cu Dumnezeu, căci este un fel de simbol sau sacrament al 
realităţii dumnezeieşti.

Întrebările care au urmat la sfârşitul celor două confe-
rinţe au supus dezbaterii problematici precum: un proiect 
cultural îmbibat de valori creştine şi transpunerea lui în 
România, fundătura în care s-ar găsi filosofia, ruptura 
care există între sfera teologilor şi pastorală, evitarea 
fundamentalismului sau a conservatorismului în credinţă, 
dogmele văzute ca o formă de maturizare a credinţei, pro-
blema infailibilităţii şi laicii, dogmele ca apanaj al unor 
elite, transmiterea treptată a dogmelor în viaţa de credinţă.  

Iulia COjOCARIU
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Postul Mare
Pe 13 februarie va începe Postul Mare - perioada liturgică de patruzeci de zile al cărei scop fundamental este un serios 

examen asupra stării noastre de viaţă, mărturisirea păcatelor şi luarea hotărârii de a elimina din viaţa noastră ceea ce 
Dumnezeu consideră păcat, luptând cu noi înşine, învingând omul vechi şi aducând la lumină omul cel nou.

Biserica propune ca acest timp să fie transformat într-un fel de „retragere spirituală” în care creştinul este invitat să se 
trezească din lâncezeală şi să dea un nou suflu credinţei sale.

În acest timp de pregătire pentru Solemnitatea Învierii Domnului, Biserica este „înarmată” cu instrumente care fac 
vizibilă acţiunea lui Dumnezeu în drumul convertirii omului: postul, rugăciunea, pomana.

Aceste trei forme ale pocăinţei interioare a creştinului „exprimă convertirea în raport cu sine, în raport cu Dumnezeu 
şi în raport cu ceilalţi” (Catehismul Bisericii Catolice, nr. 1434). Ele aparţin, dintotdeauna, vieţii şi practicii penitenţiale a 
Bisericii, răspunzând nevoii permanente a creştinului de a se converti, de a cere iertare pentru păcatele comise, de a cere 
ajutorul divin şi de a aduce laudă şi mulţumire lui Dumnezeu.

Postul
Postul şi abstinenţa se păstrează cu stricteţe în două zile 

din an: în Miercurea Cenuşii şi în Vinerea Sfântă, iar ab-
stinenţa este obligatorie în toate vinerile din Postul Mare.

Legea Bisericii prevede că în zilele de post este permis 
să mănânci o singură dată până la săturare.

Persoanele între 18 şi 59 de ani trebuie să respecte 
această lege, pentru a nu comite un păcat grav. Sunt scutite 
persoanele care au un motiv legitim (în caz de boală, con-
valescenţă, cei care prestează muncă fizică grea).

Se poate observa prudenţa Bisericii în stabilirea vârstei 
celor care trebuie să respecte postul: până la vârsta majo-
ratului, când se manifestă creşterea şi dezvoltarea fizică a 
omului, nu se impune practicarea postului, iar după 60 de 
ani, când sănătatea, în mod firesc, începe să intre în declin 
şi organismul îşi pierde rezistenţa, din nou Biserica nu mai 
impune postul.

Scopul postului este rezumat de Sfântul Toma de 
Aquino în Summa Theologica: se practică postul pentru 
a ţine în frâu concupiscenţa cărnii, deoarece postul este 
paznicul curăţiei. Concupiscenţa este bine ţinută în frâu de 
abstinenţa de la mâncare şi de la băutură. În al doilea rând, 
postul ajută mintea să se ridice la contemplarea lucrurilor 
cereşti şi, în al treilea rând, postul repară ofensa adusă lui 
Dumnezeu prin păcat. „Postul curăţă din nou inima, o face 
smerită şi umilă, înalţă mintea, alungă norii concupiscen-
ţei, stinge focul dorinţei carnale, aprinde flacăra adevăratei 
curăţii”.

Rugăciunea
„Rugaţi-vă fără încetare!” (1 Tes 5,17), pentru că „ni-

mic nu are valoarea rugăciunii: ea face cu putinţă ceea ce 
este cu neputinţă, uşor ceea ce este greu. Este cu neputinţă 
ca omul care se roagă să păcătuiască. Cine se roagă se 
mântuieşte cu siguranţă; cine nu se roagă se osândeşte cu 
siguranţă” (Alfons Maria de Liguori).

În timpul Postului Mare, rugăciunea trebuie să facă 
parte din arsenalul de luptă împotriva omului vechi. Fără 
rugăciune, convertirea este imposibilă, aşa cum fără rugă-

ciune, faptele noastre sunt doar prestări de servicii.
Încercările de a-i ajuta pe ceilalţi, intenţia de a face 

ceva bun pot fi lipsite de energie dacă nu sunt încadrate 
şi susţinute de rugăciune. „Cel care uneşte rugăciunea cu 
faptele şi faptele cu rugăciunea, acela se roagă fără înceta-
re. Numai astfel putem socoti realizabil principiul de a ne 
ruga fără încetare” (Catehismul Bisericii Catolice, 2745).

Pomana
Pomana faţă de cei aflaţi în nevoie, făcută din dorinţa 

sinceră de a ajuta şi cu multă discreţie, este o mărturie a 
iubirii frăţeşti, dar şi un lucru bine plăcut în ochii Domnu-
lui: „...pomana ta să fie în ascuns şi Tatăl tău, care vede în 
ascuns, te va răsplăti” (Mt 6, 4).

Dintotdeauna cei săraci s-au bucurat de o grijă deose-
bită din partea Bisericii, care s-a inspirat din sărăcia lui 
Isus şi din atitudinea pe care el a avut-o faţă de cei săraci 
(Mc 12, 41-44).                                                        (A.C.)
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Mesaj adresat jurnaliştilor, 
bloggerilor şi scriitorilor catolici   

Cu ocazia comemorării Sfântului Francisc de Sales şi 
la împlinirea a 90 de ani de la proclamarea lui ca patron al 
jurnaliştilor şi al scriitorilor catolici, IPS Ioan Robu, Arhie-
piscop Mitropolit de Bucureşti, şi responsabil pentru comu-
nicaţii sociale în cadrul Conferinţei Episcopilor Catolici din 
România, le-a adresat un mesaj jurnaliştilor, bloggerilor şi 
scriitorilor catolici .

Pornind de la exemplul Sfântului Francisc de Sales 
care, pentru a le face cunoscut mesajul Bisericii şi celor 
care nu frecventau biserica, strecura foi volante pe sub uşile 
caselor sau le lipea pe ziduri, IPS Robu face o legătură cu 
Mesajul Papei Benedict al XVI-lea pentru Ziua Mondială a 
Comunicaţiilor Sociale din acest an: „Noile tehnologii de 
astăzi permit ca informaţia să ajungă la cititori prin altfel de 
«porţi» şi pe altfel de «pereţi», în spaţiile oferite de internet 
şi reţelele de socializare care sunt «spaţii de evangheliza-
re», «porţi de adevăr şi de credinţă»”.

„În aceste noi spaţii – continuă Arhiepiscopul –, infor-
maţia nu este o simplă ştire dar devine împărtăşire, capătă 
dimensiune antropologică, poartă cu sine ceva din cei care 
o împărtăşesc, ceva din experienţa lor, din trăirea lor. De 
aceea, deşi ne despart mulţi ani de timpurile în care a trăit şi 
predicat Sfântul Francisc de Sales, cred că mesajul lui este 
foarte actual pentru jurnalistul catolic de astăzi şi pentru 
toţi cei care ilustrează, promovează sau apără învăţătura 
creştină prin scris”.

„Pentru jurnalistul catolic, spaţiul public în care se exprimă 
– fie el în televiziune, radio, presă scrisă ori internet – devine 
şi un spaţiu de mărturie personală a valorilor pe care îşi funda-

mentează viaţa. Iar credibilitatea mesajului său va rezulta 
din coerenţa dintre mărturie şi trăire, din integritate, din 
slujirea binelui comun şi respectarea demnităţii umane, din 
urmarea învăţăturilor evanghelice”.

Totodată, Arhiepiscopul îi încurajează pe jurnaliştii, 
bloggerii şi scriitorii catolici să caute, în acest an dedicat 
credinţei, să-l cunoască mai bine pe patronul lor şi să-i 
urmeze exemplul. În încheierea mesajului, Excelenţa Sa 
invocă binecuvântarea lui Dumnezeu asupra lor: „Duhul 
Sfânt să vă lumineze ca să puteţi da mereu mărturie cu curaj 
de credinţa voastră şi de valorile creştine. Dumnezeu să vă 
însoţească mereu şi să vă binecuvânteze!”.

***
Sfântul Francisc de Sales, născut la Thorens-Glières, 

la 21 august 1567, şi trecut la cele veşnice la Lyon, la 28 
decembrie 1622, a fost un episcop francez, proclamat sfânt 
de Papa Alexandru al VII-lea în 1665 şi învăţător al Bi-
sericii de Papa Leon al XIII-lea, în 1887. La 26 ianuarie 
1923, Papa Pius al XI l-a proclamat patronul jurnaliştilor 
şi al scriitorilor, „al tuturor catolicilor care, prin publicaţii 
sau ziare ori alte scrieri ilustrează, promovează sau apără 
învăţătura creştină” (cf. Pius al XI-lea, Rerum Omnium 
Perturbationem).                                                     (arcb.ro)

Părintele Florin Bejenaru, 
Doctor în Teologie Biblică
„Strigătul Abba, Tată: cauză şi mărturie a adoptării ca 

fii” – este titlul studiului exegetico-teologic al câtorva frag-
mente din scrisorile Sfântului Paul (Gal 4,4-7 şi Rom 8,14-
17) realizat de părintele Florin Bejenaru ca teză de doctorat 
la Universitatea Pontificală Gregoriana din Roma. Rodul 
mai multor ani de muncă, sub îndrumarea părintelui pro-
fesor Scott Brodeur SJ, teza a fost apărată public în ziua de 
11 ianuarie 2013. Asistența a fost maximă şi satisfacția pe 
măsură dată fiind calitatea lucrării şi acuitatea răspunsurilor 
candidatului la întrebările exigente ale comisiei.

În auditoriu s-a aflat şi Înaltpreasfințitul Ioan Robu care 
a fost cel dintâi care l-a felicitat pe părintele Florin după 
exprimarea părerii apreciative a comisiei. După ce teza va fi 

publicată, în totalitate sau în parte, prestigioasa universitate 
a iezuiților de la Roma va acorda părintelui Bejenaru titlul 
de doctor în teologie biblică. 

Părintele Florin Bejenaru este preot al Arhidiecezei 
Romano-Catolice de Bucureşti. S-a născut la Pârgăreşti în 
1971 şi a fost hirotonit preot la 21 iunie 1997, la Bucureşti.  

(arcb.ro)
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IN MEMORIAM PR. VICENȚIU PAL (19.05.1958 - 28.01.2013)

A PLECAT SĂ SE ODIHNEASCĂ LA DOMNUL
Părintele Vicenţiu Pal, despre care 

astăzi vorbim cu pioasă aducere amin-
te, s-a născut la Nisiporeşti, judeţul 
Neamţ, în data de 19 mai 1958. 

După anii de şcoală în satul natal, 
au urmat studiile liceale, mai întâi la o 
şcoală profesională, apoi la Liceul Ion 
Neculce din Bucureşti, timp în care a 
locuit la un unchi al său. A fost un elev 
silitor, despre care unii profesori mai în 
vârstă din renumitul liceu bucureşten 
îşi aduceau aminte cu bucurie în urmă 
cu câţiva ani. Nu a urmat o carieră fi-
lologică, aşa cum era de aşteptat la un 
tânăr cu vădit potenţial literar, înclinat 
spre lectură şi creaţie artistică ci, spre 
stupoarea tuturor, tânărul şi talentatul 
Vicenţiu Pal a lăsat în urmă modelele 
umane şi s-a decis sa-l urmeze pe Cris-
tos.

La Seminarul Teologic din Iaşi, se 
face repede remarcat prin firea sa ve-
selă, prin profunzimea gândirii, prin-
tr-o inteligenţă sclipitoare şi un talent 
literar ieşit din comun. Cei şase ani 
de formare teologică au fost totodată 
perioada formării unei vaste culturi 
generale dar şi perioada debutului său 
literar: a scris câteva nuvele, un roman 
dedicat martirei locale, Veronica An-
tal, şi mai multe piese de teatru, printre 
care Un tren pierdut, piesă care a fost 
pusă pe scenă cu mult succes.

După hirotonirea care a avut loc 
în iunie 1986 la Bucureşti, părintele 
Vicenţiu Pal a fost numit preot vicar la 

Catedrala Sfântul Iosif  din Bucureşti, 
unde a stat timp de doi ani. Apoi a fost 
numit vicar la parohia franciscană din 
Galaţi. Revoluţia din 1989 l-a prins pe 
părintele Pal Vicenţiu lucrând cu elan 
în parohia Sfântul Anton din Constan-
ţa. În toţi aceşti ani, pe lângă activita-
tea pastorală, sfinţia sa a făcut parte 
din echipa de traducători a Arhiepisco-
piei Romano-Catolice de Bucureşti, 
lucrând, alături de alţii, la traducerea 
Conciliului Vatican II, a Catehismului 
Bisericii Catolice şi a imnurilor din 
Breviarului latin. 

În vara anului 1990 părintele Vi-
cenţiu se reîntoarce în Bucureşti ca 
vicar la Bărăţia, iar un an mai târziu 
este numit paroh la parohia Sfânta Te-
reza, lucrând,totodată, şi ca redactor la 
revista Actualitatea creştină. 

Ca preot era apreciat de mulţi cre-
dincioşi pentru profunzimea şi auten-
ticitatea trăirii creştine, care străbătea 
din omilii dar şi din discuţiile perso-
nale din confesional sau din direcţia 
spirituală.

Reînnodarea firului învăţământului 
catolic, interzis de regimul comunist în 

1948, nu a rămas străină părintelui Vi-
cenţiu. Astfel, în 1991, când s-a înfiin-
ţat Şcoala Postliceală Sanitară Sfântul 
Iosif, părintele Pal, pe lângă activitatea 
de pastoraţie, primeşte misiunea de a fi 
profesor de etică creştină şi diriginte 
al primei serii de elevi. Tot în acel an 
el a predat, ca profesor colaborator, 
disciplina istoria civilizaţiei creştine 
la Colegiul Sfântul Sava din Bucureşti.

În toamna anului 1992, când se 
va reînfiinţa, în curtea Catedralei, 
Liceul Romano-Catolic Sfântul Iosif, 
părintele Vicenţiu Pal va fi desemnat, 
ca director spiritual, să facă parte din 
conducerea liceului. În primii doi ani, 
el a fost şi diriginte al acelei prime cla-
se de liceu, formate, în cea mai mare 
parte, din căugăriţe. Anii tulburi care 
au urmat pentru liceu, cu lupta pentru 
retrocedarea clădirii ce fusese naţiona-
lizată în regimul trecut, l-au făcut pe 
Părintele Pal să se implice nu numai pe 
plan spiritual, ci şi pe plan administra-
tiv, devenind inima acestei şcoli. 

Totodată, ca membru în Comisia 
Naţională pentru Curriculum, s-a 
implicat in schimbările legislative 

...să semeni fără să culegi nimic pentru tine, din iubire 
pentru Cristos... Într-o zi roadele se vor vedea, holdele vor 
undui verzi pe şesuri, chiar dacă cel care a semănat a plecat 
să se odihnească la Domnul.
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din învăţământ, elaborând 
planurile cadru ale liceelor 
catolice, programele pentru 
disciplinele teologice, pro-
gramele de bacalaureat etc, 
militând pentru redobândirea 
drepturilor învăţământului 
catolic din România. 

Pentru că nu existau 
manuale şcolare, părintele 
Pal a muncit zi şi noapte la 
editarea unui manual de etică 
creştină şi a unuia de istoria 
religiilor, disciplină care l-a 
pasionat în mod deosebit. 

I-a iubit pe elevi cu o iubire părin-
tească. Blând şi sever în acelaşi timp, 
cu chipul luminat de un zâmbet cu 
grijă ascuns, părintele Vicenţiu dăltuia 
caractere, plăsmuia inimi şi perso-
nalităţi. Fire deschisă şi ecumenică, 
deschidea  sufletele tuturor. Inspectorii 
şcolari care l-au cunoscut în acea peri-
oadă aveau cuvinte de laudă şi preţuire 
la adresa lui, recunoscându-i talentul 
pedagogic deosebit. Părinţii copiilor îl 
iubeau. La fel şi colegii profesori.

În data de 30 ianuarie 2000 părinte-
le Vicenţiu este trimis ca preot misio-
nar într-un orăşel din ţinutul Perugiei, 
unde va lucra în pastoraţie timp de 
cinci ani, dăruindu-se cu multă abne-
gaţie comunităţii din Città di Castello.

Întors din Italia, în toamna anului 
2005 va fi numit paroh la parohia 
romano-catolică din Sinaia, unde, cu 
eforturi financiare mari, renovează 
etajul casei parohiale. Un an mai 
târziu, părintele Vicenţiu va fi numit 
paroh al comunităţii catolice din satul 
Greci, judeţul Tulcea, unde va rămâ-
ne şi va sluji cu devotament până la 
moarte. Caritatea şi spiritul pedagogic 
l-au însoţit şi aici ca şi pretutindeni. 

La Greci va înfiinţa un oratoriu pentru 
toţi copiii satului, indiferent de starea 
socială, confesiunea religioasă sau de 
etnie. Neavând bani pentru plata unor 
profesori, părintele îi va învăţa el în-
suşi trei limbi străine, religie şi bună 
purtare. Va fi iubit de săteni, catolici şi 
necatolici, pentru că el însuşi i-a iubit 
mai întâi. Lor, celor mai mici dintre cei 
mici, părintele Vincenţiu li se va dărui 
până la ultima suflare, dorind să fie 
înmormântat în mijlocul lor.

Atât. Pentru el timpul s-a oprit aici, 
la 54 de ani!

◦ ◦ ◦
Parcurgând cu ochii cele scrise mai 

sus, mă cutremur: o viaţă atât de scurtă 
risipită în atât de multe locuri, dăruită 
tuturor. A semănat mult şi nu a cules 
nimic pentru sine. A fost un semn pen-
tru alţii.

Privită cu ochi profani, s-ar putea 
spune că viaţa lui a fost un eşec. O in-
teligenţă rară, o inimă mare, un peda-
gog desăvârşit – care sfârşeşte singur, 
răpus de o boală nemiloasă, într-un sat 
îndepărtat... Vanitas vanitatum! 

Şi totuşi în această chenotică ima-
gine cine oare nu regăseşte chipul lui 
Cristos – cel sărac, pentru a-i îmbogăţi 

pe alţii, cel umil, pentru a-i 
înnobila pe alţii, cel împovărat 
pentru a-i despovăra pe mulţi?

