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«Cu ocazia Exerci!iilor Spirituale ale Fraternit"!ii Comunione e Libe-
razione cu tema „Cristos via!a vie!ii”, Preaînaltul Pontif adreseaz" bucuros 
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divin, în vederea unei prezen!e tot mai rodnice în Biseric" $i în societate, pe 
urmele carismei Servului lui Dumnezeu don Luigi Giussani. În fa!a indi-
vidualismului $i a indiferen!ei care marcheaz" vremurile noastre provocând 
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binecuvântarea apostolic", garan!ie a oric"rui bine dorit.»
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Vineri seara, 29 aprilie
La intrare $i la ie$ire:

Sergej Rachmaninov, Divina Liturghie a sfântului Ioan Gur" de Aur, op. 31
Valerij Poljanskij – %e Russian State Symphony Cappella

„Spirto Gentil” n. 21, (Claves Records) Universal

Q�SALUT DE INTRODUCERE

Davide Prosperi

Invoc1m Spiritul Sfânt ca s1 ne înso2easc1 pe calea acestor zile cerându-i, 
cu toat1 for2a 3i umilin2a de care suntem în stare, harul de a 4 disponibili 
în fa2a ac2iunii Sale, astfel încât s1 putem, o dat1 în plus, s1 gust1m blân-
de2ea lui Cristos prezent printre noi 3i s1 ne întoarcem acas1 ren1scu2i, 
recrea2i:

Discendi, Santo Spirito

Ca prim gest, dau citire telegramei Sfântului P1rinte:
«Cu ocazia Exerci2iilor Spirituale ale Fraternit12ii Comunione e Libe-

razione cu tema „Cristos via2a vie2ii”, Preaînaltul Pontif adreseaz1 bucuros 
salut1rile sale cordiale tuturor participan2ilor. El ureaz1 ca zilele de spiritua-
litate s1 4e ocazie chibzuit1 pentru reînnoirea adeziunii la înv121torul divin, 
în vederea unei prezen2e tot mai rodnice în Biseric1 3i în societate, pe urmele 
carismei Servului lui Dumnezeu don Luigi Giussani. În fa2a individualis-
mului 3i a indiferen2ei care marcheaz1 vremurile noastre provocând înl1tu-
rarea multor existen2e, Sfântul P1rinte v1 invit1 s1 considera2i c1 r1spunsul 
cre3tin nu rezid1 în constatarea resemnat1 a s1r1ciei de valori existent1 în 
zilele noastre sau în regretarea nostalgic1 a trecutului, ci în caritate, care, 
sus2inut1 de încrederea în Providen21, 3tie s1 iubeasc1 propriile vremuri 3i, 
cu umilin21, s1 reînnoiasc1 toate lucrurile. Cu aceste ur1ri, S4n2ia Sa v1 
asigur1 c1 v1 aminte3te în rug1ciunile Sale 3i, plin de bun1voin21, v1 trimite 
binecuvântarea apostolic1, garan2ie a oric1rui bine dorit. Cardinal Pietro 
Parolin, Secretar de Stat al S4n2iei Sale».

În aceste zile vor urm1ri Exerci2iile împreun1 cu noi, cei din Italia, prie-
teni care sunt on-line din 42 de 21ri, iar în urm1toarele s1pt1mâni alte 48 de 
21ri vor tr1i Exerci2iile; Exerci2iile sunt traduse simultan în 7 limbi. Aceasta 
este imaginea de ansamblu a gestului nostru.
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De ce suntem aici în aceast1 sear1? De ce am sta împreun1 timp de trei 
zile, unii prezen2i 4zic, al2ii on-line, dar oricum împreun1? Ce anume ne-a 
convins înc1 o dat1 s1 ne adun1m cu to2ii, împreun1 dup1 doi ani de pan-
demie care ne-au f1cut s1 trecem prin singur1tate 3i chiar prin durerea de a 
pierde multe persoane dragi nou1; împreun1 dup1 tulbur1rile 3i zguduirile 
care au cuprins mi3carea noastr1; împreun1 în fa2a incertitudinii zilei de 
mâine, amenin2at1 de umbra mor2ii 3i a r1ului pe care o aduce r1zboiul?

Don Giussani, introducând Exerci2iile spirituale ale Fraternit12ii din 
1992, r1spunde a3a la aceast1 întrebare:

