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Vatican, 16 aprilie 2013
Don Julián Carrón
Preşedinte al Fraternităţii Comunione e Liberazione
Distinse Părinte,
Cu ocazia desfăşurării anuale a Exerciţiilor Spirituale ale Fraternităţii
Comunione e Liberazione, care vor avea loc la Rimini, cu tema «Cine ne
va despărţi de iubirea lui Cristos?», în cadrul Anului credinţei, Sfinţia Sa,
papa Francisc, doreşte să le adreseze organizatorilor şi numeroşilor participanţi salutul său cordial şi plin de bune urări. Exprimându-şi aprecierea
pentru lăudabila iniţiativă pastorală, Sfântul Părinte vă doreşte ca aceasta să trezească o reînnoită adeziune la Maestrul Divin şi o conştientizare
crescândă a faptului că Domnul e viu şi merge alături de noi şi, invocând
asupra voastră numeroase haruri cereşti, vă cere să îl amintiţi în rugăciune şi vă trimite din suflet, prin mijlocirea Fecioarei Maria, implorata
binecuvântare apostolică, menită să obţină întotdeauna un prolific progres
eclezial.
Cardinal Tarcisio Bertone, Secretar de Stat al Sfinţiei Sale

Vineri seara, 19 aprilie
La intrare şi la ieşire:
Wolfgang Amadeus Mozart, Concert pentru pian şi orchestră nr. 23 în la major, K 488
Wilhelm Kempff, pian
Ferdinand Leitner – Bamberger Symphoniker
Deutsche Grammophon

■ introducere

Julián Carrón

Nu noi suntem cei care construiesc Biserica, «Biserica nu începe cu ceea
ce „facem” noi»1, ne-a amintit Benedict al XVI-lea. Nu activitatea noastră
e cea care ne poate retrezi viaţa. De aceea, aşa cum era pentru discipoli,
şi în cazul nostru, cei reuniţi aici, în vederea începerii Exerciţiilor noastre
spirituale, ceea ce i se potriveşte cel mai bine sărăciei noastre, incapacităţii
noastre este faptul de a cere: să invocăm Spiritul astfel încât El să fie cel care
ne retrezeşte, care retrezeşte toată dorinţa noastră, toată aşteptarea noastră
a persoanei lui Cristos.
Discendi Santo Spirito
Salut pe fiecare dintre voi aici prezenţi, pe toţi prietenii care sunt în legătură
directă cu noi din douăzeci şi unu de ţări şi pe toţi cei care vor participa la
Exerciţii în următoarele săptămâni.
Încep prin citirea telegramei Sfântului Părinte: «Cu ocazia desfăşurării
anuale a Exerciţiilor Spirituale ale Fraternităţii Comunione e Liberazione,
care vor avea loc la Rimini, cu tema „Cine ne va despărţi de iubirea lui
Cristos?”, în cadrul Anului credinţei, Sfinţia Sa, papa Francisc, doreşte să
le adreseze organizatorilor şi numeroşilor participanţi salutul său cordial
şi plin de bune urări. Exprimându-şi aprecierea pentru lăudabila iniţiativă
pastorală, Sfântul Părinte vă doreşte ca aceasta să trezească o reînnoită adeziune la Maestrul Divin şi o conştientizare crescândă a faptului că Domnul
e viu şi merge alături de noi şi, invocând asupra voastră numeroase haruri
cereşti, vă cere să îl amintiţi în rugăciune şi vă trimite din suflet, prin
1
Benedict al XVI-lea, Meditaţia Sfântului Părinte în cursul primei Congregaţii Generale, a
celei de-a XIII-a Adunări Generale Obişnuite a Sinodului Episcopilor, 8 octombrie 2012.
[sursa: http://www.ercis.ro/actualitate/viata.asp?id=20121041]
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mijlocirea Fecioarei Maria, implorata binecuvântare apostolică, menită să
obţină întotdeauna un prolific progres eclezial. Cardinal Tarcisio Bertone,
Secretar de Stat al Sfinţiei Sale».
«Dar va mai afla oare Fiul omului credinţa pe pământ, când va veni?»2
Mi se pare că această frază exprimă mai bine decât oricare alta adevărata
problemă în faţa căreia se află fiecare dintre noi, în special în această perioadă. Şi cum am auzit-o de multe ori, riscul e ca imediat s-o trecem cu vederea, considerând-o un pic cam exagerată, o frază a lui Isus care, în fond,
nu ne priveşte, e ca şi cum am zice: «Dar ce legătură are tocmai cu noi? O
fi valabilă pentru alţii, necredincioşi sau agnostici. Dar pentru noi?». Şi aşa
arhivăm problema înainte de a începe.
Două rechemări însă ne arată că nu e în interesul nostru să facem o
astfel de mişcare. Prima rechemare a fost gestul săvârşit de către Benedict
al XVI-lea prin propunerea Anului credinţei: «Se întâmplă acum, nu
foarte rar, ca creştinii să fie în primul rând preocupaţi de consecinţele sociale, culturale şi politice ale angajamentului lor, continuând să se
gândescă la credinţă ca la o supoziţie evidentă a vieţii comune. De fapt,
această supoziţie nu doar că nu mai e ca atare, dar adesea e de-a dreptul
negată. În timp ce în trecut se putea recunoaşte un ţesut cultural unitar,
[...] azi pare să nu mai fie la fel, în marile medii sociale, pe motivul unei
crize profunde a credinţei, care a atins multă lume».3 Această criză dă
naştere unor semne tot mai clare chiar şi în teritorii rodnice – le spunea
tot Benedict al XVI-lea episcopilor italieni – care riscă astfel să devină un
«deşert neospitalier».4
Nouă ar trebui să ne fie familiare toate astea, deoarece mişcarea s-a născut chiar pentru a răspunde acestei provocări ce i-a fost făcută credinţei,
atunci când deşertul începea să dea primele semne. Câţi dintre noi nu au
ajuns aici din deşert şi au descoperit din nou valoarea creştinismului, chiar
în timp ce se aflau în neant!
Totuşi, asta nu poate să ne deruteze, ca şi cum problema ar fi deja
în urma noastră. Ne-o mărturiseşte următoarea scrisoare: «Munca pe care
ne-o propui în această perioadă mă provoacă să îmi pun o întrebare care
nu am crezut niciodată că ar fi cazul să mi-o pun, după aproape patruzeci
de ani de când fac parte din mişcare: dar eu cred sau nu? Ei da, dacă ar
Lc 18, 8.
Benedict al XVI-lea, Porta fidei, 2. Scrisoarea apostolică din 11 octombrie 2011.
4
Benedict al XVI-lea, Discurs ţinut cu ocazia Adunării Conferinţei Episcopale Italiene, 24
mai 2012.
2
3
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fi vorba de o teorie de repetat sau despre nişte principii de afirmat, nu ar
fi nevoie, ar fi suficient să învăţ discursul o dată pentru totdeauna şi apoi
să-l adaptez la diferitele situaţii, şi de multe ori chiar aşa şi este. În timp
ce pentru lumea de azi credinţa nu mai este o supoziţie evidentă, pentru
mine de multe ori riscă să fie doar o supoziţie evidentă, deja ştiută, scontată. Pentru o astfel de credinţă [redusă la atât] întrebarea este: dar eu cred
sau nu? Această întrebare are de multe ori în sinea ei o dâră de scepticism
sau de moralism, care în timp devin insuportabile. E ca şi cum, nefiind deajuns sau nefiind conştient de ceea ce mi s-a întâmplat şi continuă să mi se
reîntâmple, credinţa ar fi rezultatul a ceva ce trebuie să adaug sau să aplic
eu. E un efort sufocant».
Sau mai mult, scrisoarea ce urmează: «Dragă don Carrón, în timpul
întâlnirii grupului nostru de Şcoala de comunitate, unii dintre noi au
povestit despre experienţele lor. Toate intervenţiile povesteau despre o
anumită atitudine în faţa vieţii: cineva a povestit cum îşi îngrijeşte părinţii, cineva despre o atitudine diferită la servici, atitudine care îl făcea
să fie mai bucuros, cineva dădea o judecată asupra unui anumit tip de
experienţă. Toate lucruri frumoase şi interesante, dar care ar putea fi rodul unui efort intelectual sau moral. Ce legătură are deci experienţa creştină? Niciunul dintre noi nu pune în dubiu existenţa lui Dumnezeu, dar
unde este diferenţa? Oricine ar avea grijă de proprii părinţi, oricui poate
să-i iasă lucrurile bine la locul de muncă, toţi îşi doresc şi încearcă să se
poarte bine cu propriul logodnic sau soţ sau cu copiii. Mi se pare uneori
că se sare imediat la ceea ce vine după, la consecinţe. Dar atunci, din
fascinaţia creştinismului, de care vorbim de multe ori, ce mai rămâne?
Ce rămâne din fascinaţia pentru Cristos? În această perioadă am fost impresionată de lecturile de Paşti, care povestesc despre uimirea apostolilor
în faţa lui Isus înviat, şi propoziţia care se repetă tot timpul: „Şi crezură
în El”. Şi atunci ce diferenţă este între a fi nişte oameni de treabă şi un
creştinism în carne şi oase?».
Dacă credinţa devine doar o supoziţie evidentă sau e redusă la nişte
consecinţe etice, ce mai rămâne din fascinaţia pentru Cristos?
Ar trebui să le fim cu toţii recunoscători celor care, cum e această prietenă, ne pun o astfel de întrebare, ne constrâng să privim această întrebare,
nu se mulţumesc cu consecinţele, ci ne aruncă în faţă această întrebare.
A doua rechemare o primim chiar de la don Giussani, care nu a încetat niciodată să ne îndemne să nu luăm drept scontată credinţa. Motivul
e simplu: putem aparţine mişcării – spune – fără a avea o credinţă reală:
«Adevărata problemă a CL, astăzi, e adevărul experienţei sale şi deci, propria coerenţă cu originea. Printre noi există o atitudine datorită căreia ur6
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genţa principală este cum merg lucrurile, cum merge comunitatea, în timp
ce urgenţa trebuie să devină aceea de a-i da viaţă din nou unei sensibilităţi
faţă de adevărul experienţei mişcării. E nevoie ca CL să fie viaţă şi să nu rămână doar o schemă. [...] Îi putem aparţine mişcării, astăzi, fără ca aceasta
să implice o credinţă reală, fără ca viaţa oamenilor şi a comunităţii să fie
pusă în discuţie, fără convertire».5
Papa Francisc afirma de curând că, uneori «din superficialitate, uneori
din indiferenţă, [suntem] ocupaţi cu mii de lucruri pe care le considerăm
mai importante decât credinţa».6 Dar asta nu se întâmplă fără a determina
anumite consecinţe în viaţă. Şi pentru a ajuta pe fiecare dintre noi să îşi
dea seama de asta, don Giussani ne oferă, ca de obicei, indiciul cel mai răsunător al acestei situaţii: «Simptom[ul] [cel mai impresionant] al faptului
că predomină schema asupra vieţii este năucirea pe care o percepe adultul
atunci când este pus în faţa problemelor vieţii. Ca şi atitudine de fond,
adultul evită efortul unei întrupări a credinţei în viaţă şi nu se lasă pus la
înghesuială [...] de aceasta; sau în relaţia cu soţia, în educaţia copiilor, în
problema politică sau la servici, procedează făcând abstracţie de ceea ce
proclamă în viaţa de comunitate; în cel mai bun caz se erijează ca promotor
al iniţiativelor propuse de comunitate».7
Derutarea noastră, ca adulţi, în faţa problemelor vieţii este deci, după
don Giussani, strâns legată de efortul întrupării credinţei în viaţă. Dacă
credinţa nu e o resursă pentru a trăi greutăţile pe care suntem constrânşi
să le înfruntăm, la ce bun să credem? Ce înseamnă să avem credinţă? Don
Giussani are o judecată clară asupra situaţiei în care trăim: «Marea problemă a lumii de astăzi nu mai e o teoretizare interogativă, ci o întrebare
existenţială. Nu mai e: „Cine are dreptate?”, ci: „Cum reuşim să trăim?”.
Lumea de azi e readusă la nivelul meschinăriei evanghelice; pe vremea lui
Isus problema era cum se poate trăi şi nu cine are dreptate; cea din urmă
era problema scribilor şi a fariseilor. Această observaţie schimbă şi ordinea
preocupărilor noastre: trebuie să trecem de la o poziţie criticistă din punct
de vedere intelectual, la pasiunea faţă de ceea ce caracterizează omul de
astăzi: dubiul asupra existenţei, frica de a exista, fragilitatea vieţii, inconsistenţa propriei persoane, groaza de imposibil; oroarea disproporţiei dintre
«Il vero problema di CL è la verità della sua esperienza» [«Adevărata problemă a CL este
adevărul experienţei sale», n. tr.], sub îngrijirea lui L. Cioni, CL litterae communionis, nr.
4, aprilie 1977, p. 8.
6
Francisc, Audienţa generală, 3 aprilie 2013 [sursa: http://www.magisteriu.ro/audientagenerala-de-miercuri-3-apr-2013/]
7
«Il vero problema di CL è la verità della sua esperienza», op. cit., p. 8.
5
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sine şi ideal. Aceasta e esenţa problemei şi de aici se reporneşte pentru o
cultură nouă, pentru o criticitate nouă».8
Astăzi, aceste cuvinte au o importanţă şi mai mare decât atunci când au
fost rostite în îndepărtatul 1991. Această judecată a lui don Giussani identifică, de fapt, foarte bine, la ce nivel se plasează efortul de a trăi, acel efort
pe care Pavese îl descrie cu obişnuita sa genialitate: «Viaţa omului se dsfăşoară acolo jos, printre case, pe câmpuri. În faţa focului şi într-un pat. Şi
fiecare zi care răsare îţi pune în faţă acelaşi efort şi aceleaşi lipsuri. La urma
urmei e un dezgust [...]. E o furtună care preschimbă satele – nici moartea,
nici marile dureri nu descurajează. Dar efortul fără de sfârşit, efortul de a
sta treji din oră în oră, vestea răului celorlalţi, al răului meschin, supărător
ca muştele vara – aceasta e viaţa care îţi înmoaie genunchii».9 E greu de
descris drama vieţii cotidiene de o manieră mai acută şi mai pertinentă
decât aceasta. În fiecare zi acelaşi efort şi aceeaşi lipsă. Un efort interminabil, supărător, ca muştele vara. Acest cotidian este «viaţa care îţi înmoaie
genunchii». Până la urmă nu marile dureri sau moartea ne descurajează, ci
acest cotidian care ne înmoaie genunchii şi face ca viaţa să fie într-adevăr
dramatică.
Şi atunci, în faţa vieţii care îţi înmoaie genunchii (nu în gândurile noastre, în intenţiile noastre, în sentimentele noastre, în discuţiile noastre),
trebuie să verificăm credinţa: în faţa provocărilor realităţii! Don Giussani
nu renunţă niciodată; ne pune în faţa problemei în termeni existenţiali,
ne împiedică să trişăm în privinţa noastră şi a credinţei. Ne provoacă, spunând că, tocmai în faţa încercărilor vieţii se vede dacă suntem autentici
sau nu în credinţa noastră. «Acesta e [...] simptomul adevărului, al autenticităţii sau al lipsei acesteia în credinţa noastră: dacă în prim plan se
află într-adevăr credinţa sau predomină un alt fel de preocupare, dacă ne
aşteptăm într-adevăr totul de la faptul lui Cristos, sau ne şteptăm de la
acesta ceea ce hotărâm noi că aşteptăm, făcând din el, în ultimă instanţă,
un punct de pornire şi de sprijin al propriilor proiecte sau al propriilor
programe [care devin, aşadar, punctul de la care ne aşteptăm într-adevăr
totul!]. Legea dezvoltării spirituale, această lege dinamică a vieţii credinţei
noastre [...] este într-adevăr de o importanţă extremă pentru indivizi, la fel
ca pentru colectivitate; pentru colectivităţi, ca şi pentru indivizi. Este în
continuare adevărat că, pentru cel care îl înţelege pe Dumnezeu şi îl vrea pe
Dumnezeu, totul colaborează spre bine; şi e la fel de adevărat că, în greuăţi,
Coresponsabilitate. Extrase din dialogul cu Luigi Giussani la Consiliul internaţional al
Comunione e Liberazione – august 1991, Litterae communionis – CL, noiembrie 1991, p. 33.
9
C. Pavese, Dialoghi con Leucò [Dialoguri cu Leucò, n.tr.], Einaudi, Torino 1947, p. 165-166.
8
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iese la suprafaţă dacă tu îl vrei sau nu pe Dumnezeu [...] În faţa semnelor
de întrebare, a problemelor, a întrebării, a greutăţii iese la iveală ce anume
iubeşte omul. [...] Se vede dacă ceea ce căutăm este Cristos sau amorul propriu, afirmarea noastră, în orice valenţă a sa, sub orice faţetă a sa, se vede,
iese la suprafaţă, exact în clipa încercării şi a greutăţii».10
Anul acesta n-au lipsit deloc greutăţile, ba chiar dimpotrivă. Cu toţii le
avem în minte, începând cu dificultăţile generale datorate unei crize care
ameninţă mereu tot mai mult şi care are tot mai mare legătură cu fiecare
dintre noi, cu prietenii noştri, cu concitadinii noştri, şi mergând până la
dificultăţile care ne-au atins ca şi mişcare.
Ce anume a ieşit la iveală înfruntând aceste dificultăţi? La Ziua de
Început de an ne-am propus o ipoteză de lucru pentru a ne putea încheia socotelile cu aceste dificultăţi: «În viaţa celor pe care El îi cheamă,
Dumnezeu nu permite să se întâmple ceva decât pentru maturizare, decât
pentru maturizarea celor pe care El i-a chemat».11 Adică testul pe care îl
propune Giussani pentru a verifica dacă devenim mai maturi în credinţă
sau nu este tocmai capacitatea pe care fiecare dintre noi o are de a face ca
ceea ce apare ca obiecţie, persecuţie sau oricum apare ca fiind o dificultate,
să fie de fapt un instrument sau un moment de maturizare. Asta e ceea ce
demonstreaază adevărul credinţei noastre.
Ce am făcut cu această ipoteză de lucru? Am folosit-o? Am încercat s-o
verificăm? Oricare ar fi fost răspunsul pe care l-am dat în faţa propunerii
făcute, ce anume s-a întâmplat? Ce anume s-a întâmplat dacă am folosit
această ipoteză? Iar dacă nu am folosit-o, ce s-a întâmplat? Ce experienţă
am trăit? Ce anume am învăţat?
În ultima vreme am repetat adesea că «o credinţă care nu putea fi reperată în experienţa prezentă, confirmată de ea, capabilă să răspundă nevoilor
ei, nu ar fi [...] o credinţă în măsură să reziste într-o lume în care totul,
totul, [...] spune contrariul».12 Şi atunci, după anul acesta, suntem mai
entuziaşti de credinţa noastră şi de drumul făcut, sau suntem mai descurajaţi, mai abătuţi, mai striviţi? După toate provocările pe care a trebuit să
le întâmpinăm, suntem mai siguri sau mai nesiguri? Avem o consistenţă
mai mare sau suntem mai distruşi? Circumstanţele ne-au constrâns să depunem o muncă. Putem spune, cu o conştiinţă mai mare ca niciodată,
L. Giussani, «La lunga marcia della maturità». [«Lunga cale a maturităţii», n.tr.]. Notiţe
dintr-o conversaţie la „Şcoala de cadre” a CL. Milano, 27 februarie 1972, în Tracce-Litterae
communionis, martie 2008, p. 58 şi 60.
11
Ibidem, p. 57.
12
L. Giussani, Riscul educativ, Corint, Bucureşti 2005, p. 8.
10
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după provocările trăite: «Cine ne va despărţi de iubirea lui Cristos?». Nu
e vorba că sfântul Paul nu ar fi trebuit să înfrunte nişte dificultăţi enorme,
dar acestea l-au condus la o certitudine: «Cine ne va despărţi de iubirea lui
Cristos? Apăsarea sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foamea, sau goliciunea, sau primejdia sau sabia? Întocmai cum stă scris: „Cât ţine ziua suntem
duşi la moarte din cauza ta; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiere”. Dar în
toate acestea ieşim mai mult decât biruitori, datorită Aceluia care ne-a
iubit. Da, eu sunt încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici
domniile, nici timpul de faţă, nici viitorul, nici puterile, nici înălţimea,
nici adâncul, nici vreo altă făptură nu ne va putea despărţi de dragostea
lui Dumnezeu, care este întru Hristos Isus, Domnul nostru.»13 Pentru noi,
aceasta, e o frază frumoasă cu care suntem de acord, sau este o certitudine,
rod al experienţei trăite? Ştim de fapt cu toţii foarte bine ce diferenţă există
între a repeta nişte propoziţii şi a eprima o experienţă trăită, plină de trup,
documentată de viaţă.
Unii pot răspunde aşa: «Dragă don Carrón, am citit sinteza de la Întâlnirea responsabililor care a avut loc la Pacengo. La întrebarea: „Dar eu,
din toată perioadă asta, în care am fost provocaţi fără încetare, am ieşit cu
o certitudine mai mare în privinţa lui Cristos sau nu?”, răspund da. Mi
se pare că sunt îngâmfată, dar de fapt nu, pentru că Cristos e cel care mă
creează».
Ascultaţi şi scrisoarea aceasta: «Simt doriţa de a-ţi comunica toată recunoştinţa mea şi gratitudinea pentru ultimele lucruri pe care le-ai spus şi
le-ai scris. Mă refer la sinteza pe care ai făcut-o cu ocazia întâlnirii de trei
zile a responsabililor mişcării şi la scrisorile pe care le-ai transmis presei cu
ocazia evenimentelor care ne-au atins viaţa. În acelaşi timp, simt nevoia să
îţi comunic în ce fel, trăindu-mi viaţa de zi cu zi, urmarea mea devine un
factor esenţial pentru creşterea mea personală în credinţă, care determină o
siguranţă în abordarea dificultăţilor cotidiene. Ceea ce se întâmplă în mine
este ceva surprinzător şi nou, şi în acelaşi timp, e vechi, adică renaşterea
noutăţii pe care experienţa creştină o aduce în mentalitatea mea. Este un
drum foarte lent, dar fără de sfârşit, căruia nu doresc să îi opun rezistenţă».
Sau altcineva: «Dragă Juliàn, nu reuşesc să mă abţin să nu îţi scriu
ceea ce vreau să îţi spun. De câteva zile sunt emoţionată, mă agit chiar şi
noaptea! La patruzeci şi opt de ani sunt uimită că trăiesc această emoţie la
gândul că peste câteva zile voi veni la Exerciţii. Chiar şi soţul meu şi-a dat
seama de asta şi aseară mi-a zis: „Lucrul cel mai frumos din aceste Exerciţii,
pentru mine, este această emoţie a ta, această aşteptare a ta. Cine poate fi
13
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aşa emoţionat ca tine!” [Şi nu e că nu i s-a întâmplat nimic ...] În aceşti
ani, după moartea tatălui meu, dorinţa de a nu-l pierde a fost unicul motor
al vieţii mele. M-a făcut să îmi pun din nou o întrebare esenţială: fie mă
prăbuşesc în colţurile circumstanţelor, fie încep din nou de la unicul lucru
adevărat care s-a întâmplat în viaţa mea. Prietenia ta, prin apropierea ce
s-a creat datorită transmiterii în direct a Şcolii de comunitate, a reaprins
această provocare! În timp, e ca şi cum s-ar fi deşirat un văl, şi în jurul
meu totul a început să fie mai clar. În timp ce am început să văd mai clar,
toată realitatea mea se înrăutăţea, se prăbuşea, era demolată orice siguranţă
(serviciul soţului meu, situaţia economică tot mai grea, avem patru copii
care merg la şcoală, din care prima fiică este la facultate), cu o grămadă de
riscuri adiacente. Lucrul care mi se pare absurd este că eu sunt mai bucuroasă de cum eram înainte, şi simt o bucurie pe care aproape că n-o pot
exprima. Acum îmi dau seama că ceea ce mă surprinde pe mine începe să
îi surprindă şi pe ceilalţi, care îmi spun: „Tu eşti altfel!”, sau: „Eşti aşa de
pasionată de lucruri încât mi-ar plăcea să mă confrunt cu tine!”. Dar lucrul
care m-a uimit cel mai mult în toată această perioadă, după demisia papei
Benedict şi instalarea papei Francisc, este că mă trezesc vorbind cu lumea
despre Cristos de o manieră explicită şi simplă, ca şi cum ar fi semnul cel
mai evident a ceea ce s-a întâmplat, şi cineva mi-a zis: „Ştii, acum că mi-o
zici tu, îmi dau seama şi eu de asta!”. Oamenii se opresc să mă asculte,
surprinşi de o descriere mai corespunzătoare a faptelor. Şi apoi cineva şi-a
exprimat teama de a-l pierde pe papa Francisc, ca şi cum ar fi un lucru
frumos ce s-ar putea sfârşi! Şi eu am răspuns, înainte de toate mie însămi,
printr-o frază a lui Miguel Mañara pe care am ascultat-o de curând, citită
fiind de vocea lui Gius (pe cd) şi care mă impresionase: „De ce ţi-e frică
să pierzi ceea ce a ştiut să te găsească?”. Tot ceea ce s-a întâmplat nu a fost
conceput de noi! Asta m-a surprins pe mine dar şi pe ceilalţi! P.S. Mulţumesc pentru mărturia pe care o reprezinţi pentru viaţa mea».
Ce anume rezistă atunci când suntem dezbrăcaţi de orice siguranţă?
Cine suntem? Cui îi aparţinem? Ce rămâne atunci când multe din proiectele noastre sunt năruite? Ce rămâne atunci când pretenţiile noastre sunt
anulate? Rămâne ceea ce ni s-a întâmplat, pentru că asta nimeni nu ne-o
poate smulge, nici măcar noi înşine prin dezamăgirile noastre, furia noastră sau revolta noastră. Rămâne un fapt care ni s-a întâmplat.
Dar nu e suficient să rămână. Fiecare trebuie să decidă, sau mai bine
zis: fiecare decide şi a decis deja. Alternativa e clară: recunoaşterea Faptului, care oricum rămâne, pentru că nimic nu îl poate smulge din noi,
sau nerecunoaşterea Faptului, lăsând să domine măsurile noastre, resentimentele şi scepticismul. Fiecare, prin răspunsul pe care îl va da, va putea
11
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descoperi, observându-se pe sine, ce anume îi este cel mai drag, la ce aderă
cu adevărat, ce domină în viaţa sa. Prin felul în care răspundem le vom
striga tuturor (începând cu noi înşine) ce anume ne este cel mai drag. Nu
e o problemă moralistă: e o problemă de judecată, de valoare şi de respect.
În acest punct putem înţelege importanţa întrebării de la început: «Dar
va mai afla oare Fiul omului credinţa pe pământ, când va veni?».14 Poate
suntem mai ajutaţi să nu luăm drept scontată această întrebare dacă o formulăm altfel: dar oare noi mai credem că Cristos ne poate umple viaţa?
Ne aşteptăm – aşa cum ne provoacă don Giussani – într-adevăr totul de la
faptul lui Cristos, sau în fond nu mai suntem atât de „naivi” (ne spunem)
ca la început, şi Cristos este deja doar unul printre multele alte lucruri, un
punct de pornire pentru proiectele noastre? Credem că Cristos este răspunsul potrivit pentru noi acum, în circumstanţele pe care le trăim, la vârsta
pe care o avem? E credinţa în Cristos o credinţă care are legătură cu viaţa
sau e doar o listă de afirmaţii abstracte sau de iniţiative de făcut? Pentru
că e adevărat ceea ce zice don Giussani: «Putem aparţine mişcării, astăzi,
fără ca aceasta să presupună o credinţă reală, fără ca viaţa oamenilor şi a
comunităţilor să fie pusă în discuţie, fără convertire».15
Această frază din Apocalipsă – care simt că mi se adresează înainte de
toate mie, şi de asta v-o propun şi vouă, prieteni – mi se pare că ne priveşte pe toţi: «Ai statornicie [ca dovadă că eşti aici] şi ai suferit din cauza
numelui meu, fără să te laşi biruit. Dar îţi aduc învinuirea că ai părăsit
dragostea ta dintâi».16
Unde e întâia noastră iubire?
Un gest de-o asemenea amploare nu îl putem „ţine în picioare” fără
contribuţia şi sacrificiul fiecăruia dintre noi, prin atenţia la anunţuri, la
tăcere şi la indicaţiile care ne sunt date. Fiecare din aceste lucruri e o modalitate prin care îi putem cere lui Cristos să îi fie milă de nimicul nostru,
să ne dea acea convertire care ne face să fim cu adevărat noi înşine. Cu
toţii ştim ce nevoie avem de această tăcere, care permite pătrunderea până
în măduva oaselor a fiecărui lucru care ne este spus, şi permite ca această
tăcere să devină strigăt, cerere către Cristos ca să-I fie milă de noi.