Vestea morţii sale s-a răs-
pândit repede, pretutindeni, în 
ţară şi peste hotare – fireşte pe 
calea internetului. A doua zi 
existau sute de ecouri, ajunse 
unele dintre ele şi la mine, 
pe aceeaşi cale. Oameni care 
l-au cunoscut, copii de acum 
cincisprezece sau douăzeci de 
ani, deveniţi adulţi, conştienţi 
şi capabili să ierarhizeze va-
lori; catolici sau necatolici... 

oameni care i-au stat alături sau l-au 
cunoscut întâmplător, în diferite cir-
cumstanţe: în şcoală, într-o parohie, la 
inspectoratul şcolar sau la primărie… 
Toate aceste ecouri venite dinspre ei 
sintetizau acum o singură idee: Mul-
ţumim Domnului că l-am cunoscut pe 
părintele Vicenţiu. Mulţumim părinte-
lui Vicenţiu Pal pentru tot ce ne-a dat, 
pentru tot ce ne-a învăţat! 

Şi atunci, iată cheia de descifrare a 
acestei vieţi profetice: să semeni fără 
să culegi nimic pentru tine, din iubire 
pentru Cristos.

Într-o zi roadele se vor vedea, hol-
dele vor undui verzi pe şesuri, chiar 
dacă cel care a semănat a plecat să se 
odihnească la Domnul.

Sr. Rodica MIRON
Director al 

Colegiului Sf. Iosif din București

București, 29 ianuarie 2013

În urma unor grave probleme de sănătate, în noaptea de 27 spre 28 ia-
nuarie 2013, Pr. Vicenţiu PAL a decedat la Greci (jud. Tulcea), la vârsta de 
54 de ani. Funeraliile au avut loc miercuri, 30 ianuarie, ora 11.00, şi au fost 
prezidate de PS Cornel Damian, Episcop Auxiliar de Bucureşti. 

Conform dorinţei sale testamentare, părintele a fost înmormântat la Greci.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
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Noua Evanghelizare şi 
nevoia de mântuire la omul contemporan

Interviu cu prof. Francisca Băltăceanu

Bucurându-mă la un moment dat de câteva zile libere şi dorind să dau curs unei lecturi mai sistematice, am luat în 
mână o ediţie a Evangheliei după Luca (EARCB 2001, colecţia ”Biblioteca Scripturii”). N-am ajuns însă departe pentru 
că o frază din introducere a declanşat un şuvoi de întrebări. Punându-le pe hârtie, mi-am dat seama că sunt mai dificile 
decât credeam şi că răspunsul la ele ar putea fi de folos unui public mai larg. Aşa s-a născut acest interviu cu prof. 
Francisca Băltăceanu, care a îngrijit ediţia menţionată.

Liana Gehl:  „Tânăra Biserică Creştină – se arată la 
pag. 15 – a primit de la Domnul misiunea de a vesti tuturor 
oamenilor, de orice neam şi cultură, că au fost mântuiţi 
(s.n.)”. Citind Evangheliile – şi scrierile Noului Testa-
ment în general – este evident că pentru contemporanii lui 
Isus dobândirea mântuirii era un fapt important. Această 
dorinţă de mântuire este de altfel firul roşu al întregii Bib-
lii, începând cu Cartea Genezei şi sfârşind cu Apocalipsa. 
Sub diferite forme, ea se regăsea şi la celelalte religii 
antice, care aveau ritualuri de purificare, de înduplecare 
a zeităţilor etc. În fine, la acele religii care adorau o divini-
tate difuză, impersonală, existau (şi există încă) practici 
ascetice de depăşire a propriei condiţii muritoare. Nu ar 
fi o exagerare să spunem că, în felul lor, şi aceste practici 
erau tot o expresie a nevoii de mântuire. Acum, întrebarea 
este: ce-i făcea pe contemporanii lui Isus, evrei şi păgâni 
deopotrivă, să se preocupe atâta de mântuire? Ce însemna 
practic pentru ei mântuirea?

Francisca Băltăceanu:  În limbajul Bibliei, ideea de 
a mântui / mântuire este exprimată printr-o constelaţie de 
termeni care înseamnă: „a salva”, „a aduce într-o stare de 
linişte, de bine” (ebr. yāşā‛, yeşū‛āh; gr. sōzō, sōtēria); „a 
elibera”, „a răscumpăra” (ebr. ga’āl, padāh; gr. lytrousthai), 
„a izbăvi”, „a scăpa de ceva rău” (ebr. palāt, gr. ryomai). 

Ce aştepta fiecare om, fiecare grup din vremea lui 
Isus este greu de spus. Oricum, în perioadele de criză se 
acutizează aşteptarea unei intervenţii salvatoare din partea 
unei puteri superioare omului. O salvare mai mult colectivă 
(ca aşteptarea mesianică) sau mai mult individuală (ca în 
religiile cu mistere) era aşteptată mai mult sau mai puţin 
conştient şi intens în funcţie de vremuri. Evreii erau atunci 
sub stăpânire romană: multe popoare au fost, dar pe ei 
faptul îi deranja mai puternic decât pe alţii, uneori în mod 
extrem, pentru că implica şi aspectul religios: era normal 
atunci să se intensifice o aşteptare; de altfel au şi fost în 
epocă destule personaje cu pretenţii „mesianice”.

L.G.:  Cum au evoluat lucrurile în antichitatea târzie, 
devenită în mare parte creştină, şi mai apoi în Evul Mediu, 
Renaştere, Clasicism?...

F.C.:  Mi-e greu să fac dintr-o dată o caracterizare pe 
epoci. În vremurile vechi se aştepta poate mai mult de la 
Dumnezeu, deşi concepţia pelagiană, apărută în secolul 

al V-lea d. C., conform căreia omul se poate mântui prin 
propriile puteri, fără intervenţia harului, a avut destui adepţi 
la vremea sa şi sechele până târziu. E drept că din Renaştere 
se dezvoltă o tendinţă – ce nu trebuie generalizată, de altfel 
– de mai mare încredere a individului în propriile puteri 
de a-şi împlini visele, de încredere a „cetăţii” în forţa 
„conducătorului”, de orice fel.

L.G.:  Această tendinţă a dus la abandonarea ideii că 
omul e o fiinţă care are nevoie de mântuire? Ori a fost doar o 
deplasare a atenţiei, astfel încât azi, ca societate în general, 
nu mai cerem şi nu mai aşteptăm mântuirea de la Dumne-
zeu prin Biserica Sa, ci considerăm că ne putem salva – ca 
să nu spun ”mântui” – singuri, atât cât ne stă în putinţă, 
prin tehnici de dezvoltare personală, prin achiziţionarea 
de servicii calificate şi aparatură performantă, ori prin 
recurgerea la practici de „spiritualitate”?

F.C.:    Cred că o „nevoie de mântuire” rămâne latentă 
chiar şi în perioadele de încântare tehnologică, de credinţă 
în infailibilitatea ştiinţelor (de altfel, din ce înaintează în 
cunoaştere, specialiştii îşi dau seama că mai sunt multe 
de cunoscut şi de explicat, că nu le ştiu şi nu le pot pe 
toate!). O nevoie de „mântuire” rămâne: vedem că odată 
cu respingerea religiei creştine au apărut diverse forme 
„para-religioase” care promiteau o „mântuire” colectivă: 
naţional-socialismul şi comunismul: eşecul lor a fost (din 
fericire!) mai vizibil. Tot o „mântuire”, dar individuală, 
o promit diversele mişcări de tip New Age etc.: oferă nu 
doar o concepţie, uneori paradiziac-colorată, asupra lumii, 
ci mai ales o listă de procedee pe care omul trebuie să le 
pună în practică şi în urma cărora i se promite ajungerea la 
perfecţiune, la iluminare etc.  

De unde atracţia pentru acestea? Pe de o parte, au un 
fel de caracter elitist, o aură de tip gnostic: ceea ce se vede 
este doar pentru oamenii de rând, la adevărata cunoaştere 
ajung doar cei aleşi, care au acces la taine executând cele 
prescrise. Pe de altă parte, totul este destul de simplu: te 
hrăneşti într-un fel anume, aranjezi anumite pietre, repeţi 
anumite formule... Şi ţi se dă senzaţia că tu în persoană te 
afli la comenzi, tu însuţi îţi procuri, când vrei, „depăşirea”, 
nu depinzi de altcineva care să-ţi ofere mântuirea în felul 
său, la ceasul său!  

Şi mai este, la foarte mulţi, descoperirea uluită a 
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posibilităţii unui contact cu transcendentul – mirare care 
vine dintr-o necunoaştere a creştinismului. Avem de a face 
cu o fioroasă ignoranţă a valorilor creştine: nu se citeşte 
Biblia, nu se ştiu adevărurile fundamentale de credinţă. Se 
constată asta din orice sondaj pe stradă – de la mamaia care 
crede că Biblia a fost scrisă de Eminescu până la studenţii 
teologi din Roma care n-au putut enumera cele zece po-
runci (în ambele cazuri mă refer, evident, la filmuleţele 
care circulă pe internet). Se poate accepta că este aici o exa-
gerare, o mică manipulare, dar oricine pune la întâmplare 
întrebări simple despre religie poate încerca momente de 
uluire auzind răspunsurile!

Intervin şi eventuale experienţe nefericite legate de 
„reprezentanţi” ai religiei: am avut şi eu o studentă care, 
pentru că avusese un conflict cu un preot, era convinsă că 
Biblia e o aiureală de neînţeles: şi-a schimbat total părerea 
când a citit (de nevoie, pentru examen!) micuţa carte a lui 
Charpentier, Să citim Vechiul Testament!

L.G.:  Cum poate azi un creştin să propună mântuirea 
întru Cristos cuiva care a pornit-o foarte sigur şi bucuros 
pe calea auto-salvării prin practici yoga, de ”trezire”, de 
tratament cu cristale etc., etc. (lista e foarte lungă). M-am 
aflat, concret, de mai multe ori în astfel de situaţii. Adesea 
e vorba de oameni de bună credinţă, care au căutat şi care 
cred sincer că au şi găsit; dar am observat că noua lor 
”spiritualitate” (termenul „religie” părânduli-se antipatic 
şi „învechit”) include şi o serie întreagă de prejudecăţi 
şi acuze la adresa Bisericii şi a credinţei creştine pe care 
în realitate o cunosc puţin, ori legat de care au avut o 
experienţă personală negativă.

F.C.:    Este greu de spus în general ce poate face un 
creştin într-un astfel de caz. În primul rând trebuie să fie el 
bine pregătit – asta înseamnă ştiutor, dar şi respectuos faţă 
de celălalt, iubitor – şi să se roage Duhului Sfânt să-l inspire. 
Mi-ai povestit de o întâmplare trăită de tine, în autobuz: ar 
fi util să o povesteşti, mai pe larg, şi cititorilor: e important 
că ai trezit dorinţa de a afla mai mult despre Cristos! 

L.G.:    Da, era o tânără jumate emo, jumate punk, cu 
căşti la urechi, care s-a oferit să-mi arate unde să cobor 
pentru tramvaiul 41. A deschis o conversaţie, povestindu-
mi despre viaţa ei tumultuoasă şi despre bucuria de a fi 
acum printre cei „treziţi”, vorbindu-mi apoi despre man-
tre, inducerea stării de bine prin meditaţie etc. A vorbit 
tot timpul; eu abia dacă am reuşit să spun o frază în care 
am concentrat tot ce ştiam: Dumnezeu e o persoană, nu 
o „entitate”, are un nume şi a murit pentru noi. Dar ve-
nise staţia, a trebuit să cobor. Spre mirarea mea, tânăra a 
coborât cu mine, rugându-mă să nu iau tramvaiul imediat 
următor, ca să mai putem vorbi. „Mai stai, îmi plăcea ce 
spui”, a insistat ea. Nu mă aşteptam...

 Revenind la fraza de la început, aceasta m-a făcut 
să mă întreb în ce mod rezonăm azi la vestea că am fost 
mântuiţi? Mai este ea percepută ca Vestea cea Bună de 
către omul contemporan, ocupat şi/sau nepracticant, lipsit 

de o instrucţie religioasă sistematică, dar expus unui cock-
tail de ”credinţe” şi ”spiritualităţi”?

F.C.: Sunt multe categorii / feluri de „oameni de 
azi”. Unora le e greu să accepte că am fost mântuiţi: mi 
s-a întâmplat într-o discuţie TV ca un domn să tune şi să 
fulgere împotriva „ereticilor catolici şi protestanţi” care au 
tradus „am fost mântuiţi”, când se ştie, nu-i aşa, că vom 
fi mântuiţi doar dacă... Alţii n-au timp să se gândească la 
asta, amânând-o pentru „la pensie”. Ne-am putea întreba, 
altfel, dacă omul de azi mai simte nevoia de mântuire. Dacă 
privim cozile care se formează pentru a atinge anumite 
moaşte în anumite zile, am zice că da. Dacă-i întrebi de ce 
stau la coadă, răspunsurile sunt mai mult: „pentru sănătate, 
pentru sporul casei, pentru copii...” Poate se şi jenează să 
exprime în public gânduri mai supranaturale.

L.G.:    Dar în viziunea Bisericii, ce înseamnă mântuirea 
şi de ce avem nevoie de ea?

F.C.:  Este o întrebare pe care ar trebui să ne-o punem 
noi în primul rând: ce înseamnă pentru noi „mântuire”: dacă 
aşteptăm ceva „de dincolo”, ce aşteptăm? Apariţia unui bun 
imediat şi concret, eliberarea de un rău direct perceptibil, 
sau alungarea unui rău şi primirea unui Bine care aparţine 
unei sfere de dincolo? Cum este imaginat şi pe ce bază?

Pentru o definiţie scurtă a mântuirii, se poate cita un 
dicţionar de specialitate: „Actul prin care Dumnezeu, prin 
întruparea, răstignirea şi învierea Fiului Său, Iisus Hris-
tos, restabileşte omul în starea de comuniune personală 
cu El, dându-i acestuia premisele unei vieţi noi, veşnice; 
răscumpărare (Ion M. Stoian, Dicţionar religios, ed. Ga-
ramond, 1994). Pentru a cugeta realmente, însă, asupra 
mântuirii, merită citite, de pildă, din Catehismul Bisericii 
Catolice, toate paginile care se referă la economia mântuirii. 

Legat şi de întrebarea dinainte, trebuie să ne gândim ce 
cerem când spunem, atât de des, „şi ne mântuieşte de cel 
rău!”. Aş trimite la două texte foarte bogate, foarte dense: 
comentariul din CBC la această ultimă cerere din Tatăl 
nostru şi comentariul pe care îl face Papa Benedict al XVI-
lea acestei cereri, în primul volum din cartea sa Isus din 
Nazaret. Nu pot cita aici textele pentru că sunt prea lungi, 
nu le rezum pentru că ar fi păcat. De altfel, ambele cărţi 
merită citite în întregime, recitite şi meditate.

L.G.: În ce măsură „barometrul” Bisericii este 
conştient de starea sufletească a celor care trăiesc în a-
fara ei? Evanghelia ne spune că lui Isus i s-a făcut milă 
văzând mulţimile, pentru că erau ca o turmă fără păstor. El 
a înţeles ce le lipsea contemporanilor săi. Dar lumii de azi, 
ce-i lipseşte? Cred că o astfel de analiză este indispensabilă 
Noii Evanghelizări.

F.C.:    L-am auzit pe Papa Benedict al XVI-lea vorbind 
cu multă compasiune şi îngrijorare de contemporanii care 
rătăcesc în felurite pustiuri şi îndemnându-i pe creştini 
să-şi trăiască în aşa fel credinţa încât să fie lumini pentru 
aceştia. Lumii de azi îi lipsesc reperele solide (totul pare că 
se îneacă în relativism), modelele vii.
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L.G.:L.G.:L.G.:    În acest an dedicat credinţei, ce aţi putea re-
comanda celor care doresc să se implice în a-i ajuta pe 
semenii lor să se reapropie de Cristos? 

F.C.:F.C.:F.C.:   Ce putem face? Aici ar fi interesant să aflăm 
mai multe păreri, de la cei care şi-au pus serios această 
problemă. Oricum, este important să facem efortul de ex-
tindere şi aprofundare a cunoştinţelor religioase – ştiute şi 
trăite – pentru noi înşine, pentru cei la care avem acces; este 
şi un deziderat al „Anului credinţei”. Şi aici avem o biblio-
grafie de bază: Biblia, Conciliul, Catehismul – cel mare, nu 
„compendiul“! Trebuie să îndrăznim: sunt texte realmente 
frumoase, curajoase, accesibile omului modern. Există şi 
cercuri de aprofundare a Bibliei, de tip lectio divina sau de 

altul: ele ar trebui să existe în fiecare parohie, peste tot.
Şi poate – în primul rând – să adâncim, în rugăciune, ce 

înseamnă pentru noi „mântuire”: ce cerem, ce aşteptăm de 
la Dumnezeu? Dacă ea înseamnă „să ajungem în Rai după 
moarte”, este insuficient: pentru că suntem deja mântuiţi, 
prin întruparea, viaţa, patima, moartea, învierea lui Isus. 
Mântuirea este participarea la viaţa Lui, la viaţa treimică, şi 
trebuie să ne conectăm la această mântuire acum. Este mult 
de spus şi de gândit despre aceasta...

L.G.: L.G.: L.G.:  Mulţumim pentru răspunsurile care, într-adevăr, 
dau mult de gândit, şi sperăm ca această discuţie să con-
tinue şi să se lărgească...

Punţi
(Elio Toaff, Evreii necredincioşi, fraţii noştri mai mari, 
Ed. Hasefer 2012, 248 pag. Traducere de Francisca Băltăceanu şi Monica Broşteanu
după Perfidi giudei, fratelli maggiori, Mondadori 1987) 

Bătea un vânt tăios în acea dimineaţă de octombrie când 
Elio Toaff, Şeful Rabin al Romei, se pregătea să participe 
la rugăciunea pentru pace organizată la Assisi de către Papa 
Ioan Paul al II-lea cu liderii religioşi ai lumii. Astfel de vân-
turi Toaff mai înfruntase des în lunga sa viaţă şi vremea rea 
nu a avut puterea să strice bucuria acelei zile. Episodul, rela-
tat de autor în ultimul capitol al autobiografiei sale, „Evreii 
necredincioşi, fraţii noştri mai mari”, este emblematic pentru 
figura acestui om care în mod constant a fost o punte între 
milenii, culturi, religii, oameni şi state. 

Elio Toaff se naşte la Livorno în 1915; fiu de rabin, 
studiază teologia la colegiul rabinic, apoi dreptul, devenind 
la rândul său rabin. În timpul Celui de-al Doilea Război 
Mondial, proaspăt căsătorit şi tată al micuţului Ariel de 1 an, 
este silit să se ascundă şi participă la Mişcarea de Rezistenţă 
din Italia. Înclină să emigreze, dar tatăl său îl încurajează să 
rămână în ţara de baştină unde, odată cu încheierea războiului, 
se dedică refacerii comunităţii evreieşti. Timp de jumătate 
de secol, din 1951 până în 2001, a fost Şeful Sinagogii din 
Roma, calitate în care a ştiut să ţeasă numeroase legături di-
plomatice, religioase şi culturale nu numai în lumea ebraică, 
ci şi în exteriorul ei, cea mai faimoasă rămânând poate 
prietenia sinceră cu Papa Ioan Paul al II-lea şi întâlnirea lor 
istorică la Sinagoga din Roma, în aprilie 1986. 