«… ceea ce este cu adev1rat important la aceast1 companie prezent1 este ceva 
care ne este în mod inexorabil comun. Fiecare dintre noi are o personalitate a 
sa, un chip al s1u, o inim1 a sa, un temperament al s1u, un caracter al s1u, 3i în 
privin2a acestor aspecte pu2ini ne cunoa3tem la nivelul acestor detalii; dar, 3i cei 
pe care nu i-am v1zut niciodat1, care se pierd în întuneric, întuneric accentuat 
de aceste lumini puternice care îmi orbesc ochii, chiar 3i cei pe care nu i-am v1-
zut niciodat1 au în comun cu mine via2a ca o misiune de realizat, de îndeplinit; 
o misiune care nu e indicat1 sau dorit1 de mine sau de ei, o misiune comun1, 
identic1, pentru mine 3i pentru ultimul, cel mai îndep1rtat din punct de vedere 
geogra4c, dintre voi: o misiune ce ne-a fost dat1. Ceea ce avem în comun este 
c1 ne dorim s1 3tim, vrem s1 3tim, cerem cu toat1 4in2a s1 3tim „de ce”-ul aces-
tei misiuni; 3i vrem s1 3tim 3i ce se va întâmpla cu toat1 vitalitatea noastr1, cu 
toat1 expresivitatea noastr1, cu toat1 dedicarea noastr1, cu toat1 tr1irea noastr1, 
care este scopul vie2ii, cu greut12ile pe care le ducem, cu contradic2iile pe care 
le îndur1m, cu ru3inea de sine pe care trebuie s-o suport1m („Roag1-te pentru 
noi p1c1to3ii!”). Aceste lucruri sunt comune pentru to2i, sunt lucrurile cele mai 
importante pentru 4ecare dintre noi. Noi ne întâlnim doar pentru a reanaliza 
aceste cuvinte, care, 4ind cele esen2iale vie2ii 4ec1ruia, sunt întotdeauna acelea3i 
3i niciodat1 la fel, atunci când ni le repet1m. 5i acesta este tocmai miracolul 3i 
misterul unei vie2i care este via21, care se exprim1 la nivelul acestor cuvinte în 
mod dramatic decisive pentru un chip care s1 dureze ve3nic, care este destinat s1 
dureze ve3nic: chipul cel ve3nic al eului nostru».1

Fiecare dintre noi este chemat s1-3i pun1 din nou, la nivel personal, ma-
rea întrebare pe care am fost educa2i s1 ne-o punem de 4ecare dat1 când ne 
întâlnim: dar eu, eu, Davide, 3i tu, oricare ar 4 numele t1u, de ce eu 3i cu 
tine suntem aici în aceast1 sear1?

Eu sunt aici pentru c1 am tr1it o întâlnire, cu mul2i ani în urm1. La 
început n-a fost vorba de nimic altceva decât de experien2a unei fascina2ii, 

1  L. Giussani, Un avvenimento nella vita dell’uomo [Un eveniment în via!a omului, n. tr.], Bur, Milano 
2020, p. 86-87.
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farmecul unei umanit12i pline de promisiune: promisiunea unei semni4ca-
2ii pentru via21, promisiunea unei misiuni, promisiunea unui ideal capabil 
s1 fac1 via2a de o sut1 de ori mai m1rea21 3i mai plin1, a unui ideal capabil 
s1 ofere o ra2iune bucuriilor 3i durerilor, drept12ii 3i nedrept12ii, fericirii 3i 
nefericirii care marcheaz1 necru21tor via2a mea 3i a tuturor. Aceast1 întâlnire 
m-a inclus într-un 6ux de via21 care a dobândit forma unei companii, o 
companie uman1 a c1rei for2e 3i m1re2ii le-am putut experimenta: o for21 
în procesul de valorizare 3i cre3tere a semin2ei de bine care era în mine, 3i o 
for21 în procesul de a m1 împiedica s1 m1 scandalizez în fa2a r1ului meu 3i 
a mizeriei mele. A3adar, dac1 ar trebui s1 folosesc un singur cuvânt pentru 
a sintetiza sensul istoriei mele, care m-a adus aici în aceast1 sear1, cuvântul 
care îmi vine în minte este cuvântul «îndurare». Îndurare, 4indc1 în2eleg c1 
dac1 am putut r1mâne 4del acestei istorii pân1 în ziua de azi, a fost posibil 
mai ales datorit1 4delit12ii Domnului în via2a mea, 4delitate care a dobândit 
conota2iile chipurilor numero3ilor tovar13i de drum pe care El mi i-a pus 
al1turi pe aceast1 cale. Îndurare – ne-a înv12at don Gius – este un cuvânt 
atât de abisal încât ar trebui smuls din dic2ionar. Din experien2a mea, în-
durare înseamn1 asta: noi nu suntem rezultatul calculelor noastre. Dac1 în 
urm1 cu câ2iva ani cineva mi-ar 4 spus c1 m1 voi a6a aici, în aceast1 clip1, 
ca s1 vorbesc, cu siguran21 a3 4 izbucnit în râs. Dar noi nu suntem rezultatul 
calculelor noastre: «Î2i este su4cient harul meu – îi spune Domnul sfântului 
Paul –; c1ci puterea mea în sl1biciune este des1vâr3it1».2

Mai îng1dui2i-mi înc1 un gând: la ce anume spunem «da» prin faptul c1 
suntem aici în aceast1 sear1? La ce anume spun eu «da»? C1rei «misiuni» – ca 
s1 revenim la cuvântul folosit de don Giussani în textul mai sus citat –? Mi 
se pare important s1 o spun clar tuturor, la începutul acestui moment care 
este gestul central al vie2ii Fraternit12ii, în ce anume const1 responsabilitatea 
pe care Spiritul Sfânt, prin autoritatea Bisericii, ne-o încredin2eaz1 în acest 
moment al istoriei noastre, inclusiv pentru c1 mul2i m-au întrebat acest 
lucru în aceste s1pt1mâni, chiar 3i în scris, deci e corect s1 începem imediat 
s1 ne ajut1m s1 privim acest pas. 