L 18, 8.
«Il vero problema di CL è la verità della sua esperienza», op. cit., p. 8.
16
A 2, 3-4.
14
15
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Liturgia Sfintei Liturgii: F 9, 1-20; Ps 116 (117); I 6, 52-59
predica lui don stefano alberto

«Isus dar le zise: „Adevărat, adevărat vă spun: dacă nu veţi mânca corpul
Fiului omului şi nu veţi bea sângele lui, nu veţi avea viaţă în voi. Cine mănâncă corpul meu şi bea sângele meu are viaţa veşnică, iar eu îl voi învia în
ziua de pe urmă”.»17 Peste câteva clipe, această promisiune, această judecată
a lui Cristos va deveni realitate fizică. Prezenţa Sa, ca înviat, traversează
cele douăzeci şi unu de secole, care ne despart de aceste cuvinte, şi spaţiul:
Capernaum, Damasc, Rimini. Niciun geniu uman, oricât de mare ar fi, nu
îşi poate imagina o familiaritate, o duioşie, o pasiune atât de mare pentru
viaţa fiecărui om în parte: «Trupul Meu e hrana ta, sângele Meu e băutura
ta pentru viaţă», pentru viaţa-viaţă, pentru ca tu să trăieşti din Mine, cu
Mine, pentru Mine. Atunci când Isus a rostit aceste cuvinte au plecat cu
toţii, în afară de cei doisprezece.
E momentul pe care don Giussani îl descrie ca fiind începutul credinţei, atunci când, prin temperamentul său generos şi impetuos, Petru îi
spune: «Nu înţelegem cum se poate întâmpla una ca asta, dar dacă plecăm
de la Tine, unde să mergem?». Cristos a cuprins acea lume simplă, a intrat
în rădăcina fiinţei lor nu cu violenţă, ci cu duioşie, el a luat iniţiativa cu
ei tot timpul, până când inima lor n-a fost plină de El, cu totul a Lui. L-a
prins pe Petru, pescarul cel necioplit; l-a prins pe Paul, intelectualul cel
rafinat, fariseul, persecutorul, transformându-l în marele îndrăgostit de El.
Dacă l-a luat pe Petru, l-a luat pe Paul şi apoi un lanţ foarte lung până la
don Giussani, de ce să nu ne poată apuca, reînşfăca şi pe mine şi pe tine
acum, în acest gest care e plin de tandreţe, de pasiune pentru viaţa fiecăruia
dintre noi? De ce să opunem rezistenţă? Ce ai de obiectat? Există ceva mai
simplu decât să las să intre viaţa Sa într-a mea, ceea ce ne face să fim cu
totul una în El?
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Sâmbătă dimineaţa, 20 aprilie
La intrare şi la ieşire:
Franz Schubert, Trio cu pian nr. 2 în mi bemol major, op. 100 D 929
Eugene Istomin, pian – Isaac Stern, vioară – Leonard Rose, violoncel
„Spirto Gentil” nr. 14, Sony Classical

Angelus
Laude
■ prima meditaţie

Julián Carrón

«Îngerul Domnului a vestit Mariei»
Anul credinţei are ca scop acela de a ne face să redescoperim frumuseţea şi
bucuria credinţei, care începe cu pătrunderea impetuoasă a Misterului în
istorie, aşa cum amintim în fiecare dimineaţă: «Îngerul Domnului a vestit
Mariei». Acesta e începutul. Să abordăm aşadar, în această primă lecţie,
evenimentul creştin, această pătrundere năvalnică a Misterului, pentru a
surprinde adevărata sa natură, lăsând pentru lecţia de după masă tema răspunsului omului în faţa acestei intrări zgomotoase.
1. Creştinismul este un eveniment: «Era plin de acea privire»
«Creştinismul este un eveniment»:18 e o expresie care nouă ne este foarte familiară. Dar ştim cu toţii foarte bine că nu e suficient să deţinem definiţia corectă
ca să trăim creştinismul conform naturii sale. Ce înseamnă că creştinismul
este un eveniment? Care este conţinutul experienţei acestuia? Creştinismul se
dezvăluie în natura sa ca răspuns la o nevoie prezentă. Şi deci, azi ne va interesa
dacă îi răspunde nevoii care caracterizează omul din noi, ceea ce suntem acum,
dacă îi răspunde acelui «efort interminabil» al «vieţii care înmoaie genunchii».19
«Dragă don Julián, sunt într-un moment în care trec de la o perioadă
„eroică” a unui război fundamental (cutremurul dimineţii) la o luptă de zi cu
zi, la înţelegerea că totul trebuie pus în joc clipă de clipă. Fiecare zi (uneori
18
19

L. Giussani, La originea pretenţiei creştine, Pavesiana, Bucureşi, 2012, p. 143-144.
C. Pavese, Dialoghi con Leucò, op. cit., p. 166.
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greaţa, alte ori slăbiciunea fizică, trecerile rapide de la o stare de spirit la alta
determinate de medicamentele antialgice, cuvintele care îmi lipsesc atunci
când vorbesc) mă face să înţeleg că am nevoie de o prezenţă prezentă acum,
clipă de clipă, care să învingă orice reducţie pe care obişnuinţa o aduce». Ca
şi acest prieten al nostru, cu toţii avem nevoie de un eveniment acum, pentru
că salvarea eului nostru şi a istoriei este un eveniment, nu un gând. Şi cine
înţelege cel mai bine asta? Bolnavii, oamenii răniţi, păcătoşii, nevoiaşii, adică
cei care sunt conştienţi de propria condiţie umană, cei care nu îşi calcă în
picioare propria umanitate cu exigenţele ei de plinătate, de împlinire.
Evangheliile atestă continuu acest lucru; e impresionant faptul că erau
nevoiaşii cei care îl căutau pe Isus. Prototipul sunt publicanii. E uimitor să
citim în evanghelie – dar noi parcă nu ne dăm seama, trece aproape neobservat, în simplitatea sa –: «Toţi vameşii şi păcătoşii se apropiau de el să-l
asculte. Fariseii şi cărturarii murmurau zicând [dând astfel raţiunile pentru
care ceilalţi se apropiau de Isus]: „Acest om este binevoitor cu păcătoşii şi
stă la masă cu ei”».20 Această frază este o generalizare a ceea ce trebuia să
se fi întâmplat de multe alte ori. «Când plecă de acolo, Isus văzu un om,
numit Matei, stând la postul de vamă, şi-i zise: „Urmează-mă”. El se ridică
şi-l urmă. Şi în timp ce şedea la masă în casă, iată că sosiră mulţi vameşi
şi păcătoşi, care luau loc la masă cu Isus şi cu discipolii săi. Văzând astfel,
farizeii [din nou plini surprinşi şi plini de mânie] ziceau discipolilor săi:
„De ce mănâncă învăţătorul vostru cu vameşii şi cu păcătoşii? Dar el auzi
şi zise: „Nu sănătoşii au nevoie de medic, ci bolnavii”.»21
Oare cum de, tocmai cei care ar părea cei mai îndepărtaţi, cei mai puţin
interesaţi să stea cu El, sunt cei care Îl caută mai mult? Ce anume vedeau în
El şi nu găseau în altă parte? Doar cu El reuşeau să se privească pe ei înşişi.
Acesta e un exemplu evident al faptului că celălalt e un bine. Prezenţa lui Isus
era percepută ca fiind un bine preţios, le făcea bine să stea cu El; şi pentru
Isus oamenii aceia erau un bine atât de mare încât poposea cu ei să mănânce.
Ce mare consolare pentru fiecare dintre noi – dacă ne identificăm cu simplitatea acestor povestiri – că suntem atinşi de o astfel de Prezenţă (oricare
ar fi contextul în care ne-am afla, dificultatea pe care o trăim, provocările pe
care trebuie să le înfruntăm)! Cine se poate simţi exclus? «Ce impresionant
trebuie să fi fost să te simţi privit astfel de către altcineva, cu totul străin, şi să
te simţi întâmpinat aşa, în străfundul fiinţei tale.»22
L 15, 1-2.
M 9, 9-12.
22
L. Giussani – S. Alberto – J. Prades, Generare tracce nella storia del mondo [A lăsa urme în
istoria lumii, n.tr.], Rizzoli, Milano 1998, p. 9.
20
21
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Să poţi sta în faţa Lui fără să trebuiască să uiţi sau să ascunzi nimic din
tine. Şi asta nu pentru că Isus s-ar fi prefăcut că nu cunoaşte toate greşelile lor sau pentru că le-ar fi găsit justificare. Asta nu le-ar fi adus pacea.
Erau sătui de cei care le justificau greşelile şi erau mulţi printre cei cu care
stăteau de obicei. Şi atunci de ce Îl căutau? Îl căutau tocmai pentru că în
relaţia cu El nu erau constrânşi să ascundă nimic, atât de evident era totul
în faţa privirii Lui. Alţii însă Îl considerau un naiv, incapabil să îşi dea seama de cum stăteau lucrurile de fapt. «Un fariseu [numit Simon] l-a invitat
să ia masa la el. El intră în casa fariseului şi se aşeză la masă. Tocmai în acel
oraş se găsea o femeie păcătoasă. Aflând că ia masa în casa fariseului, luă cu
ea un vas de alabastru cu parfum, şi stând plângând îndărăt, la picioarele
lui, cu lacrimi începu să-i ude picioarele şi le ştergea cu părul capului său,
sărutându-i picioarele mereu şi ungându-le cu parfum. Când văzu fariseul
ce-l invitase, îşi zise în sinea lui: „Dacă acesta ar fi un profet, ar şti cine şi ce
fel de femeie este aceea care-l atinge: o păcătoasă”.»23 Imediat, ca să îl facă
pe fariseu să înţeleagă că nu era chiar atât de naiv şi că o cunoştea bine pe
acea femeie, Isus le povesteşte parabola celor doi datornici: «”Un creditor
avea doi datornici. Unul îi datora cinci sute de dinari, celălalt cincizeci.
Cum nu aveau de unde plăti, el îi iertă pe amândoi. Care dar din doi îl va
iubi mai mult?” Simon răspunse: „Presupun că acela căruia i-a iertat mai
mult.” „Bine ai judecat”, îi zise el. Întorcându-se apoi către femeie, îi zise
lui Simon: „Vezi această femeie? Am intrat în casa ta; tu nu mi-ai turnat
apă pe picioare, pe când ea, cu lacrimile sale, mi-a udat picioarele, iar cu
părul său mi le-a şters. Tu nu m-ai sărutat; ea însă de când am intrat nu a
încetat să-mi sărute picioarele. Tu nu mi-ai turnat untdelemn pe cap, pe
când ea picioarele mi le-a uns cu parfum. De aceea îţi spun că i se iartă
păcatele ei cele multe, pentru că mult a iubit. Acela însă căruia puţin i se
iartă, puţin iubeşte”».24
Cei care se apropie de El, ca şi femeia din Samaria, ştiau bine că nimic
nu i se putea ascunde acelui Profet: «Mi-a spus tot ce am făcut».25 Până şi
setea ei de fericire era evidentă în faţa Lui. Deci nicio greşeală, nicio boală, nicio durere, nicio situaţie, nicio dramă, nicio circumstanţă nu putea
împiedica să se întâmple ceva absolut imprevizibil, aşa cum mărturiseşte
povestirea, atât de familiară nouă, a lui Zaheu, şeful vameşilor din Ierihon.
Să fim atenţi la felul în care ne invită don Giussani să privim lucrurile,
pentru a putea înţelege. Cât de mult pierdem fiindcă nu avem niciodată
L 7, 36-39.
L 7, 41-47.
25
I 4, 39.
23
24
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timp să privim lucrurile aşa cum ne învaţă don Giussani! Ce câştig ar fi
pentru viaţa noastră, pentru privirea noastră asupra propriului eu, dacă neam comporta aşa ca don Giussani, încercând să ne identificăm cu Cristos,
astfel încât şi viaţa noastră să fie plină de acea privire, de privirea pe care
Cristos o are asupra lui Zaheu!
Iată, deci, cum povesteşte don Giussani episodul lui Zaheu: «Era şeful
finanţelor, şeful mafiei din Ierihon şi al zonei înconjurătoare, căpetenia vameşilor, a celor care erau consideraţi duşmanii poporului şi păcătoşi publici
de care trebuia să stai departe la zece metri ca să nu te molipseşti, prin aer,
era vândut romanilor. A auzit spunându-se că Isus era prin sat, fiindcă toţi
vorbeau despre asta în zonele acelea. Trecu prin faţa mulţimii şi se căţără pe
un sicomor, o plantă nu foarte înaltă, ca să-l vadă trecând, din curiozitate, ca
să-l vadă mai bine cu ochii lui fiindcă el era prea mic. Mulţimea se apropie,
Isus vorbeşte, trece, şi acolo sub el, se opreşte, îşi ridică ochii şi zice”Zaheu,
coboară, vin la tine acasă”. Şi Zaheu: „Vin”. Să ni-l închipuim pe acel om
care, fără să vorbească se dă imediat jos din copac şi fuge acasă. Gândiţi-vă
la acea tăcere deplină, având auzul şi sufletul pline de cuvintele auzite, de
numele său: în sfârşit fusese rostit numele lui! Ne putem imagina foarte bine
cum răsuna apoi ecoul acelei chemări în tot ceea ce făcea, chiar şi când tăcea,
chiar şi când lucra în tăcere. Pentru Zaheu, acea întâlnire a fost un miracol,
adică ceva ce i-a transformat radical viaţa. Lui Zaheu nu i-a fost deloc frică
să nu piardă ceva; când a auzit spunându-i se: „Zaheu, vin la tine acasă”, a
pierdut tot ce avea în faţa ochilor, a fost invadat de acel nume».
Invitaţia lui don Giussani e limpede: «Noi trebuie să ne identificăm cu
cei despre care vorbeşte evanghelia. Dar noi nu-i înţelegem şi nu reuşim să
ne identificăm cu ceea ce erau, dacă nu ne identificăm cu Cristos care spune:
„Zaheu”. Când izbucneşte cuvântul „Zaheu”, atunci îl înţelegem pe Zaheu.
Când Cristos spune: „Zaheu, dă-te jos că vin la tine acasă”, în acea clipă înţelegem ce era Zaheu. Gândeşte-te ce-o fi simţit Zaheu, cum şi-o fi cântărit
el într-o clipită toate greşelile făcute fără ca măcar să le socotească, cum o
fi simţit cine era el însuşi şi cine era cel care îl chema. Vedem ce era Zaheu
tocmai în momentul în care ne identificăm cu Cristos».26 În altă parte observă don Giussani: «Această apropiere, această prezenţă – prezenţă nu a cuiva
care se uită în altă parte, ci o prezenţă care se uită la tine –, această apropiere e
cea care răvăşeşte, din cauza căreia viaţa se transfigurează; în sfârşit, în timp ce
mergea acasă, Zaheu nu a spus: „Acuma omul ăsta îmi va spune că am furat
o sută de-aici, o sută de-acolo, acum ...” Era plin de acea privire, a mers acasă
26
Întâlnire cu un grup de tineri care au început drumul vocaţiei în Asociaţia eclezială
Memores Domini, 26 iunie 1993, pro manuscripto.
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să pregătească prânzul pentru omul acela, pentru omul ăla care îl privise; şi
după, ca şi consecinţă se gândeşte: „Iată, dau înapoi tot ceea ce am luat”.
Dar e o consecinţă care, a durat toată viaţa, fiindcă nu e automat; fiecare
dintre noi cunoaşte elanul cu care se dăruieşte, şi ştie foarte bine că apoi se
retrage, de aceea asta e lupta vieţii. Dar acum ceea ce face posibil ca viaţa să
se schimbe a devenit un fapt. Matei era transfigurat, femeia, grupul acela de
femei, erau transfigurate. Încercaţi să vă închipuiţi ce-o fi spus soţii şi copiii
acelor femei: „Dar sunteţi nebune?”. Erau atlceva, Zaheu era altceva, viaţa lor
era transfigurată; ele înţelegeau că îşi iubesc mai mult soţii şi copiii, şi Zaheu
înţelegea că este mai bogat decât înainte, transfigurat, pentru că era aproape
de acel om. E opusul episodului cu tânărul bogat, cineva căruia Isus îi spune:
„Hai cu mine”, adică: „Vreau să stau cu tine”. Şi evanghelia spune: „Şi acesta
plecă trist”, tânărul bogat, trist. Ori suntem transfiguraţi, ori suntem trişti,
pentru că nu putem rămâne pe loc, acolo unde eram înainte să ne cheme
Cristos, după ce Cristos ne-a chemat, în momentul în care Cristos a dat o
vocaţie, când Cristos a venit lângă viaţa noastră, când i-a cerut vieţii noastre
să fie o mărturie a Sa în lume; nu mai putem fi ca înainte: ori devenim mai
trişti, ne întristăm mai tare, chiar dacă pare că ne tragem sufletul, fiindcă ne
întoarcem la propria comoditate, devenim mai meschini într-un mod care
din punct de vedere uman e chiar penibil, ori ne schimbăm».27
Faptul că creştinismul este un eveniment, în experienţă, înseamnă că
predomină o prezenţă: nu o prezenţă oarecare, ci acea Prezenţă care e în
stare să răspundă nevoii de a trăi. «Ca să poată fi recunoscut, Dumnezeu
a intrat în viaţa omului ca om, cu o formă umană, astfel încât gândirea,
imaginaţia şi afectivitatea omului au fost oarecum „blocate”, atrase ca un
magnet de El.»28 De ce au fost atraşi de El, de prezenţa Sa? Pentru că era
unica în stare să răspundă nevoii vieţii, exigenţei de împlinire. Creştinismul ca eveniment înseamnă predominarea Prezenţei, fără de care viaţa ar
fi întunecată, tristă, lipsită de un interes adevărat. Nu se poate trăi fără ea.
Acesta e motivul adevărat datorită căruia căutăm în continuare această prezenţă, şi nu în primul rând ca să fim mai „buni”, ci ca să trăim, ca să putem
sta în faţa propriului sine, ca să putem ţine la noi înşine.
«Bunătatea ta preţuieşte mai mult decât viaţa»29 Ce este această
«bunătate» care valorează mai mult decât viaţa? Pentru noi harul are un
nume: Isus. Persoana Sa e tot harul.
Notiţe de la o lecţie ţinută în cadrul Exerciţiilor noviciilor din Memores Domini, august
1982.
28
L. Giussani – S. Alberto – J. Prades, Generare tracce ..., op. cit., p. 24.
29
Ps 63, 3.
27
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De ce reuşeşte această Prezenţă să domine atât de puternic chiar şi în
faţa tuturor problemelor în care ne blocăm de multe ori? Cum de se impune cu această forţă simplă, fără să putem face nimic pentru a evita? Cum
de nici măcar răul nostru, incoerenţa noastră (şi publicanii erau foarte incoerenţi!), nu reuşeşte s-o împiedice să se impună în faţa vieţii? Datorită
corespondenţei pe care o găseşte – o împlineşte – în inima omului. Inimă
care poate fi distrasă, redusă cât vrem, dar nimic nu poate împiedica, nici
măcar pentru o clipă, ca acea prezenţă să se impună. Omului îi e imposibil
să controleze prima secundă. Nimeni nu poate evita să nu fie impresionat
de o prezenţă, oricare ar fi contextul în care se află. Nimeni nu poate controla realitatea atât de mult încât să împiedice surpriza unui eveniment.
E atât de neprevăzut încât ne corespunde fără apărare, cel puţin măcar
pentru o clipă.
Şi atunci, ce legătură are nevoia? De ce spune Isus că a venit pentru
bolnavi? Pentru că de obicei, doar cei care au o rană sunt deschişi în mod
ultim în faţa neprevăzutului. Fără o nevoie, fără o rană, omul închide imediat orice posibilitate în faţa acestui neprevăzut, încearcă să pună lucrurile
la punct. Nevoia e o condiţie necesară, nu pentru felul în care se prezintă
evenimentul, ci pentru recunoaşterea sa. Un eveniment invadează, are loc,
în mod ireductibil, aici şi acum, nu e consecinţa unor antecedente. Nevoia permite să vedem evenimentul, să ne dăm seama de el. Aşa cum a zis
papa Francisc la întâlnirea cu cardinalii. «Adevărul creştin este atrăgător
şi convingător pentru că răspunde la nevoia profundă a existenţei umane, vestind în manieră convingătoare că Cristos este unicul Mântuitor al
întregului om şi al tuturor oamenilor. Această veste rămâne valabilă astăzi
aşa cum a fost la începutul creştinismului, când s-a realizat prima mare
expansiune misionară a Evangheliei».30
Cel care se lasă mişcat de acea Prezenţă nu poate evita S-o perceapă ca
pe un bine ce nu trebuie pierdut. Corespunde atât de mult aşteptării încât
niciun alt lucru nu e atât de capabil să aducă o satisfacţie atât de tulburătoare. Aşadar cu El, omul, chiar şi cel mai mizerabil, trăieşte o experienţă
de satisfacţie atât de mare încât să se simtă eliberat. Această corespondenţă
strigă, mai mult decât orice altă formulă în care vrem să închistăm experienţa, valoarea acestei Prezenţe: excepţionalitatea Sa, divinitatea Sa.
Se vede dacă predomină în noi prezenţa acelei priviri, dacă ea transformă viaţa, se vede din felul în care intrăm în raport cu totul. «Raportul său
cu Dumnezeu – don Giussani vorbeşte de paraliticul vindecat de Isus –,
Francisc, Audienţa Cardinalilor, 15 martie 2013. [sursa: http://www.ercis.ro/actualitate/
viata.asp?id=20130466]
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felul în care s-a rugat în seara aceea, felul în care s-a dus apoi în templu în
fiecare zi, sentimentul pe care îl avea despre viaţă atunci când vedea soarele
asfinţind sau răsărind, şi apoi când se ducea în fiecare dimineaţă să lucreze
cu sufletul plin de recunoştinţă şi cu sufletul plin de-o teamă misterioasă,
plin de teamă şi tremur faţă de acest mister al lui Dumnezeu care ajunsese
până la el prin acel om care îl vindecase; în sfârşit, sentimentul pentru Isus,
felul în care spunea că Isus era Mesia – şi a spus-o şi altora, fiindcă apoi s-a
aşezat şi el la coadă, a devenit un discipol de-al său –, felul în care mergea
cu ceilalţi prin sate să anunţe că Împărăţia lui Dumnezeu era deja printre
ei (fiindcă era Isus), felul în care făcea lucrurile, în care se gândea la trecutul
lui (la toată decăderea în care se lăsase antrenat: înjosirile, descurajările,
înjurăturile), felul în care îşi tratase familia, felul în care îi trata acuma,
toate erau acţiuni care porneau de la o conştiinţă de sine, de la un sens al
persoanei sale, a cărei fizionomii era modelată, născută din amintirea felulului în care îl cuprinsese Isus, în care îl atinsese Isus, în care îl tratase Isus,
din amintirea felului în care îl cunoscuse pe Isus.»31
E o prezenţă aşa de ireductibilă încât dă naştere unei noutăţi atât de
mari, care ne permite să privim totul într-o lumină diferită, mai puţin
confuză, mai adevărată. Această experienţă de noutate în raportul cu toate,
ne introduce în adevărata cunoaştere a lui Cristos, ne permite să percepem
ce valoare are pentru viaţă. Ne permite să îl cunoaştem pe Isus nu ca o
definiţie abstractă, ci ca experienţă. Şi în această experienţă omul înţelege
valoarea acelei prezenţe. Cel care Îl descoperă, poate fi recunoscut datorită
judecăţii de respect care apare în el.
Nimeni altcineva n-a ştiut să exprime precum sfântul Paul: «De crede
vreun altul că se poate bizui pe trup, eu şi mai mult: tăiat împrejur la opt
zile, din viaţa lui Israel, din tribul lui Beniamin, evreu din evrei, fariseu
după lege, din râvnă prigonitor al Bisericii, de o purtare fără cusur în privinţa dreptăţii provenite din lege. Dar cele ce-mi păreau câştiguri, pentru
Cristos le-am socotit ca o pierdere. Ba chiar toate lucrurile le socotesc o
pierdere pe lângă înălţimea cunoaşterii lui Cristos, Domnul meu. Pentru
el m-am lepădat de toate şi le-am socotit o măturătură, ca să-l pot câştiga
pe Cristos». 32
Isus era foarte conştient de ce anume aducea în lume: «Împărăţia
cerurilor este asemănătoare cu o comoară ascunsă într-un ogor: un om o
găseşte, o îngroapă din nou, apoi, de dragul ei, se duce şi vinde tot ce are
31
L. Giussani, Dal temperamento un metodo [De la temperament la o metodă, n. tr.], Bur,
Milano 2002, p. 5.
32
Fp 3, 4-9.
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şi cumpără acel ogor».33 Care e valoarea acelei Prezenţe, atât de mari încât
facem o afacere bună dacă O preferăm înainte de orice altceva?
E ceea ce au mărturisit discipolii. Atracţia pentru acea Prezenţă era atât
de mare, încât au lăsat totul ca s-o urmeze. Cum de? Prezenţa sa le atingea
atât de mult viaţa – răspundea atât de mult foamei şi setei lor de semnificaţie şi de afecţiune – încât El le era suficient. Satisfacţia pe care o dădea era
atât de impunătoare, încât să-l urmezi era unica posibilitate ce nu trebuia
pierdută. Moralitatea avea aceeaşi origine cu uimirea: prezenţa Sa. Moralitatea izvorăşte, de fapt, din Prezenţă, nu dintr-un efort voluntarist. Moralismul are o origine diferită de fenomenul urmării (care e întotdeauna o
uimire faţă de o prezenţă).
E acea aceeaşi Prezenţă pe care au întâlnit-o publicanii. Se înţelege de ce
mergeau să îl caute în continuare, de ce Îl urmau: nu dintr-un moralism, ci
datorită acelei simpatii profunde pe care persoana Lui o trezea în ei. Erau
atraşi de El. Vroiau să stea cu El. Aşa cum a fost pentru fariseul Paul sau
pentru pescarul Petru. «Această întâlnire e ceea ce atrage în mod continuu
viaţa noastră, ceea ce dă semnificaţie şi sinteză existenţei noastre. În afara
acesteia nu există niciun izvor de conştiinţă de noutate în viaţă. În aceasta
evenimentul Misterului prezent ne atinge viaţa şi o face să fie parte a unui
flux continuu de noutate.»34
Se înţelege că cel care Îl întâlneşte, aşa cum scrie Dostoevskij, nu mai
reuşeşte să facă abstracţie de El: «Nu ştiu cum o fi pentru alţii, dar eu nu
pot face ca toată lumea. Fiecare se gândeşte, şi imediat se gândeşte la altceva. Eu nu mă pot gândi la altceva. Eu mă gândesc toată viaţa la ceea ce
mi s-a întâmplat.»35 Cuvinte de aceeaşi factură sunt şi cele ale lui Möhler,
care nouă ne sunt atât de familiare: «Eu cred că n-aş mai putea trăi dacă nu
L-aş mai auzi vorbind».36
Felul în care don Giussani ne-a învăţat să îi privim pe Ioan şi pe Andrei,
va rămâne întotdeauna pentru noi criteriul de a verifica dacă creştinismul
ni se întâmplă acum, dacă este predominarea unei prezenţe sau dacă e deja
redus la categorie, la o definiţie abstractă. Altfel spunem că creştinismul
este un eveniment, însă la fel cum expunem o definiţie, nu ca ceva ce se
întâmplă acum.
M 13, 44.
L. Giussani – S. Alberto – J. Prades, Generare tracce ..., op. cit., p. 25.
35
F.M. Dostoevskij, I demoni, vol. I, Garzanti, Milano 1990, p. 121.
36
Cfr. J. A. Möhler, L’unità nella Chiesa, cioè il principio de cattolicesimo nello spirito dei Padri
della Chiesa dei primi tre secoli [Unitatea în Biserică, adică începutul catolicismului în spiritul
Părinţilor Bisericii primelor trei secole, n. tr.], Città Nuova Editrice, Roma 1969, p.71.
33
34
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«Creştinismul este „eveniment”: ceva ce înainte nu exista, dar care la
un moment dat a apărut. Şi nu a fost pentru că Ioan şi Andrei ar fi spus:
„E un eveniment ceea ni s-a întâmplat”. Evident nu era necesar să explice
deja într-o definiţie ceea ce li se întâmpla: ceea ce tocmai li se întâmpla!
Creştinismul e un eveniment. Nu există alt cuvânt pentru a indica natura
acestuia: nici cuvântul lege, nici cuvintele ideologie, concepţie sau proiect.
Creştinismul nu e o doctrină religioasă, o urmare a unor legi morale, un
complex de ritualuri. Creştinismul e un fapt, un eveniment: tot restul e o
consecinţă».37
Discipolii puteau să-L recunoască privindu-L vorbind, simţindu-se priviţi, simţindu-se atât de atinşi în profunzimea fiinţei lor. Ei
au sesizat că prezenţa Sa reuşise să domine asupra tuturor lucrurilor
datorită faptului că fuseseră imediat cuceriţi, cuprinşi, datorită faptului
că recunoscuseră acel om în valoarea Sa unică, fără de asemănare,
divină, şi de care fusese uşor să îşi dea seama. Atunci când domină în
noi atenţia faţă de consecinţe, înseamnă că ne-am îndepărtat de la fapt!
«Dumnezeu a devenit un eveniment în existenţa noastră cotidiană, astfel
încât eul nostru să poată recunoaşte cu claritate factorii săi originari şi să
ajungă la propriul destin, să se salveze. Aşa a fost pentru Maria şi Iosif. Aşa
a fost pentru Ioan şi Andrei, care au mers după Isus urmând semnul lui
Ioan Botezătorul. Dumnezeu intra în viaţa lor ca eveniment. Fie că au avut
mereu în minte acest lucru, sau că uneori l-or fi uitat, mai ales în primele
zile sau în primele luni, toată viaţa lor a depins de acel eveniment: în funcţie de importanţa sa, nu mai putem da înapoi de la un eveniment. Pentru
ei aşa a fost. Şi aşa e azi pentru noi: un eveniment poate marca un început
şi un drum. Evenimentul poate semnala o metodă de viaţă. Oricum, e
vorba de o experienţă de trăit. Un astfel de drum presupune angajamentul
omului, atins de eveniment, până la surprinderea semnificaţiei adevărate a
ceea ce a început să întrezărească: e un drum al privirii».38
Spune Nicola Cabasilas: «A cunoaşte prin experienţă [...] înseamnă să
ajungi la esenţa lucrului respectiv: aşadar, aici forma se imprimă în suflet şi
trezeşte dorinţa precum un vestigiu proporţional cu frumuseţea sa».39 Frumuseţea acestei Prezenţe, imprimate în suflet, trezeşte dorinţa. De aceea
marchează un început, un drum.
Dacă e adevărat că de la un eveniment nu ne mai putem întoarce
înapoi, e la fel de adevărat că putem ascunde această dorinţă sau nu. De
L. Giussani – S. Alberto – J. Prades, Generare tracce ..., op. cit., p. 12.
Ibidem, p. 15.
39
N. Cabasilas, La vita in Cristo [Viaţa în Cristos, n.tr.], Città Nuova, Verona 2005, p. 142.
37
38
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măsura în care urmăm sau nu curiozitatea, dacă o luăm sau nu în serios,
depinde dacă acel eveniment marchează un început şi un drum sau dacă
acest drum al privirii se blochează.
Şi aici începe cu adevărat drama, pentru că, de multe ori, ceea ce se
întâmplă în faţa ochilor noştri nu e altceva decât evenimentul lui Cristos
prezent. Vedem asta din diversitatea cu care trăim lucrurile pe care le trăiesc cu toţii, aşa cum adesea ne povestim unii altora. Poate fi vorba de felul
în care trăim o nuntă sau de o înmormântare, şi ceilalţi ne privesc, uimiţi
de această diversitate: «Păi dacă e aşa, e aproape frumos să mori», a zis cineva la înmormântarea unui prieten de-al nostru. Dar dacă noi rămânem
pe loc, dacă blocăm dorinţa pe care o trezeşte acea diversitate, devenim
sclavii rezultatului, astfel încât ne înfuriem la primul obstacol neprevăzut.
De aceea don Giussani, cu o caritate infinită, ţine să ne facă să ne dăm seama că dacă rămânem pe loc la contralovitura sentimentală, fără să urmăm
atracţia puternică a frumuseţii pe care o avem în faţa noastră, asta nu ne
ajunge pentru a trăi.
Întotdeauna m-a impresionat următorul episod, pentru că ne spune
într-adevăr care e problema în faţa căreia de multe ori ne blocăm. După ce
a ascultat un cântec bine pregătit, într-o atmosferă umană de invidiat, unică, într-o casă a Grupului adult, Giussani se opreşte o clipă şi observă: «E
chiar foarte frumos, atât ca linie melodică, cât şi interpretarea, ca sentiment
uman de prietenie şi de fraternitate şi de companie într-o aventură. Şi cu
toate astea, dacă lucrurile ar putea fi enumerate aşa cum le-am enumerat
eu şi atât [toate sunt foarte frumoase, dar „atât”, totul se opreşte aici], şi
altceva ar fi scontat– acceptat şi recunoscut (să fie clar!), dar scontat –, şi
numele Domnului nu ar fi rod al emfazei unui dialog, al unei dorinţe de
a se face auzit, de a-l auzi; dacă nu ar avea o personalitate autonomă la un
moment dat, dacă nu ar avea un chip singular la urma urmei, dacă nu ar
avea nişte trăsături inconfundabile şi cu cele pe care El însuşi le-a creat ca
semn al propriei persoane»,40 toate astea n-ar fi suficiente: nu ar fi suficient
pentru aşteptarea noastră de fericire, nu ar fi suficient pentru setea noastră
de destin, aşa cum nu ne-ar ajunge niciun loc de muncă excepţional sau
succesul în viaţă. Nu ar fi de-ajuns!
De asta insistă, prieteni: «Să fim atenţi că Isus, printre noi, poate fi
originea unei întregi lumi pline de umanitate, pline de bucurie şi de prietenie, de raţiuni care formal nu admit excepţii şi care sunt de-un ajutor
formal, dar şi concret din punct de vedere material [...], însă Isus [această
Prezenţă] ar putea fi redus la „portretul unei femei frumoase sculptat în
40