Autobiografia lui Toaff apare la câteva luni după această 
vizită, în 1987, şi se deschide cu perioada legilor antira-
siale din 1936-40, numită sugestiv„Anul vijeliei”. Capitolele 
următoare descriu începuturile ca tânăr rabin la Ancona, zilele 
tragice ale Rezistenţei, eliberarea şi reconstrucţia, apoi activi-
tatea intensă ca rabin la Roma, timp în care Toaff devine cea 
mai cunoscută şi mai iubită figură a culturii ebraice din Italia. 
Mereu sensibil la problemele şi spiritul epocilor prin care a 
trecut, Toaff dedică al nouălea capitol plăgii terorismului 
internaţional din anii ´80, pe care îl percepe în primul rând 
ca evreu, dar şi ca lider al unei comunităţi specifice inserate 

în cadrul alteia mai largi. „Un vânt de ură” este titlul acestui 
penultim capitol, dar cartea nu se încheie pe un fond sumbru. 
Ultimul capitol, al zecelea, se numeşte „Papa în Templu”. 
Dacă primele nouă capitole trimit la controversata expresie 
cu care Biserica se ruga odinioară pentru evrei în Vinerea 
Mare (Oremus et pro perfidis Judaeis), ultimul capitol aduce 
cu sine speranţa printr-o altă expresie devenită celebră, „fraţii 
noştri mai mari”, rostită de Ioan Paul al II-lea cu ocazia vi-
zitei amintite. Încă o punte, de la ură la fraternitate.

„Pentru toate acestea simt că viaţa mea n-a fost 
zadarnică” – scria în 1987 Rabinul Toaff, referindu-se la 
marile bucurii şi realizări ale vieţii sale: satisfacţia de a fi 
profesor şi conducător al Colegiului rabinic, generaţiile pe 
care le-a format, căsnicia fericită cu Lia, soţia sa, cei patru 
copii şi unsprezece nepoţi. „De la familie am primit bucuriile 
cele mai adevărate şi cele mai intense; de la evrei în general, 
apreciere şi afecţiune; iar de la lumea neebraică, prietenie şi 
stimă.” Epilogul unei vieţi?  Elio Toaff avea atunci 72 de ani, 
considera oarecum că venea timpul evaluărilor. Dar Domnul, 
care cu  patruzeci de ani înainte îl salvase nu din groapa cu 
lei, ci dintr-o groapă comună pe care SS-iştii îl puseseră să 
şi-o sape singur (unul din multele episoade tulburătoare ale 
cărţii), Domnul deci a îngăduit ca acest slujitor al său să vadă 
zile îndelungate pentru a spune cu Psalmistul: „Îndurările 
Domnului în veci le voi cânta!” (Ps 88/89, 2).

Un cuvânt de mulţumire traducătoarelor, care au avut 
iniţiativa publicării cărţii şi care au reuşit să ni-l aducă pe 
Toaff foarte aproape de inimă, surprinzând şi redând cu 
naturaleţe tonul cald şi cumpănit al autorului. Dar mulţumirea 
nu se limitează doar la faptul lingvistic, ci atinge şi unul mult 
mai larg. În contextul conflictelor armate care izbucnesc tot 
mai dese, cartea lui Toaff ne dă prilejul să înţelegem valoarea 
păcii şi căile pentru dobândirea ei.

Liana GEHL 
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Exemple de credinţă 
Prin credinţă, Maria a primit cuvântul îngerului şi a crezut că va deveni Mamă a lui Dumnezeu prin dăruirea 

de sine plină de ascultare (cf. Lc 1,38). Vizitând-o pe Elisabeta, a înălţat cântarea sa de laudă către Cel Preaînalt 
pentru minunăţiile pe care le-a săvârşit în cei care se încred în El (cf. Luca 1,46-55). Cu bucurie şi emoţie l-a născut 
pe Fiul său unic, păstrând intactă fecioria (cf. Lc 2,6-7). Încrezându-se în soţul său, Iosif, l-a dus pe Isus în Egipt 
pentru a-l salva de persecuţia lui Irod (cf. Mt 2,13-15). Cu aceeaşi credinţă l-a urmat pe Domnul în predicarea Sa 
şi a rămas cu El până pe Golgota (cf. In 19,25-27). Cu credinţă, Maria a gustat roadele învierii lui Isus şi, păstrând 
orice amintire în inima sa (cf. Lc 2,19.51), le-a transmis şi Celor Doisprezece reuniţi cu ea în Cenacol pentru a-l 
primi pe Duhul Sfânt (cf. Fapte 1,14; 2,1-4). 

Prin credinţă, apostolii au părăsit toate pentru a-l urma pe Învăţătorul (cf. Mc 10,28). Au trăit în comuniune 
de viaţă cu Isus care îi instruia cu învăţătura Sa, lăsându-le o nouă regulă de viaţă prin care vor fi recunoscuţi ca 
discipolii Săi după moartea Sa (cf. In 13,34-35). Prin credinţă au mers în lumea întreagă, conform mandatului de 
a duce Evanghelia la toată făptura (cf. Mc 16,15) şi, fără nici o teamă, au vestit tuturor bucuria învierii ai cărei 
martori fideli au fost. 

Prin credinţă, discipolii au format prima comunitate adunată în jurul învăţăturii Apostolilor, în rugăciune, în 
celebrarea Euharistiei, punând în comun ceea ce aveau pentru a veni în ajutorul necesităţilor fraţilor (cf. Fapte 
2,42-47). 

Prin credinţă, martirii şi-au dăruit viaţa pentru a mărturisi adevărul Evangheliei care i-a transformat şi i-a făcut 
capabili să ajungă până la darul cel mai mare al iubirii, cu iertarea propriilor persecutori. 

Prin credinţă, bărbaţi şi femei şi-au consacrat lui Cristos viaţa lor, părăsind toate pentru a trăi în simplitate 
evanghelică ascultarea, sărăcia şi castitatea, semne concrete ale aşteptării Domnului care nu întârzie să vină. Prin 
credinţă, atâţia creştini au promovat acţiunea în favoarea dreptăţii pentru a face concret Cuvântul Domnului, venit 
să vestească eliberarea de asuprire şi un an de har pentru toţi (cf. Lc 4,18-19). 

Prin credinţă, în decursul secolelor, bărbaţi şi femei de toate vârstele, al căror nume este scris în Cartea vieţii 
(cf. Apocalips 7,9; 13,8), au mărturisit frumuseţea de a-l urma pe Domnul Isus acolo unde erau chemaţi să dea 
mărturia faptului că sunt creştini: în familie, în profesie, în viaţa publică, în exercitarea carismelor şi slujirilor la 
care au fost chemaţi. 

Prin credinţă trăim şi noi: prin recunoaşterea vie a Domnului Isus, prezent în existenţa noastră şi în istorie. 
(Porta fidei, nr.13)
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Despre credinţă...
cu Sfântul Părinte

Cred în Dumnezeu
Aş vrea să încep astăzi să reflectez împreună cu voi 

asupra Crezului, adică asupra solemnei mărturisiri de 
credinţă care însoţeşte viaţa noastră de credincioşi. 
Crezul începe aşa: „Cred în Dumnezeu”. Este o afir-
maţie fundamentală, aparent simplă în esenţialitatea 
ei, dar care deschide spre lumea infinită a raportului 
cu Domnul şi cu misterul Său. A crede în Dumnezeu 
implică adeziunea la El, primirea Cuvântului Său şi su-
punerea bucuroasă faţă de revelaţia Sa. Aşa cum învaţă 
Catehismul Bisericii Catolice, „credinţa este un act 
personal: este răspunsul liber al omului la iniţiativa lui 
Dumnezeu care se revelează” (nr. 166). A putea spune 
că noi credem în Dumnezeu este, aşadar, în acelaşi timp 
un dar – Dumnezeu se revelează, vine în întâmpinarea 
noastră – şi o angajare, este har divin şi responsabilitate 
umană, într-o experienţă de dialog cu Dumnezeu care, 
din iubire, „vorbeşte oamenilor ca unor prieteni” (Dei 
Verbum, 2), ne vorbeşte nouă pentru ca, în credinţă şi 
cu credinţă, să putem intra în comuniune cu El.

Biblia vorbeşte despre credinţă
Unde putem să îl ascultăm pe Dumnezeu şi cuvân-

tul Său? Este fundamentală Sfânta Scriptură, în care 
Cuvântul lui Dumnezeu poate fi auzit de către noi şi 
alimentează viaţa noastră de „prieteni” ai Lui. Toată 
Biblia vorbeşte despre credinţă şi ne învaţă credinţa re-
latând o istorie în care Dumnezeu duce înainte proiec-
tul Său de răscumpărare şi se apropie de noi, oamenii, 
prin atâtea figuri luminoase de persoane care cred în 
El şi se încredinţează Lui, până la plinătatea revelaţiei 
în Domnul Isus. În această privinţă, este foarte frumos 
capitolul 11 din Scrisoarea către Evrei. Aici se vorbeşte 
despre credinţă şi se scot în evidenţă marile figuri bi-
blice care au trăit credinţa, devenind model pentru toţi 
credincioşii. Spune textul în primul verset: „Credinţa, 
garanţia realităţilor sperate, dovada realităţilor care nu 
se văd” (11,1). Aşadar, ochii credinţei sunt capabili să 
vadă invizibilul şi inima credinciosului poate să spere 
dincolo de orice speranţă, exact ca Abraham, despre 

care Paul spune în Scrisoarea către Romani că, „spe-
rând împotriva oricărei speranţe, el a crezut” (4,18).

Abraham, 
părintele celor care cred

Tocmai asupra lui Abraham aş vrea să mă opresc, 
pentru că el este prima mare figură de referinţă pentru 
a vorbi despre credinţa în Dumnezeu: Abraham marele 
patriarh, model exemplar, părintele tuturor celor care 
cred (cf. Rom 4,11-12). Scrisoarea către Evrei îl prezin-
tă astfel: „Prin credinţă, Abraham a ascultat atunci când 
a fost chemat să plece spre un ţinut pe care avea să îl 
primească drept moştenire şi a plecat fără să ştie unde 
merge. Prin credinţă, s-a stabilit în pământul promis 
ca un străin şi a locuit în corturi, împreună cu Isaac şi 
Iacob, care sunt împreună-moştenitori ai acestei pro-
misiuni, căci el aştepta cetatea care are temelii al căror 
arhitect şi constructor este Dumnezeu” (11,8-10).

Un drum care cere 
ascultare radicală

Ce anume îi cere Dumnezeu acestui patriarh? Îi cere 
să plece părăsind propria ţară pentru a merge spre ţara 
pe care i-o va arăta, „Ieşi din ţara ta şi din neamul tău 
şi din casa tatălui tău spre ţara pe care ţi-o voi arăta” 
(Gen 12,1). 

Cum am fi răspuns noi la o asemenea invitaţie? De 
fapt, este vorba despre o plecare pe întuneric, fără a şti 
unde îl va conduce Dumnezeu; este un drum care cere o 
ascultare şi o încredere radicale, la care numai credinţa 
permite să se ajungă. Însă întunericul necunoscutului 
– unde trebuie să meargă Abraham – este luminat de 
lumina unei promisiuni; Dumnezeu adaugă la poruncă 
un cuvânt asigurator, care deschide în faţa lui Abraham 
un viitor de viaţă în plinătate: „Voi face din tine un 
popor mare, te voi binecuvânta şi voi face mare numele 
tău… Şi prin tine vor fi binecuvântate toate neamurile 
pământului” (Gen 12,2.3). 
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„S-a întărit în credinţă,
dând glorie lui Dumnezeu”

Abraham, în proiectul divin, este destinat să devină 
„tată al unei mulţimi de popoare” (Gen 17,5; cf. Rom 
4,17-18) şi să intre într-o nouă ţară în care să locuiască. 
Şi totuşi Sara, soţia sa, este sterilă, nu poate să aibă co-
pii; şi ţara spre care Dumnezeu îl conduce este departe 
de ţara sa de origine, este deja locuită de alte populaţii 
şi nu îi va aparţine niciodată cu adevărat. Naratorul 
biblic subliniază aceasta, deşi cu multă discreţie: când 
Abraham ajunge în locul promisiunii lui Dumnezeu: 
„pe atunci erau în ţară cananeenii” (Gen12,6). Ţara pe 
care Dumnezeu o dăruieşte lui Abraham nu îi aparţine, 
el este un străin şi aşa va rămâne mereu, cu tot ceea ce 
comportă acest lucru: a nu avea dorinţe de posesie, a 
simţi mereu propria sărăcie, a vedea totul ca dar. Aceas-
ta este şi condiţia spirituală a celui care acceptă să îl 
urmeze pe Domnul, a celui care decide să pornească, 
primind chemarea Sa, sub semnul binecuvântării Sale 
invizibile, dar puternice. Şi Abraham, „părintele celor 
care cred”, acceptă această chemare, în credinţă. Scrie 
Sfântul Paul în Scrisoarea către Romani: „Sperând 
împotriva oricărei speranţe, el a crezut că va deveni 
părintele multor popoare, după cum i se spusese: Aşa 
va fi descendenţa ta. Şi, fără a slăbi în credinţă, nu s-a 
uitat la trupul său aproape mort de acum – avea aproape 
o sută de ani – şi nici la sânul neroditor al Sarei, nu a 
şovăit cu neîncredere, ci, în faţa promisiunii lui Dum-
nezeu, s-a întărit în credinţă, dând glorie lui Dumnezeu, 
convins pe deplin că cel care a făcut promisiunea poate 
să o şi împlinească” (Rom 4,18-21).

„Mă încred în Tine;
mă încredinţez Ţie, Doamne”
Credinţa îl conduce pe Abraham să parcurgă un 

drum paradoxal. El va fi binecuvântat, dar fără semnele 
vizibile ale binecuvântării: primeşte promisiunea de a 
deveni popor mare, dar cu o viaţă marcată de sterilitatea 
soţiei Sara; este condus într-o nouă patrie, dar va trebui 
să trăiască ca un străin; şi unica posesie de pământ care 
îi va fi permisă va fi aceea a unei bucăţi de teren pentru 
a o îngropa pe Sara (cf. Gen 23,1-20). Abraham este 
binecuvântat pentru că, în credinţă, ştie să discearnă 
binecuvântarea divină mergând dincolo de aparenţe, 
încrezându-se în prezenţa lui Dumnezeu şi atunci când 
căile sale îi apar misterioase. 

Ce înseamnă aceasta pentru noi? Când afirmăm: 
„Cred în Dumnezeu”, spunem ca Abraham: „Mă încred 
în Tine; mă încredinţez Ţie, Doamne”, dar nu ca Unuia 
la care se recurge numai în momentele de dificultate 
sau căruia să îi dedicăm câteva momente din zi sau din 
săptămână. A spune „Cred în Dumnezeu” înseamnă a 
întemeia pe El viaţa mea, a lăsa ca în fiecare zi Cu-
vântul Său să o orienteze, în alegerile concrete, fără 
frica de a pierde ceva din mine însumi. Atunci când, în 
Ritualul Botezului, de trei ori se întreabă: „Credeţi?” 

în Dumnezeu, în Isus Cristos, în Duhul Sfânt, în Sfânta 
Biserică Catolică şi în celelalte adevăruri de credinţă, 
triplul răspuns este la singular: „Cred”, pentru că exis-
tenţa mea personală trebuie să primească o cotitură cu 
darul credinţei, existenţa mea trebuie să se schimbe, să 
se convertească. De fiecare dată când participăm la un 
Botez, ar trebui să ne întrebăm cum trăim zilnic marele 
dar al credinţei.

Creştinul trebuie să meargă
„împotriva curentului”

Abraham, cel credincios, ne învaţă credinţa; şi, ca 
străin pe pământ, ne indică adevărata patrie. Credinţa 
ne face pelerini pe pământ, inseraţi în lume şi în isto-
rie, dar în drum spre patria cerească. Aşadar, a crede 
în Dumnezeu ne face purtători de valori care adesea 
nu coincid cu moda şi opinia momentului, ne cere să 
adoptăm criterii şi să asumăm comportamente care nu 
aparţin modului obişnuit de a gândi. Creştinului nu tre-
buie să îi fie teamă să meargă „împotriva curentului” 
pentru a trăi propria credinţă, rezistând tentaţiei de „a 
se uniformiza”. În multe societăţi ale noastre, Dumne-
zeu a devenit „marele absent” şi în locul său există mul-
ţi idoli, foarte mulţi idoli şi mai ales posesia şi „eul” 
autonom. Chiar şi progresele însemnate şi pozitive ale 
ştiinţei şi tehnicii au indus în om o iluzie de atotputer-
nicie şi de autosuficienţă şi un crescând egocentrism 
a creat nu puţine dezechilibre în cadrul raporturilor 
interpersonale şi al comportamentelor sociale.

Setea de Dumnezeu nu s-a stins 
Şi totuşi, setea de Dumnezeu (cf. Ps 63,2) nu s-a stins 

şi mesajul evanghelic continuă să răsune prin cuvintele 
şi faptele atâtor bărbaţi şi femei de credinţă. Abraham, 
părintele celor care cred, continuă să fie tatăl multor 
fii care acceptă să meargă pe urmele sale şi pornesc 
la drum, ascultând de vocaţia divină, încrezându-se în 
prezenţa binevoitoare a Domnului şi primind binecu-
vântarea sa pentru a deveni binecuvântare pentru toţi. 
Este lumea binecuvântată a credinţei la care suntem cu 
toţii chemaţi, pentru a merge fără frică, urmându-l pe 
Domnul Isus Cristos. Şi este un drum uneori dificil, 
care cunoaşte şi încercarea şi moartea, dar care deschi-
de la viaţă, într-o transformare radicală a realităţii pe 
care numai ochii credinţei sunt în măsură să o vadă şi 
să o guste în plinătate. Aşadar, a afirma „Cred în Dum-
nezeu” ne determină să ieşim încontinuu din noi înşine, 
exact ca Abraham, pentru a duce în realitatea zilnică în 
care trăim certitudinea ce ne vine din credinţă: adică 
certitudinea prezenţei lui Dumnezeu în istorie, chiar 
şi astăzi; o prezenţă care aduce viaţă şi mântuire şi ne 
deschide spre un viitor cu El, pentru o plinătate de viaţă 
care nu va cunoaşte niciodată apus.

(Audienţa generală, miercuri, 23 ianuarie)
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SIMBOLURI ALE CREDINŢEI (V)
Simbolul constantinopolitan

Până pe la jumătatea secolului al IV-lea, divinitatea 
Duhului Sfânt nu a fost contestată de nimeni într-un mod 
riguros. Dar, pe măsură ce afirmaţiile Conciliului de la 
Niceea despre divinitatea Fiului se răspândeau, unii au 
început să se întrebe: oare ceea ce se spune despre Fiul 
se poate spune şi despre Duhul? Spiritul este asemenea 
Fiului în privinţa originii? Adică este născut, iar nu 
creat? Apoi, dacă nu are trup, nu s-ar putea spune că este 
o „putere” impersonală sau o creatură? Dacă Fiul este 
născut, nu creat, şi un al treilea mod de producere al unei 
fiinţe nu există, iar despre Duhul nu se poate spune că este 
nenăscut sau născut, atunci nu ar trebui spus că este creat? 

