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Luna mai a fost marcată de #gurile a doi martiri ai 
credinţei din Biserica noastră locală: Fericitul Vladimir 

Ghika, a cărui primă comemorare liturgică am celebrat-o 
la 16 mai, și Fericitul Anton Durcovici, beati#cat la Iași, în 
data de 17 mai.

Luna iunie este marcată de celebrarea liturgică a doi 
apostoli martiri, două coloane ale credinţei creștine: Sfântul 
Petru și Sfântul Paul. Un adevărat nor de martori – după 
expresia autorului Scrisorii către evrei (cf. Ev 12,1). În acest 
număr al revistei, vă invit să privim împreună la exemplul 
de credinţă al primului dintre cei doi: Sfântul Apostol 
Petru. Este, de altfel, personajul cel mai cunoscut și citat în 
scrierile neo-testamentare, după Isus. 

Petru era un evreu credincios și practicant, încrezător 
în prezenţa activă a lui Dumnezeu în istoria poporului său. 
Își dorea ca Dumnezeu să intervină în lume – o dorinţă care 
l-a împins să se ducă împreună cu Andrei, fratele său, până 
în Iudeea, ca să asculte propovăduirea lui Ioan Botezătorul. 
„Unul dintre cei doi, care îl auziseră pe Ioan [pe Ioan 
Botezătorul] și-l urmaseră [pe Isus] era Andrei, fratele lui 
Simon Petru. Acesta l-a întâlnit mai întâi pe fratele său, 
Simon, și i-a spus: «L-am găsit pe Mesia» – care, tradus, 
înseamnă Cristos – și l-a adus la Isus. Privindu-l, Isus i-a zis: 
«Tu ești Simon, #ul lui Ioan; tu te vei numi Chefa» – care 
înseamnă Petru” (In 1,40-42). 

Evangheliile vorbesc despre o primă chemare în viaţa 
lui Petru. Sfântul Luca relatează acest episod: Isus se a+a 
aproape de Lacul Genezaret și mulţimea se îmbulzea în 
jurul lui ca să-l asculte. Din cauza mulţimii, Isus se urcă 
în barca lui Petru pentru a învăţa mulţimile. Și astfel barca 
lui Petru devine catedra lui Isus. Când a terminat de vorbit, 
îi spune lui Simon: „«Înaintează în larg și aruncaţi-vă 
năvoadele...» «Învăţătorule, toată noaptea ne-am chinuit, 
dar nu am prins nimic. Însă la cuvântul tău voi arunca 
năvoadele»” (Lc 5,4-5). 

Simon pescarul se încrede în acest rabbi, care nu-i dă 
răspunsuri, ci îl invită să creadă. Reacţia lui în faţa pescuirii 
minunate e una de uimire și de neliniște: „Îndepărtează-te 
de mine, Doamne, căci sunt un om păcătos” (Lc 5,8). „Nu 
te teme, de acum înainte vei # pescar de oameni” (Lc 5,10), 
îi spune Isus, și Simon acceptă această chemare neașteptată, 
de a # făcut părtaș la această mare aventură: este generos, 
își dă seama de imperfecţiunile sale, dar crede în Cel care 
îl cheamă. 

De altfel, cea de a doua chemare a lui Petru – total 

diferită de prima – este strâns legată de actul de credinţă. 
La Cezareea lui Filip, Isus le pune ucenicilor o întrebare 
aparte: „Cine spune lumea că sunt eu?” (Mc 8,27). Lui Isus 
însă nu-i este su#cient răspunsul mulţimilor. De la cel care 
a acceptat să se implice într-o relaţie personală cu el, vrea 
și o luare de poziție personală. De aceea îi întreabă: „Dar 
voi, cine spuneţi că sunt eu?” (Mc 8,29) Petru e cel care 
răspunde și în numele celorlalţi: „Tu ești Cristos!”. Acest 
răspuns al lui Petru, care nu vine „de la carnea și sângele” 
lui, ci i-a fost dat de Tatăl care este în ceruri, poartă în sine 
viitoarea mărturisire de credință a Bisericii.