L. Giussani, L’attrattiva Gesù [Atracţia lui Isus], Bur, Milano 1999, p. 148.
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propriul monument funerar”».41 Dacă nu vă vine să plângeţi la gândul că
Isus ar putea fi redus la portretul unei femei frumoase sculptat pe piatra
funerară a respectivei ....
Cristos «nu poate fi delapidat sau spălat de înfăţişarea plină de frumuseţe şi bucurie a companiei chipurilor care ar trebui să vestească semnul
Său!». Această reducţie poate fi evitată doar «atunci când i se zice „Tu” cu
adevărat, cu toată conştiinţa eului: cu cât suntem mai conştienţi de noi
înşine, cu atât e mai puternic, mai mare, mai adevărat, mai simplu şi mai
pur devotamentul faţă de El [...]. Prezenţa lui Cristos în lume este miracolul companiei noastre. Dar acesta e vârful aparent al unui semn care „se
scufundă acolo unde e cel mai adevărat”, sau, mai bine zis, este vârful unui
semn care în tot restul naufragiază în semnificaţia comună, în tot restul
naufragiază în dezinvoltura comună. De aceea, cu cât iubim mai mult, în
mod preferenţial – în sfârşit, acolo unde a iubi înseamnă a spune „eu” cu
un elan pe care alţii nu îl cunosc, sau a spune „tu” cu un elan pe care alţii
nu îl cunosc –, nu e vorba de a amortiza importanţa prieteniei noastre, de a
estompa eficacitatea plină de ochi, de buze şi de chip, de cuvânt, de cântec,
de inimă a unei companii frumoase ca aceasta, ci e ca un fel de tensiune
exacerbată – a tot ceea ce am enumerat şi care alcătuieşte compania noastră
– de a striga numele tău, o Cristoase: „Mulţumesc pentru că Te-ai arătat şi
Te-ai aşezat aici”».42
Deci, dacă nu există acea tensiune exacerbată de a striga numele Tău,
Cristoase, nimic nu e de-ajuns!
De aceea, chestiunea unui angajament total cu realitatea – despre care
am vorbit într-o discuţie recentă – e o problemă de respect, aşa cum spunea un prieten la o întâlnire: «Un om nu e total angajat cu realitatea pentru
că nu respectă până la capăt ceea ce a întâlnit. De fapt, stimează mereu ceva
ce, pentru el, are valoare absolută, apreciază mai degrabă un lucru în loc de
altul. Iată, e ca şi cum pentru noi stima faţă de Isus ar fi unul dintre multele
alte lucruri şi nu „stima”: eu nu te apreciez până la capăt, o Cristoase, drept
pentru care angajamentul meu cu realitatea este parţial. O văd în mine şi
în cei din jur: dacă ai acest respect total faţă de Isus, atunci înfrunţi realitatea, cauţi semnificaţia. Isus e totul».
Atunci speranţa noastră e ca acest Eveniment să continue să se întâmple şi să ne atragă atât de mult încât să retrezească în noi dorinţa de a ne
implica, astfel încât să-L putem surprinde atunci când se întâmplă. Dacă
într-adevăr nu percepem prezenţa Sa, în mod inevitabil, centrul afectiv se
41
42

Ibidem, p. 150-151.
Ibidem, p. 152-153.
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deplasează, chiar dacă nu ne dăm seama. Din prezenţa Sa poate izvorî chiar
şi o întreagă lume de umanitate, şi cu toate astea Cristos să nu predomine.
Aici e în joc credinţa.
Cum ne dăm seama că Cristos nu predomină? Experienţa ne oferă toate „becurile de semnalizare” necesare: serviciul sau compania frumoasă nu ne-ajung. Şi totuşi nu ne dăm seama de cum are loc această
reducţie, datorită «unei ciudate întunecări a gândirii»43, aşa cum spune
Benedict al XVI-lea.
Dacă metoda cunoaşterii este Evenimentul, dacă ne dăm seama de noi
înşine doar prin Evenimentul prezent, atunci doar cineva în care natura
Evenimentului nu s-a întunecat ne poate face conştienţi de rătăcirea noastră, de reducţia noastră. Acesta e darul lui don Giussani pentru noi. El nu
doar că a descris ca nimeni altul creştinismul ca eveniment, dar ni l-a şi
mărturisit. Faptul că Evenimentul avea loc în el în continuu se deduce din
faptul că îşi putea da seama de fiecare din reducţiile întreprinse de noi. În
el avea loc Evenimentul – pentru că cel care vede deşertul nu îi aparţine
deşertului –: de aceea nu se mulţumea cu nimic din ceea ce ar fi fost mai
puţin decât Prezenţa sa, aşa cum atestă tensiunea sa exacerbată de a-I rosti
numele. Noi, între timp, am pierdut-o pe drum!
2. «La început nu a fost aşa»
De obicei, pentru a înţelege un eveniment, pornim de la experienţa noastră.
Ceva se întâmplă într-un moment dat al spaţiului şi al timpului, dar apoi
se sare la altceva. Ceea ce ni se întâmplă poate lăsa urme într-o mai mică
sau mai mare măsură, depinde de importanţa evenimentului, dar imediat
după, rămâne în urmă. Suntem atât de convinşi că lucrurile merg în mod
necesar aşa, încât adesea comentăm: «Acum, sigur că nu se poate să fim la
fel de uimiţi ca la început!». Dezvoltăm de-a dreptul teorii pe această temă.
Dar Giussani ne provoacă mentalitatea spunând că acest mod de a gândi nu e valabil în privinţa evenimentului creştin: «De fapt creştinismul este
un „eveniment”, e o realitate nouă de viaţă care a intrat în lume şi de aceea,
atunci când mă atinge, trăiesc o experienţă de viaţă nouă, nu nouă doar la

Benedict al XVI-lea, Luce del mondo. Il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi. Una conversazione
con Peter Seewald [Lumina lumii. Papa, Biserica şi semnele timpurilor. O conversaţie cu Peter
Seewald, n.tr.], LEV, Città del Vaticano 2010, p. 47.
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începuturi, ci mereu nouă».44 Creştinismul nu e ceea ce rămâne dintr-un
eveniment, ci e mereu un eveniment; altminteri ar documenta lipsa sa de
temei. De fapt, ceva ce nu e prezent în vreun fel, nu există. Fie se întâmplă
acum, fie nu există. În acest punct putem înţelege şi mai mult ce înseamnă
afirmaţia că creştinismul este un eveniment.
Spune don Giussani: «Întâlnirea întâmplătoare cu o prezenţă de-o
umanitare diferită ne precedă nu doar la început, ci în fiecare clipă care
îi urmează începutului: după un an sau după douăzeci de ani. Fenomenul iniţial – impactul cu o diversitate umană, uimirea care derivă
din acesta – e destinat a fi fenomenul iniţial şi originar al fiecărei clipe a
dezvoltării. Pentru că nu există nicio creştere dacă acel impact iniţial nu
se repetă, adică dacă evenimentul nu rămâne contemporan. Fie se reînnoieşte, fie nimic nu merge înainte, şi imediat se teoretizează asupra
evenimentului ce a avut loc, şi se bâjbâie în întuneric căutând ajutoare
care să înlocuiască Ceea ce se află cu adevărat la originea diversităţii.
Factorul generator este, permanent, impactul cu o realitate umană diferită. Deci, dacă nu se întâmplă din nou şi nu se reînnoieşte ceea ce s-a
întâmplat la început, nu are loc o adevărată continuitate: dacă cineva
nu trăieşte acum impactul cu o realitate umană nouă, nu înţelege ceea
ce i s-a întâmplat atunci. Doar dacă evenimentul se reîntâmplă acum,
evenimentul iniţial poate fi luminat şi aprofundat şi se stabileşte astfel
o continuitate, o dezvoltare».45
Datorită genialităţii sale, don Giussani are o percepţie atât de conşientă asupra naturii creştinismului încât, prin acest text, nu doar că ne
aminteşte care sunt însuşirile permanente ale creştinismului ca eveniment – contemporaneitatea şi diversitatea ireductibilă –, ci ne oferă şi
indiciile care ne permit să ne dăm seama când creştinismul încetează
să mai fie experimentat ca eveniment prezent. Asta se poate recunoaşte
după două semne.
Primul: se teoretizează evenimentul care a avut loc. În lipsa fascinaţiei
evenimentului, ne mulţumim cu teoria, cu discursul, cu o categorie ab
stractă. Şi le repetăm în continuare. De-a dreptul le justificăm, aşa cum
ne aminteşte Dostoevskij: «Omul e atât de ataşat de sistem şi de deducţia
abstractă, încât ar fi gata să denatureze în mod premeditat adevărul, gata
să nu vadă văzând şi să nu audă auzind, cu condiţia de a-şi justifica pro44
Verso una vita di fede più matura [Spre o viaţă de credinţă mai matură, n. tr.], sub îngrijirea
Comunione e Liberazione, pro manuscripto, Milano 1976, p. 6.
45
L. Giussani, «Ceva ce ne precedă», în Tracce-Litterae communionis, noiembrie 2008, p. 2.
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pria logică».46 De fapt, pierzând pe drum atracţia Prezenţei, în teoretizare
(reducţie la categorie sau la discurs) ajunge să domine ceea ce ştim deja,
ceea ce am stabilit noi, schema noastră, părerea noastră.
Dar întrucât am fost creaţi pentru împlinire, golul lăsat de absenţa
prezenţei trebuie umplut. Drept pentru care – acesta e al doilea semn –
căutăm, spune don Giussani, ajutoare substitutive, care atestă deplasarea
afectivă. Atunci când discipolii nu îşi dau seama de importanţa Prezenţei
pe care au întâlnit-o, încep să caute avantajul: «Atunci Petru, luă cuvântul
şi zise: „Precum vezi, noi toate le-am lăsat şi te-am urmat; ce vom avea
aşadar?”».47 Dar oare prezenţa Sa nu e totul? Nici măcar el, Petru, nu îşi
dă seama.
Sau predomină căutarea succesului: «Cei şaptezeci şi doi se întoarseră
plini de bucurie zicând: „Doamne, până şi demonii ni se supun în Numele
tău.” El le zise: „Îl vedeam pe Satana cum cădea din cer ca un fulger. Iată,
eu v-am dat puterea să păşiţi pe şerpi şi scorpioni şi peste întreaga putere a
duşmanului, şi nimic nu vă va dăuna. Dar nu vă bucuraţi de faptul că vi se
supun spiritele, ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt înscrise în ceruri”».48
Celor şaptezeci şi doi nu le mai ajunge prezenţa Lui ca să le înveselească
viaţa. Nu e vorba că nu trebuiau să valorizeze binele pe care îl făceau, dar
acest bine nu putea reduce distanţa abisală care exista între miracolele făcute de ei şi faptul de a fi ai Lui! Dar asta nici măcar nu le trecea prin minte,
tocmai aşa cum ni se întâmplă nouă.
Sau încercăm să umplem golul cu puterea: «Iacob şi Ioan, fiii lui
Zebedeu, vin atunci la el şi-i zic: „Învăţătorule, dorim să faci pentru noi
ce-ţi vom cere”. El le zise: „Ce doriţi să fac pentru voi?”. Ei răspunseră:
„Dă-ne, să stăm unul la dreapta ta şi altul la stânga în măreţia ta.” Isus le
zise: „Nu ştiţi ce cereţi. Sunteţi voi în stare să beţi paharul ce-l beau eu,
sau să fiţi botezaţi cu botezul cu care sunt botezat eu?” Ei îi răspunseră:
„Suntem.” Isus le zise: „Paharul ce-l beau eu îl veţi bea şi cu botezul cu care
sunt botezat eu veţi fi botezaţi; cât priveşte însă de a şedea la dreapta sau
la stânga mea, nu este în atribuţia mea să o dau, ci este pentru cei cărora
li s-a pregătit.” Când auziră ceilalţi zece se supărară pe Iacob şi pe Ioan».49
Care sunt ajutoarele noastre substitutive? Nu sunt foarte diferite de cele
ale apostolilor care de-abia fuseseră rechemaţi. Să le vedem împreună, aşa
cum ni le-a semnalat don Giussani.
F.M. Dostoevskij, Memorie del sottosuolo [Amintiri din subteran], Einaudi, Torino 1988, p. 24.
M 19, 27.
48
L 10, 17-20.
49
Mc 10, 35-41.
46

47
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a) Creştinismul redus la valori
«Alaltăieri seară, la o întâlnire de la Milano, observam că, anii aceştia, de
vreo cincisprezece ani încoace, în toţi anii parcursului nostru, e ca şi cum
[...] mişcarea ar fi construit pe valorile pe care Cristos ni le-a adus. Astfel,
tot efortul activităţilor asociative, operaţionale, caritabile, culturale, sociale,
politice, a avut, desigur, ca şi scop acela de a ne mobiliza pe noi înşine şi
lucrurile conform [...] începuturilor de valoare pe care Cristos ni le-a făcut
cunoscute. Dar, la începutul mişcării, nu a fost aşa. Aşa cum am pomenit
ieri, la începutul mişcării, în primii ani, nu s-a construit pe valorile pe care
ni le-a adus Cristos, ci s-a construit pe Cristos, în mod naiv dacă chiar
vreţi, dar tema inimii, mobilul convingător era faptul lui Cristos, şi ca atare
faptul trupului Său în lume, al Bisericii. La început se construia, se încerca
să se construiască pe ceva ce se întâmpla, nu pe valorile aduse, şi deci pe
inevitabila noastră intereptare a acestora: se încerca să se construiască pe
ceva ce se întâmpla şi ne cuprinsese. Oricât ar fi fost de naivă şi de exagerat
de disproporţionată, aceasta era o poziţie pură. Din această cauză, datorită
faptului că oarecum am abandonat această poziţie, certificându-ne pe o poziţie care a fost în primul rând, aş zice, o „traducere culturală” mai degrabă
decât entuziasm pentru o Prezenţă, noi nu îl cunoaştem – în sensul biblic al
termenului – pe Cristos, nu cunoaştem misterul lui Dumnezeu, pentru că
nu ne este familiar».50 Trebuie să recuperăm puritatea originară.
De ce anume avea nevoie don Giussani ca să îşi dea seama de această
reducţie a creştinismului la valori? Avea nevoie ca el să trăiască creştinismul
ca fiind ceva ce i se întâmpla.
Să ne gândim cât de uşor îşi dă seama un îndrăgostit, când vede în alţii,
că raportul cu bărbatul sau cu femeia cu care aceştia s-au căsătorit a încetat
să mai fie ceva ce se întâmplă şi a devenit ceva diferit faţă de entuziasmul
pentru o prezenţă.
b) De la o prezenţă care se impunea la o organizaţie de urmat
«Mişcarea s-a născut de la o prezenţă care se impunea şi îi aducea vieţii
provocarea unei promisiuni pe care s-o urmăm. Dar apoi am încredinţat
continuitatea acestui început discursurilor şi iniţiativelor, şedinţelor şi
lucrurilor de făcut. Nu am încredinţat vieţii noastre acest început, astfel
încât începutul a încetat foarte curând să mai fie adevărul oferit persoanei
noastre şi a devenit punct de plecare pentru o asociaţie, pentru o realitate
L. Giussani, L’opera del movimento. La Fraternità di Comunione e Liberazione [Opera
mişcării. Fraternitatea Comunione e Liberazione, n.tr.], San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi)
2002, p. 100-101.
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asupra căreia a fost descărcată responsabilitatea propriei munci şi de la care
s-a pretins rezolvarea lucrurilor.»51 Nu e vorba că l-am nega pe Cristos, ci
pur şi simplu Cristos a devenit o «rechemare spirituală», şi ceea ce predomină e altceva: «Pentru mulţi dintre noi, faptul că mântuirea ar fi Isus
Cristos şi că eliberarea vieţii şi a omului, aici şi dincolo, ar fi legate mereu
de întâlnirea cu el, a devenit o rechemare „spirituală”. Concret pentru noi,
ar fi altceva: angjamentul într-un sindicat, susţinerea anumitor drepturi, organizarea, punctele de lucru şi şedinţele, dar nu ca expresii ale unei exigenţe
de viaţă, ci mai degrabă ca mortificare a vieţii, ca greutate şi taxă de achitat
unei apartenenţe care ne găseşte în mod inexplicabil, mereu în rând».52
Cele de mai sus erau exprimate în mod deosebit de cardinalul Bergoglio din acea vreme: «Atunci când credinciosul îşi dă seama că şi-a pierdut elanul şi entuziasmul dintr-o vreme, tinde să adopte comportamente
care nu îi sunt proprii. [...] Pierderea avântului de la început îi face pe unii
[...] să se refugieze în ceea ce putem numi „îndatoriri secundare”. [...] Fuga
se manifestă ca o fugă spre virtuţile „secundare”: unii se dedică domeniului
social [...]. Alţii, dimpotrivă, se concentrează asupra ritualurilor. În ambele
cazuri, cele două refugii nu sunt suficiente pentru a înfrunta adevărata
provocare».53
c) De la confuzie la discurs corect şi curat
Atunci când creştinismul nu mai are loc ca eveniment al unei Prezenţe care
invadează viaţa şi o face din nou să clocotească, sfârşim prin a teoretiza
evenimentul ce a avut loc: «Se transmite un discurs corect şi curat, câteva
reguli despre cum trebuie să fim creştini şi oameni. Dar fără iubire, fără
recunoaşterea Misterului dătător de viaţă, individul se stinge şi moare. Speranţa noastră, mântuirea lui Cristos nu poate fi ceva ce am citit sau ştim să
repetăm bine. Iată, vestea cea bună se reduce adesea la un discurs mai mult
sau mai puţin exemplar sau moralistic. Ar trebui să clocotească din nou ...
[...] Încă nu a fost comunicată înflăcărarea individului, victoria Misterului,
slava lui Cristos în faţa lucrurilor care se întâmplă. Dar asta se întâmplă în
măsura în care există această experienţă».54
L. Giussani, Il rischio educativo. Come creazione di personalità e di storia [Riscul educativ.
Ca şi creator de personalitate şi istorie, n.tr.], SEI, Torino 1995, p. 63.
52
Ibidem, p. 61.
53
J.M. Bergoglio – Francesco, Aprite la mente al vostro cuore [Deschideţi mintea inimii
voastre, n. tr.], Rizzoli, Milano 2013, p. 154-155.
54
L. Giussani, Un caffè in compagnia [O cafea împreună, n.tr.], Rizzoli, Milano 2004, p.
173-175.
51
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Cristos nu este, şi nu poate fi, ceva despre care să fi citit sau un discurs
pe care ştim să îl reproducem bine. Deja în 1962 don Giussani le atrăgea
atenţia elevilor (pe atunci în culmea răspândirii mişcării ca Gioventù studentesca la Milano) asupra acestei reducţii: «E ca şi cum experienţa originală care ne-a făcut să aderăm s-ar fi fosilizat, s-ar fi cristalizat. [...] La origine, ceva a acţionat pentru voi, în voi, peste voi; e o reacţie de simplitate
faţă de acest dar care v-a adus cu noi». Dar apoi a intervenit un formalism,
adică «stagnarea noutăţii».55 Au intervenit formalismul şi stagnarea.
d) Evenimentul devine un fenomen al trecutului
Creştinismul e atât de mult un eveniment încât, atunci când devine un
fenomen al trecutului, nu îl putem face să se reîntâmple printr-o altă metodă, ne spune don Giussani, decât prin cea a evenimentului însuşi. Atât de
mult este creştinismul un eveniment încât trebuie să se reîntâmple. Dacă
ne-am decuplat de el, dacă a avut loc o discontinuitate (datorită căreia ceea
ce s-a întâmplat în trecut a devenit o amintire evlavioasă), atunci când
încercăm să-l facem să se reîntâmple prin iniţiativele noastre, nu reuşim.
«Să ne imaginăm că astăzi, câţiva dintre cei care au trăit deja experienţa
despre care am vorbit s-ar întâlni din nou şi, ducând cu ei amintirea impresionantă a unui eveniment care i-a mişcat – care le-a făcut bine, care
de-a dreptul le-a definit viaţa –, doresc să reia acel eveniment, umplând o
„discontinuitate” care s-a instalat în cursul anilor. Motivul pentru care ei
se simt încă prieteni este o experienţă din trecut, un fapt întâmplat, care
însă în prezent a devenit – aşa cum spuneam – o „amintire evlavioasă”. Şi
atunci, cum se poate ca ei să reia o continuitate cu evenimentul iniţial care
i-a atins? Dacă de exemplu ar spune: „Hai să facem împreună un grup de
cateheză, sau să dezvoltăm o nouă iniţiativă politică, sau, mai bine, să începem să susţinem o activitate caritabilă, să creăm o societate etc”, niciunul
dintre aceste răspunsuri nu ar fi potrivit pentru acoperirea discontinuităţii.
E nevoie de „ceva ce precedă”, care are doar ca instrumente de dezvoltare
toate cele enumerate mai sus. Adică trebuie să se reîntâmple ceea ce li s-a
întâmplat la început: nu „aşa cum” li s-a întâmplat la început, ci „ceea ce”
li s-a întâmplat la început: impactul cu o diversitate umană în care, acelaşi
eveniment care i-a mişcat la început, se reînnoieşte. Acolo se reîncheagă
lucrurile şi, urmând pe cineva, se creează legătura cu ceea ce s-a întâmplat
la început. Şi toţi factorii principali ai experienţei trecute ies la suprafaţă
mai maturi şi mai clari».56
55
56

«Scuola incaricati 1962» [«Şcoala de suplinitori 1962», n.tr.], Arhiva CL.
L. Giussani, «Qualcosa che viene prima», op. cit., p. 3-4.
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Niciun fel de tentativă de-a noastră nu poate umple discontinuitatea,
nu poate să facă un eveniment prezent din amintirea plină de devotament.
Aşa se întâmplă ceea ce a zis papa Francisc în Joia Mare: «De aici derivă în
mod clar nemulţumirea unora, care ajung să fie trişti, [...] preschimbânduse într-un soi de colecţionari de antichităţi».57
Să începem să vedem cum, de la predominarea unei Prezenţe care
atingea fiecare gest, datorită căreia fiecare acţiune era expresie a grandorii
Sale, am sfârşit prin a o pierde pe drum. De ce se întâmplă aşa? Pentru că
de multe ori – spune don Giussani – «angajamentul nostru de viaţă cu
problemele sociale, culturale şi politice» e trăit «de o manieră separată şi
separatoare faţă de o experienţă creştină vie, autentică. În timp ce angajamentul în problemele sociale, culturale şi politice ar trebui să fie expresia
acestei experienţe pline de pasiune pentru viaţă. E foarte uşor însă ca acest
angajament să determine un mediu care să consume atenţia faţă de acea
experienţă şi să se afirme în contrast cu aceasta, aproape marginalizând-o,
sufocând-o. Sau adesea, cel care doreşte să trăiască o experienţă de viaţă
creştină autentică afirmă această voinţă [...] în contradicţie cu angajamentul în acele probleme. Atât primul caz cât şi cel de-al doilea sunt dubla
înfăţişare a aceleiaşi erori grave».58 Activism sau intimism: ceea ce domină
nu mai este Evenimentul care se impune şi schimbă percepţia asupra sinelui nostru, şi care dă naştere unei priviri noi şi unei pasiuni noi pentru
toate lucrurile.
Să vedem cum, în mod neobosit, don Giussani a demascat tentaţia de a
reduce natura creştinismului: «Analiza pe care doresc să o fac, a disconfortului situaţiei în care ne aflăm [ca reper istoric era în 1976, dar e la fel şi în
2013, în „prezentul” nostru] este pur metodologică şi nu incriminatorie, e
un aspect al judecăţii care ne face să repornim».59 Suntem mereu expuşi riscului de a face această reducţie, de aceea don Giussani, în mod implacabil,
fără oprire, a judecat tot timpul, a corectat, ne-a atras atenţia.
Tot ceea ce am descris până aici ne face să înţelegem care sunt dimensiunile nevoii noastre. Suntem într-adevăr nişte nevoiaşi! Ce eliberare să
putem recunoaşte asta şi să putem privi în faţă, împreună, această stare de
fapt! De la această recunoaştere nu poate decât să se nască o întrebare, ca
cea care se naşte pe buzele Bisericii: «Priveşte, Dumnezeule atotputernic,
Francisc, Omelia alla Santa Messa del Crisma [Predica Sfintei Liturghii a Crismei, n.tr.],
28 martie 2013.
58
Verso una vita di fede più matura [Spre o viaţă de credinţă mai matură, n.tr.], sub îngrijirea
Comunione e Liberazione, pro manuscripto, Milano 1976, p. 6.
59
Ibidem, p. 7.
57
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la umanitatea sfâşiată din auza slăbiciunii ei mortale şi fă să revină la viaţă
prin patimile Fiului Tău unic».60
Cum a răspuns Cristos la slăbiciunea apostolilor, la umanitatea epuizată
care îi făcea să caute ajutoare înlocuitoare? Nu cu o strategie sau cu o rechemare moralistă. Nu le-ar fi fost de-ajuns, aşa cum nu ne-ar ajunge nici nouă.
Însemnătatea nevoii e atât de mare încât doar moartea şi învierea Sa puteau
şi pot să vindece răul nostru din rădăcini. Putem prinde din nou viaţă doar
datorită Patimii Fiului său, spune liturghia. Însă adesea, noi, nefiind conştienţi
de drama noastră, rostirea acestor lucruri se reduce aproape la «devoţiune».
Din ce se vede că e aşa? Din felul în care abordăm nevoia, din îngâmfarea şi
presupoziţia pe care o avem în suflet. În schimb, ca să spunem ca sfântul Bernard, lucrul de care avem nevoie este tocmai «ca [Cristos] să se reîntoarcă, şi să
îmi restituie bucuria mea mântuitoare, să mi se dea înapoi pe sine».61
3. Permanenţa creştinismului ca eveniment în prezent: El e aici
Isus a revenit. Viu. Dacă există vreun moment în care predomină din nou
prezenţa Sa vie, este Învierea. Ce impresionant e să îi vedem pe discipoli
uimiţi de impunerea prezenţei Sale vii şi implacabile! Dar îl vedem şi pe Isus
luptându-se cu incapacitatea lor de a vedea: «dar discipolii nu ştiau că era
Isus».62 Încercând în mod repetat să îi facă să iasă din propria lor măsură,
printr-un anumit fel de a spune: «Maria», sau printr-un miracol: «Aruncaţi
mreaja în partea dreaptă a corăbiei, şi veţi găsi».63, Isus vrea să facă să iasă
la iveală credinţa, certitudinea discipolilor săi: «Este Domnul».64 Se poate
reporni mereu pentru că El e viu. Cel viu. Pentru a-i face să revină la viaţă,
nu se mulţumeşte să rămână o prezenţă inactivă. E o prezenţă care ia iniţiativă pentru a răspunde nevoii lor. Pentru a răspunde la descumpănirea
generată de moartea Sa, le explică Scriptura: «„Cât de fără minte şi greoi la
inimă sunteţi ca să credeţi toate cele spuse de profeţi! Nu trebuia oare să le
pătimească Cristos acestea, ca să intre în măreţia sa?” Şi, începând cu Moise
şi cu toţi profeţii, le tâlcui în toate Scripturile cele privitoare la el.»65 Pentru
Rugăciunea Laudelor din Lunea Sfântă a Liturgiei Orelor după Ritul roman.
Cfr. Sfântul Bernard de Chiaravalle, Sermoni sul Cantico dei Cantici [Predici despre
Cântarea Cântărilor, n.tr.], LXXIV, II, 7.
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I 21, 4.
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I 21, 6.
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I 21, 7.
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L 24, 25-27.
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a răspunde trădării lui Petru, îl întreabă: «„Simon al lui Ioan, mă iubeşti
mai mult decât aceştia?”».66 Şi apoi: «„Primiţi Spirit Sfânt.”»67 Sau face să fie
recunoscut de ei în momentul în care frânge pâinea, Euharistia.
Acesta va fi mereu punctul de pornire. Doar iniţiativa Sa poate să ne
facă să repornim. Ne-a amintit-o Benedict al XVI-lea la deschiderea Sinodului din octombrie, anul trecut: «noi nu putem face Biserica, putem doar
să facem cunoscut ceea ce a făcut El. Biserica nu începe cu “ceea ce facem”
noi, ci cu “ceea ce face” şi “ceea ce spune Dumnezeu. Astfel Apostolii nu
au spus, după unele adunări: acum vrem să creăm o Biserică şi cu forma
unei constituante aveau să elaboreze o constituţie. Nu, s-au rugat şi în
rugăciune au aşteptat, deoarece ştiau că numai Dumnezeu însuşi poate să
creeze Biserica sa, că Dumnezeu este primul agent: dacă Dumnezeu nu
acţionează, lucrurile noastre sunt numai ale noastre şi sunt insuficiente;
numai Dumnezeu poate mărturisi că El este cel care vorbeşte şi a vorbit.
Rusaliile sunt condiţia naşterii Bisericii: numai pentru că Dumnezeu mai
înainte a acţionat, Apostolii pot să acţioneze cu El şi cu prezenţa sa şi să
facă prezent ceea ce face El. Dumnezeu a vorbit şi acest “a vorbit” este perfectul credinţei, dar este mereu şi un prezent: perfectul lui Dumnezeu nu
este numai un trecut, pentru că este un trecut adevărat care poartă mereu
în sine prezentul şi viitorul. Dumnezeu a vorbit înseamnă: “vorbeşte”. Şi
după cum în acel timp numai cu iniţiativa lui Dumnezeu putea să se nască
Biserica, putea să fie cunoscută Evanghelia, faptul că Dumnezeu a vorbit
şi vorbeşte, tot aşa şi astăzi numai Dumnezeu poate să înceapă, noi putem
doar să cooperăm, însă începutul trebuie să vină de la Dumnezeu. De aceea nu este o simplă formalitate dacă începem în fiecare zi Adunarea noastră
cu rugăciunea: acest lucru răspunde realităţii însăşi. Numai precedenţa lui
Dumnezeu face posibil drumul nostru, cooperarea noastră, care este mereu
o cooperare, nu o pură decizie a noastră. De aceea este important să ştim
mereu că primul cuvânt, adevărata iniţiativă, adevărata activitate vine de
la Dumnezeu şi numai inserându-ne în această iniţiativă divină, numai
implorând această iniţiativă divină, putem deveni şi noi – cu El şi în El –
evanghelizatori. Dumnezeu este începutul mereu».68
I 21, 15-16.
I 20, 23.
68
Benedict al XVI-lea, Meditazione nel corso della prima Congregazione Generale della XIII
Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi [Meditaţii în timpul primei Congregaţii
Generale a celei de-a XIII-a Adunări Generale Ordinare a Întâlnirii Episcopale, n.tr.], 8
octombrie 2012. [sursa: http://www.magisteriu.ro/interventia-papei-la-prima-intalniregenerala-din-sinodul-episcopilor-2012/]
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Doar cel care acceptă să se integreze în acest început continuu poate
vedea cum renaşte viaţa, cum recapătă forţă existenţa noastră.
Cum rămâne creştinismul în istorie ca eveniment prezent? Prin intermediul celor care sunt acaparaţi de El, prin cei în care conştiinţa prezenţei
Sale a devenit predominantă.
Să fim atenţi să nu reducem densitatea şi bogăţia companiei credincioşilor la tentativele noastre, pentru că s-ar demonstra insuficiente pentru a răspunde dimensiunilor nevoii noastre: «Evenimentul lui Cristos
dăinuie în istorie prin compania credincioşilor, care e un semn, precum
vălul în care se află sancta sanctorum, Misterul devenit om. Acest Mister
dăinuie în viaţa fiecărui om şi a lumii, în mod personal, real, prin unitatea sensibil exprimată a creştinilor. Compania credincioşilor e semn
eficace al mântuirii oamenilor de către Cristos, e sacramentul salvării
omenirii. Cristos Înviat ni se alătură în acest mod: această companie e
tocmai Cristos prezent. Ea este Cristos în realitatea sa umană, e trupul
lui Cristos care se face prezent, în aşa măsură încât poate fi atins, văzut, auzit. Valoarea acestei companii e mai profundă decât ceea ce se
vede, pentru că ceea ce se vede este ivirea Misterului lui Cristos care se
revelează».69
Dacă pentru a răspunde umanităţii noastre istovite a trebuit să moară
şi să învie, problema e: cum putem noi participa, astăzi, la victoria Sa?
Şi cum ia Cristos iniţiativă, astăzi, ca să ne facă părtaşi la victoria sa?
«Cristos se lasă cunoscut, se face accesibil şi deci ne dă Spiritul Său în Biserică prin Sfânta Scriptură, Sacramente, succesiunea apostolică, dar mai
ales Spiritul Său ne zguduie şi ne inundă prin întreaga viaţă a Bisericii.
Biserica este universul împlinit, recreat şi deţinut de Cristos prin Spiritul
Său. Adică Biserica este întreaga umanitate în măsura în care prezenţa
lui Cristos o face să fie adevărată, unificată, prin acea energie re-creativă
care este misterul Spiritului Rusaliilor. Cristos ar fi în mod iremediabil
departe şi deci victimă a interpretării noastre, dacă nu ar fi prezent în Biserica vie. Dacă nu ni s-ar oferi în misterul Trupului Său, care e Biserica,
în ultimă instanţă Cristos ar fi redus în mod subiectivist, ca şi conţinut
şi ca metodă. Aşadar Biserica e metoda prin care Cristos se comunică
în timp şi spaţiu, asemănător faptului că Cristos este metoda prin care
Dumnezeu a ales să li se comunice oamenilor pentru propria lor mântuire. Prin umanitatea Bisericii, divinul ajunge la noi atât ca şi „comunicare
de adevăr” (Scriptura, Tradiţia, Magisteriul), şi deci ca ajutor pentru ca
omul să ajungă la o claritate şi siguranţă obiectivă în perceperea semni69