Căutându-se un răspuns la aceste întrebări, dar dincolo 
de izvorul principal, care este Sfânta Scriptură, s-a ajuns 
la unele afirmaţii ce negau divinitatea Sfântului Duh. 
Toţi cei ce contestau dumnezeirea Sfântului Spirit au fost 
numiţi pneumatomahi, chiar dacă local erau cunoscuţi sub 
alte nume: macedonieni la Constantinopol, eunomieni în 
Siria şi Capadocia, tropici în delta Nilului. Pentru a com-
bate afirmaţiile pneumatomahilor, mai mulţi sfinţi părinţi 
au adus contraargumente biblice şi filologice, printre 
ei remarcându-se Sfântul Atanasie şi Sfântul Vasile cel 
Mare. De fapt, tensiunile pneumatologice au început în 
325, s-au acutizat prin anii 359-360 şi au continuat până 
în anul 381, când a avut loc primul Conciliu de la Con-
stantinopol. Roadele principale ale acestui conciliu au fost 
restabilirea păcii în Orientul creştin şi afirmarea credinţei 
în divinitatea Sfântului Duh (cf. Bernard Sesboüé, sous la 
direction de, Histoire des dogmes, vol. I, Desclée, Paris 
1994, pp. 261-280, prescurtat HDD).

Dar Conciliul Constantinopolitan din 381 rămâne 
important în istoria creştinismului şi pentru simbolul 
de credinţă care îi este atribuit, deşi despre originea şi 
destinul acestuia încă se mai discută. Înainte de a trece la 
abordarea acestor două aspecte, să vedem în continuare 
textul simbolului potrivit variantei greceşti din actele 
conciliului de la Calcedon (451). Voi explica ceva mai jos 
de ce am optat pentru această variantă.

„Credem într-un singur Dumnezeu, Tatăl atotputernic, 
creatorul cerului şi al pământului, al tuturor lucrurilor 
văzute şi nevăzute;

şi într-un singur Domn Isus Cristos, Fiul unul-născut 
al lui Dumnezeu, născut din Tatăl înaintea tuturor vea-
curilor, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, 
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar 
nu creat, de aceeaşi substanţă cu Tatăl, prin care toate 
lucrurile s-au făcut, care pentru noi oamenii şi pentru a 

noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat prin 
lucrarea Duhului Sfânt din Maria Fecioară şi s-a făcut 
om. A fost răstignit pentru noi sub Ponţiu Pilat, a suferit, 
a fost înmormântat iar a treia zi a înviat după Scripturi, 
s-a suit la ceruri şi şade la dreapta Tatălui, va veni din nou 
în glorie să-i judece pe cei vii şi pe cei morţi, iar împără-
ţia sa nu va avea sfârşit;

şi în Duhul Sfânt, care este Domn şi de viaţă Dătător, 
care purcede de la Tatăl, care împreună cu Tatăl şi cu Fiul 
trebuie să fie adorat şi glorificat, care a vorbit prin profeţi;

şi în biserica una, sfântă, catolică şi apostolică; mărtu-
risim un singur botez spre iertarea păcatelor şi aşteptăm 
învierea morţilor şi viaţa veacului ce va veni. Amin” (Cf. 
Conciliorum Oecumenicorum Decreta, EDB, Bologna 
1991, pp. 24-25, prescurtat COD).

Primul conciliu de la Constantinopol a fost convocat 
de împăratul Teodosie I şi au participat doar episcopi din 
Bisericile Orientului. Participanţii nu aveau conştiinţa că 
participă la un conciliu „ecumenic”, aşa cum a fost cel 
de la Niceea. În lumina deciziilor luate, se poate spune 
că a fost un conciliu al Bisericilor Orientale. Primul text 
al deciziilor luate, Tomus, cum i se punea, s-a pierdut. 
Părinţii conciliari din 381 s-au întrunit din nou în 382, 
iar în cadrul acestui sinod, au redactat o scrisoare pe care 
i-au trimis-o Papei Damasus la Roma. Scrisoarea conţi-
nea în linii mari deciziile lor doctrinare, şi anume faptul 
că persoanele divine sunt consusbstanţiale şi coeterne, un 
adevăr contrar ereziei sabelienilor, eunomienilor, arienilor 
pneumatomahi ce susţineau că Divinitatea este divizată 
în mai multe naturi. De asemenea, scrisoarea către Papa 
Damasus susţinea umanitatea desăvârşită a Cuvântului, 
pentru a-i combate pe cei ce afirmau că Logos-ul nu ar fi 
asumat un suflet uman. Toate aceste adevăruri de credinţă 
erau în acord cu Tomus-ul trimis în Orient de Papa Da-
masus şi Conciliul Roman, probabil în 378 (cf. COD, p. 

Duhul Sfânt purcede de la Tatăl şi de la Fiul; 
detaliu din altar, Boulbon, secolul XV, Muzeul Luvru
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20). După anul 382, despre acest simbol nu s-a mai vorbit 
deloc. Tăcerea a fost spartă de Conciliul de la Calcedon, 
în 451, care a preluat simbolul constantinopolitan şi l-a 
unit cu cel de la Niceea. În felul acesta, afirmaţiile de 
credinţă de la primul Conciliu Constantinopolitan au 
dobândit un caracter ecumenic.

Cât priveşte originea acestui simbol, specialiştii 
creştinismului timpuriu au formulat mai multe ipoteze. 
Cele mai multe dintre ele subliniază două aspecte: pe de o 
parte, simbolul constantinopolitan are la bază simbolul de 
la Niceea şi simbolul trimis de Papa Damasus în Orient, 
iar pe de altă parte, adânceşte în mod original articolul 
despre Duhul Sfânt rămas cumva nedezvoltat de conciliul 
de la Niceea (cf. HDD, p. 275). Aceste elemente originale 
şi comune au fost sesizate de părinţii de la Calcedon, care 
au numit simbolul constantinopolitan drept profesiunea de 
credinţă „a celor 150 de părinţi”. Pentru a sublinia faptul 
că avem de-a face cu o profesiune de credinţă adevărată, 
în sesiunea a II-a a conciliului, la recitarea simbolului, 
părinţii conciliari au unit Crezul de la Niceea cu cel de 
la Constantinopol. Astfel a rezultat Crezul niceno-con-
stantinopolitan pe care creştinii occidentali şi orientali îl 
mărturisesc şi astăzi. Am preferat varianta greacă, fiindcă 
este varianta originală şi puţin mai dezvoltată decât cea 
latină, care a fost realizată de diaconul Rusticus prin anii 
564-565 (cf. COD, nota 5, p. 21).

Dar autoritatea dogmatică a Conciliului de la Con-
stantinopol a fost recunoscută în sesiunea a XVI-a a 
Conciliului de la Calcedon. Biserica occidentală a preluat 
moştenirea acestui conciliu când Papa Grigore cel Mare 
a spus: „mărturisesc să venerez şi să primesc cele patru 
concilii ca pe cele patru cărţi ale Sfintei Evanghelii” 
(Apud COD, p. 22). Totuşi, episcopul Romei nu a 
recunoscut canoanele disciplinare ale acestui conciliu, 
în special canonul al treilea care sprijinea poziţia tot mai 
influentă a episcopului de Constantinopol, a doua Romă 

cum era numită, în viaţa Bisericii şi a Imperiului. Aceeaşi 
soartă a avut şi canonul 28 de la Conciliul din Calcedon             
(cf. HDD, p. 272).

Din punct de vedere doctrinal, Conciliul de la 
Constantinopol a fost dominat de gândirea teologică a 
fraţilor Sfântul Vasile cel Mare, care a murit cu doi ani 
înainte de începerea lucrărilor conciliare, adică de Sfântul 
Grigore de Nyssa şi de Sfântul Petru de Sebaste, şi cea a 
prietenului lui de suflet, Sfântul Grigore de Nazianz. De 
asemenea, o poziţie influentă au avut-o episcopii Meletius 
de Antiohia, Ciril de Ierusalim şi Diodor de Tars. Influen-
ţa lor se simte mai ales în locul în care simbolul vorbeşte 
despre Sfântul Duh şi foloseşte cinci expresii ce afirmă 
divinitatea lui, apartenenţa la Sfânta Treime, purcederea 
de la Tatăl şi lucrarea lui mântuitoare: „Şi în Duhul Sfânt, 
care este Domn, şi de viaţă Dătător, care purcede de la 
Tatăl, care împreună cu Tatăl şi cu Fiul este adorat şi 
preamărit”. Vorbind despre divinitatea Duhului Sfânt, dar 
având intenţia de a ajunge la un acord cu macedonienii, 
părinţii conciliari nu au folosit termenii filosofici introduşi 
deja la Niceea, deşi unele documente din epoca respectivă 
arată că, totuşi, termenii erau în uz. Cuvintele care defi-
nesc credinţa în Duhul Sfânt au fost alese în aşa fel încât 
să semnifice, într-un limbaj echivalent, dar nu filosofic, 
consubstanţialitatea Duhului cu Fiul şi cu Tatăl. Pe scurt, 
conciliul a dorit să prezinte în paralel, folosind termeni 
biblici şi filologici, ceea ce se spune despre Duhul Sfânt şi 
ceea ce se spune despre Fiul.

Contribuţia originală a Crezului constantinopolitan este 
partea dedicată Duhului Sfânt, care rezumă argumentarea 
Părinţilor Bisericii contemporani conciliului, în special 
cea a Sfântului Vasile cel Mare. Potrivit teologiei Sfântului 
Vasile, nu putem să spunem clar că Duhul este Dumnezeu, 
mai întâi pentru că această afirmaţie nu se găseşte ca atare 
în Sfânta Scriptură şi apoi pentru că se poate transforma 
într-o pricină de scandal pentru credincioşii slabi în 
credinţă. Având intenţia de a favoriza comuniunea între 
Biserici, Sfântul Vasile cerea  numai atât: acceptarea sim-
bolului credinţei de la Niceea şi mărturisirea că Duhul nu 
este o creatură. Această cerinţă e un exemplu de „ecume-
nism” anticipat, care poate fi urmat şi astăzi, deoarece ne 
arată cum putem salva elementele esenţiale ale credinţei 
folosind potenţialul de nuanţare a limbajului.

Aşadar, simbolul constantinopolitan, în forma unificată 
cu cel de la Niceea, „rămâne comun până astăzi tuturor 
marilor Biserici din Orient şi Occident” (Catehismul 
Bisericii Catolice, nr. 195, prescurtat CBC) şi, de unul 
singur, reprezintă un moment esenţial în definirea divini-
tăţii Duhului Sfânt. Acest adevăr e foarte important, căci 
fără Duhul Sfânt, nu putem deveni spirituali, nu îndrăznim 
să-l numim pe Dumnezeu Tată şi nu putem participa la 
harul lui Cristos (cf. CBC, nr. 736).

Pr. prof. dr. Wilhelm DANCĂ
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NUME: Manzoni
PRENUME: Alessandro
OCUPAŢIA: scriitor italian; a scris I Promessi Sposi („Logodnicii”), roman istoric
considerat capodopera inegalabilă a literaturii italiene  
PERIOADA VIEŢII: 1785-1873

Logodnicii, „o carte ce s-ar putea citi 
într-un cor de fecioare condus de Preacurata”

Giuseppe Verdi îl stima într-atât, încât i-a dedicat 
Missa Requiem, scrisă la moartea scriitorului, în 1873, şi 
interpretată un an mai târziu, pe 22 mai 1874, în biserica 
Sfântul Marcu din Milano, orchestra fiind condusă chiar 
de compozitor.

Într-o scrisoare din 7 iulie 1868, maestrul Verdi scria 
despre Manzoni contesei Clara Maffei, patroana celor mai 
râvnite saloane culturale milaneze din acea epocă: „Cum 
aş putea să vă explic acea senzaţie extrem de plăcută, in-
definibilă, nouă, ivită în mine în prezenţa acelui sfânt, cum 
îl numiţi voi?”, scria compozitorul italian referindu-se la 
Manzoni. 

Nu este de mirare că autorul romanului I Promessi 
Sposi a suscitat în conaţionalii săi, mai ales în cei dotaţi cu 
sensibilitate intelectuală şi artistică, aprecieri hiperbolizate 
cu privire la trăsăturile sale sufleteşti. 

Fascinaţia exercitată de condeiul manzonian a trezit lu-
ări de poziţie pătimaşe legate de omul de credinţă Alessan-
dro Manzoni. Curentele de opinie privitoare la acest aspect 
s-au poziţionat în general la extreme. La un pol s-au îngră-
mădit convingerile în favoarea unei stări de sfinţenie efec-
tivă a scriitorului, ce ar fi impus o recunoaştere oficială din 
partea Bisericii şi ridicarea lui Manzoni la cinstea altarelor. 
La celălalt pol s-au situat opiniile cu totul contrare, ce-i 
atribuiau autorului o personalitate nevrotică incurabilă, 
impregnată de numeroase îndoieli în ale credinţei. 

La un secol de la moartea lui Manzoni, mai exact în 
1976, Albino Luciani – Patriarh de Veneţia ce avea să 
devină Papa Ioan Paul I – trasa cu simplitate însoţită de 
maximă precizie portretul omului de credinţă Alessandro 
Manzoni.

Într-una din scrisorile imaginare adresate unui număr 
de 40 de personalităţi din trecut, scrisori ce alcătuiesc vo-
lumul „Ilustrissimi” („Ilustrisimi”), Albino Luciani îi scrie 
lui Manzoni: „Chiar condiţionat fiind de vreun complex, 
de temperament sau de dureroase situaţii familiale, aţi fost 
un sincer, convins şi mare catolic. Chiar şi la asfinţitul vie-
ţii, vă apropiaţi în fiecare zi de altar pentru a primi Sfânta 
Împărtăşanie”.

„Modul în care aţi trăit transpare din gândurile dumnea-
voastră, toate evanghelice, de care vă sunt pline scrierile”, 
susţine în continuare Albino Luciani, pe atunci Patriarh de 
Veneţia, continuând cu trei exemple de fraze memorabile 
din I Promessi Sposi, pe care vi le propunem: „Viaţa nu-i 
destinată să fie o povară pentru unii şi un banchet pentru 

alţii, ci este pentru toţi o îndatorire de care va da fiecare 
cont”/ „Nenorocirea nu constă în a suferi sau în a fi sărac, 
ci în a face răul”/ „Dumnezeu nu tulbură vreodată bucuria 
fiilor săi decât pentru a le pregăti o bucurie mai sigură şi 
mai mare”.

Oprindu-se asupra trăsăturilor de fond ale personajelor 
romanului I Promessi Sposi, Albino Luciani pune în lu-
mină virtuţile cultivate de autor în eroii pe care-i creează, 
precum bunătatea, capacitatea de a voi binele celuilalt, 
onestitatea, forţa credinţei, puritatea inimii şi curajul 
încredinţării totale în mâinile lui Dumnezeu. Nu lipsesc, 
desigur, umbrele şi negrul, elemente prezente în unele 
personaje din acelaşi roman şi care, ca într-o pictură de 
Caravaggio, accentuează şi mai mult lumina destinată să 
domine în peisajul manzonian. 

„Oriunde atingea condeiul vostru” – continuă Luciani 
– „săreau scânteile de credinţă în Dumnezeu, lucru care 
nu s-ar fi putut întâmpla dacă mintea şi inima – care vă 
conduceau când scriaţi – nu ar fi fost pline de sentimente 
religioase”.

În scrisoarea imaginară adresată lui Manzoni, cel care 
avea să devină Ioan Paul I îşi exprimă preţuirea faţă de 
interesul acordat de scriitor iertării, ca antidot împotriva 
violenţei. Sentimentul iertării îşi află apogeul în fratele 
Cristoforo, devenit umil călugăr capucin din dorinţa de a 
ispăşi vina unei crime săvârşite din trufie. Dedicându-şi  
întreaga existenţă lui Dumnezeu şi aproapelui, călugărul 
îşi transformă întreaga existenţă într-o misiune de răs-
pândire a convingerii şi dorinţei iertării, ce trebuie să fie 
întotdeauna totală şi din toată inima.

Referindu-se la Lucia, eroina romanului, constrânsă 
să-şi ia adio de la munţii atât de dragi ei, viitorul Papă 
evocă imaginea acestei tinere care, plângând ghemuită în 
barca ce o poartă departe de casă, îşi îndreaptă gândul către 
Providenţa Divină şi spune: „..să mergem mai departe cu 
credinţă şi Dumnezeu ne va ajuta. Să-l lăsăm pe Cel de Sus 
să rezolve”.

Albino Luciani îşi încheie scrisoarea imaginară către 
Manzoni spunând: „I Promessi Sposi dau mărturie în acest 
sens (despre credinţa scriitorului n.n.) de la început până 
la sfârşit. Este semnificativ faptul că Ludovico da Casoria, 
călugăr sfânt, a spus despre acest roman, despre această 
poveste de dragoste: «Este o carte ce s-ar putea citi într-un 
cor de fecioare condus de Preacurata»”. 

Anca Mărtinaş-GIULIMONDI
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VLADIMIR GHIKA

Vladimir Ghika - 
Martor al credinţei (6/14)

Conform ideii originare, acest episod trebuia să continue 
să observe mărturia de credinţă a Monseniorului în succesi-
unea evenimentelor. Ajunsesem în numărul trecut la Jilava. 
Însă, recitind paginile despre proces redactate de domnul 
Emanuel Cosmovici în a doua ediţie a cărţii „Monseniorul”, 
mi-am dat seama că trebuie să dăm mai mult spaţiu acestui 
moment. Ca o primă provocare, să ne gândim, noi cei care 
ne-am făcut paşapoartele la Bucureşti, dacă am ştiut că doar 
la câţiva paşi de clădirea în care se făceau paşapoarte, este 
casa care a slujit drept tribunal militar teritorial în care elita 
Bisercii şi a societăţii era judecată sumar şi aruncată în în-
chisori. Strada Nicolae Iorga, nr. 21, este adresa imobilului 
recunoscut de Elisabeta Postolache-Kastel, unul dintre pârâ-
ţii „judecaţi” pe 24 octombrie 1953.

În urmă cu zece ani, Lucia Florei, una dintre tinerele care 
făceau parte din aşa-zisul „lot Menges”, trimitea o scrisoare 
Claudiei Tudose, membră a aceluiaşi lot. Un fragment din 
această scrisoare este propus în cartea menţionată mai de-
vreme: „Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la proces şi 
vălul uitării se aşază încet peste toate. Ceea ce nu mi se poate 
şterge din minte e figura Monseniorului, cu barba pe jumă-
tate smulsă, cu reverenda sfâşiată la gât şi vreo 6-8 nasturi 
lipsă, dar plin de curaj şi foarte sigur de sine. Procesul a durat 
de dimineaţa până seara la ora 10 aproximativ. Când s-a ter-
minat, am fost duşi cu toţii într-un garaj. Acolo l-am întâlnit 
pe Monseniorul Ghika, ţinut pe un scaun, cu un miliţian în 
spate. Am trecut pe lângă el şi i-am şoptit: «V-au judecat în 
lipsă». «Cum se poate? Totul s-a terminat?» a fost răspunsul, 
tot şoptit.” Se terminase! Una dintre cele mai odioase masca-
rade judiciare îşi încheiase primul act. Pănă atunci, Vladimir 
Ghika auzise de astfel de procese, acum era victimă a unuia 
dintre ele. 