Această a doua chemare a lui Petru este asemănătoare cu 
aceea a lui Abraham: „Dacă vrea cineva să vină după mine, 
să renunțe la sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, căci cine 
vrea să-și salveze viaţa o va pierde; cine, însă, își pierde viaţa 
pentru mine și pentru Evanghelie o va salva” (Mc 8,34-
35). Este legea exigentă a urmării lui Isus: trebuie să știi să 
renunţi, dacă este necesar, la lumea întreagă pentru a salva 
adevăratele valori, pentru a salva su+etul tău și al altora, 
pentru a salva prezenţa lui Dumnezeu în lume. 

La Cezareea, prin cuvintele sale: „Tu ești Cristos!”, Petru 
începe mărturisirea de credinţă cristologică a Bisericii 
și devine glasul celorlalţi apostoli și al nostru. Asta nu 
înseamnă însă că Petru ar # înţeles deja misterul lui Cristos 
în toată profunzimea sa. Credinţa lui era încă o credinţă 
inițială, de început, o credinţă a+ată pe cale de maturizare; 
va ajunge la adevărata plinătate doar făcând experiența 
evenimentelor pascale. Însă, cu toate acestea, era deja un 
act de Credinţă în cineva, în Cristos. 

La fel și credința noastră este mereu o credinţă de început 
și trebuie să străbatem încă un drum lung. Esenţial este 
să avem o inimă deschisă și să ne lăsăm conduși de Isus, 
pentru că El nu doar cunoaște calea, ci este CALEA. 

Generozitatea în&ăcărată a lui Petru nu-l apără, însă, 
de momentele de slăbiciune omenească. Lucru pe care, 
de altfel, noi înșine îl putem recunoaște din experienţa 
propriei vieţi. Petru l-a urmat pe Isus cu entuziasm: a venit 
însă și momentul  în care a cedat fricii și a căzut: și-a trădat 
Învăţătorul… Școala credinţei nu este un mare triumf, 
ci un drum presărat cu suferinţe și iubire, cu încercări și 
mărturisiri de credinţă pe care trebuie să le reînnoim zilnic. 

Să ne amintim, în acest sens, relatarea Evanghelistului 
Ioan: „După ce a stat la masă, Isus i-a spus lui Simon Petru: 
«Simon, #ul lui Ioan, mă iubești mai mult decât aceștia?» 
El i-a zis: «Da, Doamne, tu știi că te iubesc». El i-a spus: 
«Paște mielușeii mei!» El i-a zis iarăși, a doua oară: «Simon, 
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Fiul lui Ioan, mă iubești?» El i-a spus: «Da, Doamne, tu știi 
că te iubesc». I-a zis: «Paște oile mele!» I-a zis a treia oară: 
«Simon, #ul lui Ioan, mă iubești?» Petru s-a întristat pentru 
că i-a zis a treia oară: «Mă iubești?» Și i-a spus: «Doamne, tu 
știi toate, tu știi că te iubesc». Isus i-a zis: «Paște Oile mele!» 
(In 21,15-17). 

În acest text iese în evidenţă un joc de cuvinte foarte 
semni#cativ. În grecește verbul #leo exprimă iubirea de 
persoane, gingașă, dar nu deplină; în schimb, verbul agape 
semni#că iubirea fără rezerve, totală și necondiționată. 
Petru, după ce a cunoscut amara tristeţe a in#delităţii și 
drama propriei slăbiciuni, spune cu umilinţă: „Doamne, te 
iubesc cu săraca mea iubire omenească (#leo)”, el înţelegând 
că lui Isus îi este su#cientă săraca lui iubire, unica iubire de 
care Petru era capabil.

„Doamne, tu știi toate, tu știi că te iubesc!” S-ar putea 

spune astfel, că Isus s-a adaptat lui Petru, și nu Petru lui 
Isus! De aici se naște credinţa care îl face capabil de urmarea 
totală până la sfârșit. „Dar aceasta a spus-o, arătând cu 
ce moarte îl va preamări pe Dumnezeu. După ce a spus 
aceasta, i-a zis: «Urmează-mă!»” (In, 21,19). Din aceea zi, 
Petru l-a urmat pe Învăţător, având mereu conștiinţa clară a 
fărădelegii sale. Petru a ajuns să se încreadă în acel Isus care 
s-a adaptat la săraca lui capacitate de a iubi. 