L. Giussani – S. Alberto – J. Prades, Generare tracce ..., op. cit., p. 43.
34

Sâmbătă dimineaţa

ficaţiilor ultime ale propriei existenţe, cât şi în calitate de „comunicare a
însăşi realităţii divine” – Harul – prin Sacramente.»70
Atunci prima noastră activitate este pasivitatea de a ne lăsa implicaţi în
această iniţiativă a lui Cristos prezent în Biserică.
Iniţiativa lui Cristos a început în Botez: «Întâlnirea lui Cristos cu viaţa
noastră, datorită căreia El a început să devină un eveniment real pentru
noi, impactul lui Cristos cu viaţa noastră, pornind de la care El s-a mişcat
înspre noi şi a stabilit, ca vir pugnator, o luptă pentru „invadarea” existenţei
noastre, se numeşte Botez».71 El ne reînnoieşte, ne face să devenim diferiţi
introducându-ne în moartea şi învierea Sa: «Aşadar prin botez am fost
înmormântaţi împreună cu el în moarte, pentru că aşa cum Cristos a fost
înviat din morţi prin slava Tatălui, tot aşa şi noi putem umbla într-o viaţă
nouă. De fapt, dacă am fost total uniţi cu el printr-o moarte asemănătoare
cu a sa, vom fi uniţi cu el şi în învierea sa».72
Acest început trebuie să fie constant alimentat, hrănit, astfel încât să
putem merge în această viaţă nouă: «Împărtăşirea cu Trupul lui Cristos
înviat, „însufleţit de Duhul Sfânt şi dătător de viaţă”, păstrează, sporeşte şi
reînnoieşte viaţa de har primită la Botez. Această dezvoltare a vieţii creştine
are nevoie să fie întreţinută prin împărtăşania euharistică, pâinea peregrinării noastre, până în clipa morţii, când ni se va da ca viatic».73 Dacă nu
vrem să fim absenţi în raportul cu Cristos care ne-a cucerit, avem nevoie,
ca nişte cerşetori, să primim constant sacramentele: «Împărtăşania sporeşte
unirea noastră cu Cristos. Primirea Euharistiei în împărtăşanie aduce ca
rod principal unirea intimă cu Cristos Isus. Într-adevăr, Domnul spune:
„Cel ce mănâncă trupul meu şi bea sângele meu rămâne în mine şi Eu în
el” (In 6, 56). Viaţa în Cristos îşi are fundamentul în ospăţul euharistic:
„Precum m-a trimis pe mine Tatăl cel viu şi Eu trăiesc prin Tatăl, şi cel
care mă mănâncă pe mine va trăi prin mine”(In 6, 57)».74 Aşa ne caută El,
cum ne aminteşte sfântul Ioan Crizostomul: «Pentru tine am fost acoperit
de spute şi bătăi, m-am despuiat de slava mea, l-am lăsat pe Tatăl meu şi
am venit la tine, la tine care mă urai, care fugeai de mine şi nici măcar nu
vroiai să-mi auzi numele; te-am urmărit, am fugit pe urmele tale, ca să pun
stăpânire pe tine; te-am unit, te-am legat de mine, te-am ţinut strâns legat
de mine, te-am luat în braţe. „Mănâncă-mă”, ţi-am zis, „bea-mă”. Şi eu te
Ibidem, p. 58-59.
Ibidem, p. 64-65.
72
R 6, 4-5.
73
Catehismul Bisericii Catolice, 1392.
74
Catehismul Bisericii Catolice, 1391.
70
71
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am cu mine în cer şi mă leg de tine pe acest pământ. Nu îmi ajunge să am
în cer toate trufandalele tale, asta nu îmi satură iubirea. Am coborât din
nou pe pământ, nu doar ca să mă amestec printre cei de-o seamă cu tine,
ci ca să te strâng tare în braţe chiar pe tine».75
Doar acesta e izvorul continuu al unei comuniuni reale între noi. Doar
comuniunea euharistică ne poate transforma până la a da naştere unui
singur trup, influenţând cu prezenţa Sa toate raporturile noastre.
Comuniunea noastră cu Cristos şi cu fraţii are nevoie mereu să fie reconstruită prin îndurare, adică de prezenţa lui Cristos care ni se adresează,
ca şi lui Petru după momentul trădării. Doar această iniţiativă plină de
îndurare faţă de noi ne reconstruieşte pe noi înşine în raportul nostru cu
Cristos, cu fraţii şi cu noi înşine. Fără îndurare nu există drum, nu există
comuniune. De aceea, «Cristos a instituit sacramentul Pocăinţei pentru
toţi membrii păcătoşi ai Bisericii sale, înainte de toate pentru cei care, după
Botez, au căzut în păcat grav, pierzând astfel harul baptismal şi rănind comuniunea eclezială. Sacramentul Pocăinţei le oferă acestora o nouă posibilitate de a se converti şi de a redobândi harul îndreptăţirii. Părinţii Bisericii
prezintă acest sacrament ca pe „a doua plută [de salvare] după naufragiul
care este pierderea harului”».76
«Convertirea la Cristos, noua naştere a Botezului, darul Duhului Sfânt,
Trupul şi Sângele lui Cristos primite ca hrană ne-au făcut „sfinţi şi neprihăniţi înaintea lui” (Ef 1, 4), aşa cum Biserica însăşi, mireasa lui Cristos, este
„sfântă şi fără de prihană” (Ef 5, 27). Cu toate acestea, viaţa nouă primită în
iniţierea creştină n-a suprimat fragilitatea şi slăbiciunea naturii umane, nici
înclinaţia spre păcat, pe care tradiţia o numeşte concupiscenţă, ce rămâne
în cei botezaţi pentru ca ei să-şi dea seama de ce sunt în stare în lupta vieţii
creştine ajutaţi de harul lui Cristos. Această luptă este cea a convertirii în
vederea sfinţeniei şi a vieţii veşnice la care Domnul neîncetat ne cheamă.»77
Doar dacă noi acceptăm să participăm, să întâmpinăm aceste gesturi ale lui
Cristos – prin care El ne atrage în sinea sa, ne face să fim un singur trup,
ne reînnoieşte prin sacramentul penitenţei, ne hrăneşte cu Trupul Său şi
cu Sângele Său –, putem reporni: «Cristos – a zis papa Francisc în Lunea
Buneivestiri – a învins răul în mod deplin şi definitiv, dar ne revine nouă,
oamenilor din orice timp, să primim această victorie în viaţa noastră şi în
realităţile concrete ale istoriei şi ale societăţii. Pentru aceasta mi se pare
Cfr. Giovanni Crisostomo, Commento alla prima Lettera a Timoteo [Comentariu al primei
Scrisori către Timotei, n.tr.], Predica XV.
76
Catehismul Bisericii Catolice, 1446.
77
Catehismul Bisericii Catolice, 1426.
75
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important să subliniez ceea ce îi cerem astăzi lui Dumnezeu în liturghie:
„Dumnezeule, Tu sporeşti necontenit Biserica Ta, dăruindu-i prin Botez
noi fii. Dă slujitorilor Tăi harul să rămână fideli în trăirea Sacramentului
pe care l-au primit prin credinţă” [...].Este adevărat, Botezul care ne-a făcut
fii ai lui Dumnezeu, Euharistia care ne uneşte cu Cristos, trebuie să devină
viaţă, adică să se traducă în atitudini, comportamente, gesturi, alegeri. Harul conţinut în Sacramentele pascale este un enorm potenţial de reînnoire
pentru existenţa personală, pentru viaţa familiilor, pentru relaţiile sociale.
Dar totul trece prin inima umană: dacă eu mă las atins de harul lui Cristos
înviat, dacă îi permit să mă schimbe în acel aspect al meu care nu este bun,
care poate să facă rău mie şi celorlalţi, atunci permit victoriei lui Cristos să
se afirme în viaţa mea, să lărgească acţiunea sa binefăcătoare. Aceasta este
puterea harului! Fără har nu putem nimic. Fără har nu putem nimic! Şi cu
harul Botezului şi al Împărtăşaniei euharistice pot să devin instrument al
milostivirii lui Dumnezeu, al acelei frumoase milostiviri a lui Dumnezeu.
A exprima în viaţă Sacramentul pe care l-am primit: iată, iubiţi fraţi şi
surori, angajarea noastră zilnică, dar aş spune şi bucuria noastră zilnică!
Bucuria de a ne simţi instrumente ale harului lui Cristos, ca mlădiţe ale
viţei care este El însuşi, însufleţiţi de seva Duhului Său!»78
Capacitatea Sa de a transforma viaţa şi de a ne face părtaşi ai acestui har
se exprimă, alături de sacramente, prin carisme: «acelaşi Duh Sfânt sfinţeşte, conduce şi împodobeşte cu virtuţi poporul lui Dumnezeu nu numai
prin sacramente şi slujiri, ci „împărţindu-şi fiecăruia darurile după cum
voieşte” (1C 12,11), el dăruieşte credincioşilor de toate categoriile haruri
speciale, prin care îi face capabili şi dispuşi să primească diferite activităţi şi
servicii folositoare pentru reînnoirea şi creşterea Bisericii».79
Ioan Paul al II-lea ne-a spus, în piaţa Sfântul Petru, în data de 30
mai 1998: «Carismele adevărate nu pot decât să conducă la întâlnirea cu
Cristos în Sacramente. Realităţile bisericeşti la care aderaţi v-au ajutat să
redescoperiţi vocaţia de la botez, să valorizaţi darurile Duhului primite
la Mir, să vă încredinţaţi milostivirii lui Dumnezeu în Sacramentul Reconcilierii şi să recunoaşteţi în Euharistie izvorul şi culmea întregii vieţi
creştine».80
78
Francisc, Regina Coeli, Lunea Buneivestiri, 1 aprilie 2013. [sursa: http://www.catholica.
ro/2013/04/01/cu-harul-lui-dumnezeu-sa-devenim-instrumente-ale-milostivirii-lui/].
79
Lumen genitum, 12. Constituţia dogmatică, 21 noiembrie 1964.
80
Ioan Paul al II-lea. Discursul către Mişcările ecleziale şi către noile comunităţi, 30 mai
1998. [sursa: http://www.reinnoirea-carismatica.ro/LinkClick.aspx?fileticket=GUUK0h1p
8fg%3D&tabid=68&mid=397]
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Aceasta e contribuţia istorică pe care don Giussani ne-a dat-o nouă şi
întregii Biserici: «Carisma reprezintă chiar modalitatea de timp, de spaţiu,
de caracter, de temperament, modalitatea psihologică, afectivă, intelectuală, prin care Domnul devine eveniment pentru mine şi, în acelaşi timp, şi
pentru alţii».81 Deci carisma e factor de apartenenţă la Cristos şi la adevărul
Său: «Chestiunea carismei e decisivă pentru că e factorul care favorizează în
mod existenţial apartenenţa la Cristos, adică este evidenţa Evenimentului
prezent astăzi, în măsura în care ne mişcă. În acest sens carisma introduce
în totalitatea dogmei. Dacă carisma este modalitatea prin care Spiritul lui
Cristos ne face să percepem Prezenţa sa excepţională, ne dă puterea de a
adera cu simplitate şi iubire, atunci, trăind carisma, se luminează conţinutul obiectiv al dogmei».82
Însă nu trebuie să uităm că doar harul sacramentului poate genera continuu carisma, poate determina vitalitatea acesteia astăzi. Harul sacramentului este cel care face să izvorască şi întreţine viu corpul eclezial, aşa cum
ne-a zis Ioan Paul al II-lea, într-un discurs care, pentru noi, a rămas memorabil: «Apariţia corpului eclezial ca instituţie, forţa sa convingătoare şi
energia sa de agregare, îşi au rădăcina în dinamismul Harului sacramentului. Însă acesta îşi găseşte forma expresivă, modalitatea creativă, incidenţa
sa concretă în istorie prin intermediul diferitelor carisme care caracterizează un temperament şi o istorie personală. [...] Atunci când o mişcare
e recunoscută de Biserică, aceasta devine instrument privilegiat pentru o
adeziune personală şi mereu nouă la misterul lui Cristos. Să nu permiteţi
niciodată ca în participarea voastră să sălăşluiască molia obişnuinţei, a rutinei, a bătrâneţii! Reînnoiţi mereu descoperirea carismei care v-a fascinat
şi aceasta vă va călăuzi tot mai mult spre a deveni servitori ai acelei unice
puteri care este Cristos Domnul!».83
Doar dacă ne lăsăm atinşi de forţa lui Cristos înviat, care ne vine constant în întâmpinare prin sacramente şi carismă, putem vedea felul în care
cotidianul «care înmoaie genunchii» devine posibil de trăit: «Miracolul
este realitatea umană trăită zi de zi, fără emfaze excepţionale, fără nevoia de
excepţii, fără un noroc deosebit, e realitatea momentelor în care mâncăm,
bem, suntem treji şi când dormim, această realitate atinsă de conştiinţa
unei Prezenţe care îşi are terminalele în mâini care pot fi atinse, în chipuri
L. Giussani – S. Alberto – J. Prades, Generare tracce ..., op. cit., p. 108.
Ibidem, p. 109-110.
83
Ioan Paul al II-lea, Discorso ai sacerdoti partecipanti all’Esperienza del Movimento
«Comunione e Liberazione» [Discurs ţinut preoţilor care participau la experienţa Mişcării
«Comunione e Liberazione», n.tr.], 2-3. 12 septembrie 1985.
81
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ce pot fi văzute, într-o iertare pe care s-o oferim cuiva, în nişte bani de dat,
într-un efort ce trebuie depus, într-o muncă ce trebuie acceptată».84
«Prezenţa lui Cristos, în normalitatea vieţii, implică tot mai mult bătaia
inimii: emoţia profundă a prezenţei Sale devine emoţie în viaţa cotidiană şi
luminează, frăgezeşte, înfrumuseţează, îndulceşte tonusul vieţii cotidiene,
tot mai mult. Nu mai există nimic inutil, nimic nu mai e străin, pentru
că nimic nu îi este străin destinului tău, şi de aceea nu mai există nimic de
care să nu ne putem ataşa [...], cu consecinţele magnifice de respect pentru
lucrul pe care îl faci, de precizie în munca pe care o faci, de loialitate faţă de
toată creaţia ta concretă, de tenacitate în urmărirea scopului său; devii mai
de neobosit [...]. Oboseala, chiar şi fără umbră, e ca să zicem aşa, resorbită
chiar şi ca oboseală, devine o oboseală pur fiziologică».85
Verificarea, în cotidian, a prezenţei victorioase a lui Cristos, e cea care
ne va permite să ne ataşăm tot mai mult de El, până la a putea spune cu
Ada Negri: «Totul / ai fost şi eşti pentru mine».86 Din mulţi, poate câţiva
ar putea spune:, Totul ai fost pentru mine». Dar să spui despre cineva nu
doar că «ai fost» în trecut, în întâlnirea de la început, ci: «Eşti», acum, în
prezent, asta e cu totul altceva!
Şi doar angajându-ne în victoria Sa vom putea spune cu adevărat «Cristoase, totul ai fost şi eşti pentru mine».

L. Giussani, Un evento reale nella vita dell’uomo (1990-1991) [Un eveniment real în viaţa
omului (1990-1991), n.tr.], Bur, Milano 2013, p. 269.
85
Ibidem, p. 103-104.
86
A. Negri, «Atto d’amore», Mia giovinezza [«Act de iubire», Tinereţea mea, n.tr.], Bur,
Milano 2010, p. 70.
84
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SFÂNTA LITURGHIE

Liturgia Sfintei Liturghii:F 9, 31-42; Ps 115 (116); I 6, 60-69.
predica eminenţei sale cardinal jean-louis tauran preşedinte
al consiliului pontifical pentru dialogul între religii

Aşa cum Isus îi lasă pe oameni întotdeauna liberi să aleagă, cei doisprezece,
şi ei, trebuie să îşi reînnoiască adeziunea la Cristos: «„Poate vreţi să plecaţi
şi voi?”. Simon Petru răspunde în numele lor: „La cine să mergem? Tu ai
cuvintele vieţii veşnice. Noi am crezut şi am recunoscut că tu eşti sfântul
lui Dumnezeu”». În faţa cuvintelor şi a gesturilor lui Isus, omul e constrâns
să răspundă cu «da» sau «nu». Drama cea mare a omului nu e boala, nici
moartea: e libertatea sa. Omul îi poate spune «nu» lui Dumnezeu şi Dumnezeu îi respectă libertatea. Celebrul poet Hölderlin, contemporan de-al lui
Goethe, a scris: «Dumnezeu a creat omul, aşa cum şi marea creează continentele, retrăgându-se».
Nu îl putem evita pe Isus Cristos. Isus deranjează, pentru că e semn al
contradicţiei: «Acest limbaj e dur; cine îl poate înţelege?» (I 6, 60). Noi suntem aici pentru că suntem discipoli ai lui Isus şi pentru că suntem purtători
ai unui mesaj pentru lume, pentru Italia de azi. Un mesaj care e o contestare
radicală a «politeţei politice şi culturale». Gândiţi-vă: le spunem prietenilor
noştri: «Sunteţi – suntem – chemaţi la viaţa veşnică». Ba mai mult, trebuie
să îi amintim umanităţii de azi şi de mâine un eveniment unic în istorie:
Isus a înviat! Nicio revoluţie, niciun progres ştiinţific nu vor putea niciodată
să le ofere oamenilor un «lucru atât de important» precum învierea lui Isus.
Este evanghelia victoriei nemaiauzite asupra durerii, asupra păcatului, asupra
morţii, victorie pe care Cristos a dobândit-o pentru sine şi pentru noi. E un
eveniment de nedescris, care ne priveşte pe toţi şi ne învăluie!
Atunci vedeţi cum a crede nu e pur şi simplu a crede că Dumnezeu
există. Nu, înseamnă a crede că Dumnezeu intervine în existenţa umană.
Obiectul credinţei noastre – l-am auzit azi dimineaţă pe Carrón subliniind
– e un eveniment, sau o serie de evenimente: a crede că Dumnezeu i-a vorbit lui Avram, a eliberat poporul din Egipt, s-a întrupat în sânul Fecioarei
Maria, a înviat din morţi. Pentru noi, a crede înseamnă şi că Dumnezeu e
prezent în mijlocul nostru în Euharistie: iată «paradoxul suprem». De fapt,
oamenii sunt mai mult sau mai puţin dispuşi să recunoască o divinitate
care «stă deasupra lor, care nu deranjează». Dar să crezi că Dumnezeu intervine în textura existenţei umane, că există opere divine care se împlinesc
astăzi: acesta e un «scandal» pe care majoritatea contemporanilor noştri îl
refuză. Refuză supranaturalul.
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Această întâlnire numeroasă, atentă, angajată încălzeşte sufletul pentru
că e un eveniment divin. Aici, în această dimineaţă, hic et nunc, Dumnezeu
e în mijlocul nostru în această Euharistie. Pentru noi, Creştinismul nu e
«un anumit punct de vedere a lumii». Nu e un sistem pe care îl acceptăm
fiindcă ne convine. Suntem aici deoarece credem că ceva ni s-a întâmplat,
că Cristos a înviat, că El e Adevărul şi asta ne interesează pe noi şi pe toţi
oamenii.
Ştiţi şi voi, noi, creştinii, suntem «sub lupă». Toţi caută nu lucrurile
frumoase pe care le putem realiza, ci mai degrabă lipsurile noastre. Şi asta
ne aminteşte că Biserica e o realitate divină şi umană, în acelaşi timp. Însă
nu trebuie să fim complexaţi, pentru că Spiritul călăuzeşte Biserica şi rezervă întotdeauna surprize. E suficient să ne amintim ceea ce s-a întâmplat
la Roma luna trecută. Am observat că în discursurile noului Papă există
un cuvânt pe care îl foloseşte des: e verbul «a ieşi». Să ieşim din noi înşine
ca să ne lăsăm purificaţi de Dumnezeu; să ieşim din bisericile noastre, din
mănăstirile noastre, din sălile noastre de întâlniri ca să ajungem la oameni
acolo unde trăiesc ei, unde construiesc, suferă, mor.
Prima lectură ni l-a prezentat pe Petru în «vizita pastorală», să spunem. Sunt subliniate pacea şi înţelegerea fraternă. Ştim că acestei păci şi
înţelegeri fraterne trebuie să îi adăugăm ascultarea Cuvântului, frângerea
pâinii şi comuniunea bunurilor. Acestea sunt caracteristicile primei comunităţi creştine şi noi trebuie să ne raportăm mereu la această comunitate.
Dar comportamentul lui Petru care vindecă bolnavii ne aduce aminte că
şi noi trebuie să răspundem la întrebările contemporanilor noştri. Trebuie
să ne vadă rugându-ne ca să îşi poată pune întrebările fundamentale; au
nevoie de un cuvânt care să le «înalţe» sufletele, au nevoie să întâlnească
nişte comunităţi în care să fie primiţi, ascultaţi şi respectaţi. Da, toţi au
nevoie să iasă din acest context de moarte, de neîncredere, de suspiciune
care, din păcate, ne distruge viaţa şi marchează cultura de astăzi: non-sensul, izolarea, lipsa de respect faţă de propria persoană. Petru a putut să
răspundă la aşteptările oamenilor aflaţi în dificultate pe care îi întâlnea
pentru că el însuşi învăţase de la Isus cum să se roage şi ce misiune trebuie
să împlinească.
În timpul acestei reculegeri v-aţi întrebat: «Cine ne va putea despărţi
de iubirea lui Cristos?». Pentru a putea răspunde: «Nimeni, nimic», şi voi
trebuie să aveţi în spate o viaţă intimă, de prietenie cu Cristos.
În lumea de azi, marele pericol e acela de a ne organiza viaţa, societatea,
după măsura omului. Noi, creştinii, propunem un Dumnezeu Tată aproape de noi, care se transformă în servitor şi hrană: iată ceea ce ne distinge
de discipolii lui Mahomed şi ai lui Buda. Dar, atenţie: nu trebuie să ne
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obişnuim niciodată cu această apropiere incredibilă a lui Dumnezeu. Cel
care spune despre Dumnezeu: «El», fără să spună niciodată «Tu», e pe cale
să uite încet încet trăsăturile chipului lui Dumnezeu. Şi într-o bună zi
Dumnezeu nu va fi nimic mai mult decât o idee şi, foarte curând, nimic
altceva decât un simplu cuvânt.
Nu mai târziu de ieri dimineaţă, papa Francisc amintea că viaţa creştină e o continuă discuţie între patru ochi cu Dumnezeu, aşa cum stăm de
vorbă cu cineva. «Nu cu un Dumnezeu – spunea – nedefinit sau difuz ca
un spray răspândit peste tot».
Fraţi şi surori, să ne rugăm pentru ca să ne fie îngăduite energiile spirituale de care avem nevoie pentru a fi creştini coerenţi, capabili să construim o societate cu nişte scopuri demne de om. Fie ca Dumnezeu să vrea
să ne ferească de tentaţia de a «lăsa jos garda», şi de reducerea carităţii la
o simplă filantropie, transformând spiritul apostolic într-un soi de pură
propagandă sau Biserica într-un club.
Să îi mulţumim lui Dumnezeu pentru această reculegere, care ne permite, o dată în plus, să constatăm cât de mulţi sunt bărbaţii şi femeile care,
în viaţa de zi cu zi, sunt conştienţi de fidelitatea lui Dumnezeu, manifestată în Isus Cristos şi în Biserica sa. Toţi împreună ne simţim mai puternici,
ca să iubim şi să servim această lume a noastră, lumea pe care Dumnezeu
o iubeşte şi pe care Cristos o salvează. Această lume în care omul vrea să
pătrundă în secretele atomului, dar care, în acelaşi timp, rămâne orb în
privinţa sensului aventurii umane. Această lume plină de proiecte şi de
exploits tehnice, dar care, în acelaşi timp, e plină de anxietate în privinţa
viitorului. Această lume a comuncării mereu tot mai rapide, dar care e şi
lumea singurătăţii. Această lume în care bărbaţii şi femeile sunt în stare de
gesturi de solidaritate admirabile, dar care e şi lumea în care mulţi trăiesc
închişi în ei înşişi.
Ei bine, aceasta e lumea pe care o iubeşte Dumnezeu, pe care noi trebuie s-o iubim şi s-o servim. Trebuie să păstrăm deschisă uşa inimii noastre
pentru a întâmpina, înţelege, dialoga, încuraja şi permite altora să crească,
crescând noi înşine, datorită întrebărilor lor.
Papa Paul al VI-lea avea dreptate atunci când afirma, în ziua de Paşti
din 1969: «Creştinismul nu e uşor, dar e fericit». Deci, să ne ajutăm unii
pe alţii să stabilim şi să aprofundăm o relaţie personală cu Isus! Isus care se
face servitor, care în această dimineaţă, încă o dată, pune masa acolo unde
e, în acelaşi timp, Cel care serveşte şi Cel care se oferă ca hrană.
Să păstrăm o încredere totală în acest Dumnezeu fidel, şi astfel iubirea
noastră faţă de persoana lui Isus va fi atât de puternică încât nimic nu ne
va putea despărţi de El. Aşa să fie!
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înainte de binecuvântare

Julián Carrón. Eminenţă, în numele tuturor doresc să Vă mulţumesc
înainte de toate pentru participarea dumneavoastră la Exerciţiile noastre.
Permiteţi-mi să Vă mulţumesc încă o dată pentru atenţia cu care urmăriţi
experienţa noastră, atenţia care în timp s-a transformat într-o prietenie
paternă.
E semnificativ faptul că tocmai prin vocea dumneavoastră am ascultat
în seara de 13 martie prima veste a alegerii papei Francisc, marele dar pe
care Domnul l-a făcut Bisericii Sale.
Vă mulţumim pentru mărturia dumneavoastră sinceră de serviciu inteligent şi discret faţă de Sfântul Părinte, care ne ajută să-l urmăm pe Cristos
zi de zi.
Mulţumim Eminenţă!
Cardinal Tauran. Mulţumesc! Atunci când am fost numit cardinal,
le-am împărţit prietenilor mei o mică amintire, pe care era trecută această
expresie a sfântului Paul, din a doua scrisoare către Corinteni: «Suntem
servitorii voştri pentru cauza lui Isus». Aceasta e programa fiecărui preot.
Mulţumesc pentru încredere!
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Sâmbătă după masa, 20 aprilie
La intrare şi la ieşire:
Franz Schubert, Sonata pentru arpegiu şi pian, D 821
Mstislav Rostropovich, violoncel – Benjamin Britten, pian
“Spirto Gentil” n. 18, Decca
■ a doua meditaţie