Afirmaţia Luciei Florei din prima propoziţie a citatului 
poate fi înţeleasă ca o recunoaştere a limitei memoriei umane 
care clasează informaţiile din trecut în unghere puţin lumina-
te ale creierului nostru. Vă propun să o luăm însă ca pe o a altă 
provocare: să nu lăsăm vălul uitării să se aşeze peste toate, 
mai ales peste cele care constituie o fundamentală mărturie a 
credinţei noastre. Acel proces a fost o înscenare care lezează 
simţul şi spiritul dreptăţii, fiind voit de partidul unic la putere 
pentru a scoate din viaţa publică pe cei care demonstraseră 
nesupunere faţă de ordinele impuse în viaţa Bisericii Cato-
lice. Acuzele de spionaj erau doar o acoperire fondată pe 
prejudecăţi şi legende comuniste despre Biserica Catolică şi 
organizarea acesteia. Chiar asa-zisa apărare folosea aceleaşi 
idei preconcepute pentru a apăra pârâţii, dar în fond îi acuza, 
cum spunea Vladimir Ghika, în mintea căruia era clar că 
motivul procesului nu era spionajul, ci legătura de credinţă 
pe care o aveau cu Papa de la Roma: „Nu permit acestui 

domn să vorbească în numele meu… Dumnealor nu ne apă-
ră, nu apără pârâţii, ci îi acuză…”.

Pentru ca parodia judiciară să aibă un minim iz de for-
malitate, condamnaţilor din acest proces li s-a propus să facă 
recurs. Iată cum îşi aminteşte Mons. Menges acel fapt, de 
la Jilava: „Într-o zi am fost scoşi toţi 7 preoţi din lotul meu 
într-o cameră, unde ne aşteptau doi funcţionari de la tribu-
nalul militar, ca să ne comunice sentinţa tribunalului şi să 
ne îndemne să facem recurs. Eu primisem 20 de ani muncă 
silnică şi Mons. Ghika trei ani de carceră grea. Mons. Ghika 
auzind despre ce e vorba, nu s-a interesat de sentinţele date, 
ci s-a postat în faţa funcţionarilor şi le-a spus: «E o ruşine ca 
un guvern să însceneze astfel de procese. Nu am încredere în 
tribunalul vostru. Nu iscălesc!» Nici eu nu am iscălit, nici alţii. 
P. Gunciu care primise numai 6 ani muncă silnică, a iscălit. Ce 
răspuns a primit la cererea sa, nu ştiu. Dar ştiu că în ziua de 
18-11-1958, când a expirat termenul pedepsei sale, a fost dus 
în Delta Dunării, unde a trebuit să muncească încă cinci ani, 
mult mai greu ca înainte. Mons. Ghika a avut deci dreptate.”

De fapt, va avea loc un proces de recurs în data de 15 iu-
nie 1954, care va schimba condamnarea lui Vladimir Ghika 
în 2 ani de corecţie pentru omisiune de denunţ. Da, Mon-
seniorul murise deja pe 16 mai, ca urmare a tratamentului 
primit în timpul anchetelor şi a încarcerării. Poate că de aici 
ar putea ieşi o ultimă provocare/întrebare adresată juriştilor, 
avocaţilor şi judecătorilor care poate citesc aceste rânduri: 
ar fi posibilă o reabilitare juridică a Monseniorului Ghika? 
Oricare ar fi răspunsul, este clar că în 16 mai 1954 fusese 
realizat planul ca bătrânelul de 80 de ani să fie scos din viaţa 
publică, scoţându-l din viaţa aceasta. Dar astfel Monseniorul 
intră trimfal în viaţa veşnică unde, alături de sfinţii care timp 
de 2 milenii au marturisit credinţa creştină cu preţul sânge-
lui, primeşte coroana martiriului.

Postulatura „Vladimir Ghika”
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SFÂNTA SCRIPTURĂ

rubrică realizată de
Pr. Tarciziu ŞERBANuvântul  Domnului

omentariu la lecturile duminicale

Duminica a IV-a (C)

În mod tradiţional, în ziua de 3 februarie, în toate bisericile se oferă o binecuvântare specială prin mijlocirea 
Sfântului Episcop şi martir Blaziu. Acest sfânt martir din Armenia care a trăit doar pentru a face binele, pentru a-i 
ajuta pe cei care căutau „lumina” pentru vieţile lor mizere şi sănătate pentru trupurile lor suferinde, este una din 
miile de victime ale urii îndreptate împotriva acelora care anunţă Mesajul evanghelic, destinat oamenilor pentru 
ca ei să ajungă să se accepte reciproc, să colaboreze, să trăiască împreună în pace şi armonie şi nu în violenţă şi 
aroganţă. Un exemplu de Mesaj divin ne este oferit astăzi de lectura a doua în care este cântată cea mai preţioasă 
dintre virtuţile ce înlesnesc viaţa în comunitate: dragostea. Vorbind despre utilitatea ei, autorul acestui imn spune: 
Dragostea este îndelung răbdătoare, dragostea este binevoitoare; dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se umflă 
de mândrie. Nu se poartă necuviincios, nu caută propriile interese, nu se mânie, nu ţine seama de răul primit, nu se 
bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr… Ar fi suficient să întârziem doar câteva clipe asupra acestor versuri, 
ca să ne dăm seama de multitudinea de situaţii concrete în care dragostea face viaţa senină, în timp ce absenţa ei o 
transformă într-un infern. 

Capitolul al IV-lea al Evangheliei Sfântului Luca, din care este luat fragmentul proclamat astăzi, evocă de aseme-
nea un mesaj salvator pentru care Vestitorul lui are de înfruntat ostilitate şi persecuţie. Într-adevăr, la începutul acti-
vităţii sale publice, Isus a venit în comunitatea în care a crescut, în sinagoga de la Nazaret, pentru a vesti esenţialul 
lucrării sale mântuitoare. Acest mesaj esenţial Isus l-a desprins din cuvintele profetului Isaia: Duhul Domnului este 
asupra mea; el m-a sfinţit prin ungere ca să vestesc săracilor evanghelia,… să vindec pe cei zdrobiţi cu inima, să 
propovăduiesc celor prinşi în război eliberarea şi celor orbi vederea… La început, cei prezenţi au fost cât se poate 
de admirativi faţă de cuvintele pline de har ale concitadinului lor. În schimb, atunci când Isus le-a cerut să adopte 
faţă de El credinţa femeii văduve din Sarepta Sidonului ori pe cea a generalului Naaman, mai precis a unor ne-evrei, 
atitudinea lor s-a schimbat radical. Aceste exemple, altminteri lăudate de Sfânta Scriptură, a trezit în cei prezenţi în 
sinagogă o mânie care i-a condus repede către atitudini criminale faţă de Isus Cristos. Aşa se explică de ce Isus, ca 
şi ceilalţi martiri (Ieremia ori Sfântul Blaziu), a avut de înfruntat persecuţia şi moartea.

Duminica a V-a (C)

Episodul pescuirii minunate pe care îl citim în această duminică este povestit doar de Evanghelistul Luca. Relatarea 
este deosebit de bogată în semnificaţie, deoarece pune în evidenţă eficacitatea Cuvântului lui Isus Cristos. Într-ade-
văr, Cuvântul său este plin de o autoritate care fascinează şi atrage mulţimi impresionante de oameni ca să îi asculte 
predica. (De unde şi nevoia de a-şi improviza o „tribună” într-o barcă pentru a putea fi văzut şi auzit de cât mai mulţi 
oameni). Nu vom şti niciodată ce efect a avut acea predică asupra ascultătorilor. Totuşi, pentru a măsura eficacitatea 
Cuvântului lui Isus, Sfântul Luca prelungeşte primul tablou cu cel al pescuirii minunate care are în centru porunca 
lui Isus rostită imediat ce şi-a încheiat predica. O astfel de poruncă venită din partea unui fiu de lemnar poate să 
apară drept nepotrivită, de vreme ce aceşti pescari îşi cunosc bine meseria. Ei ştiu că în plină zi, şansa de a prinde 
peşte este foarte redusă în comparaţie cu noaptea. Or, tocmai în acest moment e nevoie ca Simon-Petru să facă un 
act de credinţă. Mai precis, să depăşească aspectele tehnice şi raţionale şi să se supună poruncii lui Isus, şi aceasta 
în situaţia în care colaboratorii săi sunt deja obosiţi, iar atât mrejele, cât şi barca au nevoie de reparaţii. Rezultatul: 
rodul supunerii faţă de cuvântul lui Isus Cristos este spectaculos.

Surprinzătoare pentru noi este teama născută în Simon-Petru în faţa unei mulţimi atât de mari de peşti prinşi. De 
regulă, teama despre care se vorbeşte în textul nostru este aceea trăită de oameni în faţa unei manifestări divine (v. 
Lectura I). În acest caz, înţelegem că viitorul apostol a întrezărit în această pescuire minunată o manifestare divină a 
lui Isus, manifestare care va avea ca efect şi trezirea simţământului de păcătoşenie în care se află şi care îl separă de 
Mântuitorul. Domnul, însă, nu va rosti vreun cuvânt nici de iertare şi nici de vindecare, ci îi va cere celui care şi-a 
recunoscut starea de păcătos să plece în misiune şi să devină pescar de oameni. Cu alte cuvinte, Isus nu cheamă în 
rândul ucenicilor săi oameni cu un trecut impecabil. În schimb le cere să aibă încredere în El.
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SFÂNTA SCRIPTURĂ

Duminica I din Postul Mare (C)

Cu sufletele cernite, am început Postul Mare al acestui an. Fiecare duminică a acestui timp se voieşte a fi o etapă 
în drumul nostru de cunoaştere şi de participare la misterul Morţii şi Învierii lui Isus Cristos.

În prima duminică a acestui post, textele biblice schiţează, fiecare în felul său, un itinerariu prin care protagoniş-
tii dobândesc sau redobândesc libertatea şi demnitatea. Lectura întâi descrie celebrarea oferirii primelor roade ale 
pământului. Crezul rostit cu această ocazie îl evocă pe Strămoşul poporului ca pe un pribeag aflat în căutarea unui 
loc de viaţă tihnită. Amintirea coborârii în Egipt trezeşte în cititorul Bibliei ecoul unui loc simbolic al idolatriei, al 
tentaţiilor care conduc la înrobire. O astfel de robie îl transformă pe om în instrument (sclav), îl asupreşte, îl striveş-
te… Din această situaţie, doar Dumnezeu îl va putea salva şi tot El îi va dărui drept patrie un pământ al libertăţii, al 
demnităţii şi al prosperităţii.

Şi totuşi, adevărata şi deplina libertate se obţine, potrivit lecturii a doua, prin mărturisirea şi trăirea mesajului 
credinţei în Învierea din morţi a lui Isus Cristos. Or, acest articol de credinţă poartă în sine încărcătura lucrării 
mântuirii săvârşite de Isus, lucrare sintetizată în fragmentul evanghelic de astăzi. În centrul acestui text se află un 
eveniment mai puţin obişnuit: imediat după Botezul său, Isus a fost condus de către Duhul Sfânt în pustiu şi timp 
de 40 de zile, a fost ispitit de diavol. Un astfel de cadru evocă acel loc misterios în care poporul Legământului a 
fost nevoit, vreme de patruzeci de ani, să treacă de la o mentalitate de sclav la cea de libertate responsabilă. Isus 
vrea, aşadar, să retrăiască încercările poporului aflat în drum către Pământul făgăduinţei şi de aceea, tentaţiei de 
a-şi sătura foamea proprie, El îi va răspunde mai târziu cu gestul oferirii pâinii celor înfometaţi şi cu oferirea Pâinii 
Cuvântului şi a Euharistiei. Mai apoi, tentaţiei de a stăpâni în mod discreţionar peste bogăţii şi peste împărăţii, Isus 
îi va răspunde cu gestul spălării picioarelor (In 13,4-5) şi cu învăţătura prin care le cere ucenicilor: între voi să nu 
fie aşa, ci acela care este mai mare între voi să fie ca cel mai mic, şi cel care conduce ca acela care slujeşte… (Lc 
22,25-27; In 13,12-17). În sfârşit, tentaţiei de „a scăpa de moarte” Mântuitorul îi va răspunde cu acceptarea planului 
care prevedea ca Fiul Omului să sufere multe, să fie respins…, să fie ucis şi a treia zi să învie (Lc 9,22).

Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să mă urmeze… (Lc 9,23)

Duminica a II-a din Postul Mare (C)

Tema centrală a celei de-a doua duminici a Postului Mare ne revelează un nou aspect al misterului pascal. 
Dacă prima duminică ne-a revelat itinerariul pe care Cristos îl are de parcurs pentru a împlini planul de mântuire a 
oamenilor, itinerariu care îl poartă prin pătimire şi prin moartea pe cruce, această a doua duminică ne aşază înaintea 
ochilor o icoană a lui Cristos strălucind de măreţie. E uşor de înţeles că această imagine, care dezvăluie şi anticipă 
chipul luminos al Mântuitorului din ziua de Paşti, e menită să se întipărească în sufletele noastre ale tuturor pentru 
a putea rămâne tari în credinţa în Înviere chiar şi atunci când Îl vom vedea schingiuit, umilit, răstignit, străpuns cu 
suliţa şi murind în chinuri cumplite.

Totuşi, un element comun al textelor Liturgiei Cuvântului de astăzi se impune atenţiei noastre. Acest element 
constituie o posibilă intrigă a evenimentelor relatate. În prima lectură, de exemplu, Dumnezeu încheie cu Abraham 
(cel pe care l-a chemat să-şi părăsească ţara, neamul şi chiar casa tatălui) un legământ prin care se angajează să-i 
dea, pe lângă o descendenţă numeroasă, stăpânirea peste ţara în care l-a adus (de bună seamă, mai bună decât cea 
pe care a părăsit-o). Dar, până să devină efectivă luarea în stăpânire, patriarhul va trebui să-şi stăpânească dorinţa 
printr-un act de credinţă, întrucât Dumnezeu a rezervat-o abia urmaşilor săi. Această perspectivă a unei posedări 
deja obţinute şi totuşi încă neluate în stăpânire e menită să educe şi orientează privirea de credinţă către o realitate 
mult mai durabilă şi mai adevărată, o patrie cerească. Sfântul Paul va ajunge să vorbească despre o astfel de realitate 
creştinilor din Filipi, tentaţi să se lase seduşi de plăcerile pământeşti: Noi suntem cetăţeni ai cerului; de acolo aş-
teptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Cristos, care va transforma sărmanul nostru trup, făcându-l asemenea trupului 
său glorios, prin puterea pe care o are de a-şi supune toate (v. lectura a II-a). Or, perspectiva paulină se înscria 
în linia trasată de evenimentul schimbării la faţă, descris de pericopa evanghelică de astăzi. Într-adevăr, revelarea 
chipului luminos al lui Isus dezvăluia că El aparţine unei alte realităţi, unei alte Împărăţii pe care Sfântul Petru nu 
putea să o cuprindă în colibele pe care voia să le construiască. Mai mult, pentru a intra în această Împărăţie, Isus 
trebuia să se angajeze în exodul către Ierusalim. 

Această duminică ne învaţă, aşadar, să credem şi să ne îndreptăm spre acea Împărăţie către care Isus ne conduce 
traversând experienţa morţii.

Această pescuire minunată are, aşadar, un sens. Ea ilustrează efectele predicării evangheliei: reunirea credincio-
şilor de pretutindeni. La această muncă de predicare, Isus Cristos îşi asociază mai mulţi colaboratori care vor trebui 
să părăsească totul şi să-L urmeze pentru a-i aduna pe cei chemaţi la mântuire (v. Lectura a II-a).
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MICUL PRINŢ

Un rege avea o grădină foarte frumoasă. Aici obişnuia să se plimbe în fiecare 
după-amiază, când soarele strălucea cu putere. Dintre toţi arborii grădinii, un bam-
bus era după inima sa; acesta era frumos ca nimeni altul. Creştea zi de zi, lună de 
lună, an de an, şi devenea tot mai frumos. Regele îl iubea, iar bambusul ştia acest 
lucru. 

Într-o zi, regele se apropie de el, iar acesta, în semn de profund respect, se 
aplecă până la pământ. Regele îi spuse bambusului: 

„Dragul meu, am nevoie de tine”. 
El răspunse regelui cu o voce tremurândă:

„Stăpâne, sunt la dispoziţia ta. Foloseşte-mă după cum doreşti”. 
„Prietene, continuă regele serios, pentru a te putea folosi, trebuie să te tai”. 
„Să mă tai? Pe mine, cel mai frumos copac din această grădină? Nu, aceasta 
nu, te rog, nu! Foloseşte-mă spre bucuria ta, dar te rog, nu mă tăia!” 
„Dragul meu, îi spuse regele, dacă nu te voi tăia, nu te voi putea folosi”. 

În grădină se făcu linişte deplină. Bambusul îşi plecă lent capul şi zise:
„Stăpâne, dacă nu mă poţi folosi fără a mă tăia, atunci fă cu mine cum 
  doreşti: taie-mă!”. 
„Dragul meu, trebuie să-ţi tai şi ramurile şi frunzele”. 
„Stăpâne, distruge frumuseţea mea, dar frunzele şi ramurile, lasă-mi-le, 
  te rog!” 

Regele îi spuse: 
„Dacă nu te voi curăţa de frunze şi de ramuri, nu te voi putea folosi”. 

Soarele îşi ascunse faţa; un fluture zbura îngrijorat dintr-un loc într-altul, iar 
bambusul, plin de curaj, spuse:

„Stăpâne, curăţă-mă...”. 
„Dragul meu, trebuie să-ţi mai fac şi altceva. Trebuie să te despic în două şi 
să-ţi scot inima. Dacă nu voi face toate acestea, nu te voi putea folosi”. 

Bambusul se plecă numaidecât până la pământ şi spuse:
 „Stăpâne, taie şi despică!” 

Regele îl tăie, îl curăţă de ramuri şi de frunze şi-l despică în două. Apoi îi scoase 
inima, îmbină cele două bucăţi de bambus şi le amplasă cu un capăt la un izvor 
de apă, iar cu celălalt, pe ogorul său, care gemea după apă. În canal începu îndată 
să curgă apă. În sfârşit, ajunse şi pe ogor. Izvorul izbucni în cântec de bucurie 
spunând conductelor de bambus:

„Bine aţi venit!” 
De asemenea, şi ogorul se bucură nespus. 
După aceasta, s-a putut planta orez. Zilele treceau, plantele creşteau şi timpul 

secerişului sosi. Roadele erau bogate. Astfel, bambusul deveni o binecuvântare 
pentru rege şi pentru ţara peste care acesta domnea. 

Când bambusul era frumos, trăia numai pentru sine şi se bucura de propria-i 
frumuseţe. Când s-a dăruit în întregime, bambusul a devenit folositor, a făcut mult 
bine în jurul său şi a făcut ca ogorul să aducă roade. 