Pe scurt, ceea ce ni se cere este s1 particip1m, cu pasiune 3i totodat1 cu 
spirit 4lial de ascultare, la reînnoirea Bisericii vremurilor noastre. La sfâr-
3itul anilor ’90, Biserica a recunoscut în mod solemn, prin persoana papei 
de atunci, Ioan Paul al II-lea, resursa fundamental1 pe care mi3c1rile laice 
au constituit-o 3i o constituie pentru reînnoirea Bisericii 3i a misiunii ei în 
lume, mai ales în contextul unei lumi occidentale tot mai secularizate. În 30 
mai 1998 – mul2i î3i aduc bine aminte – în pia2a Sfântul Petru erau aproape 

2  2Cor 12,9.
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to2i fondatorii celor mai cunoscute mi3c1ri ecleziale. Mul2i dintre ei – 3i 
printre ace3tia 3i dragul nostru don Giussani – azi nu mai sunt în via21. În 
înso2irea fazei delicate de tranzi2ie a mi3c1rilor de la faza de întemeiere la cea 
succesiv1 – o tranzi2ie pe care nu doar mi3carea noastr1 a trebuit s-o înfrun-
te, ci toate –, conducerea Bisericii a putut dobândi o con3tientizare  tot mai 
matur1 atât a pre2iozit12ii darului pe care carismele mi3c1rilor îl reprezint1 
pentru Biserica întreag1, cât 3i de toalet1rile de care aceste realit12i au nevoie 
pentru a da mai mult rod. Un prim rezultat, desigur nu de4nitiv, al acestei 
munci de re6ec2ie – o activitate care nu a început odat1 cu ponti4catul lui 
Francisc, ci deja în timpul ponti4catului lui Ioan Paul al II-lea (e su4cient 
s1 citim relatarea important1 a celui care era atunci cardinalul Ratzinger 
tocmai cu ocazia Congresului mondial al mi3c1rilor din mai 1998) – a fost 
scrisoarea Congrega2iei pentru Doctrina Credin2ei, Iuvenescit Ecclesia, un 
document care ar 4 oportun de citit 3i chiar de meditat. Acestei scrisori 
i-au urmat apoi altele – dup1 cum bine 3tim – decretul general Asocia!iile 
interna!ionale de credincio$i 3i discursul papei Francisc din 16 septembrie 
anul trecut. A3adar, Biserica ne cere oare s1 devenim altceva decât ceea ce am 
fost întotdeauna? Pentru c1 asta e o întrebare pe care mul2i dintre noi 3i-au 
pus-o sau poate înc1 3i-o pun. La asta vreau s1 r1spund. Atunci când mi-a 
fost con4rmat1 func2ia de Pre3edinte al Fraternit12ii pentru urm1torii ani, 
cardinalul Kevin Farrell mi-a spus: «Voi vre2i s1 42i acest factor de reînnoire, 
vre2i s1 contribui2i la a 4 acest factor al reînnoirii din interiorul exeprien2ei 
ecleziale în întregul ei, aducând cu voi tot ceea ce sunte2i voi? Asta e foarte 
important, pentru c1 dac1 ve2i deveni ceva diferit de ceea ce sunte2i, nu ve2i 
mai 4 interesan2i pentru nimeni, nici pentru voi 3i pentru nimeni altcineva 
3i, deci, nu va construi nicio Biseric1».

A3adar nu ni se cere nimic altceva decât s1 4m noi în3ine pân1 la cap1t, 
aducând originalitatea noastr1 în interiorul vie2ii Bisericii în întregimea ei, 
tot mai mult, cu aceast1 con3tiin21. La asta ne invit1 azi Biserica s1 spunem 
da. E ceea ce ne-a scris don Giussani dup1 marea întâlnire a Papei cu mi3-
c1rile: «V1 mul2umesc, prieteni! Ceea ce s-a întâmplat sâmb1t1, 30 mai, s-a 
întâmplat pentru c1 exista2i voi, 3i voi, împreun". Doar unitatea construie3-
te. Dumnezeu, de fapt, este acolo unde este unitate. Sâmb1t1, întâlnirea cu 
Ioan Paul al II-lea, a fost pentru mine ziua cea mai m1rea21 a istoriei noastre, 
posibil1 datorit1 recunoa3terii Papei. A fost „strig1tul” pe care Dumnezeu 
ni l-a dat nou1 ca m"rturie a unit"!ii, a unit12ii întregii Biserici. Cel pu2in 
eu a3a am sim2it: suntem un singur lucru. Le-am spus asta 3i lui Kiko 3i 
Chiarei, care erau lâng1 mine în pia2a Sfântul Petru: cum se poate, în aceste 
ocazii, s1 nu strig1m unitatea noastr1? 5i apoi am sim2it pentru prima dat1 
atât de intens faptul c1 noi suntem pentru Biseric1, suntem factor care con-
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struie3te Biserica. M-am sim2it cuprins de mâinile 3i degetele lui Dumne-
zeu, ale lui Cristos, care pl1smuiesc istoria. Acestea sunt vremuri în care am 
început s1 în2eleg cu adev1rat – 3i sâmb1t1 3i mai mult – responsabilitatea 
la care Dumnezeu m-a chemat. Nu în2elegeam, dar sâmb1t1 a fost clar. 5i 
aceast1 responsabilitate este ca atare în m1sura în care se comunic1 altora 
tocmai ca responsabilitate. Ea este adev1rat1 atunci când e pentru toat1 Bi-
serica 3i, deci, pentru toat1 mi3carea; atunci când exist1 o ascultare fa21 de 
faptul c1 – a3a cum spune sfântul Paul – „niciunul dintre noi, de fapt, nu 
tr1ie3te pentru sine 3i nu moare pentru sine, pentru c1 dac1 noi tr1im, tr1im 
pentru Domnul, dac1 noi murim, murim pentru Domnul. Fie c1 tr1im, 4e 
c1 murim, suntem deci ai Domnului” (Rm 14,7-9). Dumnezeu este cel care 
lucreaz1 în ceea ce facem noi: „Dumnezeu este totul în toate”. Responsabi-
litatea noastr1 este pentru unitate, pân1 la o valorizare chiar 3i a celui mai 
m1runt lucru bun care exist1 în cel1lalt».3