Julián Carrón

«Fie mie după cuvântul tău»
Benedict al XVI-lea a spus: «Toată viaţa creştină este un răspuns la iubirea
lui Dumnezeu. Primul răspuns este întocmai credinţa ca primire plină de
uimire şi recunoştinţă a unei nemaiauzite iniţiative divine care ne precede
şi ne solicită. Şi „da”-ul credinţei marchează începutul unei luminoase istorii de prietenie cu Domnul, care umple şi dă sens deplin întregii noastre
existenţe».87
Despre această credinţă vom vorbi acum.
1. Credinţa înseamnă a recunoaşte o Prezenţă
«Poziţia în care ne aflăm în faţa evenimentului lui Cristos este identică
celei ale lui Zaheu în faţa acelui Om care s-a oprit sub copacul în care se
suise el şi i-a zis: „Coboară degrabă, vin la tine acasă”. E aceeaşi poziţie
cu cea a văduvei, al cărei unic fiu murise, şi căreia Isus îi spune, de-o
manieră care nouă ni se pare atât de iraţională: „Femeie, nu plânge!” – e
absurd, de fapt, să îi spui unei mame al cărei unic fiu a murit: „Femeie,
nu plânge!” –. Pentru ei, ca şi pentru noi, a fost şi este experienţa unei
prezenţe a ceva radical diferit de închipuirile noastre şi în acelaşi timp
corespunzător în mod total şi original aşteptărilor profunde ale persoanei
noastre. A experimenta o corepondenţă reală [aşa cum ziceam azi dimineaţă] pentru inima noastră e ceva absolut excepţional [...]. Având în
vedere că inima e creată pentru această corespondenţă, ea ar trebui să fie
normală în viaţă; în schimb nu se întâmplă niciodată; când se întâmplă,
are loc o experienţă excepţională. A avea sinceritatea de-a o recunoaşte,
Benedict al XVI-lea, A crede în caritate trezeşte caritate, 1. Mesajul pentru Postul Mare
2013. 15 octombrie 2012.
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simplitatea de a accepta şi afecţiunea de a se ataşa de această Prezenţă,
asta e credinţa».88
Giussani continuă: «Pentru ca credinţa să se întâmple în om şi în lume,
trebuie mai întâi să se întâmple ceva ce e har, har pur: evenimentul lui
Cristos, al întâlnirii cu Cristos, în care se trăieşte experienţa unei excepţio
nalităţi care nu se poate întâmpla de una singură. Credinţa înseamnă în
mod esenţial a recunoaşte diversitatea unei Prezenţe, recunoaşterea unei
Prezenţe excepţionale, divine. [...] Cine ştie de câte ori Samaritencei nu i-o
fi fost sete de atitudinea cu care Cristos a tratat-o în clipa aceea, fără să îşi
dea seama niciodată înainte; când s-a întâmplat, a recunoscut imediat».89
Trebuie să ne dăm seama de faptul că credinţa creştină îşi are izvorul
în afara noastră. Nu e ceva ce putem crea noi. De câte ori nu ne-ar plăcea
să fim noi cei care creează corespondenţa pe care dorim s-o deţinem! Însă
dacă originea credinţei este ceva în afara noastră, atunci ea nu are nimic
de-a face cu o introspecţie, cu ceva ce reuşim să obţinem săpând înăuntrul
nostru. Credinţa nu este aşadar un sentiment sau o etică, pentru că nu
se află în mâinile noastre, nu suntem capabili să dăm noi naştere prezenţei care ne corespunde. Credinţa creştină e atât de determinată de obiect,
încât fără această Prezenţă pur şi simplu nu ar exista. Ca şi îndrăgostirea:
fără prezenţa iubită, îndrăgostirea pur şi simplu nu ar exista. E inutil să
ne gândim că am putea-o crea noi prin ceva strategie, prin ceva încercare, printr-un efort, cu vreun elan de sentimente, cu vreun raţionament
(folosiţi toate cuvintele pe care le vreţi): toate astea sunt inutile pentru a
determina şi măcar o singură clipă din experienţa îndrăgostirii. În sfârşit,
face parte din îndrăgostire o prezenţă care o face să izbucnească, care o face
să izvorască, o susţine.
De aceea: «Credinţa e parte a evenimentului creştin pentru că e parte
a harului pe care îl reprezintă evenimentul [...]. Credinţa aparţine evenimentului deoarece, în calitate de recunoaştere plină de iubire a prezenţei a
ceva excepţional, e un dar, un har. Aşa cum Cristos mi se dă mie într-un
eveniment prezent, aşa însufleţeşte în mine capacitatea de a-l cuprinde şi
de a-l recunoaşte în excepţionalitatea sa».90
Dar în ce fel Prezenţa excepţională însufleţeşte capacitatea de a-o cuprinde? Pentru că, dacă Prezenţa sa excepţională nu ne facilitează să putem
ajunge în acel punct, aşa cum am văzut dimineaţă, nu urmăm dorinţa
retrezită de acea Prezenţă, tensiunea exasperată de a-I rosti numele, nu
L. Giussani – S. Alberto – J. Prades, Generare tracce ..., op. cit., p. 28-29
Ibidem, p. 30-31.
90
Ibidem, p. 31.
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ajungem la Ea, şi inima noastră nu găseşte acea satisfacţie pentru care e
creată. De aceea don Giussani scrie: «Prin acelaşi gest, Dumnezeu se face
prezent omului în evenimentul creştin şi exaltă şi capacitatea cognitivă a
conştiinţei, potriveşte ascuţimea privirii umane la realitatea excepţională la
care o provoacă. Se numeşte harul credinţei.»91 Prin analogie, prezenţa persoanei iubite este cea care accentuează capacitatea noastră cognitivă astfel
încât s-o putem surprinde în adevărul său profund.
Şi atunci, cum se înteţeşte capacitatea noastră cognitivă astfel încât
să ajungă să surprindă importanţa acelei Prezenţe? Insistă don Giussani:
«Pentru a putea cunoaşte e nevoie [...] de o poziţie de deschidere, adică
de „iubire”. Fără iubire nu se cunoaşte. De fapt, această iubire e indicată
de acel instinct originar datorită căruia natura – adică Dumnezeu care ne
creează – ne aruncă în comparaţia universală fiind plini de curiozitate.
[...] În ultimă instanţă, doar acea deschidere vie faţă de obiect, care devine
afecţiune, face ca acesta să ne atingă pentru ceea ce este (affici, a fi atins
de). Cum omul umblă cu toată fiinţa sa, aşa vede totul cu toată fiinţa sa
[nu se poate rupe unitatea eului, ne-a învăţat întotdeauna don Giussani]:
el vede cu ochii minţii întrucât inima e deschisă-la, adică în măsura în care
afecţiunea susţine deschiderea ochilor, altfel, în faţa obiectului, ochiul se
închide, „adoarme”, fuge. Ochiul raţiunii vede, deci, fiindcă e susţinut de
afecţiune, care exprimă deja jocul libertăţii».92
Trebuie să ne gândim bine la această descriere pe care o face don
Giussani ca s-o putem înţelege până la capăt. De ce e necesară Prezenţa
excepţională? Ce legătură are cu deschiderea ochilor minţii? Prezenţa excepţională atrage atât de mult curiozitatea şi afecţiunea omului – vedem
asta la copii – încât susţine deschiderea ochilor minţii pentru ca aceasta
să poată cunoaşte obiectul fără să-l reducă. În măsura în care e susţinută
de afecţiune, raţiunea poate ajunge să surprindă toţi factorii implicaţi în
Prezenţa excepţională. Aşadar Prezenţa excepţională a lui Cristos deschide larg privirea înteţind capacitatea cognitivă a omului, pentru ca el să-L
poată cuprinde şi recunoaşte în excepţionalitatea Sa. Am amintit cele de
mai sus prin cuvintele sfântului Augustin referitoare la Zaheu: «El a fost
privit, şi atunci a văzut».93 Continuă don Giussani: «Credinţa reprezintă
împlinirea raţiunii umane. Ea este inteligenţa realităţii în orizontul ei ultim, recunoaşterea a ceea ce este consistenţa tuturor lucrurilor. Inteligenţa
naturală [atenţie!] nu reuşeşte să atingă acest orizont ultim. Doar ceva ce
L. Giussani, Riscul educativ, op. cit., p. 71.
L. Giussani – S. Alberto – J. Prades, Generare tracce ..., op. cit., p. 30.
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Sfântul Augustin, Discursul 174, 4.4.
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s-a întâmplat, doar datorită evenimentului lui Dumnezeu devenit om, datorită harului său [a excepţionalităţii acestei Prezenţe pe care o avem în faţa
ochilor] inteligenţa noastră reînnoită îl poate recunoaşte şi atinge. Astfel
credinţa atinge o culme dincolo de raţiune; fără aceasta, raţiunea nu se
împlineşte, în timp ce în ea raţiunea devine scară a speranţei».94
Credinţa e o formă de cunoaştere care e dincolo de limita raţiunii. De
ce e dincolo de limita raţiunii? «Fiindcă surprinde un lucru pe care raţiunea
nu poate să-l perceapă: „prezenţa lui Isus printre noi”, „Cristos este aici
acum”, raţiunea nu poate să perceapă aşa ceva la fel cum percepe faptul
că eşti acum aici, e clar? Însă nu pot să nu admit că există. De ce? Pentru
că există un factor aici înăuntru, există un factor care decide în privinţa
acestei companii, în privinţa anumitor rezultate ale acestei companii, a
anumitor rezonanţe din această companie, aşa de surprinzător încât dacă
nu afirm altceva nu dau dreptate experienţei, căci raţiunea înseamnă
afirmarea realităţii experimentabile în funcţie de totalitatea factorilor care
o compun, al cărui ecou se percepe, al cărui rod se simte, a cărui consecinţă
se observă, însă nu poate fi observat în mod direct; dacă eu zic: „Înseamnă
că nu există”, greşesc, deoarece elimin ceva care aparţine experienţei, şi
atunci nu mai este rezonabil.»95
Însă noi, de multe ori, pentru că această recunoaştere presupune un
efort, implică o tensiune exasperată – câţi dintre voi nu v-aţi gândit deja
la asta doar ascultând, închipuiţi-vă să mai şi faceţi aşa! –, rămânem la
aparenţă, ne oprim la suprafaţa a ceea ce ar trebui să fie semn evident, fie
negând sau eliminând acel factor al cărui ecou se aude, fie mulţumindu-ne
cu acele rezonanţe pozitive, până când obosim, ne dăm seama că nu ne
ajung pentru a trăi, că nu sunt în stare să ne umple, că nu ne satisfac viaţa.
Şi atunci credinţa începe să intre în criză. De asta un om rămâne uimit
de mărturia pe care ne-a oferit-o mereu don Giussani despre acea tensiune exasperată de a surprinde toţi factorii până la „Tu”. Oare atunci când
Giussani ne spunea aceste lucruri, era pur şi simplu din dorinţa de a ne
complica viaţa? Sau era pentru ca noi să nu pierdem acea Prezenţă ale cărei
rezonanţe le vedea şi pe care dorea s-o atingă? Auziţi cu câtă insistenţă vorbeşte: «Credinţa e raţională, în măsura în care înfloreşte la extrema limită
a dinamicii raţionale ca o floare de har, la care omul aderă cu libertatea sa
[alături de raţiune, iată celălalt factor decisiv al omului: libertatea]. Şi cum
face omul să adere cu libertatea sa la această floare de neînţeles ca origine şi
ca factură? A adera cu propria libertate înseamnă, pentru om, să recunoas94
95

L. Giussani – S. Alberto – J. Prades, Generare tracce ..., op.cit., p.32.
L. Giussani, Se poate trăi aşa?, Galaxia Gutenberg, Târgu – Lăpuş, 2010, p. 264.
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că cu simplitate ceea ce raţiunea sa percepe ca fiind excepţional, cu acea instantaneitate sigură, aşa cum se întâmplă în cazul evidenţei de necombătut
şi indestructibile a factorilor şi a momentelor realităţii, aşa cum pătrund în
orizontul propriei persoane».96 «Astfel libertatea mea acceptă acea mişcare,
acceptă să-l recunoască».97
Spune Lewis: «Întrucât eu sunt „eu”, trebuie să împlinesc un act de
abandonare, fie el mic sau uşor, trebuie să trăiesc pentru Dumnezeu şi nu
pentru mine. Acesta e, dacă vreţi, „punctul slab”, în opera creaţiei, riscul
pe care Dumnezeu aparent se gândeşte că merită să îl înfrunte [cu noi]».98
«De aceea, în noi, credinţa înseamnă atât recunoaşterea prezenţei excepţionale [care împlineşte raţiunea], cât şi adeziunea simplă şi sinceră care
spune „da” [care împlineşte libertatea] şi nu opune obiecţii: recunoaşterea
şi adeziunea sunt parte a momentului în care Domnul, prin puterea Spiritului Său, ni se revelează, sunt parte a momentului în care evenimentul lui
Cristos pătrunde în viaţa noastră».99 De aceea sfântul Paul spune că nimeni
nu poate zice că Isus e Domnul (adică să împlinească într-adevăr un act
deplin de credinţă) decât prin Spiritul Sfânt100, care conduce raţiunea şi
libertatea la atingerea culmii lor, deoarece credinţa creştină e atât de umană încât scoate în evidenţă întreaga umanitate, raţiunea şi libertatea. Fără
această exaltare şi fără ca noi să decidem că participăm la această exaltare,
credinţa nu există. Giussani nu a făcut acest efort enorm fără vreun scop.
A depus tot acest efort ca să ne ajute să înţelegem toţi factorii credinţei,
pentru că azi, în lumea noastră, în cultura noastră, dacă raţiunea şi libertatea nu sunt prezente în actul de credinţă, nu va mai exista credinţă: într-o
lume în care totul spune contrariul, nu putem crede doar din obişnuinţă.
De aceea, a-l urma pe Giussani e unica posibilitate de a avea credinţă,
azi. Benedict al XVI-lea a dus o luptă înverşunată pentru o deschidere a
raţiunii, pentru a ne ajuta să înţelegem că credinţa reprezintă culmea acesteia (făcută să fie posibilă tocmai de evenimentul lui Cristos), pentru ca
afirmarea lui Cristos să nu devină ceva adăugat vieţii şi, până la urmă, ceva
iraţional. Fiecare trebuie să se hotărască dacă e dispus să îl urmeze pe don
Giussani în acest parcurs, pentru a putea trăi credinţa ca om, ca adult, întro lumea ca a noastră. Credinţa nu e o adăugire opţională la Eveniment.
L. Giussani – S. Alberto – J. Prades, Generare tracce ..., op.cit., p. 32-33.
Ibidem, p. 31.
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C.S. Lewis, Il problema della sofferenza [Problema suferinţei, n.tr.], Morcelliana, Brescia
1957, p. 83.
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L. Giussani – S. Alberto – J. Prades, Generare tracce ..., op.cit., p. 31.
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Cfr. 1 Cor 12, 3.
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Şi fără recunoaşterea credinţei, viaţa e condamnată să fie un gol. Frica,
singurătatea şi nemulţumirea înving. De aceea sfântul Augustin spune: «Se
simte atras de Cristos omul care îşi găseşte plăcerea în adevăr, în beatitudine, în dreptate, în viaţa veşnică, în tot ceea ce, în sfârşit, e Cristos».101
Şi atunci cum se poate ca credinţa să devină tot mai mult a mea?
2. Personalizarea credinţei
Carisma – de câte ori nu ne-a amintit-o don Giussani – e un har al Spiritului pentru a susţine personalizarea credinţei, făcând-o să fie atât de convingătoare în viaţa fiecăruia. Într-o scrisoare adresată chiar lui don Giussani,
Ioan Paul al II-lea afirmă că «Originalitatea carismei fiecărei mişcări „nu
pretinde, nici nu ar putea, să adauge absolut nimic la bogăţia depositum fidei, păstrată de Biserică cu o fidelitate plină de pasiune” [...]. Totuşi, această
originalitate „constituie un sprijin puternic, o rechemare sugestivă şi convingătoare la a trăi din plin, cu inteligenţă şi creativitate, experienţa creştină. Aici se află presupunerea de a găsi răspunsuri potrivite la provocările şi
la urgenţele timpurilor şi ale circumstanţelor istorice tot mai diferite”».102
În acest sens, don Giussani e mereu preocupat ca mişcarea să fie în
stare să dea naştere unei personalităţi adulte. De ce are don Giussani
această preocupare vădită tot timpul? Pentru că vede dificultatea generării de personalităţi adulte în credinţă. Problema credinţei nu se află în
urma noastră, ca şi ceva care are legătură doar cu ceilalţi. Nu, aceasta
e unica preocupare a lui don Giussani în ceea ce ne priveşte pe noi,
întotdeauna: «Problema gravă este greutatea cu care apare omul adult.
[...] Aşadar, ceea ce lipseşte ca înfăţişare generală este personalitatea de
credinţă. Adulţii au o personalitate în cultură, în meseria lor, în temperament, dar nu au o personalitate de credinţă eclezială (nu intimistă) şi
deci există o lipsă de creativitate, fiindcă dacă lipseşte individul uman,
lipseşte şi acţiunea».103 El e îngrijorat de această dificultate de a da naştere
unor personalităţi adulte în credinţă.
Sfântul Augustin, L’Eucaristia: corpo della Chiesa [Euharistia: corp al Bisericii, n.tr.], Città
Nuova Editrice, Roma 2000, p. 43.
102
Ioan Paul al II-lea, Messaggio a monsignor Luigi Giussani in occasione del ventesimo
anniversario del riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione [Mesaj
trimis monseniorului Luigi Giussani cu ocazia celei de-a douăzecea aniversare a recunoaşterii
pontificale a Fraternităţii Comunione e Liberazione, n.tr.], 11 februarie 2002.
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Şcoala responsabililor, Collevalenza (Pg), 17-19 septembrie 1976. Arhiva CL.
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Dar don Giussani nu se mulţumeşte cu această constatare. Identifică
foarte clar şi care e cauza profundă a acestei carenţe: «Motivul acestei situaţii e determinat de o decădere foarte gravă a metodei: din metodă [din
metoda mişcării] rămâne o colivie de cuvinte şi de formule, lipseşte geniul.
E ca şi cum geniul metodei ar fi secătuit».104
În ce anume constă această decădere foarte gravă a metodei? «Acum
decăderea metodei ar putea fi formulată astfel: noi, care am intrat în bătălia
eclezială şi socială în calitate de afirmatori ai creştinismului ca experienţă,
acum [spunea aceste lucruri în 1976, dar cred că sunt perfect valabile şi
azi] privilegiem intelectualismul în locul experienţei, şi cu intelectualismul
apare şi un activism exasperat. Şi asta e ceva foarte grav. Fiecare dintre noi
poate acum să spună: mişcarea nu e viaţa mea, sau chiar mai bine, viaţa
mea nu e mişcarea; mişcarea e o serie de condiţionări în viaţa mea, care
însă nu e evocată de mişcare. [...] „Însă există un consens ideologic care e o
experienţă de viaţă”. Se fac multe acţiuni, multe activităţi, dar nu se caută
o verificare în viaţa cotidiană, în timp ce viaţa cotidiană, cu umilinţa la
care ne constrânge, cu suferinţa inevitabilă, cu responsabilitatea concretă
şi imposibil de eliminat, ne-ar face mai echilibraţi, mai concreţi şi mai puţin evanescenţi, efectiv mai credincioşi [Giussani ţine ca credinţa să poată
influenţa atât de mult cotidianeitatea încât să răspundă obiecţiilor grave
ale lui Pavese, acelei vieţi de zi cu zi care înmoaie genunchii; fără asta,
înainte de toate credinţa nu ne va mai interesa pe noi, şi apoi ce să mai
zicem de alţii!]. Din nou, inteligenţei omului i se substituie intelectualismul maselor, pentru că inteligenţa – cum spunea sfântul Toma de Acquino
– acţionează izvorând din experienţă [şi asta e hotărâtor]. Inteligenţa se
declanşează din experienţa vieţii: dacă aceasta lipseşte, în individ nu există
inteligenţă; atunci adeziunea omului la iniţiative şi comportamentul în
faţa problemelor care neliniştesc societatea [...] sunt o prezenţă fără inteligenţă. Prima consecinţă: conformismul, e o prezenţă conformistă, adică
se caracterizează printr-o lipsă de capacitate critică. Ia naştere un mod de a
judeca lucrurile care, nefiind înrădăcinat într-o experienţă de viaţă în faţa
lui Dumnezeu, e superficial şi volubil. De aceea [cineva, mulţumindu-se]
fie repetă, fie urmează în mod mecanic şi surd, sau critică în mod reactiv,
polarizându-se în jurul propriei păreri; se blochează, se plânge şi, dispreţuitor sau nu, se retrage şi nu participă. E o judecată care nu e în stare să
treacă dincolo de subiectivitatea propriului sentiment, pentru a colabora la
unitatea de a crea. A doua consecinţă a acestei lipse de inteligenţă e că nu
există un angajament creativ. [...] Astfel se creează obişnuinţa, [...] deoare104
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ce creativitatea depinde de sentimentul unei vieţi noi şi diferite pe care o
simţim în sinea noastră [nu e vorba de a urma cursuri la Harvard, fiindcă
dintr-o viaţă se naşte o creativitate diferită]. De aceea mişcarea nu devine
viaţa fiecăruia dintre noi şi [...] comunicarea noastră dobândeşte un ton
de „banalitate mondenă insuportabil” [e o definiţie care descrie şi anumite
discuţii dintre noi].»105
Dar această stare de fapt nu îl descurajează deloc pe Giussani. De fapt,
de ce Domnul permite această decădere? «Domnul a permis ca noi să decădem, ca să reluăm mai adevăraţi, mai conştienţi de faptul că doar El e
în stare să ducă înainte viaţa noastră pe calea cea dreaptă, că doar El are
capacitatea de a înteţi sosirea împărăţiei sale. [...] Domnul permite greşelile
noastre şi păcatele noastre ca un mod ciudat, dar în mod dramatic cel mai
operativ, cel mai eficace din punct de vedere pedagogic, pentru a aprofunda sensul raportului nostru cu El. Suntem atât de rezistenţi în amorul propriu încât, fără experienţa limitei noastre, nu am spune cu autenticitate:
„Dumnezeule, tu eşti totul” şi „eu nu sunt nimic”.»106
Atunci putem rezuma grava decădere a metodei cu următoarele cuvinte: «Există o preponderenţă clară a intelectualismuliu asupra experienţei,
asupra evenimentului de viaţă». Şi această greşeală are o consecinţă imediată: dintr-o poziţie intelectuală nu se va putea naşte niciodată o viaţă.
«Acesta e punctul esenţial al mişcării: adultul nu creşte pentru că există o
decădere a metodei noastre care e aceea a experienţei, participarea la un
eveniment şi nu un consens faţă de un discurs».107
Ajunşi în acest punct, nu e greu de închipuit că pornim la găsirea vinovatului pentru această situaţie – ne cunoaştem bine cu toţii, eh? –, încercând să descărcăm vina acestei stări de fapt asupra cuiva sau asupra
organizării mişcării. Dar Giussani retează scurt, identificând adevăratul
responsabil: problema eşti tu, sunt eu, e fiecare dintre noi. Iată ce zice: «A
fi din mişcare înseamnă să participaţi la o schimbare a felului în care vă
percepeţi pe voi înşivă, la o schimbare a raportului vostru cu ceilalţi: asta e
mişcarea, nu e doar o armă pentru a-i judeca pe alţii, înseamnă să ne debarasăm de orice alibi, bombăneală, pentru că problema eşti tu şi atât. Mişcarea, de fapt, are o nevoie extremă de oameni care să devină adulţi: dar cine
e adultul? Adultul e definit de felul propriu în care îşi trăieşte raporturile.
Aşadar adultul creştin este cel care trăieşte, tinde să trăiască raporturile în
Verso una vita di fede più matura, sub îngrijirea Comunione e Liberazione, pro
manuscripto, Milano 1976, p. 8-9.
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Ibidem, p. 8, 10.
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Şcoala responsabililor, Collevalenza (Pg), 17-19 septembrie 1976. Arhiva CL.
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lumina credinţei (între soţ şi soţie, între părinţi şi copii, în comunitate şi
în afara ei). Ce înseamnă [a trăi raporturile] în lumina credinţei? Înseamnă
că adultul tinde să trăiască relaţiile în lumina acestei Prezenţe [care ne-a
atins], pentru că asta e credinţa. Adult nu e în mod necesar cel care ţine
discursuri, care proclamă o metodă şi nici măcar cel care e responsabil
de iniţiative sau cel care împarte lucrurile de făcut, pentru că nu acestea
sunt trăsăturile care definesc adultul: adultul e cel care tinde să trăiască în
Cristos raporturile cu oamenii»108, lăsând ca acestea să fie atinse de prezenţa Sa. Fără predominarea acelei Prezenţe în ochi, în viaţă, ca şi ceva real şi
prezent, fără ca acea Prezenţă să se impună în modul nostru de a ne raporta
la ea, noi trăim raportul cu toate ca şi toţi ceilalţi. Doar cel care tinde să
trăiască orice raport – cu el însuşi, cu cei din casă, la servici, cu prietenii, cu
circumstanţele – în Cristos, adică cu prezenţa Sa în ochi, în inimă, va putea
verifica victoria lui Cristos înviat. E o experienţă pe care fiecare trebuie s-o
trăiască: nu o putem înlocui cu comentarii de-ale noastre sau cu păreri.
Continuă Giussani: «Această fizionomie a vieţii creştine e plină de victorie, vioiciune, deoarece Cristos este învingător. Cristos a înviat aici, în
mine, în locul unde lucrez, oriunde mă duc, la mine acasă: a înviat. Sunt
un câştigător, pentru că e câştigător [adică înviat] cel care mă posedă. [...]
Aceasta e victoria care învinge lumea, adică învinge asupra trupului nostru,
asupra lipsei noastre de semnificaţie [pentru că e împresurată de Prezenţa
sa vie, reală]».109
Şi care e semnul credinţei ca experienţă? Bucuria. Dacă această victorie
nu e o experienţă trăită, nu suntem bucuroşi. E inutil să ne ascundem
după deget. Putem umple întâlnirile noastre de cuvinte, dar dacă lipseşte
experienţa victoriei lui Cristos în noi, «nu suntem bucuroşi şi nu schimbăm nimic în jurul nostru».110
Scopul acestei tensiuni de a trăi în Cristos toate raporturile, adică învăluite de prezenţa Sa, înseamnă să ajungem la ceea ce pentru don Giussani este
adultul: unitatea de viaţă (care este opusul fragmentării care ne caracterizează
de multe ori): «Adult este cel care a ajuns la unitatea vieţii, la conştiinţa destinului său, a semnificaţiei sale, a ajuns la o energie de adeziune. Adultul e
caracterizat de afecţiune şi deci de gustul pentru semnificaţia sa”.111
În faţa anumitor neînţelegeri care apăruseră în legătură cu semnificaţia
personalizării credinţei, Giussani e constrâns să facă două precizări.
Ziua de început de an a CL, Milano, 10 septembrie 1977. Arhiva CL.
Ibidem.
110
Întâlnirea adulţilor, Varese, 19 mai 1979. Arhiva CL.
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Consiliul CL, Milano, 18-19 iunie 1977. Arhiva CL.
108
109

52

Sâmbătă după amiaza

a) Personalizarea credinţei nu înseamnă deloc o aplecare asupra propriilor
probleme personale sau o întrerupere temporară a elanului misionar. De
fapt nu prin «suspendarea prezenţei misionare găsesc soluţia la problemele
mele, nu prin asta reuşesc să îmi rezolv problemele», observa un prieten.
Dimpotrivă, aşa cum ziceam adineaori, personalizarea credinţei înseamnă
tensiunea de a trăi toate raporturile, circumstanţele, provocările, inclusiv
problema personală, în lumina prezenţei lui Cristos, lăsând ca acestea să
fie impregnate de prezenţa lui Cristos. Chiar şi, sau mai bine zis mai ales,
problemele personale trebuie să fie abordate în lumina Prezenţei care ne-a
atins.
b) Însă fără ca credinţa să îşi arate pertinenţa faţă de problemele noastre
personale, misiunea noastră e o aroganţă: «În aceşti ani, noi am fost întradevăr victima îngâmfării cum că mişcarea ar fi fost leacul Bisericii şi al
Italiei [al societăţii], dar asta mă conduce la esenţa observaţiei: şi anume, dacă mişcarea nu este experienţa credinţei ca resursă de soluţii, care
luminează problematicile mele, nu poate fi nici răspuns pentru ceilalţi
[dacă experienţa credinţei nu e trăită ca fiind cea care luminează problemele noastre, dacă ea nu e utilă pentru noi, devenim, în mod arogant,
judecătorii tuturor!]. Propunerea are loc prin mijlocirea umanităţii mele,
şi de aceea prin umanitatea mea care a primit răspuns, sau umanitatea
mea care este provocată [pentru ca mişcarea să poată deveni propunere
în faţa celorlalţi]. [...] E adevărat că noi avem o sarcină misionară pentru
Biserică şi pentru Italia, şi pentru societatea de azi, dar prin intermediul,
prin fenomenul problematicii personale, prin răspunsul la aceasta, prin
provocarea care îi este făcută, [...] misiunea devine într-adevăr o propunere ce poate fi susţinută. [...] Avântul misiunii e o recunoştinţă, altfel e
doar o îngâmfare».112
Atunci, ce înseamnă să personalizăm credinţa? Înseamnă asta: «Tot
ceea ce ni se spune şi ne este dat [propunerea care ne este făcută] trebuie să fie interesant pentru viaţă [pentru viaţă!]. Şi viaţa este emoţia
inimii, durerea de cap, privirea asupra lucrurilor, curiozitatea faţă de
tot, întâlnirile, râsul şi plânsul, entuziasmul şi rătăcirea [o descriere
splendidă pentru a „concretiza” faptul că, dacă credinţa nu e pertinentă
în privinţa exigenţelor vieţii, nu va fi interesantă pentru noi şi va fi
inutilă pentru toţi]. Într-o societate ca asta, nu se poate crea ceva nou
dacă nu cu viaţa: nu există nici structură, nici organizaţie sau iniţiative
care să dureze. Doar o viaţă diferită şi nouă poate revoluţiona structuri,
112