(adaptare după o povestire populară chineză)

Povestea bambusului
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SUFLET TÂNĂR

 

Dragă prietene, 
căutător de Dumnezeu,

Cu toţii întâlnim foarte mulţi oameni în dru-
mul vieţii noastre. Unii sunt creştini practicanţi, 
alţii nu! Unii sunt martori autentici ai credinţei, 
alţii nu! Unii sunt de apreciat cum îşi trăiesc 
credinţa, alţii nu! Oprindu-ne numai în faţa celor 
care „sunt creştini practicanţi”, „sunt martori 
autentici ai credinţei” şi „sunt de apreciat cum îşi 
trăiesc credinţa”, descoperim „un alt mod” de a 
înţelege viaţa în profunzimea şi complexitatea ei 
şi vedem „altfel” ceea cu nu funcţionează bine! 
Din acest motiv, îndrăznesc să spun:

Cred în „credinţă”. 
Cred că numai credinţa în Dumnezeu 
alungă din sufletul omului nesiguranţa 
şi oferă speranţă şi optimism. 
Cred că omul se poate realiza pe deplin 
atunci când se încrede în Dumnezeu 
şi se poate împlini cu adevărat 
atunci când îl iubeşte pe aproapele 
asemenea lui Dumnezeu. 
Cred că numai credinţa în Dumnezeu 
îl conduce pe om la fapte concrete de iubire.

Nu cred în „idolii moderni”...
Nu cred că idolii pot oferi o şansă omului.
Nu cred că idolii vor trăi veşnic în viaţa cuiva.
Nu cred că idolii îl vor înlocui vreodată pe Dum-
nezeu.

Cred în libertate. 
Cred că Dumnezeu l-a creat liber pe om 
pentru ca acesta să ajungă liber la El. 
Cred că cine se împrieteneşte cu Isus 
este cu adevărat liber. 
Cred că libertatea oferă omului 
fantezie pentru a cânta zi şi noapte lui Dumnezeu.

Nu cred în minciună.
Nu cred că minciuna este o armă pentru a învinge 
în situaţiile simple sau complicate ale vieţii.
Nu cred că minciuna locuieşte în acelaşi suflet 
împreună cu Adevărul.
Nu cred că minciuna poate aduce unui popor 
prosperitate şi fericire.

Pr. Daniel BULAI 

Gândul meu pentru tine/riFestivalul credinţei
„Să redescoperim bucuria şi entuziasmul întâlnirii cu Cris-

tos pe  drumul credinţei!” Acesta este îndemnul pe care ar trebui 
să-l urmăm în acest An al credinţei. Ca o dovadă a trăirii acestei 
bucurii, vă invităm sâmbătă, 9 februarie, începând cu ora 11.30, 
la Teatrul Evreiesc de Stat din Bucureşti, la FESTIVALUL 
CREDINŢEI. La acest eveniment organizat înaintea începerii 
Postului Mare, tinerii parohiilor din Bucureşti vor transpune 
„Bucuria Credinţei” prin momente artistice, prin scenete, prin 
dansuri şi cântece. În felul acesta, vom avea posibilitatea să 
experimentăm bucuria fiecărui grup de tineri şi să o împărtăşim 
pe cea proprie. Vă aşteptăm cu drag!

Roxana MARIN

Ziua Mondială a Tineretului,  
Rio de janeiro – 2013

În anul 1984, peste 300.000 de tineri din întreaga lume s-au 
adunat în Duminica Floriilor în Piaţa Sfântul Petru din Roma 
pentru a sărbători Jubileul Internaţional al Tineretului. În felul 
acesta, ei răspundeau la invitaţia făcută de Sfântul Părinte Papa 
Ioan Paul al II-lea de a celebra Anul Sfânt al Răscumpărării  
1983/1984.

Copleşit de numărul impresionant de participanţi, în sâmbă-
ta dinaintea Floriilor, Sfântul Părinte s-a adresat tinerilor astfel:

„Ce spectacol fantastic este prezentat pe această scenă prin 
faptul că v-aţi adunat astăzi aici! Cine a spus că tineretul de azi 
şi-a pierdut simţul valorii? Este oare adevărat că nu ne putem 
baza pe ei?”.

În acel moment, Ioan Paul al II-lea a încredinţat tinerilor un 
simbol al iubirii lui Cristos pentru omenire „pentru a fi purtat în 
întreaga lume”: o cruce imensă din lemn, care ne este cunoscută 
sub numele de Crucea Zilei Mondiale a Tineretului. Şi astfel a 
început încercarea personală a Sfântului Părinte de a face ceva 
permanent din acea manifestare (numită Ziua Mondială a Tine-
retului) prin care tinerii şi-au exprimat credinţa în Dumnezeu.

Anul acesta, în perioada 23-28 iulie, se va celebra la Rio de 
Janeiro (Brazilia), cea de-a XXVIII-a Zi Mondială a Tineretu-
lui, cu tema : „Mergeţi şi faceţi ucenici din toate naţiunile” (cf. 
Mt 28,19). 

 Pe parcursul următoarelor luni, vom încerca să facem 
o scurtă descriere a acestei manifestări, pentru ca adolescenţii 
şi tinerii din Arhidieceza noastră să cunoască mai bine această 
acţiune pe care Biserica le-o dedică lor.

Claudiu ROZNOVSZKY
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UNIVERSUL FAMILIEI

Chipul lui Dumnezeu

Cu ocazia binecuvântării caselor, am fost invitat să intru 
într-o cofetărie pentru a mă ruga împreună cu persoanele 
care munceau în acel loc. Intrând în laboratorul cofetăriei, 
am întâlnit printre angajaţi persoane de diferite confesiuni. 
Pe neaşteptate, m-am găsit în faţa unui triplu refuz din par-
tea a două dintre ele: primul se referea la stropirea cu apă 
sfinţită; al doilea, la sărutarea crucii şi al treilea, la accepta-
rea imaginii lui Isus Pantocrator, dăruită familiilor în acest 
an dedicat credinţei. La baza refuzului a stat motivaţia că, 
în confesiunea căreia îi aparţin, orice fel de reprezentare a 
vreunui personaj biblic înseamnă idolatrie.      

La numai câteva zile după întâmplare am citit cateheza 
ţinută de Sfântul Părinte pe 16 ianuarie, din ciclul de ca-
teheze privitoare la Anul Credinţei, în care printre altele, 
aborda tema „căutării feţei lui Dumnezeu”. Papa Benedict 
constată că termenul faţă (panîm – în ebraică) apare de mai 
bine de 400 ori în Vechiul Testament, din care de 100 de ori 
cu referire la faţa lui Dumnezeu. 

Într-un prim moment, m-am gândit că atitudinea lor este 
reflexul accentului pus pe învăţăturile Vechiului Testament. 
Cartea Exodului (cap. 33) relatează dorinţa marelui profet 
Moise de a  vedea faţa lui Dumnezeu, dar care, totuşi, nu-i 
poate zări decât „spatele”.  Acelaşi loc biblic afirmă că Mo-
ise putea să-i vorbească lui Dumnezeu ca unui prieten „faţă 
în faţă”, şi cu toate acestea, nu putea să-i vadă chipul. Cred 
însă că pe lângă cultivarea transcendenţei lui Dumnezeu, 
care într-adevăr este mult dincolo de puterea de a vedea a 
ochilor trupeşti – e nevoie de ochii credinţei -, în atitudinea 
celor două persoane se reflectau urmele unui iconoclasm 
radical aprins în lumea apuseană încă din timpul Reformei 
protestante şi continuat în sânul unor comunităţi creştine 
care, chiar dacă au meritul de a cultiva cunoaşterea Cuvân-
tului lui Dumnezeu, sunt lipsite de sacramente, dar şi de 
forme de reprezentare ca icoane, statui. 

Întruparea Fiului lui Dumnezeu a schimbat nu numai 
modul de cunoaştere a lui Dumnezeu, dar a schimbat deo-
potrivă şi modul în care omul priveşte lumea, pe el însuşi, 
faptele sale în lume.  

Într-un fel sau altul, în orice religie, ceea ce este bănuit, 
ceea nu ce nu este materializat ori trăit în mod clar tinde, 
chiar dacă în mod nelămurit, să se împlinească într-un chip 
omenesc. Faţa, ochii, vocea, înfăţişarea unui om, a Dumne-
zeului-Om, a devenit cel mai propriu Cuvânt al lui Dumne-
zeu, gestul său cel mai personal, înfăţişarea sa. Iată de ce în 
cateheza sa, Papa reia cererea apostolului Filip „Arată-ni-l 
pe Tatăl”, la care Isus răspunde: „Cine mă vede pe mine îl 
vede pe Tatăl” (In 14, 8-9). Aşadar, Fiul este chipul Tatălui.

Ne-am putea întreba ce legătură există între această în-
văţătură din Noul Testament şi chipul lui Isus din icoane, ori 
imagini, ori statui; ce legătură există cu viaţa sacramentală?

Întruparea lui Cristos nu este o etapă ce trebuie depăşită. 
Dotat cu putere sufletească, imaginaţia fiind o  facultate a firii, 
omul se purifică de întinări prin rugăciune şi contemplaţie, 
printr-o viaţă de asceză. Cine reuşeşte să aibă o imaginaţie 
curăţită de păcat, vede în credinţă şi poate reprezenta ceea 
ce vede – aşa se naşte arta sacră. Aşa se nasc icoanele (alte 
reprezentări). A le refuza pentru simplul motiv de idolatrie 
poate fi un act de orgoliu şi de nerecunoaştere a umilinţei lui 
Dumnezeu care s-a făcut văzut în Isus. Imaginea, la fel ca şi 
cuvântul, devine o modalitate de a vorbi despre Dumnezeu şi 
de a avea în acelaşi timp acces la El. 

Sacramentele sunt deopotrivă rodul Întrupării şi al ale-
gerii lui Isus de a rămâne cu noi până la sfârşitul veacurilor. 

În încheiere, reiau un pasaj din cateheza Papei. „Întrea-
ga noastră existenţă trebuie să fie orientată spre întâlnirea 
cu Isus Cristos (…) Acest lucru este posibil numai dacă 
adevărata faţă a lui Isus ne-a devenit familiară în ascul-
tarea Cuvântului Său, în discuţia interioară, în intrarea în 
acest Cuvânt aşa încât realmente îl întâlnim şi, desigur, în 
Misterul Euharistiei (…). Euharistia este marea şcoală în 
care învăţăm să vedem faţa lui Dumnezeu, intrăm în raport 
intim cu El; şi, în acelaşi timp, învăţăm să ne îndreptăm 
privirea spre momentul final al istoriei, când El ne va sătura 
cu lumina feţei Sale”.

Pr. Fabian MĂRIUŢ
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Descoperă!

Credem că Anul credinţei ne dă şansa să vedem cu alţi 
ochi, cu ochii credinţei, lucrurile cele mai obişnuite şi pes-
te care trecem uşor  cu vederea. Afirmăm acestea plecând 
de la cuvântul „descoperă” pe care îl citim şi îl recitim în 
Casa Domnului, la biserica Sacre Coeur, încă din octom-
brie 2012. „Descoperă” a devenit un îndemn lăuntric şi îl 
asociem frumosului îndemn al Sfântului Părinte: „Poarta 
credinţei este mereu deschisă” (Porta fidei, nr. 1).  

„Descoperă” ne-a dat ocazia să facem un bilanţ sufle-
tesc la sfârşitul anului 2012.  Ne-am pus întrebarea: „În ce 
mod răspundem invitaţiei de a-l lăsa pe Isus să fie în cen-
trul vieţii noastre, al familiei noastre, al relaţiei noastre?”

Căutând să trecem prin poarta credinţei, am constatat 
că în viaţa noastră de cuplu avem mereu nevoie să des-
chidem ochii, să descoperim, să redescoperim bucuria, 
entuziasmul, credinţa. 

Înainte de toate, pentru a ne şlefui în iubire, căutăm 
să nu uităm că taina căsătoriei este un dar de la Cristos. 
Chiar avem un slogan în cuplu: „suntem două pietricele 
care se şlefuiesc reciproc în drumul spre Tatăl, care trece 
prin urmarea lui Isus”. 

Discutăm des despre viaţa noastră. Apoi seara, la masă, 
când ne adunăm după o zi de muncă, ne rugăm împreună 
şi povestim împreună. Aflăm mai mereu cu surprindere că  
unul dintre noi a descoperit ceva nou în ziua respectivă.  
Noutatea nu se referă neapărat la o informaţie, ci, mai 
ales, la cunoaşterea de sine, iar în calitate de părinţi, la o 
aprofundare a relaţiei cu copilul nostru. S-a întâmplat să 
realizăm şi faptul că pentru a descoperi ceva nou, e nevoie 
de mai puţin sau mai mult efort.

„Descoperă” se adresează şi statutului nostru de pă-
rinţi. În acest an, băiatul nostru urmează să susţină primul 
lui examen din viaţă – împlineşte 14 ani - şi are nevoie 
de ajutorul şi sprijinul nostru. Avem emoţii. E un efort 
suplimentar. Iar greutatea vine şi din faptul că trebuie să 
ţinem pasul cu exigenţele sale, să-i venim în întâmpinare, 
pentru ca la rândul său, să poată răspunde încercărilor şi 
provocărilor vieţii.

Apropo de educaţie! Părinţii au nevoie de aprecieri şi 
de încurajări ca şi copiii lor. În ultima vreme, am deve-
nit mai sensibili la ceea ce înseamnă munca de părinte. 
Ne bucură aprecierile făcute pe această temă. La rândul 
nostru, am devenit mai darnici cu aprecierile la adresa 
părinţilor care se zbat ca fiii lor să devină „oameni mari” 
nu doar la minte, ci şi la suflet. Credem că omenia e un 
lucru măreţ, iar atunci când e pusă în lumina credinţei lui 
Cristos, e îmbogăţită cu o sclipire de dumnezeire. 

În acest parcurs educativ, de drum în viaţă, încercăm 
să trăim cu simplitate şi intensitate lucrurile obişnuite. 

Plimbarea în natură, măcar o zi pe săptămână, lăsând la 
o parte tumultul vieţii profesionale, a devenit o ocazie de 
a fi recunoscători faţă de Dumnezeu care a făcut atâtea 
lucruri minunate. Iarba verde, florile, luciul apei, zăpada 
ne aduc bucurie. Simţim că acesta este un timp pentru 
noi. Am mai constatat că legătura cu natura e anticamera 
legăturii cu Isus de la Sfânta Liturghie. Plimbarea aprinde 
entuziasmul. Andrei s-a bucurat enorm când, mergând la 
săniuş, sania a fost trasă de câinele nostru de companie, 
un haski. Bucuria lui ne-a contagiat şi pe noi. Nu-i nevoie 
de  mari lucruri pentru a te bucura. Cu siguranţă e nevoie 
de simplitate.

Acest lucru îl cerem în rugăciune. Suntem conştienţi 
că Isus este sursa a toate.  „Descoperă” ne-a pus pe gân-
duri.  E asemenea invitaţiei de a fugi de rutină. Ne-am 
întrebat cum ne încurajăm reciproc în drumul de credinţă. 
Desigur, prin rugăciune. Legătura personală cu Isus este 
un dar pentru celălalt.

De la rugăciune, dorim să facem un salt la viaţa tai-
nică, la întâlnirea cu Isus în Sfânta Euharistie. În ziua de 
Crăciun, am luat parte la Sfânta Liturghie alături de fratele 
meu şi soţia sa, care locuiesc departe de Bucureşti. Ne-a 
rămas în memorie chipul iradiind de bucurie al Dianei, co-
pila lor, pentru faptul că s-a împărtăşit. Un copil de 14 ani 
ne-a făcut să cugetăm spontan la legătura noastră cu Isus 
din taina Euharistiei. Încheiem cu rugăciunea: „Doamne, 
umple-ne cu bucuria prezenţei tale şi dă-ne entuziasmul 
de a te urma!”

Andrei, Beti, Cornel BĂRBUŢ

„Să redescoperim bucuria şi entuziasmul întâlnirii cu Cristos  

pe drumul credinţei”
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  Oraşul Nalcik (dreapta jos) şi Caucazul aşa cum se vedea 
în fiecare dimineaţă senină.

Biserica Catolică în lume - 
Intermezzo

După ce timp de un an am urmărit în 
paginile Actualităţii Creştine prezenţa 
Bisericii Catolice în Orientul Apropiat şi în 
alte ţări musulmane ale Asiei de sud-vest, 
în acest număr, vom profita de mărturia 
unui martor ocular, Părintele Dan Suciu, 
întors nu de mult din Federaţia Rusă.

Actualitatea Creştină:  Părinte Dan, unde aţi fost, mai 
exact, cât aţi stat acolo şi ce a suscitat această vizită?

 Părintele Dan: În septembrie 2009, am fost trimis la 
mănăstirea noastră din Caucazul de Nord. Am rămas acolo 
trei ani, într-o mică republică din Federaţia Rusă cu un 
nume incitant şi misterios: Kabardino-Balkaria. Am desco-
perit un colţ de lume despre care nu ştiam nimic. În capul 
meu, Rusia însemna ortodocşi, stepă şi frig. Ajuns acolo, 
am descoperit cu totul altceva: musulmani, munţi şi o climă 
temperată, ca la noi.

Munţii Caucaz se găsesc de cealaltă parte a Mării Ne-
gre, aproximativ pe aceeaşi latitudine cu Bucureştiul. Ei 
constituie astăzi frontiera sudică a Rusiei, despărţind-o de 
Georgia şi Armenia, foste republici ale URSS. De partea 
nordică a lanţului muntos, se află republicile caucaziene, 
făcând parte din Federaţia Rusă: Ţinutul Krasnodar, Kabar-
dino-Balkaria, Oseţia de Nord, Inguşeţia, Cecenia, Daghes-
tan etc. În majoritate, popoarele acestor republici sunt de 
religie musulmană. 

Istoria lor este punctată de trei perioade dramatice: 1) 
războiul de cucerire şi colonizare a Caucazului de către 
Rusia ţaristă (1816-1864); 2) deportarea de către Stalin, în 
1944, a câtorva popoare caucaziene în Siberia şi Kazahstan, 
precum şi reorganizarea administrativ-teritorială a întregii 
regiuni; 3) cele două războaie din Cecenia (1994-2000). 

Motivele acestor conflicte armate sunt multe şi complicate, 
dar mi-a rămas în minte titlul unei cărţi, foarte expresiv în 
această privinţă: „Caucazul – ţara poftită de toţi”.

Însă ceea ce m-a frapat înainte de toate, ca nou-sosit la 
poalele Caucazului, a fost frumuseţea extraordinară a ace-
lor locuri. Un lanţ muntos, cu vârfuri de 4-5.000 de metri 
înălţime, permanent înzăpezite, se întindea cât vedeai cu 
ochii la numai 50 de km de oraşul nostru. Astfel că aproape 
zilnic, după rugăciunea de dimineaţă, mergând spre casa 
Misionarelor Carităţii pentru a le celebra Liturghia, aveam 
ceva de contemplat chiar în mijlocul oraşului...

A.C.:  Cum e viaţa de parohie acolo?
Pr. Dan: Parohia noastră era o familie mică. Duminca, 

la Liturghie veneau cam 30 de persoane. De Crăciun şi de 
Paşti, vreo 80. Credincioşii aveau origini diverse: polonezi, 
nemţi, ucraineni, ruşi, kazahi, balkari etc. M-au primit cu 
bucurie şi au avut mereu multă răbdare cu mine. Nu ştiam 
nici o boabă ruseşte: a trebuit să mă pun pe învăţat. Am 
descoperit că rusa nu se poate învăţa în două luni, cum cre-
deam eu la început... Aşadar, catolicii noştri, ca, de altfel, 
kabarzii şi balkarii de acolo, au fost mereu de o ospitalitate 
la care nu aveai cum să rămâi indiferent.