Eu sunt aici cu voi azi din acest motiv. P1rintele Mauro-Giuseppe Lepori, 
Abate General al Cistercienilor, a acceptat – 3i îi mul2umim pentru asta – s1 
4e aici cu noi azi, din acela3i motiv. 

«Cristos, via2a vie2ii» este titlul acestor Exerci2ii. Un titlu, a3 spune, pro-
viden2ial: de unde, de fapt, se poate na3te entuziasmul nostru pentru istoria 
care ne-a cuprins, de unde poate lua na3tere da-ul pe care suntem chema2i 
s1-l spunem, dac1 nu de la a-l privi din nou în fa21 pe Cristos, dac1 nu de 
la reînnoirea acelei uimiri cu care a început totul, cu care a început toat1 
istoria noastr1, adic1 uimirea unui om, don Luigi Giussani, în fa2a trupului, 
a chipului unui alt om, omul Isus din Nazaret?

A3 vrea s1 adaug ultimul, 3i poate cel mai important r1spuns la întrebarea 
pus1 la început: de ce sunt aici, de ce suntem aici? Eu sunt aici pentru Tine, 
o, Cristoase, Via2a vie2ii. Suntem aici pentru Tine, suntem aici pentru a Te 
cunoa3te mai mult, pentru a Te recunoa3te din nou.

S1 ne preg1tim a3adar s1 ascult1m, urmând pe cine e mai în fa21 decât 
noi pe acest drum.

3  L. Giussani, «Scrisoare c1tre Fraternitate, Milano 3 iunie 1998», în Id., L’opera del movimento. La 
Fraternità di Comunione e Liberazione [Opera mi$c"rii. Fraternitatea Comunione e Liberazione, n. tr.], 
San Paolo, Cinisello Balsamo-Mi 2011, p. 271-272.
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Q�INTRODUCERE

Mauro-Giuseppe Lepori

«De un singur lucru e nevoie»

T!cerea care ascult!

«A-l urma pe Cristos, a-l iubi în toate pe Cristos: este ceea ce trebuie s1 4e 
recunoscut ca tr1s1tur1 principal1 a drumului nostru.»4

Aceast1 a4rma2ie a lui don Giussani în scrisoarea pe care a scris-o în 
urm1 cu dou1zeci de ani Fraternit12ii, reac2ionând cu emo2ie la scrisoarea 
sfântului Ioan Paul al II-lea cu ocazia celei de-a XX-a anivers1ri a Fraterni-
t12ii îns13i, mi-a r1sunat imediat în minte ca 4ind sinteza cea mai simpl1 3i 
mai cuprinz1toare a con3tiin2ei pe care un gest ca Exerci2iile ne cheam1 s-o 
reg1sim împreun1. Împreun1! Exerci2iile nu sunt un monolog, nici dac1 le 
2ine un c1lug1r. Ba dimpotriv1: c1lug1rul ar trebui s1 4e o umil1 rechema-
re la o dorin21 de t1cere, la o atitudine de t1cere, 3i o umil1 rechemare la 
con3tientizarea faptului c1 t1cerea înseamn1 ascultare, înseamn1 a deschide, 
cum spune sfântul Benedict în Prologul Regulii sale, «urechea inimii». Sfân-
tul Benedict începe Regula astfel: «Ascult1, 4ule, poruncile înv171torului 
3i pleac1-7i urechea inimii tale. Prime3te cu drag sfatul bunului P1rinte 3i-l 
împline3te cu sârguin71 [adic1 f1 experien21], ca prin nevoin7a ascult1rii s1 te 
întorci acolo de unde ai c1zut prin r1t1cirea nesupunerii».5