Centrul CL, Milano, 17 noiembrie 1977. Arhiva CL.
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iniţiative, raporturi, în sfârşit, totul. E viaţa mea, în mod ireductibil a
mea [inconfundabil de a mea]».113
Şi atunci, cum poate exista de fapt o personalizare a credinţei? E nevoie
ca Cristos să se impună în toate lucrurile. E nevoie «ca atunci când mâncăm şi când bem, când trăim raporturile cu prietenii, când mergem la servici, când mergem să învăţăm, în viaţa afectivă cu femeia sau cu bărbatul
tău, cu copiii tăi, cu ceilalţi, în viaţa publică, pe stradă, acest cuvânt, care
ne cheamă pe nume, să nu fie niciodată uitat, acest Cristos care se impune
în inima noastră, care pătrunde setea noastră de fericire pentru a spune: Eu
sunt calea, adevărul şi viaţa [să nu fie niciodată uitat] [...]. Asta e mişcarea.
E ca şi cum viaţa mişcării ar trebui să constituie experienţa unei raţiuni mai
mari pentru a trăi, ba mai mult, a unicei raţiuni adecvate, totale pentru a
trăi. [...] Mişcarea e ceea ce ajută la asta şi atât. Te ajută să fii tu însuţi».114
Aşadar care e calea de parcurs pentru ca această personalizare a credinţei
să aibă loc?
3. Metoda personalizării credinţei înseamnă să urmăm
«Înveţi să trăieşti viaţa urmându-l pe cel care o trăieşte: nu pentru că ar fi
mai bun decât tine! Poate fi de un miliard de ori mai rău decât tine! Dar
ca metodă, ca atitudine de viaţă, ca şi comportament, ca atitudine aplicativă e un exemplu. Ceea ce se poate urma e un exemplu, nu un discurs.
Şi asta fiindcă discursul e la cheremul propriei interpretări, în timp ce a
urma un exemplu provoacă felul nostru de a face lucrurile.»115
Don Giussani ne-a sugerat întotdeauna urmarea ca metodă de maturizare: «E doar o cale, prieteni, pentru a fi educaţi să căutăm această
prezenţă, pentru a fi susţinuţi în credinţă până să devenim mărturie şi nu
agitatori sau agitaţi ca într-o asociaţie: această metodă cu care noi putem
învăţa prezenţa este urmarea».116 «A urma înseamnă să ne identificăm cu
cei care trăiesc cu mai multă maturitate credinţa, să ne implicăm într-o
experienţă vie, care îşi „trece” (tradit, tradiţie) dinamismul său şi savoarea
sa înăuntrul nostru. Acest dinamism şi această savoare trec în noi nu prin
raţionamentele noastre, nu la capătul unei dezvoltări logice, ci aproape
113
«Movimento, “regola” di libertà» [«Mişcarea, “regulă” a libertăţii», n. tr.], în CL litterae
communionis, nr. 11, noiembrie 1978, p. 44.
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Întâlnirea preoţilor din CL, Idice San Lazzaro (Bo), 7 ianuarie 1980. Arhiva CL.
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ca printr-o presiune osmotică: o inimă nouă e cea care i se comunică inimii noastre, inima altcuiva e cea care începe să se mişte în viaţa
noastră.»117 E cu totul altceva decât raţionamente, comentarii şi replici!
Urmarea e o experienţă vie!
De aceea, aşa cum v-am scris în scrisoarea de după Sinod, citândul pe don Giussani: «A urma înseamnă a-ţi dori să retrăieşti experienţa
persoanei care te-a provocat şi care te provoacă prin prezenţa sa în viaţa
comunităţii, înseamnă tensiunea de a deveni ca acea persoană nu în concreteţea sa plină de limite, ci ca acea persoană în valoarea căreia i se dedică şi care reabilitează până în străfunduri, până şi chipul său de amărât;
înseamnă a-ţi dori să participi la viaţa acelei persoane în care ţi se dă
ceva Altceva, şi acestui Altceva îi eşti tu de fapt devotat, la acest Altceva
aspiri, vrei să aderi, pe acest drum.»118 Această frază va rămâne pentru
noi termenul constant de comparaţie pentru a verifica dacă fiecare dintre
noi urmează sau nu, adică dacă retrăieşte sau nu o experienţă. Şi slavă
Domnului, ca de obicei, don Giussani nu ne-a dat doar această explicaţie
deplină a urmării, ci a şi judecat noţiunile de a urma răspândite printre
noi, identificând limitele acestora, pentru a ne ajuta, plin de pasiune, să
nu ne pierdem timpul.
Atunci, fără pretenţia de a fi exhaustivi, să vedem câteva modalităţi
de a reduce urmarea.
a) Prima reducţie a urmării este identificarea acesteia cu ascultarea unui
discurs sau cu repetarea unor cuvinte auzite (gândindu-ne că astfel suntem şi mai siguri că urmăm). «Dar a urma nu e nici pe de parte treaba
asta!»119, spune Giussani. De fapt eu pot să ascult ceea ce zice altcineva şi
să repet fără să mişc centrul eului meu, adică fără ca centrul eului meu să
fie atins în esenţa sa. Şi atunci propunerea, înăuntrul meu, nu dă naştere
la nimic nou, nu îmi reînnoieşte fiinţa. Şi totuşi, dacă celor care încearcă
să repete sau să înveţe un enunţ de cuvinte le-am pune întrebarea ce
termen ar folosi pentru a descrie ceea ce fac, ar răspunde în mod sincer:
„Urmez: asta fac, urmez”. În schimb nu, nu e aşa, asta e o reducţie a
urmării, asta nu înseamnă să urmezi; a repeta un discurs nu înseamnă
a urma. Daniélou spunea: «Toată ştiinţa lumii poate lărgi dimensiunile
L. Giussani, Dall’utopia alla presenza (1975-1978) [De la utopie la prezenţă (19751978)], Bur, Milano 2006, p. 59.
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coliviei în care se află omul, dar nu poate să-l facă să iasă din ea».120 Doar
experienţa poate obţine asta: «Urmarea înseamnă să te identifici şi să reiei
în tine, să imiţi – acesta e cuvântul – să imiţi traducerea concretă şi practică, modalităţile concrete şi practice cu care, cel care conduce comunitatea, cel care conduce mişcarea, traduce discursul pe care îl ţine!».121
b) A doua reducţie înseamnă să identificăm urmarea cu iniţiativele,
şedinţele şi lucrurile de făcut. «Mişcarea a luat fiinţă de la o prezenţă care
se impunea şi care îi aducea vieţii provocarea unei promisiuni pe care s-o
urmăm. Dar apoi am încredinţat continuitatea acestui început în mâinile discursurilor şi ale iniţiativelor, ale şedinţelor şi lucrurilor de făcut.
Nu l-am încredinţat vieţii noastre, astfel încât [iată simptomul care arată
că nu e vorba de a urma cu adevărat] începutul a încetat foarte curând să
mai fie adevăr oferit persoanei noastre şi a devenit punctul de pornire al
unei asociaţii, al unei realităţi asupra căreia să descărcăm responsabilitatea propriei munci şi de la care să pretindem rezolvarea lucrurilor. Ceea
ce ar fi trebuit să fie întâmpinarea unei provocări, şi deci o urmare vie, a
devenit ascultare faţă de o organizaţie.»122
c) A treia reducţie a urmării e personalismul: cred că urmez pentru că mă
agăţ de persoană. Nu, spune don Giussani. De fapt, «a urma înseamnă
să te identifici, la nivelul inteligenţei tale şi al inimii tale, [...] cu o modalitate de a trăi care corelează ceea ce se trăieşte cu propriul destin, care
e Cristos! De aceea urmarea înseamnă un mod de a percepe, înseamnă a
recunoaşte şi a se identifica cu valorile propuse, adică cu experienţa propusă, care poate fi comunicată printr-o anumită persoană; dar nu se urmează persoana, nu persoana e ceea ce se urmează! Se urmează experienţa
pe care o trăieşte persoana respectivă, de aceea [urmarea este] liberă de
persoană! În timp ce, de exemplu, între noi, e incredibil de uşor să găseşti
oameni care se leagă de persoana noastră, [vorbeşte despre sine], drept
pentru care rămân dependenţi de persoana noastră. Şi un simptom foarte
clar [al acestui lucru] este că nu are loc o urmare între ei, adică nu există o
afecţiune, o comuniune între ei, nu devin un eveniment, nu devin o unitate între ei, un eveniment, pentru că [fiţi atenţi ce raţiune dă Giussani]
toţi sunt legaţi de persoana mea! Pot fi şi o sută, foarte legaţi de persoana
J. Daniélou, Saggio sul mistero della storia [Eseu despre misterul istoriei, n.tr.], Morcelliana,
Brescia 2012, p. 136.
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mea ... Vedeţi că asta pote fi o boală teribilă!».123 Cineva ar putea zice:
«Dar ce vrei mai mult decât să te agăţi de cineva ca don Giussani?». De
aceea e impresionant că don Giussani spune aceste lucruri referindu-se
tocmai la legătura faţă cu propria persoană! Afirmă că cei care spuneau
că îl urmează, de fapt nu îl urmau, şi se înţelegea asta din faptul că, în
pofida faptului că erau agăţaţi de el, nu se întâmpla nimic între ei. Fiecare „dependent” de Giussani, „legat” de el; dar nicio afecţiune, niciun
eveniment între ei. De ce? Motivul ni-l spune don Giussani: «Ceea ce
uneşte e ca fiecare să înveţe», adică fiecare să trăiască experienţa celui pe
care îl urmează. Doar aşa poate exista comuniunea, nu prin găsirea unor
acorduri. E nevoie ca fiecare să înveţe de la don Giussani, să retrăiască
experienţa lui.
Don Giussani ne-a lăsat o serie de instrumente – pentru cine vrea
într-adevăr să urmeze –, ca să ne ajute în mijlocul dificultăţilor pe care
trebuie să le înfruntăm pe drumul nostru.
Dacă acum reluăm noţiunea de urmare amintită mai înainte, înţelegem că problema decisivă e că tuturor reducţiilor le lipseşte retrăirea
experienţei celuilalt care ne-a impresionat, adică experienţa lui Giussani.
Dacă cineva nu parcurge drumul care îi permite să trăiască personal aceeaşi identică experienţă pe care o trăieşte cel care l-a provocat şi îl provoacă prin prezenţa sa, ceea ce l-a atins din celălalt nu va deveni niciodată
al său.
Cum anume îmi dau seama că trăiesc experienţa urmării? Prin faptul
că nu mă limitez să ascult sau să repet un discurs, nu mă opresc la organizarea sau la reiterarea formalistă a gesturilor, nu mă reduc agăţându-mă
în mod personalist de altcineva, ci particip la viaţa acelei persoane care
mi-a adus ceva Altceva. Fiindcă dacă eu nu ajung, retrăind experienţa celeilalte persoane, la acest Altceva – care este ceea ce îşi doreşte inima mea,
căreia îi e devotată, către care aspiră –, în timp nu mă va mai interesa
absolut deloc să urmez, fiindcă asta nu mă va putea cuprinde. Lumea nu
abandonează credinţa înainte de toate pentru că ar avea o problemă cu
dogma Trinităţii, de exemplu, ci pentru că, netrăind această experienţă în
viaţa lor, la un moment dat, credinţa îşi pierde rezonabilitatea.
Evanghelia atestă în mod continuu reducţiile pe care le-am pomenit.
Şi discipolii căutau să se agaţe în mod personalistic de Cristos: «După
ce stăpânul casei se va fi sculat şi va fi încuiat uşa, rămaşi pe dinafară,
veţi începe a bate la uşă zicând: „Doamne, deschide-ne!” Dar el vă va
răspunde: „Pe voi nu vă ştiu, de unde sunteţi”. Atunci veţi prinde a zice:
123
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„Noi am mâncat şi am băut de faţă cu tine, iar tu ai învăţat prin pieţele
noastre”. El însă vă va zice: „Vă spun că nu ştiu de unde sunteţi; îndepărtaţi-vă de mine voi toţi, nelegiuiţilor”».124
Iată un alt episod: «„Dar voi, cine ziceţi că sunt eu?” Luând cuvântul,
Simon Petru răspunse: „Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu”.
Drept răspuns, Isus îi zise: „Ferice de tine, Simon, fiul lui Iona [...]”. [...]
De atunci înainte Isus începu a le destăinui discipolilor săi că trebuie să
meargă la Ierusalim şi să îndure multe din partea bătrânilor, arhiereilor şi
cărturarilor, să fie ucis, dar că a treia zi va învia. Petru, luându-l la o parte,
începu a-l mustra: „Ferit-a sfântul, Doamne! Aceasta nicidecum nu ţi se
va întâmpla! El însă se întoarse şi-i zise lui Petru: „Pleacă din faţa mea,
Satană! Tu mi te pui în drum, căci nu te gândeşti la ale lui Dumnezeu,
ci la ale oamenilor”.»125 Isus nu acceptă să se stabilească o legătură personalistică cu El: nu e de-ajuns ca Petru să adere la persoana Sa, e nevoie
ca el să participe la experienţa Sa, pentru că dacă Petru nu retrăieşte
experienţa lui Isus, nu va reuşi să înţeleagă şi să asculte de planul pe care
Dumnezeu îl are cu Isus.
Acelaşi lucru se întâmplă şi după înmulţirea pâinilor: toţi aderă, se
leagă de El atât de mult încât vor să-l facă rege. Dar Isus nu cedează în
faţa acestui mod de a se agăţa de El, pentru că ştie ca omului nu îi ajunge să mănânce pâine, ştie că omul are nevoie de altceva, şi îi provoacă:
«Adevărat, adevărat vă spun: dacă nu veţi mânca corpul Fiului Omului
şi nu veţi bea sângele lui, nu veţi avea viaţă în voi. [...] Precum Tatăl care
m-a trimis e viu, iar eu trăiesc în Tatăl, tot astfel cine mănâncă corpul
meu, va trăi prin mine».126 Isus vrea să-i facă să trăiască aceeaşi experienţă
cu a Sa.
Şi atunci când Petru, în grădina Ghetsemani, îşi scoate sabia şi îi taie
urechea servitorului preînaltului preot, Isus îi spune: «Întoarce sabia ta
la locul ei [...]. Crezi oare că nu-l pot ruga pe Tatăl meu, ca tot acum sămi pună la îndemână peste douăsprezece legiuni de îngeri?».127 Isus nu
acceptă reducţii.
Unde vroia Isus să îi conducă pe discipoli prin asta? Vroia să îi facă
să înţeleagă planul Altcuiva, astfel încât să poată să se integreze şi ei în
acest plan. Dacă nu ne-ar prezenta în faţa Tatălui, Isus nu ne-ar dezvălui
originea ultimă a diversităţii Sale şi nu ne-ar ajuta să trăim aceeaşi experiL 13, 25-27.
M 16, 15-23.
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enţă cu a Sa. Putem reciti evanghelia să să verificăm faptul că noţiunea de
urmare pe care ne-o comunică don Giussani e exact felul în care Cristos
concepea urmarea: «Isus nu concepea atracţia sa asupra celorlalţi ca fiind
o referire ultimă la propria persoană [asemeni unui ataşament al oamenilor faţă de el însuşi], ci ca fiind o referire la Tatăl [la Altcineva, către
care aspir, căruia inima mea îi poate fi devotată şi de care se poate ataşa]:
la sine pentru ca El să conducă la Tatăl ca şi cunoaştere şi ascultare».128
Fără o urmare adevărată, experienţa lui Isus nu ar putea deveni a mea,
şi experienţa lui Giussani nu ar putea deveni a mea, a ta, a noastră. Însă
dacă ea nu devine a noastră, noi rămânem singuri cu nimicul nostru.
Fiindcă dacă nu ne lăsăm introduşi în Misterul lui Dumnezeu, în care se
află semnificaţia ultimă a vieţii, în care putem găsi ceea ce îi corespunde
aşteptării noastre, cum putem noi sta în faţa vieţii şi a dramelor sale, în
faţa provocărilor şi a durerilor sale?
De aceea, dacă noi reducem urmarea evitând să retrăim experienţa
celui care ne-a impresionat, mai devreme sau mai târziu creştinismul
nu ne va mai interesa. Nu e o chestiune de strategie. Aici credinţa e cea
care este în joc, pentru că fără urmare nu vom vedea avantajul uman
al credinţei, nu o vom simţi corespunzând aşteptării pe care o avem în
suflet. Dimpotrivă, semnul că trăiesc aceeaşi experienţă cu cel care m-a
impresionat e faptul că eu îl găsesc pe acest Altcineva către care aspir şi
deci experimentez acea corespondenţă faţă de inima mea care îmi confirmă adevărul credinţei. De aceea sunt devotat: deoarece cu Isus, ataşat de
Isus, pătrund mai mult în Mister. Isus mă conduce constant să intru în
Misterul Tatălui. El a venit pentru asta: ca să ne educe către Mister, pentru a ne introduce în faţa Tatălui. Şi tocmai fiindcă am fost creaţi pentru
asta, nu ne putem minţi pe noi înşine şi nimeni nu ne poate înşela. Ne
poate distrage pentru ceva vreme, însă orice alt lucru, întrucât nu ne
corespunde, nu va dura prea mult.
Dacă urmarea e metoda personalizării credinţei, atunci, urmând, experimentez de fiecare dată tot mai mult cum credinţa devine tot mai
mult a mea, cum raportul cu Cristos devine tot mai mult al meu. Semnele care atestă acest lucru sunt noutatea vieţii şi schimbarea care derivă din
ea. Aceste trăsături încep să îmi definească chipul, identitatea, oriunde
m-aş afla, acasă sau la servici, singur sau cu altcineva, în vacanţă sau prins
de problemele care îmi apar.
De aceea noi nu putem schimba experienţa cu niciun alt lucru: experienţa este locul evidenţei, dacă ne ţinem de ea, nu ne putem rătăci. Cum
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spune Lewis: «Ceea ce îmi place la experienţă e faptul că e vorba de un
lucru onest. Puteţi face o grămadă de mişcări greşite; dar ţineţi ochii deschişi şi nu vi se va permite să vă îndepărtaţi prea tare înainte să apară indicatorul corect. Se poate să vă fi înşelat pe voi înşivă, dar experienţa nu
caută să vă înşele. Universul răspunde adevărul atunci când îl întrebaţi
cu sinceritate».129 Acesta e avantajul cuiva care vrea să trăiască: el are în
propria experienţă semnele adevărului care l-a atins; pentru că experienţa
are o astfel de evidenţă încât, chiar dacă vrei să lupţi împotriva ei, nu o
poţi şterge, rămâne. De aceea niciun personalism, niciun deja-ştiut, nicio
interpretare, nicio reducţie nu se pot confunda cu experienţa corespondenţei, cu raportul cu Altcineva pe care îl doreşti, către care aspiri. Şi noi
ştim foarte bine. De aceea fiecare trebuie să îşi facă socotelile şi să decidă
dacă ascultă sau nu de experienţă. Pentru că, în fond, ce este ascultarea?
«La limită, forma extremă de ascultare înseamnă să urmezi descoperirea
propriei tale persoane, descoperire realizată în lumina cuvântului şi a
exemplului altcuiva»130, fiind impresionaţi de altcineva. Descoperirea de
sine, provocată de experienţa altcuiva e un eveniment absolut ireductibil.
Putem face ce vrem, putem să ne amăgim cât vrem, însă acest eveniment
e ireductibil, nu stă în puterea noastră.
De aceea don Giussani rezumă provocarea la un singur cuvânt: «urmare».
4. Prezenţa
Acestă urmare, prin intermediul schimbării pe care o generează în noi,
e ceea ce ne face să fim prezenţă. Credinţa ca experienţă reală ne face să
înflorim ca prezenţă.
«Să fim o prezenţă, aceasta e ultima noastră categorie. Să fim o prezenţă, orice temperament am avea şi făcând abstracţie de calităţile de care
dispunem [...] înseamnă un mod diferit de a fi în contextul unei situaţii
– pentru că nu putem trăi decât în cadrul raportului cu propria iubită,
cu prietenii, cu părinţii, la cursurile de la facultate la care vă duceţi, cu
cărţile pe care trebuie să le studiaţi –, într-un anumit moment cultural
şi politic al societăţii. A fi prezenţă într-o situaţie [uitaţi ce mod impunător de a spune aceste lucruri] înseamnă să o trăieşti de aşa manieră
încât să deranjezi situaţia respectivă, astfel încât, dacă n-ai fi acolo, cu
129
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toţii să îşi dea seama de absenţa ta. Acolo unde te vei afla, ceilalţi se vor
enerva sau te vor admira, sau vor părea indiferenţi, dar nu vor putea să
nu recunoască „diversitatea” ta. A fi prezenţă înseamnă să trăieşti o situaţie în aşa fel încât să îl faci pe Cristos eveniment al propriei persoane.
[...] Vestea adevărată [şi aici e punctul decisiv!] o transmitem prin ceea
ce Cristos a deranjat în viaţa noastră, are loc prin tulburarea pe care
Cristos o împlineşte în noi: noi îl facem prezent pe Cristos prin schimbarea
pe care El o săvârşeşte în noi. Acesta e conceptul de mărturie. Noi folosim
uşor cuvântul prezenţă, însă prezenţă înseamnă mai ales asta: tulburarea
minunată, fascinantă, pe care prietenia care se leagă între noi datorită lui
Cristos – acest fel de prietenie capabilă de bucurie şi veselie, capabilă de
acea bucurie imposibilă – o provoacă.»131
Ne-a amintit papa Francisc: «Eu mă întreb: unde au găsit primii discipoli forţa pentru această mărturie a lor? [...]Credinţa lor se baza pe
o experienţă aşa de puternică şi personală a lui Cristos mort şi înviat
încât nu le era frică de nimic şi de nimeni [...]:atunci când o persoană
îl cunoaşte cu adevărat pe Isus Cristos şi crede în El, experimentează
prezenţa sa în viaţă şi forţa Învierii sale şi nu poate să nu comunice
această experienţă».132
Deci noi tulburăm un mediu doar prin schimbarea pe care El o săvârşeşte în noi. Faptul că ne lăsăm modelaţi de El e ceea ce ne face martori,
aşa cum zicea tot Daniélou: «Ceea ce face din noi o mărturie e faptul că
manifestăm o acţiune divină tocmai acolo unde nu se află o generozitate
excepţională. Eroismul demonstrează ceea ce poate face omul. Sfinţenia
demonstrează ceea ce poate face Dumnezeu».133
Ceea ce ne dorim e să devenim, în orice situaţie ne-am afla, acea
«izbucnire» pe care o descrie Julien Green: «Gândiţi-vă la zgomotul de
azi, la miile de cuvinte inutile, la freamătul străzii, la freamătul infernal,
deprimant, la apelurile telefonice etc, la tot ceea ce alcătuieşte ţesătura
unei zile şi, în mijlocul haosului, un om cu mişcări fine şi cuvinte care
nu se schimbă niciodată, înfăptuieşte miracolul coborârii lui Dumnezeu
printre noi. [Aceasta e] izbucnirea credinţei [...], izbucnirea infinitului în
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vremurile noastre artificiale».134 Şi asta e ceea ce aşteaptă cu toţii, aşa cum
ne aminteşte don Giussani: «Ceea ce lipseşte nu e atât de mult repetarea
verbală sau culturală a vestirii [adică o intelectualizare a credinţei sau un
discurs]. Omul de astăzi aşteaptă poate inconştient experienţa întâlnirii
cu oameni pentru care faptul lui Cristos e realitatea atât de prezentă încât
viaţa lor se schimbă. E un impact uman care poate zgudui omul de azi:
un eveniment care să fie ecoul evenimentului iniţial, atunci când Isus îşi
ridică ochii şi spuse: „Zaheu, coboară imediat, vin la tine acasă”».135 Şi
aşa, într-o clipă, sunt topiţi două mii de ani de istorie şi noi putem trăi
acum aceeaşi experienţă ca cea a lui Zaheu. Noi le mărturisim tuturor că
Cristos e prezent prin schimbarea pe care o surprindem în noi.
«Dintr-o dată, normalitatea devine densă şi orientată în funcţie de
adevărul său, şi adevărul său e raportul cu Infinitul [...]. Normalitatea,
clipă de clipă, e raportul cu acea prezenţă. [...] Prezenţa lui Cristos, în
normalitatea vieţii, implică tot mai mult bătaia inimii: emoţia profundă
a prezenţei Sale devine emoţie în viaţa cotidiană şi luminează, frăgezeşte,
înfrumuseţează, îndulceşte tonusul vieţii cotidiene, tot mai mult. Nu
mai există nimic inutil, nimic nu mai e străin, pentru că nimic nu îi e
străin destinului tău, şi de aceea nu mai există nimic de care să nu ne
putem ataşa, ne ataşăm de tot, se naşte o afecţiune pentru tot, pentru
tot, cu consecinţele magnifice de respect pentru lucrul pe care îl faci, de
precizie în munca pe care o faci, de tenacitate în urmărirea scopului său;
devii mai de neobosit.»136
Werfel exprimă foarte bine aceste lucruri: «Fiecare gest al său, fiecare
salut, fiecare zâmbet erau pline de acel infinit care nu era necesar să fie
evocat pe nume»,137 atât era de evident.
Dacă această schimbare e cea care îl face prezent pe Cristos, atunci trebuie să curăţăm noţiunea noastră de prezenţă de anumite conotaţii cu care
de multe ori este identificată, aşa cum ne recomanda don Giussani: «De
la Equipe din 1976, al cărei titlu era De la utopie la prezenţă, s-a făcut un
drum care acum ne împinge să spargem şi să simplificăm cuvântul prezenţă: trebuie să-l străpungem şi să-l eliberăm. [...] Prezenţa e un subiect care
coincide cu eul tău. Prezenţa se naşte şi consistă în persoană. [...] Şi ceea ce
134
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defineşte persoana ca actor şi protagonist al unei prezenţe e claritatea credinţei, e acea claritate a conştiinţei care se numeşte credinţă [...]. Prezenţa
îşi află toată consistenţa în persoană, se naşte şi consistă în persoană, iar
omul e inteligenţa realităţii până la atingerea orizontului ultim».138
Aşa cum personalizarea nu se reduce la un intimism sau la o suspendare a avântului misionar, în acelaşi fel centrarea prezenţei în om nu
trebuie corelată cu opoziţia dintre „public” şi „privat”, ca o redimensionare a prezenţei, ca o aplecare asupra propriului sine. Dimpotrivă: e o
recentrare profundă conform abordării iniţiale a mişcării. Adică: a afirma
că prezenţa consistă cu totul în om nu înseamnă a separa sau a opune o
sferă privată, intimistică, sferei publice (nu există o astfel de separare!), ci
înseamnă a identifica locul originar al fiecărei schimbări, rădăcina de la
care apare un fruct al cărei creşteri atinge întreaga istorie, conform planului Misterului şi nu conform programelor noastre. Tot restul e o iluzie,
înşelăciune, ne face să ne pierdem timpul. Persoana nu este „privat” în
opoziţie cu „public” (sunt categorii mondene şi reductive, total inaplicabile vieţii de credinţă). Schimbarea omului şi existenţa unei comunităţi
creşine autentice au o valenţă istorică.
«Istoria nu e definită, în ritmurile sale, de către noi. Nouă ne revine
datoria de a trăi prezenţa: o încredere totală acordată Infinitului care a
intrat în viaţa noastră şi care se revelează imediat ca o umanitate nouă,
ca prietenie, ca şi comuniune: „Nu te teme, mica mea turmă, eu am
învins lumea”. „Aceasta e victoria care învinge lumea: credinţa noastră.”
Oare credinţa noastră va avea nevoie de şapte, opt, nouă secole pentru
ca toată lumea universitară să fie din nou atinsă de prezenţa sa creştină?
Acestea nu sunt calcule pe care să le putem descifra noi. Universitatea
ne interesează pentru edificarea persoanei noastre şi nu pentru a spune:
„Câştigăm”. [...] Trebuie să lăsăm de-o parte acea interpretare ideologică
a vieţii universitare care determină o muncă apăsătoare şi istovitoare,
greoaie şi amară, datorită căreia mulţi pleacă din universitate; în schimb
nimeni nu pleacă de lângă o umanitate nouă, în afară de cazurile de rebeliune diabolică şi feroce.»139
Dar a spune aceste lucruri nu înseamnă să nu facem nimic. Înseamnă
să repornim cu simplitate, fără îngâmfare şi pretenţii hegemonice, de la
repropunerea gesturilor şi a locurilor în care individul să poată fi edificat;
astfel încât, celor care ne văd, să li se trezească dorinţa de a veni cu noi
datorită fascinaţiei vieţii pe care o au în faţa ochilor.
138
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L. Giussani, Un evento reale nella vita dell’uomo ..., op. cit., p. 142-143.
L. Giussani, Dall’utopia alla presenza, op. cit., p. 68-69.
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«Creşterea şi dilatarea comunităţii creştine în locurile în care trăim:
aceasta e deci contribuţia noastră pentru fraţii noştri oameni, dispuşi
să valorizeze chiar şi punctul infinitezimal pe care ni-l revelează intuiţia
celuilalt, gata să colaborăm cu orice fapt care, în lumina credinţei, ni se
pare just. Subiectul adevărat al acestei aventuri, al acestui raport istoric, e
omul în măsura în care aparţine comuniunii. Aşa a apărut sloganul „Comunione e Liberazione”.»140

140

L. Giussani, Un avvenimento di vita, cioè una storia, op. cit., p. 345.
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Duminică dimineaţa, 21 aprilie
La intrare şi la ieşire:
Sergej Rachmaninov, Concert pentru pian şi orchestră nr. 2, în do minor, op. 18
Sviatoslav Richter, pian
Stanislaw Wislocki – Warsaw Philarmonic Orchestra
„Spirto Gentil” nr. 8, Deutsche Grammophon

Don Pino. «El a fost privit şi atunci a văzut.»141 Ce este Angeslus dacă
nu acea clipă a zilei în care devenim conştienţi de iniţiativa Misterului întrupat, a lui Cristos, faţă de fiecare dintre noi? În afara acestei
iniţiative există doar complicaţia imaginilor noastre. În momentul în
care ne dăm seama şi întâmpinăm iniţiativa sa, începe protagonismul
nostru în lume.
Angelus
Laude
■ întâlnirea de întrebări şi răspunsuri

Davide Prosperi. Întâlnirea din aeastă dimineaţă are scopul de a fixa
unele din elementele care ne pot ajuta mai mult în drumul nostru din
următoarele luni, pentru că vom avea ocazia să lucrăm din nou împreună
asupra conţinutului acestor Exerciţii.
În prima seară am fost provocaţi de întrebarea lui Isus: «Dar Fiul Omului când se va întoarce, va mai găsi el credinţă pe pământ?». Am simţit
că această întrebare ne este adresată personal, nu atât în sens escatologic,
ci am fost expuşi cu totul în faţa experienţei pe care o trăim în fiecare zi,
pentru că «atunci când se va întoarce» este acum. Şi această provocare a lui
Isus, care e o îmbrăţişare, riscă, poate risca să devină în noi dubiu sau intelectualism. Am văzut-o într-o oarecare măsură şi din rezultatul discuţiilor
care au avut loc în cadrul hotelurilor, din întrebările pe care le-am primit.
Credem că ar putea fi util să propunem din nou, chiar dacă de o manieră
critică, câteva din aceste întrebări care, în marea majoritate, se refereau la
a doua lecţie, subliniind dificultatea de a-i răspunde evenimentului, dar
considerând scontat evenimentul însuşi.
141