Pe lângă parohia din oraşul Nalcik (capitala Kabardino-
Balkariei), mai aveam o filială într-un sat aflat la 45 de km, 
numit Blagoveşenka, adică Bunavestire. În ciuda numelui 
creştin, această parohie era şi mai mică.

A.C.: Cum se simte un preot şi călugăr, un lucrător în 
via Domnului, într-un context ca acela descris mai sus?

Pr. Dan: Numărul mic de credincioşi permitea şi crea o 
apropiere specială faţă de fiecare dintre ei. Fiecare avea un 
nume, un chip, o poveste. Ar trebui să spun câteva cuvinte 
despre Erkin şi Olga, foşti atei, membri ai Partidului Co-
munist, convertiţi de fiul lor, Saken, după ce se convertise 
el însuşi; despre Irina şi Igor, refugiaţi din Groznîi, mereu 
cu zâmbetul pe buze, deşi atunci când îmi mai povesteau 
prin ce trecuseră în timpul războiului din Cecenia, amuţeam 
pentru restul zilei; despre Tiotia Valea, care la cei 65 de ani 
petrecuţi în satul ei, era cea mai fidelă şi mai inteligentă la 

Interviu cu părintele Dan SUCIU 
din Comunitatea Sfântul Ioan
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lecţiile biblice, deşi văzuse prima dată în viaţa ei o Biblie 
de-abia acum 10 ani; Nastia, 11 ani, făcând mereu puţin pe 
supărata şi gata la orice oră de şotii, fără să ne vorbească 
niciodată despre tatăl ei, care era la închisoare. Şi aş putea 
continua...

Catolicii 
din Kabardino-Balkaria

Timp de trei ani, împreună cu ceilalţi trei fraţi din co-
munitate, am făcut ce am putut pentru aceste suflete. Am 
plantat, am udat,... fără rezultate majore. Adică numărul 
credincioşilor nu s-a dublat în această perioadă şi nici în 
viitor nu cred că se va întâmpla asta. Pe de altă parte, acolo 
vezi foarte clar că nu contează numărul şi că fiecare suflet e 
important, justifică deplin prezenţa noastră. La urma urmei, 
Cristos a murit pentru fiecare dintre ei.

Domnul ne-a dat regulat semne ale prezenţei şi ale lu-
crării sale în inimile acelor oameni, mai ales atunci când 
aveam mai mare nevoie de ele. Într-o perioadă mai „gri” 
(inevitabilă în Rusia...), mă gândeam la parabola fiului risi-
pitor şi mormăiam în sinea mea: „Doamne, de ce păcătoşii 
mari se întorc la Tine numai în Evanghelie, de ce nu se mai 
întâmplă şi azi aşa, să-i văd şi eu?” Exact în aceeaşi după-
amiază, un beţiv care juca table pe stradă, văzându-mă în 
haina călugărească, s-a apropiat să mă întrebe ce trebuie 
să facă pentru a fi iertat. Luptase ca soldat în războiul din 
Cecenia şi nu mai suporta tot ce avea pe suflet. Nefiind bo-
tezat, i-am vorbit de Cristos şi de botez, am zis o rugăciune 
şi l-am binecuvântat, chemându-l să treacă pe la parohie. 
Nu l-am mai întâlnit, dar în seara aceea am zis şi eu ca 
Iov: „Doamne, am vorbit fără să înţeleg nimic, mai bine 
tăceam!”

A.C.: Ce relaţii aţi avut cu cei de alte religii ori fără 
religie?

Pr. Dan: E bine de ştiut că islamul s-a generalizat şi s-a 
intensificat destul de recent la aceste popoare, de-abia la 
sfârşitul secolului XVIII. Pe de altă parte, Stalin a „botezat” 
fiecare republică cu o religie (ruşii - ortodocşi, caucazie-
nii - musulmani, calmîcii - budişti etc.), pentru o claritate 
mai mare şi un control mai uşor. De aceea, pe teren, mulţi 
sunt musulmani numai cu numele sau în virtutea tradiţiilor 
familiale, în realitate, fiind într-o căutare spirituală sau, pur 
şi simplu, atei. 

Prietenia ne-a deschis multe porţi. E vorba de o ati-
tudine interioară de respect reciproc absolut. Aceasta nu 
ne-a împiedicat să ne mărturisim credinţa, atunci când era 
cazul. Dar nu eram acolo ca să le schimbăm obiceiurile, 
nici pentru nişte convertiri superficiale. Am încercat să fim 
pentru ei o prezenţă a lui Cristos, să trăim împreună cu ei 
viaţa lor, cu bucuriile şi greutăţile ei, şi să-i slujim pe cei 
câţiva catolici care nu avuseseră zeci de ani preoţi. Această 
prezenţă gratuită şi această slujire au fost mereu apreciate. 
Ţin minte cum în timpul unei vizite la moscheea din Nalcik, 
un tânăr musulman ne-a luat apărarea în faţa altuia care de-
venea agresiv în cuvintele sale. Îi spunea, deci, acestuia din 

urmă: „Lasă-i în pace, căci surorile Misionare se ocupă de 
persoane pe care nu vor să le ajute nici musulmanii, nici 
spitalele, nimeni. Când au cazuri imposibile, spitalele le 
trimit la surori.” Aşa şi era. De câteva ori, chiar miliţienii 
înşişi i-au adus pe cei de pe stradă la surori... 

Apoi, când exista încredere, când exista un contact per-
sonal, discuţiile se legau uşor şi deveneau repede profunde, 
căci oamenii de acolo caută, au întrebări despre religie, 
despre Isus, despre creştinism, despre islam. 

Expediţie comemorativă a primei ascenisuni a Elbrusu-
lui (5.642m, vârful Europei). 150 km străbătuţi călare de 
un grup de kabarzi, cazaci, polonezi, francezi, musulmani, 
ortodocşi şi catolici.

Nu am ascuns niciodată faptul că eram catolici, dimpo-
trivă, eram, împreună cu Misionarele Carităţii, singurii care 
purtam haina religioasă prin oraş. Nu am avut nici ocazia 
(nici curajul) să predicăm prin pieţe, precum Paul la Efes... 
Dacă am ajutat însă vreun prieten caucazian, prin prezenţa 
şi cuvintele noastre, să fie puţin mai aproape de Dumnezeu, 
să descopere o altă faţă a creştinismului şi a Bisericii, cred 
că nu ne-am pierdut timpul.

A.C.: Cu ce stare de spririt aţi revenit în România şi ce 
le recomandaţi credincioşilor de aici?

Pr. Dan: Am revenit în primul rând bucuros de tot ce 
am descoperit şi primit acolo. Nu sunt doar amintiri, căci 
aceşti oameni (catolici şi necatolici) continuă să trăiască de 
cealaltă parte a Mării Negre, într-o republică în care viaţa 
nu e roz în fiecare zi. Mă gândesc cum pot păstra legătura 
cu ei, măcar din când în când. Nu e simplu, deoarece la 
mănăstirea din Bucureşti ritmul e susţinut. Dar de acum nu 
mai pot ignora existenţa lor. 

Aş încheia cu câteva intenţii de rugăciune pentru citi-
tori. În primul rând, pentru catolicii din Kabardino-Balkaria 
şi pentru toţi cei de acolo, care nu îl cunosc pe Cristos. În 
al doilea rând, pentru vocaţii la preoţie în Rusia. Episcopul 
locului, PS Clemens Pickel, cu greu găseşte preoţi pentru 
toate parohiile. (Apropo, dacă vreun confrate preot care ci-
teşte acest interviu simte o chemare spre misiune în Rusia, 
„să nu vă împietriţi inima ca la Meriba”...) În al treilea 
rând, pentru pacea în acea regiune. 

A.C.: Vă mulţumim.
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Reluăm în acest număr un aspect al discuţiei începute în 
numărul trecut la rubrica noastră, şi anume problema prezen-
ţei Sfinţilor ortodocşi în calendarele romano-catolice. 

Trebuie să observăm mai întâi că, în privinţa sfinţilor care 
au trăit înainte de Marea schismă din 1054, în general nu 
sunt probleme: numeroşi sfinţi răsăriteni apar în calendarul 
romano-catolic (de pildă, Sfinţii Ciril şi Metodiu sunt cinstiţi 
chiar ca patroni ai Europei) şi sfinţi occidentali sunt prezenţi 
în calendarul ortodox (dintre care chiar numeroşi Papi).

Există unele excepţii de la acest consens: de pildă, Sfântul 
Augustin de Hippona apare în sinaxarul ortodox (15 iunie) 
cu titlul de „Fericit“, probabil datorită faptului că părerile 
teologilor răsăriteni referitoare la valoarea lui Augustin ca 
Părinte al Bisericii şi la receptarea lui în ortodoxie sunt foar-
te împărţite. Totuşi, de remarcat că în Biserica ortodoxă nu 
există împărţirea între „Sfinţi“ şi „Fericiţi“, iar acesta este 
singurul caz unde apare titlul de „Fericit“. Ce-i drept, în ca-
lendarul ortodox român, şi Ieronim este numit tot „Fericit“; 
însă calendarele şi cărţile liturgice ale altor Biserici ortodoxe 
îl numesc „Cinstitul nostru părinte purtător de Dumnezeu, 
Ieronim“.

De partea cealaltă, avem problema împăratului Constan-
tin cel Mare, care a trăit înainte de schismă şi este cinstit ca 
Sfânt în Biserica răsăriteană, nu însă şi în cea romano-catoli-
că. Constantin este menţionat ca Sfânt în Acta Sanctorum (la 
21 mai). Această enciclopedie nu este normativă din punct 
de vedere liturgic; Martirologiul roman nu-l menţionează, în 
primul rând datorită faptului că în occident nu există sufi-
ciente dovezi ale cultului său public, iar în al doilea rând, 
probabil datorită laturilor întunecate ale vieţii sale. Deşi 
acestea au fost exagerate de scriitori ostili creştinismului, iar 
Constantin avea nu puţine calităţi nobile, totuşi unii speci-
alişti sunt de părere că „lipseşte încă mult pentru ca viaţa 
sa să slujească drept pildă a desăvârşirii creştine“ (Wetzer 
– Welte, Kirchenlexikon, s.v.).

Cu toate acestea, Constantin cel Mare apare în calenda-
rul greco-catolic şi în cel al altor Biserici orientale catolice; 
aşadar, o parte a Bisericii catolice îl cinsteşte ca Sfânt, iar 
alta nu. Oricât ar părea de ciudată această situaţie, ea nu este 
însă de mirare, deoarece o întâlnim în mod obişnuit în cazul 
oricărui „Fericit“: beatificarea comportă limitarea cultului la 
o anumită regiune, în timp ce doar canonizarea extinde acest 
cult al unui Sfânt la întreaga Biserică.

Pornind de la un fapt ca cel de mai sus, putem trece mai 
departe, la poziţia sfinţilor care au trăit după Marea schis-
mă de la 1054. Pe de o parte, trebuie să ţinem seama că 
„dat fiind că cinstea pe care o arătăm sfinţilor este o anume 
mărturisire a credinţei prin care credem în slava sfinţilor, 
trebuie să fim încredinţaţi, cu evlavie, că nici în privinţa 

acestei judecăţi, Biserica nu poate greşi“ (Toma de Aquino, 
Quaestiones de quolibet IX, q. 8). Prin urmare, deşi părerile 
teologilor sunt împărţite pe această temă, canonizarea unui 
Sfânt sau recunoaşterea acesteia ar putea fi o chestiune ce 
angajează infailibilitatea Bisericii sau a Sfântului Părinte. 

Înscrierea unui nou Sfânt în calendar sau în Martirologiul 
roman se face, de regulă, în urma beatificării sau canonizării. 
Excepţii de la această regulă este însă cazul Sfinţilor din 
vechime, înaintea introducerii rânduielii de canonizare aşa 
cum este cunoscută astăzi — situaţie în care este importantă 
existenţa cultului din vremuri imemoriale —, sau situaţia 
„echivalării canonizării“. Aceasta din urmă are loc atunci 
când Papa, omiţând procesul canonic şi diferitele ceremonii 
legate de acesta, dispune ca anumiţi slujitori ai lui Dumne-
zeu să fie cinstiţi în Biserica Universală, mai ales în situaţiile 
în care aceste persoane au fost venerate de multă vreme, iar 
virtuţile lor eroice — sau martiriul —, precum şi minunile 
sunt relatate de surse istorice de încredere. Este cazul, de 
pildă, al Sfinţilor Romuald, Norbert, Bruno, Petru de Nola, 
Raymond Nonnatus, Ioan de Matha, Felix de Valois, Mar-
gareta a Scoţiei, Ştefan al Ungariei, Venceslau al Boemiei şi 
Grigore al VII-lea.

Dacă, aşadar, Sfântul Scaun a aprobat în decursul istoriei 
unirea unor Biserici răsăritene, acest lucru comportând şi 
continuarea respectivului rit liturgic, atunci preluarea calen-
darului ce putea cuprinde Sfinţi care au trăit după schismă 
poate fi văzută ca un act de „canonizare echivalentă“, aşa 
cum am amintit mai sus.

Acelaşi lucru este valabil şi în cazul preluării unor Sfinţi 
răsăriteni recenţi în Martirologiul roman (de pildă Ştefan 
din Perm şi Serghei de la Radonej). Aşadar, lipsa parcurgerii 
procesului canonic în Biserica Romano-Catolică nu este 
neapărat o piedică în recunoaşterea şi cinstirea unui sfânt.

Reamintim şi gândul Fericitului Ioan Paul al II-lea care 
sublinia că mărturia Sfinţilor depăşeşte graniţele unei con-
fesiuni creştine: „Ecumenismul sfinţilor, al martirilor, este 
poate acela care convinge cel mai mult. Împărtăşirea sfinţilor 
vorbeşte cu glas mai puternic decât aţâţătorii la dezbinare“ 
(Tertio millennio adveniente, nr. 37). 

Wilhelm TAUWINKL

Sfinţii răsăriteni în 
calendarul romano-catolic
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„Mergi şi fă şi tu la fel!” 
Samariteanul milostiv - aceasta este imaginea pe care Sfântul Părinte ne-o propune în acest an în Mesajul pentru  

Ziua Mondială a Bolnavului, ce se va desfăşura pe 11 februarie, în sărbătoarea Sfintei Fecioare de la Lourdes. „Parabola 
evanghelică [a samariteanului milostiv] relatată de Sfântul Luca se inserează într-o serie de imagini şi relatări din viaţa 
cotidiană, cu care Isus vrea să ne facă să înţelegem iubirea profundă a lui Dumnezeu faţă de orice fiinţă umană, în special 
atunci când se află în boală şi în durere. Însă, în acelaşi timp, cu cuvintele conclusive din parabola Samariteanului Milostiv, 
„Mergi şi fă şi tu la fel” (Lc 10,37), Domnul arată care este atitudinea pe care trebuie să o aibă fiecare discipol al său faţă de 
ceilalţi, îndeosebi dacă au nevoie de îngrijire. Este vorba de a lua din iubirea infinită a lui Dumnezeu, printr-o relaţie intensă 
cu El în rugăciune, forţa de a trăi zilnic o atenţie concretă, asemenea Samariteanului Milostiv, faţă de cel care este rănit în 
trup şi în spirit, faţă de cel care cere ajutor, chiar dacă este necunoscut şi lipsit de resurse”.

„Văzându-l, a trecut mai departe…”
Cum poţi să fii aproapele pentru ceilalţi este aspectul  

esenţial al parabolei, care trebuie înţeles şi asumat cum se 
cuvine şi în zilele noastre, când riscul de „a trece mai de-
parte” este atât de mare. De ce trecem mai departe? Pentru 
că nu suntem dispuşi să vedem sau pentru că vedem doar 
cu ochii, nu şi cu inima. Sau pentru că ne-am obişnuit cu 
superficialitatea, care ne face să privim de la distanţă sufe-
rinţa, crucile celorlalţi.

„Apropiindu-se, i-a legat rănile…”
„Apropierea” pe care o propune Evanghelia înseamnă 

atenţie faţă de toţi cei aflaţi în dificultate şi pe care viaţa 
ni-i scoate în cale. Să fii aproapele celorlalţi presupune să 
nu faci din asta o ştire, ci, cu discreţie, să foloseşti limbajul 
iubirii şi gesturi concrete. Să fii aproapele celorlalţi înseam-
nă să ai compasiune faţă de durerea celuilalt („compasiune” 
înseamnă a pătimi împreună cu, a suferi împreună cu celă-
lalt, încercând să-i alini suferinţa). Şi tocmai în „apropiere” 
sălăşluieşte compasiunea şi iubirea faţă de aproapele 

„Apropierea” este condiţia pentru ca iubirea să fie acti-
vă, pentru ca să „putem iubi cu fapta şi cu adevărul”; este 
punctul de plecare pentru toate gesturile celor care vor să 
intervină în vieţile celor aflaţi în suferinţă. „Apropierea” 
este cea care face ca iubirea să se facă utilă şi ca rănile 
aproapelui să fie oblojite şi poate chiar vindecate.

Mai există samariteanul milostiv?
Uitându-ne în jurul nostru, poate că suntem înclinaţi 

să spunem că nu mai există samariteanul milostiv; dar el 
există, doar că, aşa cum a fost întotdeauna, binele nu face 
zgomot.

Samariteanul milostiv al zilelor noastre poate fi consi-
derat tânărul care oferă cu disponibilitate din timpul său 
pentru a-i sluji în mod concret, plin de curaj, pe cei din 
ţările sărace, unde foamea, boala sau calamităţile naturale 
provoacă suferinţă şi disperare.

Samariteanul milostiv al zilelor noastre pot fi misionarii 
care încearcă să ducă Vestea cea Bună până la marginile 
lumii şi uneori plătesc cu viaţa mărturia lor despre Cristos.

Samariteanul milostiv al zilelor noastre pot fi persoanele 
consacrate care primesc şi îngrijesc pe semenii lor fără adă-
post, singuri pe lume sau abandonaţi.

Samariteanul milostiv al zilelor noastre pot fi toţi cei 

implicaţi în asociaţiile caritabile din lumea întreagă, care 
se străduiesc ca aproapele lor aflat în nevoi să aibă un viitor 
mai bun.

Samariteanul milostiv al zilelor noastre poate fi conside-
rat medicul sau lucrătorul sanitar care vede în cel suferind 
chipul lui Cristos şi-l îngrijeşte cu responsabilitate, dăruire 
şi dragoste.

Samariteanul milostiv al zilelor noastre poate fi soţul 
sau soţia care-şi poartă crucea căsniciei cu iubire, în ciuda 
indiferenţei, a posesivităţii, a dependenţelor sau chiar a 
agresivităţii partenerului.

Samariteanul milostiv al zilelor noastre poate fi preotul 
care-şi trăieşte vocaţia cu dăruire şi care, în sacramentul 
spovezii, ne spală de rănile păcatului, ne ajută să înţelegem 
unde am greşit şi să ne acceptăm limitele, ne oferă mângâ-
iere sufletească prin dezlegarea sacramentală.

„Mergi şi fă şi tu la fel!”
Dacă Evanghelia se adresează tuturor, înseamnă că în-

demnul final din parabola Samariteanului milostiv  „Mergi 
şi fă şi tu la fel!” nu este valabil doar pentru o elită, ci pentru 
toţi cei care ascultă şi primesc cuvântul Domnului.