Obedien2a nu este înainte de toate ceva de f1cut. Obedien2a este, în pri-
mul rând, o ascultare, care devine o lucrare în m1sura în care ascultarea e tr1it1 
ca deschidere atent1 3i devotat1 a inimii, «înclinat1» spune aici sfântul Bene-
dict, ca cea a cer3etorului care cere necesarul pentru a t1i. T1cerea care ascult1, 
care dore3te via2a de la un Altul, dac1 p1trunde în via21, dac1 î3i croie3te drum 
în via21, în timp, în lucrurile de f1cut, în preocup1ri, în bucuriile 3i în durerile 
vie2ii, a întregii vie2i, t1cerea care p1trunde chiar 3i numai pu2in via2a, devine 
calea maestr1 prin care via2a p1trunde toat1 în t1cere, adic1 p1trunde în ascul-
tare, se înclin1, se închin1 ca s1 cear1 3i s1 primeasc1 via2a. A3a cum exprim1 
minunatele versuri ale lui Clemente Rebora: «Cântecul meu este un sentiment 
/ Care din ziua obosit1 / A obosit chiar 3i orele nop2ii: / 5i cerea via2a».6

4  L. Giussani, «Scrisoare c1tre Fraternitate, Milano 22 februarie 2002», în Id., L’opera del movimento. 
La Fraternità di Comunione e Liberazione, op. cit., p. 10.
5  RB Prolog, 1-2.
6  C. Rebora, «LXXII. Sunt plugul pentru brazde», I. Frammenti lirici [Fragmente lirice, n. tr.] – 1913, 
în Id., Le poesie [Poezii, n. tr.], Garzanti, Milano 1988, p. 123.
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Dar t1cerea care ne este cerut1 în aceste zile nu trebuie s1 ne oboseasc1. 
Trebuie mai degrab1 s1 ne odihneasc1 de la o dezordine, de la o agita2ie a 
c1ut1rii, de la gâfâitul unei preten2ii, în care a2ipim puritatea dorin2ei pro-
funde 3i adev1rate a inimii, care este o dorin21 simpl1, o dorin21 de copii, 
o dorin21 care nu polueaz1 cu preten2ia noastr1 fa21 de noi în3ine, fa21 de 
ceilal2i, fa21 de Biseric1, fa21 de cei care sunt responsabili, fa21 de cei care 
nu sunt, nu polueaz1 cu preten2ia noastr1 nevoia adev1rat1 pe care o avem 
în1untru, nevoia adev1rat1 a tuturor oamenilor 3i a tuturor situa2iilor în care 
ajunge s1 se depene via2a 3i istoria, inclusiv istoria unei Fraternit12i, sau a 
unui Ordin ca al meu, ca toate realit12ile ecleziale.

Iat1, s1-i cerem mai ales Fecioarei aceast1 t1cere adev1rat1, aceast1 dorin-
21 adev1rat1 a sensului 3i a plin1t12ii vie2ii, deoarece inima ei era liber1 de 
orice pat1 de p1cat, de orice impuls de p1cat original, adic1 de posesie auto-
nom1, smuls1, mai mult 2inut1 strâns decât întâmpinat1. Inima Mariei tr1ia 
aceast1 dorin21 tot timpul, în toate. În ea era ceva spontan s1 cear1 totul, 
chiar 3i f1r1 cuvinte, pentru c1 cererea, dorin2a vie2ii, era b1taia constant1 
a inimii sale imaculate. Pentru noi nu e a3a. Avem nevoie cel pu2in de un 
moment de con3tientizare a faptului c1 nu e a3a. O clip1 de recunoa3tere a 
faptului c1 nu exist1 t1cerea care ascult1 cu dorin2a inimii, e prea distras1, 
prea s1tul1 de alte lucruri, prea asurzit1 de alte zgomote. Dar pentru a crea 
în noi t1cerea care cere, care cer3e3te, în fond e su4cient1 o clip1 de con3ti-
entizare a distragerii noastre, a super4cialit12ii noastre, poate 4 chiar o clip1 
de durere, de confuzie, de umilin21, ca atunci când Marta s-a sim2it mus-
trat1 de Isus pentru c1 în ea era prea mult zgomot, prea mult1 agita2ie, prea 
mult1 preten2ie, prea mult «3tiu deja ce este necesar». Iat1: acesta e punctul 
important! Ne lipse3te t1cerea, ascultarea, dorin2a atunci când domin1 în 
noi preten!ia de a $ti deja ceea ce e necesar, preten2ia c1 tr1im deja ceea ce e 
necesar, ceea ce ne e su4cient, ceea ce îmi e su4cient mie 3i tuturor, sau poate 
mie f1r1 tuturor, sau tuturor f1r1 mie.  

A asculta unica nevoie

A face silen2iu nu înseamn1 s1 elimin1m via2a. Asta, în fond, nu se întâmpl1 
niciodat1. Dac1 la sfâr3itul vremurilor Cristos ne va cere socoteal1 de ce 
i-am f1cut 3i de ce nu i-am f1cut chiar 3i unuia singur dintre fra2ii s1i mai 
mici, dac1 pân1 3i 4rele noastre de p1r sunt num1rate toate, dac1 nici m1car 
darul unui pahar de ap1 nu va 4 uitat în cer, dac1 4ecare cuvânt pe care-l 
spunem va 4 judecat, ei bine, nici noi nu putem face silen2iu uitând via2a. 
Dar via2a, chiar 3i agitat1, chiar 3i dezordonat1, intr1 în silen2iu atunci când 
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ascult1 ceea ce îi e necesar, atunci când permite s1 i se spun1, la fel ca Martei 
în ziua aceea, c1 «un singur lucru e necesar», c1 un singur lucru este «partea 
mai bun1» care nu e luat1 niciodat1: «Marta, Marta, tu te îngrijorezi 3i te 
nec1je3ti cu privire la multe lucruri, îns1 doar unul este necesar! C1ci Maria 
3i-a ales partea cea bun1, care nu i se va lua!».7