Sfântul Augustin, Discurs 174, 4.4.
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Prima întrebare. Identificându-ne cu Cristos noi îl cunoaştem pe
Zaheu; ar părea mai la îndemână să ne identificăm cu Zaheu. Cum se poate să ne identificăm cu Cristos, să trăim aceeaşi experienţă cu El? Când mă
gândesc că trăiesc aceeaşi experienţă cu Cristos mă iau fiorii.
Julián Carrón. Acesta e un exemplu care arată că intelectualismul
predomină asupra experienţei, preponderenţă care este atât de răspândită
între noi, pentru că ar fi fost suficient să pornim de la experienţa pe care
fiecare dintre noi a trăit-o pentru a răspunde la această întrebare într-un
mod foarte simplu. Însă noi suntem «moderni» şi imediat ce auzim anumite cuvinte, le conferim o semnificaţie modernă.
Ce înseamnă pentru noi să ne identificăm cu Cristos? „Să ne imaginăm” cum face El. Şi atunci cum putem fi siguri că ne imaginăm corect?
Şi că nu Îl reducem pe Cristos la imaginea pe care ne-o facem noi? Cine
mă asigură că trăiesc aceeaşi experienţă cu a Sa? Teama aceasta e perfect
comprehensibilă. Dar dacă noi am urma ceea ce ne zice don Giussani –
corectându-ne în continuu –, şi anume că realitatea devine transparentă în
experienţă (experienţa pe care noi o trăim), ar fi totul mai simplu. Putem,
de fapt, să ne identificăm cu ceea ce trăieşte altcineva doar datorită unei
experienţe pe care am trăit-o noi.
Ce experienţă am trăit în momentul în care am dat peste mişcare? Când
cineva întâlneşte mişcarea, când vede ceva ce îl uimeşte, nu trebuie să îşi
imagineze nimic: resimte contralovitura determinată de ceea ce se află în
faţa ochilor săi. Despre această răsturnare a metodei care a avut loc odată
cu creştinismul, ne-a vorbit don Giussani. Şi acesta e primul lucru pe care
şi Ioan şi Andrei sau Zaheu l-au simţit: a fost ciocnirea cu o diversitate.
Nu au trebuit să îşi imagineze nimic, au trebuit pur şi simplu să resimtă
contralovitura unei diversităţi atât de unice, atât de categoric ieşite din
comun, atât de excepţionale, încât a fost foarte uşor să rămână lipiţi de
acea Prezenţă. E o ciocnire cu ceva ce nu provine de la noi, ce nu putem
crea noi. Spuneţi-mi voi dacă aşa ceva nu e uşor! Dar atunci când oamenii
ne întâlnesc, când văd cum trăim împreună o nuntă – cum îmi povesteau
recent la o întâlnire din Lombardia –, e acelaşi lucru: văd o modalitate
nemaiauzită de a trăi împreună. De aceea, proprietarul restaurantului, la
sfârşitul nunţii, mulţumeşte pentru petrecere. De ce? Ce a văzut? Nu a
trebuie să recurgă la nicio introspecţie! Nu, a fost impresionat de un mod
de a trăi împreună. Şi dacă un proprietar de restaurant e atins, înseamnă
că chiar există ceva diferit, pentru că vede tot timpul petreceri de nunţi!
V-am povestit ieri şi de cel care a mers la înmormântarea cuiva dintre noi
şi a rămas profund impresionat de ceea ce a văzut. De câte ori n-o fi fost la
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înmormântări? Dar ca să ajungă să spună: «Aşa e chiar frumos să mori!»,
trebuie să fi avut în faţa ochilor ceva nemaipomenit şi ireductibil, care nu
e rodul unui efort al nostru, al unei activităţi de-ale noastre, care nu e ceva
ce reuşim să facem noi. Iată, pentru a ne identifica e nevoie doar să fi trăit
experienţe ca acestea.
Credinţa se referă mereu la ceva care are loc în afara noastră, are un
izvor care se află în afara noastră, depinde de ceva ce nu generăm noi, se
naşte din ceva de care dăm cu nasul. Atunci Giussani ne spune: «Uitaţi-vă
la ceea ce s-a întâmplat», pentru că aceeaa e modalitatea prin care Cristos
a ajuns la voi. Acum, doar pornind de la experienţa prezentă putem să ne
identificăm cu Cristos fără să-L reducem. Experienţa prezentă este, de fapt,
experienţa acelui fel de a privi cu care Cristos a ajuns şi ajunge la noi. Şi
atunci când ne aflăm în faţa cuiva care ne priveşte într-un mod diferit, aşa
cum nu am mai fost priviţi niciodată, rămânem impresionaţi de acea privire. Fiecare trebuie să depisteze în propria experienţă momentul în care i s-a
întâmplat asta, pentru a îneţelege ce înseamnă să se identifice cu Cristos,
pentru a nu reduce totul la o imaginaţie. Creştinismul e altceva!
Înţeleg, atunci, de ce de multe ori noi nu simţim urgenţa de a reveni
constant la citirea cuvintelor lui Giussani sau ale evangheliei: pentru că
nu avem nevoie. Ne reducem la propriile gânduri, la propriile tentative,
la închipuirile noastre, care nu reuşesc niciodată să ne confere o clipă de
bucurie. În schimb Giussani ne mărturiseşte constant că el nu poate trăi
fără Cristos! Trebuie să ne hotărâm dacă vrem să-l urmăm atât de mult
încât să trăim aceeaşi experienţă cu a lui sau dacă vrem să reducem totul la
măsura noastră.
Prosperi. Două întrebări pe care le citesc împreună fiindcă se completează.
Azi ai vorbit de o exasperată tensiune de a rosti numele Său în fiecare
aspect şi în fiecare clipă a vieţii. Cum se poate trăi aşa ceva în cotidian, ca
acţiune liberă şi liniştitoare, şi nu ca operaţiune care măsoară?
A recunoaşte un eveniment e simplu, aşa cum s-a întâmplat din nou
pentru mine azi. Cum pot coexista această simplitate şi drumul care presupune un angajament total pentru a surprinde semnificaţia adevărată, ceea
ce de multe ori nu mi se pare simplu?
Carrón. Vedeţi? Atunci când povestim o experienţă e foarte uşor: «A
recunoaşte un eveniment e simplu, aşa cum s-a întâmplat din nou pentru
mine azi». Atunci când ne desprindem de experienţă începem să ne complicăm şi nu mai ştim despre ce anume vorbim. Aceasta e preponderenţa
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intelectualismului: ne încurcăm în propriile cuvinte şi nu mai ştim despre
ce vorbim. Don Giussani spune că, dacă nu plecăm tot timpul de la experienţă, sfârşim prin a ceda în faţa confuziei.
Atunci să privim direct şi aceste întrebări. Să ne gândim la experienţa îndrăgostirii. Dacă cineva se îndrăgosteşte, pentru el asta nu înseamnă: «Acuma trebuie să mă dedic contemplării chipului ei şi nu mai fac nimic!». Nu!
Tocmai pentru că s-a întâmplat, acea prezenţă pătrunde atât de mult viaţa
încât întrebarea e fix opusul: cum puteţi face totul, să trăiţi cotidianul fără
să simţiţi în voi urgenţa lui sau a ei? Spuneţi-mi cum se poate aşa ceva! Nevoia urgentă de celălalt nu e un efort titanic pe care trebuie să îl depun eu,
nu! E ceva ce surprind în mine. Şi datorită acestui lucru îmi dau seama de
ce anume mi s-a întâmplat, de ce prezenţă a pătruns în întreaga mea viaţă:
eu nu pot trăi nicio clipă a zilei (chiar şi atunci când merg cu metroul, când
mă îmbrac dimineaţa, când sunt la masă) fără exasperata tensiune de a-i
rosti numele. Această tensiune, această nevoie urgentă pe care o surprind în
mine însumi, care mă presează înăuntrul meu, e amintirea lui sau a ei: asta
este preponderenţa unei prezenţe. Ce anume se întâmplă atunci când, la un
moment dat, acest fenomen nu mai are loc? Cineva nu se hotărăşte să nu
se mai gândească la ea sau la el pentru că ar avea altceva de făcut. Şi înainte
avea o grămadă de lucruri de făcut, dar nu putea evita să nu îi tot vină în
minte, să nu predomine acea prezenţă! Atunci când nu se mai întâmplă aşa,
nu înseamnă că persoana iubită a dispărut de pe faţa pământului: e tot acolo,
dar nu mai există preponderenţa acelei prezenţe ca o determinantă a vieţii,
evenimentul nu mai este urgent înăuntrul eului. De aceea spun – mi-o spun
mai ales mie – că problema gravă pentru noi e că Cristos nu ne lipseşte! Putem da toate interpretările pe care le vrem, însă problema e că de multe ori
Cristos nu ne lipseşte. Şi nu are legătură cu faptul că avem limite, că facem
greşeli: toate astea există – putem lua în calcul totul, totul, pentru că în viaţă
avem parte de toate astea –, dar problema e că Cristos nu ne lipseşte! Noi am
întâlnit un om care, mâncând de prânz cu prietenii, nu putea să nu simtă
tensiunea exasperată de a-I rosti numele. Atunci, „tensiunea exasperată” sau
„angajamentul” înseamnă acelaşi lucru: după ce L-am întâlnit, simt nevoia
urgentă de El, îmi lipseşte! Pentru că dacă nu îmi lipseşte, niciun moralism
nu poate înlocui tensiunea acestei lipse.
Atunci, cum se poate ca tensiunea exasperată de a-I rosti numele să fie
un act liber şi liniştitor? Problema se pune invers: cum puteţi fi liberi în
mijlocul tuturor problemelor de peste zi dacă nu faceţi aşa?! Cum puteţi
trăi în pace?! Cum putem fi tot mai liberi în mijlocul tuturor treburilor de
rezolvat, dacă Cristos nu ne lipseşte, dacă nu El e cel care umple totul de
prezenţa Sa?
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Dar unii, când spun aceste lucruri, obiectează: «Asta înseamnă intimism». Pe sărăcia! Spuneţi-vă vouă înşivă dacă ăsta e intimism sau dacă
e semnul că Cristos înseamnă ceva în viaţă! Aceasta e credinţa: pentru a
trăi, am nevoie să-L recunosc. Problema credinţei nu e în spatele nostru, e
problema noastră de zi cu zi. Ce înseamnă prezenţa Sa pentru noi, acum?
Prosperi. Asta are legătură cu întrebarea următoare: ce însemană să ne
aşteptăm totul de la faptul lui Cristos?
Carrón. Fiecare trebuie să îşi pună această întrebare, pentru că doar cel
care l-a întâlnit pe Cristos ştie la ce se poate aştepta de la el. Ce este Cristos
pentru noi? Unul printre alţii? Cum spunea prietenul pe care l-am citat, «e
o problemă de stimă». Este Isus lucrul pe care îl respect cel mai mult faţă
de oricare altul sau nu? Ce anume am trăit în întâlnirea cu Cristos? Trebuie
să răspundem la aceste întrebări, pentru că apoi în viaţă, se poate întâmpla
orice: greşim, ne distragem, ne gândim că pierdem ce e mai bun, ca fiul
risipitor, şi atunci, la fel ca el, plecăm de acasă ca să căutăm o împlinire pe
care ne-o închipuim a fi mai mare. Şi când trăim pentru orice altceva care
nu e El, putem vedea ce anume se întâmplă: exact la fel ca în exemplul
fiului risipitor! De ce şi-a adus aminte de tatăl său şi de casa sa? Ce anume
se aşteaptă, după ce a trăit tot restul, după ce a căutat împlinirea peste
tot? El a trăit o experienţă diferită cu tatăl, o experienţă incomparabilă, la
fel ca şi noi cu Crsitos. Deci, la ce se aşteaptă fiul? Se aşteaptă la tot ceea
ce a trăit deja, ceea ce altfel nu ar fi ştiut, ceea ce nici măcar noi nu ştiam
înainte de a-L întâlni. De aceea – spunea tot don Giussani – lumea poate
pleca, dar de la un fapt nu se poate da înapoi. De aceea Cristos ne poate
provoca pe toţi: «Faceţi comparaţia cu oricare alt lucru, şi spuneţi-mi dacă
găsiţi ceva care să vă corespundă mai mult decât ceea ce sunt Eu, decât ceea
ce aţi trăit întâlnindu-Mă pe Mine!”. Astfel cineva poate începe să vadă că
nu există nimic, nicio altă prezenţă, niciun alt mod de a trăi viaţa care să
fie mai corespunzător aşteptării inimii sale – aceasta e verificarea credinţei
–. Nu ne dăm seama de acest lucru pentru că în primul rând suntem de
treabă, pentru că nu mai facem toate prostiile pe care le fac alţii, pentru că
nu ne distragem, ci deoarece, cu cât cineva se îndepărtează mai mult, cu
atât mai mult îşi dă seama de ce anume îi lipseşte atunci când pleacă. Şi
atunci cineva se aşteaptă ca Cristos să devină tot mai mult totul pentru el;
cu durere, pornind din nou, şchiopătând, dar fără a pleca, fără a o lua pe
altă cale – cum spunea Eliot –. Şi atunci, aceasta e întrebarea pe care trebuie să ne-o punem fiecare: ne aşteptăm noi totul de la Cristos? Mă aştept
eu la totul de la Tine, o Cristoase? Punctul nu e dacă eu sunt „în stare să”,
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dacă eu sunt „la înălţimea de a”; nu asta e întrebarea, ci e cea a lui Isus către
Petru: «Mă iubeşti tu? Nu te întreb dacă eşti bun, nu te întreb dacă mâine
n-o să mă trădezi, nu te întreb asta. Dar: mă iubeşti mai presus decât orice
altceva? Prezenţa Mea te interesează mai mult decât orice altceva? Te aştepţi
tu la totul de la Mine? Sau eu sunt un lucru printre altele? De la ce anume
te aştepţi să îţi împlinească viaţa?». Dacă pentru noi, în fond, Cristos e
unul printre alţii, printre multele lucruri ale vieţii, atunci vom răspunde:
«Da, Cristos e în regulă, dar să nu exagerăm!». Întrebarea credinţei e dacă
Cristos poate sau nu să fie totul: aştept eu totul de la Cristos? Credinţa
nu înseamnă doar să facem lista adevărurilor la care aderăm, pentru că
aceste adevăruri sunt percepute de multe ori ca fiind o serie de abstracţii.
Problema e că adevărul a devenit trup, frumuseţea a devenit trup, fericirea
a devenit trup. Problema e dacă pentru noi Cristos este acest eveniment
sau nu. Altminteri noi suntem deja în altă parte, şi nu pentru că am fi
incoerenţi – atenţie! – , fiindcă publicanii erau incoerenţi mult mai mult
decât noi, dar se întorceau la El în continuare. E o problemă de respect, e
o problemă de judecată. Nu e nimic sentimental sau moralistic la mijloc.
Cine e Cristos pentru viaţa fiecăruia dintre noi? E o problemă de judecată.
Prosperi. Alte două întrebări corelate.
În privinţa obiectivităţii lui Cristos de acum două mii de ani, n-am
nicio problemă. În schimb, în ceea ce priveşte obiectivitatea lui Cristos
astăzi, e foarte ridicat riscul de a urma o idee a noastră despre Dumnezeu.
Ce ne eliberează de acest risc?
Şi Petru a fost expus riscului personalismului, dar până la urmă l-a
cunoscut cu adevărat pe Cristos. Care este graniţa subtilă care delimitează
urmarea unei prezenţe de urmarea unei persoane? Şi de ce această diferenţă
e atât de importantă?
Carrón. Vedeţi că problema nu e numai a noastră? Şi Petru era expus
riscului de a urma o idee a sa despre Dumnezeu sau de a urma o ideea a
sa despre Isus (despre ce îi convenea din Isus); evanghelia atestă aceste
lucruri, aşa cum am văzut ieri. E inevitabil ca în noi să nu se întâmple
acest lucru, aşa cum spune don Giussani: e inevitabil ca cineva, de îndată
ce cunoaşte ceva, să nu îşi formeze o imagine, să nu îşi facă o idee despre lucrul respectiv; de aceea nu trebuie să ne speriem de asta. Adevărata
problemă e ca, atunci când mă aflu în faţa unei ireductibilităţi precum
cea a lui Cristos – la fel ca Petru – să cedez. Şi Petru, cât ce fusese lăudat
pentru că mărturisise că Isus era Cristosul, şi a şi auzit mustrarea Sa: «Tu
nu gândeşti ca Dumnezeu!». Şi Petru îşi făcuse o idee despre Dumnezeu.
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Cine ne eliberează constant de asta? Aceasta e problema, aceeaşi cu acum
două mii de ani. Ne eliberează doar o Prezenţă ce nu poate fi redusă. De
aceea credinţa creştină nu e posibilă fără o obiectivitate pe care să o am în
faţa mea, fără ceva în afara mea de care să mă ciocnesc, ceva ce nu să nu
pot reduce la imaginile mele, la ideile mele, la sentimentul meu, la reacţia
mea, la interpretarea mea. Credinţa creştină va fi întotdeauna ciocnirea cu
o Prezenţă care te eliberează de măsurile tale, te eliberează din cuşca ta, te
eliberează din buncherul tău (ca să folosesc o imagine de-a lui Benedict
al XVI-lea). Creştinismul rămâne în istorie în măsura în care continuă
să se întâmple Prezenţa sa, drept pentru care are loc această eliberare de
mine însumi, eliberare din cuşca mea, din buncherul meu, deoarece cu
interpretările mele mă pot afunda, iar cu gândurile mele mă pot sufoca.
Din ce anume percep că Cristos e prezent? Din faptul că în faţa Lui trăiesc o atare experienţă de eliberare, de răsuflare, încât spun: «Iată-L!». La
fel ca cel care a zis: «Acest eveniment s-a întâmplat din nou ieri». De câte
ori, atunci când suntem împreună, participând la vreun eveniment, nu
ne aflăm în faţa mărturiei cuiva, în faţa a ceva care se întâmplă, şi astfel
suntem eliberaţi! Ştim că Cristos e prezent nu pentru că o spunem noi, ci
pentru că surprindem că în noi are loc această răsuflare, această eliberare
de măsura noastră, de sufocare, de colivia noastră. Şi când se întâmplă, e o
uimire atât de mare încât îţi vine să zici: «Mulţumesc, mulţumesc pentru
că exişti, o Cristoase, astăzi, prezent în mijlocul nostru, în trupul Tău care
e Biserica, în vizibilitatea Ta istorică, ce nu poate fi redusă la toate măsurile
mele». E suficient ca fiecare să se gândească dacă s-a întâmplat ceva în aceste trei zile, să se gândească la cum a ajuns aici şi dacă s-a întâmplat ceva.
Aşa cum mi-a scris cineva: ajungi aici prins de miile de lucruri pe care le ai
de făcut, preocupat de o grămadă de lucruri, şi te trezeşti în faţa a ceva ireductibil; nu pentru că vorbim despre problemele de la servici, despre ceea
ce am lăsat acasă, nu! Te trezeşti scufundat într-o ireductibilitate. De ce
altminteri, ar trebui să mai venim aici, dacă nu pentru asta? De ce trebuie
să fim creştini, dacă nu pentru asta? De ce trebuie să aparţinem mişcării,
dacă nu pentru asta? Toată tentativa noastră e pentru ca mişcarea să fie un
loc unde are loc din nou eliberarea: nu o agenţie de activităţi sau o organizaţie neguvernamentală, cum spunea papa Francisc, ci un loc în care se
reîntâmplă noutatea eului meu, astfel încât să mă pot întoarce acasă diferit.
Atunci, a fi eliberaţi înseamnă a trăi creştinismul ca un eveniment. Putem
să-l trăim conform naturii sale, doar dacă se întâmplă din nou, constant,
ca eveniment. Altfel îşi pierde interesul. În schimb, dacă se întâmplă de
fiecare dată, atunci omul se poate ataşa tot mai mult, este tot mai plin de
raţiuni. De aceea am repetat, până la oboseală că, dacă creştinismul nu e o
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experienţă prezentă, în care să găsesc confirmarea că îmi răspunde la exigenţele vieţii, credinţa nu va putea rezista într-o lume în care totul spune
contrariul. Aceasta e problema noastră. De aceea, dacă Giussani insistă să
evidenţieze reducţiile mişcării sau ale urmării, conform tuturor variantelor
despre care am vorbit zilele astea, nu e pentru o plăcere analitică sau pentru
a ne reproşa ceva: e ca să ne salveze! Pentru că toate aceste variante nu vor
fi niciodată creştinism, nu vor fi niciodată mişcarea. Mişcarea va fi şi este
contralovitura începutului, chiar şi cu persoane ca noi, pline de fragilitate:
este contralovitura începutului care ne-a eliberat. Dacă nu e asta, în timp,
nu ne va mai interesa.
Prosperi. Ultimele două întrebări se referă la experienţe particulare,
dar care ridică nişte probleme care ne privesc pe toţi.
După experienţa semnificativă trăită în mişcare în timpul studenţiei,
m-am întors în satul meu şi întâmpin o mare dificultate cu comunitatea
locală a mişcării, care mi se pare foarte diferită de viaţa de studenţie. În faţa
acestei dificultăţi mi se spune că eu sunt cel care nu reuşesc să valorizez ceea
ce există. În acest context spune Carrón că problema e a mea? Ce înseamnă
să urmez în situaţia de faţă?
Carrón. Primul lucru pe care trebuie să îl spun e că Fraternitatea e una
singură, şi mişcarea e una singură, aşa cum Biserica e una singură. Trebuie
să deschidem geamurile comunităţilor noastre şi a grupuleţelor pentru că,
dacă nu suflă vântul deplin al totalităţii mişcării în fiecare comunitate,
dacă nu suflă vântul deplin al Fraternităţii în fiecare grupuleţ, atunci totul
devine sufocant, aşa cum se întâmplă cu fiecare grup de prieteni. Nimeni
acum, oricare ar fi contextul în care s-ar afla, nu poate să nu aibă la îndemână toată bogăţia vieţii mişcării, chiar dacă se află în cel mai îndepărtat
cotlon al pământului. Deci, tot ceea ce înseamnă viaţa mişcării ajunge
până acolo. La sfârşitul primei lecţii, am făcut comparaţia cu Biserica.
Acest tip de autoreferenţialitate al fiecărei comunităţi se poate întâmpla,
de fapt, şi în privinţa mişcării; şi nu ieşim la capăt schimbând strategia.
Nu! Pentru a-i face pe apostoli să iasă din reducţia pe care o făceau, Cristos
nu a schimbat strategia: şi-a dat viaţa pentru ei, a murit şi a înviat pentru
ei. Trebuie să acceptăm să participăm la totalitatea vieţii Bisericii, care ni se
comunică nu doar întâlnindu-ne să mâncăm împreună cu prietenii: viaţa
Bisericii e mult mai bogată decât toate tentativele noastre şi dacă noi reducem compania noastră la tentativele noastre, unde ajungem? Dacă noi nu
avem răsuflarea totalităţii Bisericii şi nu simţim toată urgenţa de a participa
la această obiectivitate mult mai mare decât noi, care ne iartă, care constant
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ne alimentează cu Euharistia, care constant ne oferă cuvântul Său, ne oferă
toată bogăţia mărturiei Sale şi a companiei Sale, cum putem să nu cedăm?
Subliniez acest aspect pentru că ceea ce se întâmplă cu Biserica, se întâmplă
cu mişcarea. Dacă viaţa nu e deschisă la această totalitate în fiecare grup, ne
sufocăm. Fiecare are tot ceea ce îi trebuie pentru a trăi acolo unde este. «Nu
duceţi lipsă de niciun har»142 îi spunea sfântul Paul comunităţii din Corint,
în mijlocul Imperiului roman, atunci când erau „trei mâţe plouate”. «Nu
duceţi lipsă de niciun har». Şi atunci nimeni nu e împiedicat să trăiască, în
orice context, în orice comunitate, în orice loc: poate chiar să valorizeze tot
ceea ce există, fără a reduce comunitatea la ceea ce este, ci deschizând-o. Tu
poţi ajunge acolo cu toată bogăţia a ceea ce ai trăit în studenţie şi să tulburi
comunitatea datorită tulburării care a avut loc în tine, aşa cum spuneam:
dacă poate apărea tulburarea la locul de muncă, se poate întâmpla şi în
comunităţile noastre. Ba mai mult, să sperăm că încă mai tulbură cineva
comunităţile. Altfel suntem terminaţi! De aceea nimeni nu ne împiedică să
trăim, oricare ar fi contextul în care ne-a pus Misterul.
Prosperi. Ne-ai spus că evenimentul nu e generat de faptele noastre.
Dar mişcarea ne recheamă la gesturi (caritativa, corturile Avsi, Colecta Alimentară etc) care sunt un instrument educativ. Cum se poate ca aceste
fapte să nu se reducă la activism?
Carrón. Ceea ce ni s-a întâmplat nu a fost produsul faptelor noastre.
Evenimentul nu e generat de ceea ce facem noi, şi chiar de la început nu
a fost generat de ceea ce am făcut noi. Ne-am ciocnit de ceva diferit ce nu
creasem noi şi care ne-a schimbat viaţa. Tot ceea ce facem, gesturile, sunt
expresie a acelei noutăţi pe care mişcarea a introdus-o, a noutăţii pe care
Cristos a introdus-o în viaţă. Problema e atunci când gesturile, în loc să fie
expresie a acelei noutăţi, devin lucruri de făcut. Toate femeile înţeleg acest
lucru. Când se căsătoresc şi ţin să păstreze casa frumoasă şi ordonată, sau
să pregătească un prânz apetisant, astfel încât casa să fie un loc în care să
vrei să revii, de ce o fac? Din elanul ca ceea ce li s-a întâmplat lor să umple
totul. Şi atunci fiecare gest e expresie a iubirii, a unei pasiuni pentru viaţa
propriei familii. Ce nenorocire când asta se pierde şi totul devine «treburi
de făcut»! Ceea ce era expresia unei iubiri devine atunci o lamentare: «Dar
iară trebuie să fac asta? Tu eşti mereu plecat, şi eu stau aici şi curăţ!». Ceea
ce poate avea un oarecare sens, nu am dubii. Acum soţii să nu ia asta ca
pretext ca să se justifice, pentru că li se întâmplă acelaşi lucru şi bărbaţilor!
142