Să primim cu inimă deschisă lecția de credință oferită 
de Sfântul Petru, dând și noi mărturie despre Cristos în 
viața de #ecare zi și, când vom # întrebați despre credința 
noastră (cf. Mc 8,29), să răspundem împreună cu Petru: „Tu 
ești Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu!” (Mt 16,16).

PS Cornel DAMIAN
Episcop auxiliar de București
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București, 3 iunie 2014 – În cadrul unei conferinţe 
de presă, ÎPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de 

București, a prezentat rezultatele unui studiu referitor la 
costurile reale necesare dezmembrării clădirii Cathedral 
Plaza și sesizarea DNA în privinţa faptelor cu caracter penal 
ale personalului Primăriei Municipiului București (PMB) 
în cazul clădirii mai sus amintite, pentru infracţiuni de 
corupţie și obstrucţionare a Justiţiei.

Mons. Ioan Robu a arătat că există mai multe studii de 
specialitate privind modul de dezmembrare a Cathedral 
Plaza, „dintre care două realizate chiar de compania 
Millenium Building Development (MBD) care susțin în 
deplină concordanță că dezmembrarea este posibilă fără 
riscuri pentru clădirile înconjurătoare, inclusiv pentru 
Catedrala Sf. Iosif, dacă se iau măsurile curente pentru 
astfel de situații”.

Arhiepiscopia a comandat și a obţinut rezultatele unui 
studiu realizat de #rma germană Luxemburger Team 
GmbH, care i-a fost remis în data de 13 martie 2014.

Conform acestuia, Cathedral Plaza poate # dezmembrată,  
iar terenul poate # amenajat ca parc/spațiu verde, cu 
luarea măsurilor tehnice de siguranță adecvate la un cost 
al lucrărilor estimat la 7.389.180 euro. Suma este de câteva 
ori mai mică decât costurile enorme avansate de MBD cu 
scopul de a descuraja des#ințarea clădirii ilegale de către 
Primăria Capitalei.

Studiul amintit arată că riscurile posibile în astfel de situații 
pot # preîntâmpinate prin limitarea cursei macaralelor, 

astfel încât să nu survoleze Catedrala, demontarea în 
ordinea inversă montării fațadei și a structurii metalice, 
prin tăierea în bucăți de maxim 2 x 2 m (4 mp) a planșeelor 
de beton, prin folosirea de plase de protecție, tobogane și a 
altor metode care asigură protecția bunurilor și persoanelor 
a+ate în apropierea șantierului sau în interiorul acestuia.

De asemenea, ÎPS Ioan Robu a anunţat faptul că ARCB 
a sesizat DNA în legătura cu activităţile cu caracter 
penal ale unor angajați ai PMB în cazul Cathedral Plaza, 
pentru infracţiuni de corupţie și obstrucţionare a Justiţiei. 
Plângerea a fost înregistrată la DNA cu numărul 7048/2014.

Prin acţiunile întreprinse de angajaţii PMB se urmărește 
lăsarea fără efecte a sentinţei de demolare a Cathedral 
Plaza și menţinerea unui prejudiciu al Municipalităţii, în 
valoare de circa șase sute de mii de dolari, care reprezintă 
contravaloarea vânzării către MBD a unei părţi din 
domeniul public (fostul parc de lângă Catedrala Sf. Iosif 
pe care se a+ă Cathedral Plaza). Noi considerăm că aceste 
fapte urmăresc înlesnirea obținerii unei eventuale decizii de 
intrare în legalitate a clădirii, ceea ce este imposibil într-un 
stat de drept.

Lipsa de apetit și acţiune a PMB pentru recuperarea 
domeniului public și respectarea deciziilor irevocabile va 
face și obiectul unei sesizări adresate Curții de Conturi.
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ARCB a reclamat la DNA angajați ai Primăriei Capitalei

Dezmembrarea CATHEDRAL PLAZA costă 7 milioane de euro