Ar trebui s1 tr1im t1cerea acestor zile, cel pu2in ca inten2ie, cel pu2in ca 
dorin21, ca atunci când Marta, dup1 rechemarea lui Isus, a r1mas acolo, f1r1 s1 
mai spun1 un cuvânt, lovit1 3i r1nit1 de acele cuvinte. 5i astfel s-a întors la gura 
sobei, la mânc1rurile pe care le g1tea, la strachinile pe care le punea pe mas1, 
la servirea tuturor acelor oaspe2i care veniser1 cu Isus ca s1-i invadeze casa. Nu 
s-a întors la toate astea ca un câine b1tut. Isus nu bate pe nimeni. Isus veste3te, 
Isus educ1, Isus se reveleaz1 pe sine 3i, revelându-se pe sine, ne reveleaz1 pro-
priul nostru eu. Marta s-a întors la buc1t1rie r1nit1, cu siguran21, dar sim2ind 
imediat în sinea ei c1 acea ran1 îi f1cea bine, inciza un abces, cur12a o infec2ie 
care îi otr1vea su6etul, via2a, rela2iile, chiar 3i rela2ia cu Dumnezeu, cu Isus, 
marele lor prieten. Era ceva gre3it, ceva dezordonat în ea care o f1cuse s1 se 
supere chiar 3i pe Isus, lucru pe care nu l-ar 4 vrut niciodat1, nu 3i l-ar 4 putut 
niciodat1 închipui înainte de acea sear1, înainte de acea izbucnire.

S-o c1ut1m, s1 l1s1m s1 intre în noi t1cerea Martei, ascultarea Martei, 
«partea cea bun1» pe care, în acea sear1, a ales-o 3i Marta, poate la început cu 
triste2e, poate cu nevoia de a striga chiar mai mult decât înainte, cu dorin2a 
de a pleca trântind u3a. În schimb, tace. 5i las1 s1 4e cuvintele lui Isus cele 
care s1 lucreze în ea, care s-o lucreze pe din1untru, ca un plug care face ca 
p1mântul inimii s1 devin1 rodnic, capabil s1 primeasc1 s1mân2a, capabil s1 
aduc1 rod.

Avem nevoie de t1cerea Martei, 3i nu doar la nivel individual, ci 3i la 
nivel de comunitate, ca Fraternitate, ca Biseric1. Avem nevoie de ea pentru 
ca via2a noastr1, 3i via2a comunit12ii, via2a Bisericii, s1 devin1 rodnic1, s1 dea 
roadele cuvintelor spuse de Cristos, s1 aduc1 rodul lucrurilor pe care le vrea 
Cristos, s1 rodeasc1 de ceea ce Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu, este. Avem 
nevoie de t1cerea Martei pentru a primi pân1 în adâncul 4in2ei noastre pre-
zen2a lui Cristos, care a ajuns deja la noi atât de mult încât st1 acolo, în casa 
noastr1, 3i vorbe3te, atât de mult încât e acolo 3i a3teapt1 s1 ia cina cu noi, a3-
teapt1 s1 împ1rt13easc1 cu noi mânc1rurile pe care i le preg1tim, 3i apoi atât 
de mult încât înnopteaz1 la noi acas1, 4indc1 are nevoie s1 se odihneasc1, 3i 
ne e prieten, ne iube3te a3a, apreciaz1 atât de mult compania noastr1, încât 
alege casa noastr1, via2a noastr1, inima noastr1, ca s1 se odihneasc1 în timpul 
misiunii sale de mântuire a lumii întregi, în timpul venirii sale de la Tat1l 3i 

7  Lc 10,41-42.
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al revenirii sale la Tat1l, devenind om pentru a salva întreaga omenire! Vine 
s1 s1 odihneasc1 la mine acas1! În2elege2i de ce lucru m1re2 este vorba?! De 
ce lucru incredibil este vorba?!

L!ca"ul prieteniei cu Cristos

Este o strof1 dintr-un imn latin de comemorare a s4ntei Marta care îmi 
tot vine în minte. De fapt e o rug1ciune adresat1 s4ntei pentru ca ea s1 
împ1rt13easc1 cu noi prietenia ei cu Cristos: «Magistri felix hospita, / corda 
fac nostra ferveant, / ut illi gratæ iugiter / sint sedes amicitiæ. (Oh, preafericit1 
gazd1 a Înv121torului, / f1 ca inimile noastre s1 4e în61c1rate, / astfel încât 
s1 4e pentru El tot timpul / un l1ca3 de prietenie plin1 de recuno3tin21».8