Samariteanului milostiv poate să fie modelul oricăruia 
dintre noi de fiecare dată când suntem puşi în faţa unei 
alegeri care implică faptele noastre bune, adică urmarea 
poruncii iubirii. „Acum rămân acestea trei: credinţa, spe-
ranţa şi iubirea. Dar cea mai mare dintre toate acestea este 
iubirea”(1Cor 13,13).

Ceea ce putem noi să facem poate fi considerat doar 
o picătură într-un ocean. Dar refuzând să oferim partea 
noastră, care de multe ori poate să ni se pară neînsemnată, 
oceanul va avea o picătură mai puţin. La sfârşit, nu vom 
fi judecaţi pentru operele măreţe pe care le-am realizat în 
timpul vieţii, ci „în amurgul vieţii noastre, vom fi judecaţi 
despre iubire” (Sfântul Ioan al Crucii).

Cristina ŞOICAN
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SFÂNTUL LUNII

Origini
S-a născut în Sudan, în anul 1869, şi a murit la Schio 

(Italia), în 1947. Floare africană, care a cunoscut chinurile 
răpirii şi ale sclaviei, s-a deschis în mod minunat spre har, 
lângă fiicele Sfintei Magdalena de Canossa, în Italia

Maica de culoare
La Schio, Vicenza, unde a trăit mulţi ani, mai este numi-

tă şi astăzi „Maica noastră de culoare”. 
Procesul pentru cauza ei de canonizare a început la 12 

ani după moarte şi la 1 decembrie 1978, Biserica a emis 
decretul cu privire la eroismul virtuţilor ei. Providenţa, 
„care are grijă de florile câmpului şi de păsările cerului”, a 
condus-o pe această sclavă din Sudan, prin nenumărate şi 
de nedescris suferinţe, spre libertatea umană şi cea a credin-
ţei, până la consacrarea vieţii întregi lui Dumnezeu, pentru 
venirea împărăţiei.

În sclavie
Bakhita nu este numele primit la naştere, de la părinţi. 

Experienţa teribilă prin care a trecut a făcut-o să-şi uite până 
şi numele. Bakhita, care înseamnă „cea norocoasă”, este 
numele pe care i l-au dat răpitorii. Vândută şi revândută de 
mai multe ori în pieţele de la El Obeid şi de la Khartoum, 
a cunoscut umilirea, suferinţele fizice şi morale ale sclaviei

Spre libertate
În capitala Sudanului, Bakhita a fost cumpărată de con-

sulul italian Callisto Legnani. Pentru prima dată de când 
fusese răpită, a observat că nimeni, în timp ce-i ordona 
ceva, nu mai folosea biciul; dimpotrivă, era tratată într-o 
manieră plăcută şi cordială. În casa consulului, Bakhita a 
cunoscut seninătatea, afecţiunea şi momente de bucurie, 
chiar dacă acestea rămâneau umbrite de dorul după propria 
familie, pierdută poate pentru totdeauna. Situaţia politică 
l-au constrâns pe consul să plece în Italia. Bakhita a cerut 
şi a obţinut permisiunea de a pleca cu el şi cu un prieten al 
acestuia, Augusto Michieli.

La Genova, Bakhita a rămas la familia Michieli, iar 
când s-a născut fiica, Mimmina, Bakhita i-a devenit doică 
şi prietenă. Constrânşi de afaceri să plece în Africa, soţii 
Michieli  le-au încredinţat pe Mimmina şi Bakhita surorilor 
canossiene din Institutul Catecumenilor de Veneţia. Aici, 
Bakhita a cerut şi a obţinut harul de a-l cunoaşte pe acel 
Dumnezeu pe care încă de copilă „îl simţea în inimă, fără 
să ştie cine este”. „Văzând soarele, luna şi stelele, îmi spu-
neam în mine însămi: «Cine este Stăpânul acestor lucruri 
frumoase?» Şi aveam o mare dorinţă de a-l vedea, de a-l 
cunoaşte şi de a-i aduce laudă”.

Fiica lui Dumnezeu
După câteva luni de catecumenat, Bakhita a primit sa-

cramentele iniţierii creştine şi un nume nou, Iosefina. Era 9 
ianuarie 1890. În acea zi, nu ştia cum să-şi exprime bucuria. 

Ochii ei mari şi expresivi străluceau, arătând o emoţie in-
tensă. Ulterior, a fost văzută deseori sărutând baptisteriul şi 
spunând: „Aici am devenit fiica lui Dumnezeu!”

Când doamna Michieli s-a întors, Bakhita, cu hotărâre 
şi curaj neobişnuite, şi-a exprimat voinţa de a rămâne cu 
surorile canossiene şi de a-l sluji pe acel Dumnezeu care 
îi dăduse atâtea dovezi de iubire. Tânăra africană, de acum 
majoră, se bucura de libertatea de acţiune pe care i-o asigu-
ra legea italiană.

Fiica Magdalenei
Iosefina Bakhita a rămas în catecumenat; iar la 8 decem-

brie 1896, se consacra pentru totdeauna lui Dumnezeu.
Pentru mai bine de 50 de ani, această umilă fiică a cari-

tăţii va fi martoră a iubirii lui Dumnezeu, oferindu-şi toată 
viaţa prin slujiri dintre cele mai diferite, în casa de la Schio: 
a fost bucătăreasă, responsabilă cu lenjeria, croitoreasă, 
portăreasă. Când s-a dedicat acestei slujiri din urmă, mâi-
nile ei se aşezau cu blândeţe mângâietoare peste capetele 
copiilor ce frecventau şcolile institutului. Vocea ei plăcută, 
care avea inflexiunile şi ritmul muzicii ţării sale de origine, 
le era dragă celor mici, îi întărea pe cei săraci şi suferinzi, îi 
încuraja pe cei care băteau la poarta institutului.

Martoră a iubirii
Smerenia, simplitatea şi zâmbetul ei permanent au cu-

cerit inima tuturor locuitorilor din Schio. Surorile o stimau 
pentru bunătatea ei inalterabilă şi pentru dorinţa profundă 
de a-l face cunoscut pe Domnul.

„Fiţi buni, iubiţi-l pe Domnul, rugaţi-vă pentru cei care 
nu-l cunosc. Dacă aţi şti cât de mare este harul de a-l cu-
noaşte pe Dumnezeu!”. 

Bătrâneţea i-a adus Bakhitei o boală lungă şi dureroasă; 
dar ea a continuat să dea mărturie despre credinţă, despre 
bunătate şi speranţă creştină. Celor care o vizitau şi o în-
trebau cum se simte, le răspundea surâzând: „Cum vrea 
Stăpânul meu”.

Ultima încercare
În timpul agoniei, a retrăit momentele teribile ale sclavi-

ei; de mai multe ori a rugat-o pe infirmiera care o îngrijea: 
„Slăbeşte-mi lanţurile, sunt grele!” 

Sfânta Fecioară a fost cea care a eliberat-o de orice 
durere. Ultimele ei cuvinte au fost: „Maica Sfântă! Maica 
Sfântă!”, în timp ce ultimul său zâmbet dădea mărturie des-
pre întâlnirea cu Mama lui Dumnezeu. 

Bakhita s-a stins la 8 februarie 1947, în casa din Schio, 
înconjurată de comunitatea adunată în lacrimi şi în rugă-
ciuni. O mulţime de oameni s-a revărsat îndată în casa 
institutului, pentru a o vedea pentru ultima dată pe „sfânta 
maică de culoare” şi pentru a cere protecţia cerului prin 
mijlocirea ei. Faima ei de sfinţenie s-a răspândit repede pe 
toate continentele.

(Adaptare după www.vatican.va)

SFÂNTA BAKHITA (1868-1947)
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ȘTIRI

ROMÂNIA: Calendar şi agendă 
liturgică pe 2013 pentru Android
În 2012, Catholica.ro publica pentru 

prima oară două aplicaţii pentru Android: 
un calendar romano-catolic în colaborare 
cu Editura Presa Bună din Iaşi, şi unul gre-
co-catolic, în colaborare cu Editura Viaţa 
Creştină din Cluj-Napoca. Colaborarea a 
continuat şi în acest an, calendarele fiind 
actualizate pentru 2013, dar pe lângă apli-
caţiile tip calendar (care reproduc în prin-
cipiu calendarul de perete, dar cu indicarea 
lecturilor pentru fiecare zi) apărând zilele 
acestea şi aplicaţii tip agendă liturgică. 
Acestea includ informaţii liturgice, con-
form fiecărui rit, pentru fiecare zi, respectiv 
textele integrale ale lecturilor.

Agenda liturgică pentru ritul latin sau 
bizantin vine nu doar în ajutorul preoţilor, 
ci şi al credincioşilor, care pot astfel să 
citească zi de zi lecturile liturgice. Aplica-
ţiile tip agendă permit setarea dimensiunii 
caracterului folosit la afişare.

Catholica.ro îşi propune să ofere aces-
te aplicaţii şi pentru iOS (iPhone şi iPad), 
într-un viitor apropiat, precum şi extinde-
rea gamei de aplicaţii.

VATICAN: Patriarhul maronit 
Card. Raï va redacta textele 
pentru Calea Crucii 2013 
Papa, în amintirea călătoriei în Liban, 

din septembrie anul trecut, şi pentru a 
invita întreaga Biserică să se roage pen-
tru Orientul Mijlociu, pentru probleme 
şi comunităţile creştine din această zonă, 
prin cardinalul secretar de stat Tarcisio 
Bertone, l-a invitat pe Patriarhul maronit 
Bechara Boutros Raï să redacteze textele 
pentru Calea Crucii din Vinerea Sfântă de 
la Coloseum, din acest an. 

MAREA BRITANIE: Episcopii resping categoric căsătoriile gay
„Este profund dezamăgitor, dar nu neaşteptat, faptul că guvernul a ales 

să continue cu introducerea unei legi care schimbă definiția căsătoriei. 
Împreună cu alte persoane de toate credințele şi cu necredincioşi,  ne vom 
opune cu tărie acestei legi”, a afirmat Arhiepiscopul Peter Smith, vice-
preşedinte al Conferinței episcopale din Marea Britanie. Într-un comu-
nicat de presă al Conferinței episcopale britanice, Arhiepiscopul arată că 
„căsătoria are o identitate distinctă de orice altă relaţie umană, indiferent 
de iubirea sau implicarea investite. Căsătoria este şi a fost mereu uniunea 
dintre un bărbat şi o femeie pentru iubire şi sprijin reciproc, deschisă spre 
procreare”. „Problema fundamentală cu legea despre căsătoriile homose-
xuale constă în schimbarea radicală a semnificaţiei căsătoriei pentru toţi 
şi, în acest fel, va duce la sărăcirea de semnificaţie a binelui comun”, a 
mai spus Arhiepiscopul.

ISRAEL: Arhivele arheologice disponibile online
În februarie a.c. vor fi deja disponibile pe internet arhivele arheologice 

israeliene, după cum a anunţat Autoritatea israeliană pentru antichităţi (AIA). 
Mii de documente referitoare la descoperirile arheologice din Israel din ulti-
mii 100 de ani vor putea fi consultate în reţea. AIA a utilizat scannere speciale 
pentru salvarea de hărţi, scrisori, proiecte şi alte documente conservate la 
Ierusalim şi Acri, datând din perioade precedente Mandatului britanic (1919-
1948). Pe portal vor putea fi consultate, de exemplu, planurile arhitecturale 
ale Bazilicii Sfântului Mormânt, de după cutremurul din 1927, hărţi ale 
spionajului britanic datând din Primul Război Mondial şi proiecte din 1870 
referitoare la clădiri de pe Muntele Templului. Patrimoniul documentar este 
păstrat în Muzeul Rockefeller din Ierusalim.

INDIA: 135 de atacuri împotriva 
creştinilor, în 2012
În decursul anului 2012 s-au înregistrat 

în mod oficial 135 de atacuri împotriva 
creştinilor din India, aşa cum rezultă din-
tr-un raport primit de Agenția Fides. Con-
form raportului, cele mai multe cazuri de 
persecuție au avut loc în statul Karnataka 
(în India centrală), cu 41 de cazuri, urmat 
de Orissa, cu 16, Tamil Nadu, cu 15 ca-
zuri, Madhya Pradesh, cu 14. „Persecuția 
ne permite să participăm la suferințele lui 
Cristos, să ducem o viață curată şi să ves-
tim Evanghelia”, au afirmat reprezentanții 
cultelor religioase, cu ocazia celebrării 
Zilei martirilor.

HONG KONG: Ziua Voluntariatului
La Hong Kong a fost celebrată de curând Ziua Voluntariatului, promo-

vată de comisia diecezană pentru pastorația sanitară. La eveniment au luat 
parte 300 de persoane, printre care operatori sanitari și voluntari, care au 
reflectat împreună, în Anul Credinței, asupra temei „Iată-mă, trimite-mă 
pe mine”. Programul Zilei Voluntariatului a cuprins o celebrare euharis-
tică prezidată de episcopul de Hong Kong, Cardinalul John Tong Hon, 
urmată de premierea a trei voluntari care s-au distins prin implicarea lor. 
Alți 113 voluntari au primit diploma de formare în pastorație sanitară. 
Comisia pentru pastorație sanitară, înființată în 1991, numără astăzi 353 
de operatori sanitari și voluntari înregistrați oficial, care lucrează în 30 de 
structuri medicale.

POLONIA: Întâlnirea Bisericilor din Europa 
pe tema „Credință şi religiozitate"
„Credință şi religiozitate într-o Europă în schimbare. Noile mişcări 

creştine din Europa: provocări sau oportunități?”, despre această temă vor 
discuta membrii Comitetului reunit al Conferinței Bisericilor Europene 
(KEK) şi Consiliul Conferințelor Episcopale din Europa (CCEE), în cadrul 
întâlnirii de la Varşovia din 4-6 februarie. Comitetul, instituit în 1972, este 
instanța cea mai înaltă a dialogului dintre responsabilii Bisericilor creştine 
din Europa, reprezentate de KEK, şi Biserica Catolică, reprezentată de 
CCEE. Comitetul se reuneşte de două ori pe an, iar cele două delegații sunt 
conduse de respectivii preşedinți: Card. Péter Erdő – CCEE, şi Mitropoli-
tul Emanuel al Franței, din partea Patriarhiei Ecumenic – KEK. În cadrul 
întâlnirii de la Varşovia, reprezentanții Bisericilor din Europa vor aborda 
relația, uneori dificilă, dintre Bisericile istorice şi noile comunități creştine. 
Vor interveni, printre alții, card. Angelo Bagnasco şi mitropolitul Iosif, din 
partea Patriarhiei Ortodoxe Române.
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Cardinalul ANGELO MARIA DOLCI
File de istorie
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S-a născut la 12 iulie 1867 la Civitella d'Agliano  (Italia ) şi a urmat studiile 
teologice la Roma, fiind sfinţit preot în anul 1890.

În anul 1900, a fost consacrat episcop, în anul 1906 arhiepiscop, iar în 1933, 
cardinal.

A lucrat în diplomaţia Sfântului Scaun, în calitate de nunţiu apostolic, în di-
verse ţări: Peru, Bolivia, Ecuador, Turcia. S-a remarcat în anii Primului Război 
Mondial, când, prin intervenţia Papei Benedict al XV-lea, i-a salvat pe prizonierii 
români aflaţi la San Stefano, lângă Istanbul.

În anul 1923, a fost numit nunţiu apostolic la Bucureşti, având un rol impor-
tant  în tratativele purtate de România şi Sfântul Scaun, pentru încheierea unui 
Concordat. În cei zece ani cât s-a aflat în România, a efectuat mai multe vizite 
canonice în diecezele catolice, având un rol deosebit în dezvoltarea Bisericii 
Catolice locale.

A murit la Roma, în anul 1939.

Sora Mary-Aloysius (Gertrude Philomena Kiernan) din Ordinul Sisters of Mercy (Surorile milostivirii), a trecut 
la cele veşnice în noaptea dintre 13 şi 14 ianuarie a.c., la vârsta de 89 de ani. 
Liturghia de înmormântare a avut loc pe 22 ianuarie, în biserica Sfânta Tereza a 
Pruncului Isus, din Bucureşti, şi a fost prezidată de PS Cornel Damian, Episcop 

Auxiliar de Bucureşti. Sora Mary-Aloysius a fost înmormântată în Cimitirul Bellu Catolic, în 
parcela maicilor.

* * *
Sr. Mary-Aloysius s-a născut în Irlanda, într-o familie numeroasă, cu 12 copii. La vârsta de 

17 ani, a decis să urmeze exemplul unei surori mai mari şi a intrat în Ordinul Sisters of Mercy, 
din Elgin, în Scoţia. La numele de soră a adăugat Aloysius, numele unuia dintre fraţii ei, care 
decedase în copilărie şi la care, probabil, ţinuse foarte mult. 

A studiat la Colegiul Craiglockhart din Edinburgh, iar mai apoi a predat în şcolile congre-
gaţiei din Elgin, Tomintoul, Buckie şi Keith. După ce a ieşit la pensie, a lucrat în East End din 

Londra, unde surorile milostivirii administrau o casă socială pentru tinere femei. În 1991, s-a mutat la Dundee şi, 
până în 2001, a fost superioara mănăstirii Lawside, devenind şi cetăţean de onoare al oraşului, în 2001.

Auzise deja despre situaţia din România şi despre copii orfani şi, împreună cu Sr. Marie-Therese (care a trecut 
la cele veşnice anul trecut, la vârsta de 92 de ani), a venit în România pentru a vedea personal cum pot da o mână 
de ajutor. Au înfiinţat fundaţia Lawside Romania Fund şi au început să se implice în ajutorarea copiilor internaţi la 
Spitalul Marie Curie (Budimex), a persoanelor foarte sărace, bolnave şi în etate, cărora le asigurau un prânz cald 
la domiciliu.

La Spitalul Marie Curie, „sister”, cum o numeau toţi, Sr. Mary-Aloysius a fost „îngerul copiilor abandonaţi”. 
Ultima vizită la spital a făcut-o chiar duminică, 13 ianuarie.

Dumnezeu să o odihnească în pace şi să o răsplătească cu viaţa veşnică!
(arcb.ro)

In memoriam

Exerciţii spirituale pentru anul 2013
Părinţii iezuiţi au dat publicităţii propunerile de exerciţii spirituale pentru anul 2013, ce se vor 

desfăşura la Centrul Spiritual Manresa din Cluj. În plus, faţă de propunerile de exerciţii oferite anul 
trecut, în acest an sunt două cursuri de exerciţii diferite: unul ţinut în limba engleză, de către Sr. 
Ruth Casey fcj, şi altul de exerciţii contemplative, ţinut de Pr. Mihai sj.

Pr. Jurek sj, directorul Centrului Spiritual Manresa, îi îndeamnă pe cei care intenţionează să facă 
exerciţii spirituale să participe la programul propus de la început şi până la sfârşit. Toate sesiunile 
de exerciţii vor începe cu Sf. Liturghie la orele 18:00 în prima zi şi se vor termina în dimineaţa ultimei zile. De asemenea, 
părinţii iezuiţi îşi exprimă disponibilitatea şi pentru alte solicitări de exerciţii spirituale, individuale sau în grupuri mici, 
în măsura posibilităţilor.

Programul exerciţiilor spiritual şi alte informaţii se pot obţine de pe site-ul: http://www.iezuiti.ro/cluj/activitati/