1 Cor 1, 7.
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Gesturile pot fi expresie a unui eveniment, expresie a unei iubiri, a unei
pasiuni, sau să fie pur şi simplu reduse la lucruri de făcut: în loc să genereze
continuu raportul, să fie expresie a raportului şi să înlesnească creşterea
raportului, devin doar lucruri de făcut.
Riscul e mereu dubla reducţie: activism sau intimism. Exemplul cel mai
relevant al acestei antiteze cumplite, este episodul Martei şi al Mariei. Marta
trebăluieşte, mult! Care dintre noi nu ar fi bucuros şi onorat să facă lucruri
pentru Isus, să îl aibă oaspete acasă la el? Dar cineva îl poate avea acasă la el
pe Isus, să aibă norocul de a-L servi, şi totuşi să lase să predomine lamentarea.
«Uite, Maria nu mă ajută deloc!»: predomină lamentarea. Şi atunci când Isus
îi spune Martei: «Există un singur lucru important», nu spune că e mai bună
contemplarea decât activitatea; nu, subliniază că Marta nu sesizează faptul
că, orice ar face, ceea ce trebuie să predomine este faptul lui Cristos, faptul
de a fi onorată să fie cu El, că totul este pentru El. Când Isus îi spune asta,
nu o face ca să îi reproşeze. «Dacă tu nu îţi dai seama de asta, dragă Marta,
ceea ce faci nu îţi ajunge; şi asta se vede din văicăreala ta.» Atunci când don
Giussani ne invită să nu cedăm în faţa activismului, nu o face pentru că nu
vrea să facem activităţi; şi când noi ne spunem aceste lucruri, nu e pentru
a insista asupra intimismului în loc de activism. Nu, nu vă zăpăciţi! Faptul
e că activitatea, atunci când nu e trăită conform naturii sale adevărate, dă
naştere lamentării, pentru că nu e expresia unei iubiri, pentru că nu ajută la
trăirea memoriei acelei iubiri, pentru că nu mă face conştient de acea iubire.
De fapt, chiar dacă aş fi intimist ca atitudine şi nu L-aş recunoaşte, ar fi la
fel: lamentare! Problema nu e activismul sau intimismul, problema e dacă
predomină sau nu prezenţa Sa. Alternativa nu e între a face sau a nu face, ci
e între a lăsa să intre o Prezenţă şi a fi impresionat de ea, atât de tare încât să
domine asupra vieţii, sau nu. Dacă El nu predomină, putem face sau nu lucruri, dar lamentarea, nemulţumirea, domină. De multe ori lumea se retrage
în anumite spaţii ca să nu-şi complice viaţa. Dar oare asta răspunde? Oricare
ar fi forma acestei contrapoziţii, răspunde? Problema e că uneori ne gândim
că dacă facem aşa, ne putem descurca. Nu! E nevoie ca întreaga noastră acţiune să fie pătrunsă de prezenţa Sa, la fel cum e odihna noastră. Pentru că
ceea ce se întâmplă în acţiune, se întâmplă în momentul de odihnă. Astfel,
chiar şi atunci când nu facem nimic, El nu ne lipseşte: aceeaşi reducţie care
transformă activitatea în activism are loc şi în privinţa odihnei, drept pentru
care mergem în vacanţă ca nişte păgâni, aşteptând doar ceea ce aşteaptă cu
toţii, în loc să trăim şi vacanţa ca ocazie a memoriei Sale, a exasperatei tensiuni de a-I rosti numele.
La urma urmei chestiunea e mereu credinţa: dacă în viaţă predomină
această Prezenţă ca eveniment sau nu. Atenţie! Să nu ne zăpăcim, ca şi cum
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asta ar însemna că trebuie nu ştiu ce soi de coerenţă sau de corectitudine
absolută. Nu, nu, nu! Vedem foarte bine când e viu evenimentul îndrăgostirii. Putem continua să facem aceleaşi greşeli ca înainte, dar predomină
nevoia urgentă, recunoştinţa şi bucuria prezenţei persoanei iubite. Sunt
bucuros pentru că Tu trăieşti, Cristoase, pentru că Tu exişti; în orice aş
face, în acţiunile mele sau în odihna mea, nu sunt obligat să mă sufoc pentru că exişti Tu! E problema credinţei, fiindcă pentru noi credinţa e ceva
ce are legătură cu totul, cu ceva ce se referă la o bucăţică din viaţa noastră.
Credinţa e ceva ce are legătură cu totul.
De aceea să ne continuăm drumul încercând să urmăm ceea ce ne propune Biserica în Anul credinţei, astfel încât să putem redescoperi frumuseţea credinţei, pentru a trăi, pentru a trăi mai mult, pentru a trăi mai intens, pentru a trăi viaţa cu o adevărată intensitate, astfel încât să răspundă
acelui „cotidian care înmoaie genunchii”. Altfel credinţa va avea un termen
de valabilitate; şi nu dintr-o răutate a noastră, ci pentru că nu ne va mai
interesa. Interesul nostru se va muta în altă parte. Cineva poate fi aici şi
interesul său să se fi mutat în altă parte. Nu e atât de greu de înţeles că – aşa
cum zicea don Giussani – putem fi din mişcare fără ca credinţa să fie în
centrul interesului nostru. Asta nu pentru că don Giussani s-ar fi gândit că
spunem nişte erezii împotriva credinţei, nu, ci pentru că centrul afectiv al
eului nostru s-a mutat deja în altă parte: nu ne mai aşteptăm la totul de la
El. Aceasta e problema credinţei.
Trăind experienţa recunoaşterii Prezenţei sale, prin ceea ce generează
Cristos în noi, Îl vom putea mărturisi în tot ceea ce va trebui să facem, în
toate gesturile pe care le vom realiza. Să ne însoţim în acest drum! Pentru
asta există Fraternitatea.
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Anunţuri
Spun câteva lucruri despre Fraternitate care ne pot ajuta să ne aducem
aminte care e scopul acesteia. Am fost foarte impresionat de unele cereri de
înscriere, care amintesc punctul de plecare, preocuparea de la care a pornit
don Giussani în momentul în care a făcut Fraternitatea.
Una dintre aceste cereri spune: «Astăzi, după mai mult de doi ani de
când sunt în mişcare, am certitudinea că aceasta e calea corectă, fiindcă
metoda pe care mi-o oferă mă ajută în viaţă; mă ajută judecăţile pe care
le dăm, împărtăşirea experienţei pe care învăţăm să o facem la Şcoala de
comunitate. Învăţ să înţeleg că ceea ce dă consistenţă libertăţii şi fericirii
mele nu se bazează pe o independenţă individuală a mea, ci pe un raport
cu Tu-ul, conştient fiind că merg pe drumul către destinul meu. Prietenia
şi comuniunea pe care o trăim în comunitate fac parte în mod necesar
din acest drum, din acest raport şi de asemeni fac parte din fericirea şi
libertatea mea. De aceea aş dori să îţi cer să fac parte din Fraternitatea
Comunione e Liberazione, fiindcă Domnul m-a făcut să înţeleg că acesta
e drumul meu».
Un alt prieten scrie: «Aş dori să intru în Fraternitatea Comunione e
Liberazione, deoarece îmi dau seama că e unicul drum care mă face întradevăr fericit şi prin care Cristos mă lasă să îl cunosc. Chiar mişcarea e
modul prin care mi se face cunoscut. Atunci când am cunoscut CL eram
un mare individualist [acesta e punctul: cineva poate începe aşa, individualist, dar apoi îşi doreşte să aparţină fiindcă a trăit experienţa unei
eliberări din propria cuşcă], un om care vroia să reuşească în toate singur,
în felul meu. CL era un proiect al meu şi nu doar CL, ci toată viaţa mea
era un proiect al meu [atunci când avem această abordare, facem un proiect şi din mişcare] şi mă încăpăţânam în această privinţă. Apoi trebuia să
caut tot felul de compromisuri, şi când acestea nu funcţionau, începeau
problemele. Dar puţin câte puţin, am învăţat, în tot ceea ce trăiam, atât
la bine cât şi la greu, că lucrul de care am nevoie e un loc în care să îl
pot întâlni în continuu pe Cristos viu [fiecare începe cum poate, suntem
nişte amărâţi; problema e că, la un moment dat, ne trezim în faţa a ceva
ireductibil]». «Am învăţat de ce am nevoie: un loc în care să îl pot întâlni
pe Cristos viu [în experienţă el ştie ce trăia la început şi ce se întâmplă
atunci când trăieşti într-un loc ca mişcarea]. Pentru mine acest loc a devenit comunitatea celor din CL, unde mi se reînnoieşte memoria a ceea
e important în viaţa mea. De asemeni e locul în care învăţ tot timpul,
unde mă simt acasă.»
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La ultima diaconie a Fraternităţii, luna trecută, un prieten ne povestea
că într-un timp foarte scurt i-au murit trei prieteni la Montreal, în Canada. Unul dintre ei, bolnav de cancer, se grăbea să se înscrie în Fraternitate
înainte de a muri, astfel încât a cerut să fie acceptat cât mai repede posibil.
A fost înmormântat cu legitimaţia de înscriere în Fraternitate în buzunar,
aproape de inimă, ca şi cum ar fi fost o comoară. Vroia să moară aparţinând locului în care Cristos îi devenise aproape.
Don Giussani, într-un interviu din 1992 spunea: «Înscrierea în
Fraternitate e o acţiune personală, aparţine total iniţiativei individuale, nu
e o alegere făcută de un grup. Se naşte ca nevoie personală faţă de propria
credinţă [aşa cum am văzut] şi pentru împlinirea propriei fizionomii
creştine. Scopul său [...] e acela de a participa la o companie care ajută
pe drumul sfinţeniei; adică te ajută să îl cunoşti pe Cristos, să îl iubeşti
pe Cristos, pentru binele oamenilor, pentru împărăţia lui Dumnezeu pe
pământ».143
Ar trebui să citim des aceste lucruri, pentru că ne spun ce anume e
Fraternitatea, faţă de toate reducţiile noastre. «Se naşte ca nevoie personală
faţă de propria credinţă», adică faţă de propria viaţă, ca «participare la o
companie care ne ajută pe drumul sfinţeniei.»
Când nu se înţeleg aceste lucruri, când cineva a redus nevoia şi necesitatea sa, atunci nici nu înţelege cu adevărat ce anume este Fraternitatea. În
ianuarie, de exemplu, la întâlnirea cu responsabilii din Statele Unite, câţiva
dintre participanţi mi-au povestit despre efortul unora de a participa la
Fraternitate. De ce? Pentru că Fraternitatea e o propunere care se referă la
totalitatea vieţii, datorită însăşi naturii evenimentului creştin. Adesea noi –
o problemă peste tot – acceptăm să aparţinem unui club, unor asociaţii care
răspund anumitor nevoi particulare, şi uneori Fraternitatea e unul dintre
multele alte locuri sau cluburi cărora le aparţinem. Prietenii americani mă
întrebau care e motivul acestui efort. Şi eu am răspuns: «Care e problema
dacă aparţineţi aşa Fraternităţii? N-aveţi decât să faceţi Fraternitatea ca pe
un club; care e problema? Merge totul bine, aşa?». Şi atunci au început să
intervină, unul după altul, spunând: «Nu, nu merge aşa. Mie îmi lipseşte
asta, asta ...». «Ah, atunci a reduce Fraternitatea la unul dintre multele
cluburi nu rezolvă viaţa, nu ajută. De aceea Fraternitatea e o propunere
diferită de un club, pentru că voi aveţi tot felul de legitimaţii de la diferite
cluburi, şi veniţi unul după altul să ziceţi ce nu merge. De asta, dacă Fraternitatea e trăită ca un club în plus, nu e interesantă.» În schimb, propunerea
L. Giussani, «Per una fede più matura» [«Pentru o credinţă mai matură», n.tr.], interviu
sub îngrijirea lui P. Colognesi, Litterae communionis-CL, februarie, 1992, p. 26.
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Fraternităţii e diferită. De aceea, cine îi poate aparţine cu adevărat? Cine
îşi poate dori aşa ceva? Cel care nu se mulţumeşte cu mai puţin decât totul!
Adică, cel care simte în el ca fiind urgentă această nevoie personală. Dacă
nu se declanşează ipoteza Fraternităţii, nu se declanşează pentru că lipseşte
această dorinţă de sfinţenie, adică această dorinţă a împlinirii despre care
vorbeşte Giussani, acea dorinţă de împlinire totală a propriei vieţi. Cel
care are această dorinţă simte nevoia de a sta împreună cu alţii pentru
a fi susţinut în propria tentativă, conştient fiind de propria fragilitate. E
prietenia ca şi companie călăuzită spre destin. Apariţia acesteia ca ipoteză e
consecinţa acestei dorinţe, a acestui a urma. De aceea ar fi suficient să fim
loiali cu nevoile noastre, pentru a înţelege nevoia noastră urgentă de a avea
un loc real, adevărat, ireductibil, în care să fim cu adevărat ajutaţi.
Cum spunea tot don Giussani: «În măsura în care scopul Fraternităţii
este angajamentul responsabilităţii personale în faţa sfinţeniei şi a
destinului, adevărata problemă e capacitatea de prietenie, viaţa în comun
[în sensul de companie condusă spre destin]. E o împărtăşire ce trebuie trăită fără pretenţii, fără măsură, fără sentimentalisme [spunea don Giussani]
şi care merge până la ajutorul social şi material. Şcoala de comunitate şi
misiunea sunt scopurile cărora trebuie să ne dedicăm».144
Tot în America îmi puneau o întrebare legată de primele grupuri care
s-au născut, cu această preocupare: «Întrucât grupurile de Fraternitate au
crescut mult pe întreg teritoriul, vrem să înţelegem de ce e important să
fim fideli fondului comun, să urmăm o regulă care să permită conferirea
unei anumite structuri acestei prietenii». Aici vedem, aşa cum spuneam
mai devreme, că să facem un gest, să ne dăm şi cea mai mică regulă de rugăciune, să ne invităm la a fi fideli fondului comun, sunt lucruri mici, un
angajament minim, dar sunt expresia cea mai simplă a acestei dorinţe de
a-i aparţine Fraternităţii unice. E decisiv să înţelegem semnificaţia acestor
gesturi simple pentru a nu le trăi în mod formal, ci ca expresie a apartenenţei noastre. Aici mai avem drum lung de bătut. Dacă trăim aceste gesturi
în mod adevărat, ne vor fi de ajutor în creşterea conştiinţei apartenenţei
şi deci generează constant această apartenenţă, sunt modul de a alimenta
conştiinţa apartenenţei, sunt un ajutor.
Şi în scrisoarea pe care don Giussani o trimitea noilor înscrişi, scria:
«Fraternitatea CL vrea să fie expresia conştientă şi angajată, adică matură, a
istoriei Mişcării CL. Ea vrea să fie nivelul în care toate intuiţiile, care prin
harul lui Dumnezeu ne-au animat şi ne animă, să se împlinească, atât în
144
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sensul de a „ne da seama” de ele, cât şi în sensul de a le conferi o realitate».145
În acest sens, e important şi să avem grijă de aspectele „formale” ale vieţii Fraternităţii. M-a impresionat, de exemplu, intervenţia responsabilului
Americii Latine, la ultima Diaconie, când spunea ce ocazie de educaţie pot
fi chiar şi îndatoririle formale la care uneori suntem rechemaţi. Trebuind
să se ocupe de alegerea responsabililor diecezani ai Fraternităţii în diferitele
ţări – aşa cum ştiţi, o dată la fiecare trei ani înscrişii diecezelor în care este
instituită Fraternitatea, trebuie să aleagă responsabilii diecezani ai Fraternităţii –, responsabilul Americii Latine povestea că i se părea un lucru
formal şi spunea: «La început nu avea prea mare importanţă pentru noi. În
schimb, luând în serios acest lucru, înţeleg că şi un detaliu atât de juridic
poate deveni un aspect foarte educativ. Acest fapt a presupus pentru mine
o seriozitate faţă de libertatea celor care participă la alegeri şi o încercare
de a judeca situaţia mişcării, a însemnat să le cer celorlalţi părerea». Toate
aceste instrumente le putem trăi formal sau pot deveni ocazie de educare
pentru a înţelege ce anume este compania noastră, Fraternitatea noastră.
Mai spunea don Giussani: «Fraternitatea CL are scopul de a asigura
viitorul experienţei Mişcării, şi utilitatea sa pentru Biserică şi pentru societate, prin continuitatea educaţiei şi a construirii operelor, ca rezultat al
respectivei educaţii, în structurile societăţii ecleziale civile. La acest nivel
eu am de gând să îi iau în considerare pe cei care sunt prezenţi şi urmează
până la capăt».146 Asta e ceea ce construieşte Fraternitatea noastră: lumea
care vrea să fie prezentă „cu totul”.
Fondul comun
În sfârşit, subliniez importanţa fondului comun. Aşa cum am avut ocazia
să afirm în mod public la Adunarea generală a Compagnia delle Opere,
în data de 25 noiembrie anul trecut: «Chiar de la început mişcarea a trăit
în mod exclusiv mulţumită sacrificiilor economice ale celor care aderă la
ea. Cel care îi aparţine mişcării se angajează să contribuie lunar cu o cotă
bănească în mod liber stabilită, aşa numitul „fond comun”, pe care don
Giussani l-a indicat întotdeauna ca pe un gest educativ de a concepe într-o
dimensiune comunională ceea ce avem, pentru a deveni conştienţi de sărăcie ca virtute evanghelică şi ca gest de recunoştinţă faţă de ceea ce trăim în
mişcare. Tocmai datorită motivului educativ menţionat, cuantumul cu care
contribuie fiecare nu e relevant, ci e relevantă seriozitatea cu care se rămâne
L. Giussani, L’opera del movimento. La Fraternità di Comunione e Liberazione, op. cit.,
p. 250.
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fideli la angajamentul luat. Pentru a susţine viaţa comunităţilor noastre în
Italia şi în lume şi iniţiativele de caritate, misiune şi cultură, mişcarea Comunione e Liberazione nu are nevoie de altceva [şi trebuie s-o strige în faţa
tuturor că noi nu avem nevoie de altceva!]; şi de asta suntem liberi de tot şi
de toate în desfăşurarea misiunii noastre ca mişcare».147
Dar în această privinţă încă ne e greu. Aşa cum alte gesturi ale vieţii
mişcării „intră” tot mai mult (de exemplu, caritativa, fiindcă îţi dai seama
de binele pe care îl reprezintă pentru tine să participi la gestul caritativei
pentru a putea apoi trăi totul), în privinţa fondului comun trebuie să batem cale lungă, atât de lungă încât mai sunt –aici! – trei mii de înscrişi care
nu dau nimic la fondul comun. Şi asta de ce? Nu e o problemă economică,
fiindcă fondul comun nu e o chestiune de cantitate, ci de fidelitate. Acest
aspect încă nu îl înţelegem în importanţa sa educativă, în capacitatea sa de
a genera o modalitate nouă de a trăi. Şi de asta facem efort. Pentru că prima raţiune a fondului comun este aceea de a ne educa să trăim totul ca un
dar de la Altcineva. De aceea e în interesul nostru să nu pierdem conştiinţa
acestui lucru. A doua raţiune e colaborarea la misiunea Bisericii, construind mişcarea. Cu cât cineva înţelege mai mult importanţa sa, cu atât mai
mult va dori ca mişcarea să se poată răspândi, s-o putem mărturisi în toate
locurile (în care se naşte continuu mişcarea).
Unii dintre noi trăiesc această fidelitate la fondul comun chiar şi în
mijlocul dificultăţilor. Vă citesc o scrisoare: «Din păcate, în seara aceasta, nu vă scriu ceea ce de câţiva ani încoace m-aş fi aşteptat să vă scriu,
şi anume că făcusem un virament care să achite toate cotele fondului
comun pe care nu mai reuşisem să le achit, dar trebuie să vă spun că nu
mai reuşesc să acopăr sumele neachitate [între noi se poate să spunem
chiar şi asta, cu mortificarea pe care cineva o trăieşte, între noi putem
să ne spunem lucrurile cu această libertate]. Pe măsură ce încercam să
pun de-o parte câte ceva pentru a trimite la fondul comun, se ivea câte
o cheltuială neprevăzută. E inutil să vă mai spun că sunt vremuri grele.
Soţul meu a lucrat mult timp pentru un salar mic şi, chiar făcând mari
sacrificii pentru a putea plăti creditul şi să acoperim toate cheltuielile pe
care le avem, nu reuşim întotdeauna să onorăm angajamentele noastre
decât cu ajutorul părinţilor noştri. Până acum nu v-am mai scris niciodată, şi nici nu am micşorat suma, care oricum era mică, pentru că îmi
era ruşine că nu pot respecta angajamentul meu. Acum însă mi-e ruşine
că am cedat în faţa orgoliului şi că am pierdut atâta timp gândindu-mă,
J. Carrón, «Con l’audacia del realismo» [«Cu îndrăzneala realismului», n.tr.], TracceLitterae communionis, decembrie 2012, p. VI.
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în loc să particip la o operă, chiar şi cu puţin [nu contează cantitatea, e
o problemă de apartenenţă, de conştiinţă a apartenenţei, de iubire faţă
de ceea ce trăim între noi]. Sper ca într-o zi să pot recupera lucrurile şi
să pot face o donaţie». Faptul că cineva poate trăi o asemenea durere
vorbeşte mai mult decât ceea ce ar putea da.
Anul credinţei – Pelerinaj la Roma
Vă amintesc importanţa pelerinajului la Roma, din 18 mai, propus pentru
Anul credinţei de către Consiliul Pontifical pentru promovarea noi evanghelizări, care va fi prima întâlnire a papei Francisc cu Mişcările ecleziale şi
noile comunităţi.
Cărţi
A apărut noua carte a lui don Giussani, care reia întâlnirile de Equipe ale
studenţilor din anii 1990 – 91, cu titlul Un evento reale nella vita dell’uomo
[Un eveniment real în viaţa omului, n. tr.]. E surprinzător să vedem cum
descrie don Giussani natura creştinismului: «Evenimentul real în viaţa unui
om este recunoaşterea şi aderarea la Cristos, e acceptarea de a fi fost aleşi».148
Şi mai mult: «Creştinismul nu e legătura pe care o stabileşti tu cu Cristos,
ci e legătura pe care Cristos o stabileşte cu tine».149 Doar cel care acceptă
să se lase modelat de acest eveniment real poate deveni un protagonist în
stare să trăiască efortul fără de sfârşit al vieţii de zi cu zi, fără să fie învins de
circumstanţe.
Cartea lunii pentru mai-iunie este Il potere dei senza potere [Puterea
celor fără putere, n.tr] de Václav Havel (Prefaţa de Marta Cartabia). Textul
original a fost îmbogăţit cu alte discursuri ale lui Havel foarte interesante,
de după 1978. Acum putem percepe mult mai bine puterea acestor scrieri. E suficient să ne aducem aminte de exemplul celebru al grădinarului,
care e documentarea aspectului cognitiv, cultural, „revoluţionar” al unui
eu care se trăieşte în realitate. Aceasta e unica noastră resursă, ne spunea
don Giussani.
Tracce
Recent ne povestea don Pino de cât de năucit e de faptul că în fiecare dimineaţă, la Universitatea Catolică din Milano, un grup mic de tineri vinde
Tracce, şi că totul s-a născut de la iniţiativa unei fete care a zis: «Aceasta nu e
revista Cl. Aceasta e revista „mea”». A vorbit cu cinci, zece prieteni. Pentru
148
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L. Giussani, Un evento reale nella vita dell’uomo ..., op. cit., p. 163.
Ibidem, p. 326-327.
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unii a fost ocazia unei întâlniri, aşa cum s-a întâmplat, de exemplu, în timp
ce vindeau Tracce din martie, care îl avea pe papa Benedict pe copertă: unii
vroiau să înţeleagă de ce era atât de important pentru noi.
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Lecturile Sfintei Liturghii: F 13, 14. 43-52; Ps 99; Ap 7, 9. 14-17; I 10, 27-30
predica lui don michele berchi

«Eu le dau viaţa veşnică şi nu se vor pierde în veşnicie şi nimeni nu le va
smulge din mâna Mea». Asta e ceea ce doreşte Cristos pentru mine, pentru
fiecare dintre noi: să stea cu mine, să stea cu fiecare dintre noi pentru totdeauna. Tu mă vrei al Tău pentru veşnicie. Asta e viaţa veşnică. Am putea
spune că Isus moare din dorinţa de a fi cu mine. A murit de dorinţa de a fi
cu mine, de a mă face al Său pentru totdeauna.
Dar cine sunt eu pentru Tine? Pentru că doar în faţa afirmaţiei fidele
şi inimaginabile a lui Cristos, ba mai mult, doar în faţa acestei adevărate
declaraţii de iubire, prima iubire: «Oile mele», ale mele – pe care Isus i-o
spune fiecăruia dintre noi: «Oaia mea» e ca şi mama şi tata care o spun despre copilul lor, ca bărbatul îndrăgostit care spune despre femeia care i-a zis
da – «oile mele ascultă glasul meu şi eu le cunosc şi ele mă urmează»; doar
în faţa acestei declaraţii de iubire putem începe să înţelegem cine suntem.
Cine sunt eu coincide cu cine sunt eu pentru Tine; cine sunt eu pentru
Tine, o Doamne.
Nimeni nu ne va mai smulge din această experienţă, nimeni nu va
putea să ne smulgă din mâna Ta, nimeni. Forma pe care Tu ai gravat-o
în inima noastră, întâlnindu-ne unul câte unul, nu o vom putea elimina
niciodată din noi, pentru toate miile de persoane aici de faţă, cu toţii am
fost întâlniţi unul câte unul; această imensă multitudine a fost adunată
unul câte unul. Care dintre noi ar putea spune că nu Domnul l-a condus
aici, ştergând fiecare lacrimă din ochii săi? Tu ne-ai făcut ai Tăi, şi din acea
clipă nimeni nu va mai putea niciodată să ne smulgă această întâlnire care
ne-a făcut ai Tăi.
Există un singur pericol, acela al iudeilor, care – aşa cum spun Faptele
Apostolilor – nu se considerau vrednici de viaţa veşnică. Cineva poate fi
chiar gelos pe această apartenenţă şi cu toate astea să nu adere. Cineva îi
poate aparţine poporului ales, şi totuşi să nu adere. Acest punct de rezistenţă e incredibil, şi totuşi mereu posibil; aşa cum ştim bine, cum cunoaştem prea bine acel orgoliu blestemat, acel amor propriu ce ne duce până la
distrugerea sinelui nostru. Însă, privindu-l bine, acest punct de rezistenţă
ne face să fim şi mai plini de uimire, pentru că Tu, Doamne, preferi să rişti
ca eu să Îţi spun nu, mai degrabă decât să îmi cumperi libertatea. Dar de
ce ne iubeşti atât de mult? De ce?
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Să cerem în această sfântă liturghie ca Spiritul, prin trupul Fecioarei
din care s-a născut această companie, să menţină această uimire, pentru
că prin intermediul acesteia devine adevărat că nimic nu ne va separa de
iubirea Fiului Său.
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Dragilor,
Tema Exerciţiilor de anul acesta: «Cine ne va despărţi de iubirea lui
Cristos?» abordează direct modalitatea prin care vestea creştină trebuie să
le fie propusă tuturor, mai ales bărbaţilor şi femeilor din Europa noastră
cea obosită.
De fapt, doar certitudinea de a fi fost definitiv cuprinşi de iubirea Sa
face posibilă deschiderea plină de pasiune faţă de ceea ce don Giussani
numea «tot ceea ce există şi toată existenţa».
Vă asigur că sunteţi prezenţi în rugăciunea şi în sufletul meu în aceste
zile de o importanţă extraordinară pentru viaţa Comunione e Liberazione.
Vă salut şi Vă binecuvântez.
E.S.R. cardinal Angelo Scola
Arhiepiscop de Milano

Dragă don Julián Carrón,
Mă alătur vouă, tuturor, pentru Exerciţiile Spirituale ale Fraternităţii în
acest timp extraordinar în care am participat la fapte de un mare har, precum renunţarea la ministerul petrin din partea lui Benedict al XVI-lea şi
începutul pontificatului papei Francisc noul „Episcop al Romei”. Domnul
ne-a surprins prin prezenţa sa şi prin modul în care ne-a fost aproape. Aşa
cum am simţit paternitatea intensă şi frumoasă a lui Benedict, simt în mod
deosebit, datorită celor douăzeci şi şapte de ani trăiţi în misiune în Brazilia,
familiaritatea cu inima şi stilul imediat şi simplu al lui Francisc. Faptul că
l-am întâlnit, în Argentina şi Brazilia la Aparecida, a fost un har care ne
deschide inima către o urmare deplină, care implică inteligenţa şi disponibilitatea totală, aşa cum am trăit întotdeauna cu Înalţii Pontifi, după cum
ne-a învăţat don Giussani.
De aceea tema Exerciţiilor «Cine ne va despărţi de iubirea lui Cristos?»
(R 8, 35) ne deschide către şcoala carismei şi ne umple de încredere pe drumul pe care Domnul ni-l oferă astăzi, nouă şi Bisericii sale. Îi cer Spiritului
harul de a trăi aceste exerciţii ca pe o adevărată oportunitate, ca un timp
favorabil pentru persoana noastră şi pentru misiunea noastră în lume. În
„Anul credinţei” şi în faţa multor minuni ale îndurării divine, fie ca Fecioa85
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ra să ne facă asemeni sieşi, deschişi să întâmpinăm darul lui Dumnezeu,
să ne predăm pe deplin în faţa planului său şi să comunicăm tuturor cu
sinceritate ceea ce ni s-a întâmplat.
Invocând asupra voastră binecuvântarea Domnului şi protecţia Sfintei
Fecioare, vă salut cordial.
E.S.R. monsenior Filippo Santoro
Arhiepiscop de Taranto
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Sfinţia Sa
Francisc,
Sfinte Părinte, 24.000 de membri ai Fraternităţii Comunione e Liberazione, reuniţi la Rimini pentru Exerciţiile spirituale anuale şi alte câteva
mii care sunt în legătură directă cu noi din 21 de ţări, au meditat pe tema
«Cine ne va despărţi de iubirea lui Cristos?».
Fiind recunoscători pentru binecuvântarea dumneavoastră, care ne face
să trăim maternitatea Bisericii, am aprofundat conştiinţa că «Domnul e
viu şi merge alături de noi» deoarece creştinismul este experienţa unui eveniment, Cristos înviat, aşa cum ne-a mărturisit prin viaţa sa don Giussani
şi cum vedem în cuvintele şi în gesturile Sfinţiei Sale, izvor continuu de
uimire şi afecţiune.
Într-un timp în care credinţa nu mai e o «supoziţie evidentă» (Porta
fidei), am simţit că ne este adresată nouă această întrebare a lui Isus: «Dar
Fiul omului, când va veni, va mai găsi credinţă pe pământ?». Începutul
pontificatului Dumneavoastră ne face să redescoperim faptul că credinţa
nu e o teorie sau un complex de reguli, ci recunoaşterea unei Prezenţe
«atrăgătoare şi convingătoare fiindcă răspunde nevoii profunde a existenţei
umane».
În memoria lui don Giussani, dorim să retrăim aceeaşi experienţă cu
a sa pentru a fi atât de plini de privirea lui Cristos încât să fim o prezenţă
diferită, mai ales în «periferiile existenţiale» ale acestei lumi.
În acest An al credinţei, încredinţăm din nou toţi membrii şi
comunităţile noastre răspândite prin lume în mâinile Sfinţiei Voastre, cu
dorinţa de a mărturisi bucuria de a fi creştini pentru a-i ajuta pe fraţii noştri oameni să găsească în Cristos îndurarea mântuitoare.
Odată cu urările pe care Vi le facem cu ocazia zilei Sfântului Dumneavoastră patron, alăturăm rugăciunea către Fecioară de a face ca mandatul
Succesorului lui Petru, pe drum alături de poporul Său, să fie „dulces pondus”.
În aşteptarea de a ne întâlni cu Sfinţia Voastră în data de 18 mai în piaţa
Sfântul Petru, vă mulţumim, Sfinţia Voastră.
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Sfinţia Sa papa emerit Benedict al XVI-lea
Sfinţia Voastră, la Rimini, împreună cu toţi cei 24.000 de prieteni din
Fraternitatea Comunione e Liberazione, reuniţi cu ocazia Exerciţiilor spirituale, şi alte câteva mii în legătură directă în 21 de ţări, pentru a medita asupra fragmentului sfântului Paul «Cine ne va despărţi de iubirea lui
Cristos?», m-am gândit la Dumneavoastră. Îi cerem cu toţii Fecioarei să
Vă însoţească în identificarea cu Cristos, Prietenul care nu ne părăseşte
niciodată. Ascuns în faţa lumii, dar nu şi în faţa inimilor noastre ataşate de
Dumneavoastră, Vă cer să vă rugaţi pentru toţi oamenii noştri, astfel încât
să putem redescoperi bucuria de a fi creştini în acest An al credinţei propus
de Dumneavoastră cu grija unui tată, pentru a mărturisi frumuseţea de a fi
creştini în viaţa cotidiană.
Distinse Giorgio Napolitano,
Preşedinte al Republicii italiene
Distinse Domn Preşedinte, 24.000 de membri ai Fraternităţii Comunione e Liberazione, reuniţi la Rimini pentru Exerciţiile spirituale din fiecare an, au aflat ştirea realegerii Dumneavoastră.
«Mă mişcă în acest moment sentimentul că nu mă pot sustrage asumării unei responsabilităţi faţă de naţiune, având încredere că acesteia îi va
corespunde, în mod analog, o asumare colectivă a responsabilităţii». Gestul
dumneavoastră de libertate sporeşte admiraţia faţă de persoana Dumneavostră.
În acest moment dramatic, Dumneavoastră vă iviţi ca o resursă pentru
Italia, în faţa nevoii urgente de a relua calea unei împăcări adevărate care să
obţină acel bine atât de necesar pentru viaţa personală şi socială.
Cu toate că suntem conştienţi de limitele noastre, ca şi credincioşi
educaţi de don Giussani către pasiunea faţă de destinul fraţilor oameni,
dorim să oferim mărturia noastră, alături de fiecare om de bună credinţă,
ca şi contribuţie la deblocarea situaţiei, afirmând valoarea celuilalt în căutarea binelui comun mai presus de orice interes particular.
Înţelegând greutatea enormă a noii responsabilităţi, Vă dorim să
obţineţi ceea ce a constituit motivul pentru care aţi acceptat acest mare
sacrificiu.
E.S.R. cardinal Angelo Bagnasco
Preşedinte al Conferinţei Episcopale Italiene
24.000 de membri ai Fraternităţii Comunione e Liberazione, reuniţi la
Rimini pentru Exerciţiile spirituale din fiecare an, meditând asupra temei
«Cine ne va despărţi de iubirea lui Cristos?», cu certitudinea că Domnul
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înviat e Unicul în stare să împlinească nevoia infinită a inimii, îşi confirmă
angajamentul de a trăi o credinţă tot mai personalizată, urmându-l pe papa
Francisc care ne invită să dăm mărturie în «periferiile existenţiale» ale societăţii noastre, mai ales în acest moment de mare incertitudine.
E.S.R. cardinal Stanisław Ryłko
Preşedinte al Consiliului Pontifical pentru Laici
Dragă eminenţă, 24.000 de membri ai Fraternităţii Comunione e Liberazione, fiind la Rimini pentru Exerciţiile spirituale şi ale câteva mii în
legătură directă din 21 de ţări, meditând asupra temei «Cine ne va despărţi
de iubirea lui Cristos?», îşi reînnoiesc angajamentul de a trăi Botezul ca
mărturie a bucuriei de a fi creştini, urmându-l pe Papa Francisc.
E.S.R. cardinal Angelo Scola
Arhiepiscop de Milano
Dragă Angelo, fiind recuonscători pentru mesajul tău, îţi spunem că
zilele acestea am trăit experienţa lui Cristos prezent, care ne cuprinde prin
acea formă de învăţătură căreia îi suntem mereu încredinţaţi.
Îţi cerem să te rogi pentru fiecare dintre noi, astfel încât să fim mereu
tot mai plini de privirea Sa atrăgătoare şi convingătoare – şi ireductibilă
la orice măsură a noastră – pentru a fi mărturisitori în lume ai pertinenţei
credinţei faţă de exigenţele vieţii.
E.S.R. monsenior Filippo Santoro
Arhiepiscop de Taranto
Dragă Filippo, mesajul tău ne ajută să fim mai conştienţi de harul pe
care l-am primit avându-l pe don Giussani ca tată al credinţei.
Cu voinţa de a-l urma pe papa Francisc, ne întoarcem acasă mai siguri
că nimic şi nimeni nu va putea să ne separe de iubirea lui Cristos dacă vom
fi atât de simpli încât să ne uimim de fiecare dată de evenimentul prezenţei
Sale care se reîntâmplă între noi acum.
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Sub îngrijirea lui Sandro Chierici
(Ghid de lectură a imaginilor extrase din Istoria artei care însoţeau ascultarea muzicii clasice la intrare şi
la ieşire)

Drumul lui Petru în a-l urma pe Cristos – de la chemarea de pe lacul Genezaret la viaţa reînnoită îndreptată către identificarea totală cu El în elanul
misiunii, până la împărtăşirea morţii Sale pe cruce – ne este prezentat ca
expresie plină de o existenţă trăită prin încredinţarea întregii persoane în
iubirea lui Isus, pe care nimic nu o va putea elimina.
1.
2-4.
5.
6-10.
11.
12.
13.
14.
15-16.
17.
18-19.
20.
21.
22.
23.

Eugène Burnand, Apostolii Petru şi Ioan aleargă la mormânt, Paris,
Musée d’Orsay
Duccio da Boninsegna, Chemarea lui Petru şi Andrei, ansamblu şi
detalii, Washington, DC, National Gallery of Art
Giusto dei Menabuoi, Chemarea lui Petru şi Andrei, Padova,
Baptiserium
Masaccio, Tributul, ansamblu şi detaşii, Firenze, Biserica Santa Maria
del Carmine, Capela Brancacci
Vindecarea soacrei lui Petru, mozaic, Montreal, Dom
Petru salvat din ape, mozaic, Montreal, Dom
Întâlnirea lui Cristos cu femeia din Cana, mozaic, Montreal, Dom
Pietro Lorenzetti, Spălarea picioarelor, Assisi, Sfântul Francisc, Bazilica
inferioară
Giotto, Spălarea picioarelor, ansamblu şi detalii, Padova, Cappella degli
Scrovegni
Andrea de’ Bartoli, Rugăciunea din grădina măslinilor, detaliu, Assisi,
Sfântul Francisc, Bazilica inferioară
Duccio da Boninsegna, Rugăciunea din grădina măslinilor, ansamblu şi
detaliu, verso al Maestà, Siena, Muzeul Operei din Dom
Duccio da Boninsegna, Arestarea lui Cristos, detaliu, verso al Maestà,
Siena, Muzeul Operei din Dom
Duccio da Boninsegna, Renegarea lui Petru, verso al Maestà, Siena,
Muzeul Operei din Dom
Duccio da Boninsegna, Apariţia lui Cristos în faţa discipolilor cu uşile
închise, detaliu, verso al Maestà, Siena, Muzeul Operei din Dom
Duccio da Boninsegna, Apariţia lui Cristos în faţa discipolilor pe Marea
Tiberiadelor, verso al Maestà, Siena, Muzeul Operei din Dom
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24.
25-26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36-37.
38-39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Duccio da Boninsegna, Apariţia lui Cristos în faţa discipolilor pe munte,
verso al Maestà, Siena, Muzeul Operei din Dom
Giotto, Rusalii, ansamblu şi detaliu, Padova, Cappella degli Scrovegni
Rusalii, miniatură a codului Collectaneus Ottobeuren, secolul al XI-lea, f.
28, Londra, British Library
Învierea Tabitei, mozaic, Montreal, Dom
Petru vindecă şchiopul, mozaic, Palermo, Capela Palatina
Masaccio, Petru vindecă şchiopul, Florenţa, Biserica Santa Maria del
Carmine, Capela Brancacci
Masaccio, Învierea Tabitei, Florenţa, Biserica Santa Maria del Carmine,
Capela Brancacci
Masaccio, Învierea fiului lui Teofil, Florenţa, Biserica Santa Maria del
Carmine, Capela Brancacci
Masaccio, Petru vindecă cu umbra sa, Florenţa, Biserica Santa Maria del
Carmine, Capela Brancacci
Masolino da Panicale, Predica lui Petru, Florenţa, Biserica Santa Maria
del Carmine, Capela Brancacci
Masaccio, Împărţirea pomenii şi moartea lui Anania, Florenţa, Biserica
Santa Maria del Carmine, Capela Brancacci
Filippino Lippi, Paul îl vizitează pe Petru în închisoare, ansamblu şi
detaliu, Florenţa, Biserica Santa Maria del Carmine, Capela Brancacci
Filippino Lippi, Eliberarea lui Petru din închisoare, ansamblu şi detaliu,
Florenţa, Biserica Santa Maria del Carmine, Capela Brancacci
Eliberarea lui Petru din închisoare, mozaic, Palermo, Capela Palatina
Întâlnirea lui Petru cu Paul, mozaic, Palermo, Capela Palatina
Întâlnirea lui Petru cu Paul, mozaic, Montreal, Dom
Cearta cu Simon Magul, mozaic, Palermo, Capela Palatina
Căderea lui Simon Magul, mozaic, Palermo, Capela Palatina
Apostolii Petru şi Pavel, figuri în relief, Aquileia, Muzeul Arheologic
Naţional
Apostolii Petru şi Pavel, inscripţie pe mormântul tânărului Asellus,
Oraşul Vatican, Musei Vaticani
Maestro di Soriguerola, Apostolii Petru şi Pavel, Vich, Muzeul Episcopal
Răstignirea lui Petru, frescă, Capela papală a Sancta Sanctorum, Roma,
Bazilica San Giovanni in Laterano
Masaccio, Răstignirea lui Petru, compartiment al Polittico di Pisa,
Berlin, Staatliche Museen, Gemaeldegalerie
Caravaggio, Răstignirea lui Petru, Roma, Santa Maria del Popolo
Sfântul Petru pe tron, mozaic, Montreal, Dom
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52.
53.
54.
55.
56.
57.

Chipul lui Petru, mozaic, Roma, Bazilica San Paolo fuori le mura
Chipul lui Petru, frescă, Vatican, Fabbrica di San Pietro
Scuola del Vecchietta, Petru, statuie în lemn, Montemerano (Grosseto),
San Giorgio
Bustul Sfântului Petru, marmură, Vatican, Bazilica San Pietro
Sfântul Petru in cattedra, bronz, Vatican, Bazilica San Pietro
Piaţa San Pietro dalla Loggia delle Benedizioni
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