Fiul lui Dumnezeu, întrupându-se, a venit s1 ne cheme inimile ca s1 
4e pentru El «sedes amicitiæ – l1ca3 de prietenie». Asta nu numai în inima 
Mariei, Mama sa, ci în 4ecare inim1 omeneasc1 atins1 de prezen2a 3i de 
iubirea sa, chiar 3i inima celor p1c1to3i, ca inima lui Zaheu pe care Isus îl 
cheam1 s1-l primeasc1 în casa sa ca s1 4e, de fapt, primit El în inima sa, în 
inima sa care, la sosirea lui Cristos, la început se umple de bucurie, apoi 
de c1in21, la urm1 de iubire care d1ruie3te, care d1ruie3te nu numai bunuri 
celor s1rmani 3i celor pr1da2i de el însu3i, ci se umple 3i de iubirea plin1 de 
recuno3tin21 fa21 de Cristos care a venit tocmai la el, tocmai la el acas1, ca 
«s1 caute 3i s1 mântuiasc1 ce era pierdut».9

Avem nevoie de t1cerea Martei pentru a tr1i aceast1 experien21, sau, mai 
bine spus: acest har, acest eveniment al lui Dumnezeu care vine ca s1 fac1 
din via2a noastr1 l1ca3ul prieteniei sale. Trebuie s1 facem silen2iu ca s1 ascul-
t1m aceast1 ofert1 a prezen2ei Înv121torului.

Miezul acestei probleme

Dar ce ne spune Cristos? Sper c1 vom asculta în aceste zile, sper 3i cer, pen-
tru mine 3i pentru voi, a3a cum sper s1 cere2i 3i voi pentru mine 3i pentru voi 
to2i. Dar, în seara asta, gândindu-ne tot la episodul cu Marta, s1 ne gândim 
la cuvintele pe care ea le-a meditat în propria-i t1cere, care au umplut-o de 
t1cere 3i care i-au umplut t1cerea: «Marta, Marta, pentru multe lucruri te în-

8  «29 Iulie. Amintirea S4n2ilor Marta, Maria 3i Laz1r, Gazdele Domnului – Imnul Vesperelor», Bre-
viarul monahal.
9  Lc 19,10.
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grijorezi 3i te fr1mân7i tu, dar un singur lucru trebuie. Maria 3i-a ales partea 
cea bun1, care nu i se va lua».10 

Poate – cum spuneam – la început Marta a rumegat acele cuvinte pu-
nând accent pe repro3ul pe care l-a sim2it în ele: «Marta, calmeaz1-te, e3ti 
prea agitat1 pentru o mie de lucruri, n-o deranja pe sora ta, las1-te educat1 
de raportul Meu cu sora ta, tu, care te gânde3ti mereu c1 e3ti 3i mai ales c1 
trebuie s1 4i cea mai bun1, cea mai indispensabil1…». Poate c1 la început 
o 4 meditat la toate astea cu resentiment 3i cu triste2e. Dar asta nu f1cea 
altceva decât s1 con4rme judecata lui Isus, adic1: f1cea s1 creasc1 agita2ia ei. 
Faptul de a r1mâne 4xat1 pe acele lucruri, o f1cea s1 4e doar mai nelini3tit1 
3i mai agitat1.

5i noi, atunci când ajunge la noi o judecat1, o privire care ne reveleaz1 
o pozi2ie inadecvat1 în via2a noastr1, o judecat1 care ne corecteaz1, care 
deseori la început nu ne e clar1, e normal s1 ne doar1 rana, poate chiar s-o 
zgând1rim. Dar e ca 3i atunci când primim o injec2ie, un vaccin. Exist1 o 
ran1, o durere în um1r, poate chiar 3i ceva simptome, dar scopul injec2iei 
nu e acesta, aportul injec2iei nu e gaura din pielea noastr1 sau hematomul 
care se formeaz1. Ce anume a injectat Isus în Marta r1nind-o super4cial, 
r1nind amorul ei propriu? Ce stare de bine a putut resim2i Marta, treptat, 
dup1 acea în2ep1tur1 care o r1nea? Care cuvinte i-au putut face bine, care 
cuvinte au putut s-o calmeze, s-o consoleze, care cuvinte au f1cut-o gradual 
tot mai fericit1, plin1 de o bucurie nou1 care nu provenea de la ea, ci de la 
cuvintele lui Isus?

Dac1 elimin1m din ceea ce Isus i-a spus Martei cuvintele despre ea sau 
despre sora ei, ce miez mai r1mâne? R1mâne miezul: «Un singur lucru e 
necesar», «de un singur lucru e nevoie».11

Acestea sunt cuvintele, Isus 2inea ca aceste cuvinte s1 p1trund1 în ea, ca 
s1 le mediteze, s1 le asimileze, ca s1-i poat1 face bine, s1 fac1 bine vie2ii ei, 
s-o vindece, s-o salveze, s-o uni4ce în împr13tierea ei. Sensul acestor cuvinte 
nu e un pic de igien1 mental1, spiritual1, sau o invita2ie s1 se implice ca s1 
fac1 ordine în via2a ei, s1 înceap1 de la caracterul ei de doi bani care trebuia 
îmblânzit. Sensul acestor cuvinte este Cristos însu3i, sensul lui Cristos pen-
tru Marta, darul lui Cristos pentru Marta, care e deja un dar împ1rt13it chiar 
înainte ca Marta s1-3i dea seama de asta. Sensul acestor cuvinte este c1 doar 
Isus r"spunde nevoii fundamentale a inimii $i a vie!ii: dorin2a de unitate, do-
rin2a de a g1si un sens care s1 2in1 totul împreun1, care s1 ne 2in1 împreun1 
pe to2i, care s1 salveze comuniunea, o unitate care s1 îmbr12i3eze totul 3i pe 

10  Lc 10,41-42.
11  Lc 10,42.
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to2i, 3i în care s1 ne sim2im îmbr12i3a2i de tot 3i de to2i, îmbr12i3a2i de Totul 
în toate 3i în to2i care e Dumnezeu, care este Tat1l, care este Cristos, Cristos 
care este întruparea îndur1rii Tat1lui, 3i deci întruparea îmbr12i31rii Tat1lui 
cel bun, cel care-l prime3te din nou, cu bucurie in4nit1, pe 4ul risipitor care 
se întoarce la El. 

O comoar! deja împ!rt!"it!

«Un singur lucru e necesar» – «De un singur lucru e nevoie».
Isus, cum spuneam, îi ofer1 Martei aceste cuvinte care o recompun cu 

totul în unicul lucru necesar care este Isus însu3i, ca dar deja prezent 3i 
împ1rt13it, ca dar pe care El îl face tuturor. Sora ei, Maria, deja îl primea 
cu deschidere, 3i poate 3i fratele ei, Laz1r, 3i discipolii care au venit cu El ca 
s1-i umple casa. Acest dar este deja împ1rt13it cu to2i cei care, de la Fecioara 
Maria la Marta, l-au primit, l-au g1zduit în inima lor. Este deja împ1rt13it 
cu Ioan Botez1torul, Elisabeta, Iosif, p1storii de la Betlehem, Simon 3i Ana, 
Magii, 3i de ceva vreme, cu Andrei 3i Ioan, Petru, Filip, Natanael, Matei 
vame3ul, 3i apoi cu Maria Magdalena 3i celelalte femei care deja îl urmau 
3i-l slujeau pe Domnul. Dar nu doar atât: era deja împ1rt13it cu mii de per-
soane, cu fariseii 3i publicanii, cu prostituatele, cu bolnavii de orice fel 3i cu 
cei poseda2i. Era deja împ1rt13it cu copiii care s1reau pe genunchii lui Isus. 
Era deja un popor întreg care împ1rt13ea unicul lucru necesar pe care acum 
Isus i-l oferea Martei.

5i noi, 3i tu, 3i eu? Când aceste cuvinte ajung la noi, când au ajuns la 
noi 3i continu1 s1 ajung1 la noi mereu 3i din nou, mereu noi, gândi2i-v1 ce 
popor imens le împ1rt13e3te deja. Dou1 mii de ani de cre3tinism, de s4n2i 
3i de p1c1to3i, de p1c1to3i s4n2i. Dar nu e o chestiune de cifre… Sunt de-
ajuns dou1 sau trei persoane care descoper1 c1 împ1rt13esc faptul c1 Cristos 
este singurul r1spuns, total 3i universal la nevoia inimii omene3ti ca s1 ne 
umple de uimire, de uimirea c1 aceast1 con3tientizare se întâmpl1 în noi, c1 
i se întâmpl1 4ec1ruia dintre noi, mie!, nou1 care cu siguran21 nu-l meri-
t1m mai mult decât alte miliarde de persoane c1rora înc1 nu li se întâmpl1. 
Ce uimire 3i ce responsabilitate! Ce recuno3tin21 3i ce strângere de inim1! 
Fiindc1 dac1 te treze3ti c1 în casa ta a venit s1 m1nânce 3i s1 bea cu tine, 
a3ezat chiar acolo, unde te a3ezi tu 3i cu fra2ii t1i s1 mânca2i 3i s1 povesti2i în 
4ecare zi, dac1 te treze3ti în cas1 cu unica Realitate, unica Prezen21 de care 
4ecare inim1 uman1 are nevoie, de care au nevoie în acest moment precis 8 
milioane de inimi care bat pe acest p1mânt … cum se poate s1 nu sim2i un 
vertij de responsabilitate?! Fiindc1, într-un fel sau altul, devii datornic fa21 
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de întreaga umanitate pentru faptul c1 2i se d1 în mod gratuit ceea ce to2i, 
absolut to2i!, a3teapt1.

A-l îmbr!#i"a pe Cristos acum

Dar acum nu trebuie s1 ne gândim la asta. Adic1, nu trebuie acum s1 ne 
gândim spre cine tinde aceast1 Realitate. Acum trebuie s1 ne gândim la Rea-
litatea îns13i, 4indc1 e aici, 3i dac1 nu o primesc în su6etul meu, dac1 nu m1 
deschid eu, e inutil s1-mi fac griji pentru nevoia universal1 care o a3teapt1. 
B1trânul Simeon a recunoscut imediat c1 acel Copil era «salvarea tuturor 
popoarelor …, lumina care s1 ilumineze neamurile»,12 dar a f1cut-o luând 
în bra2e acel Copil, strângându-l la pieptul s1u. 

Atunci, trebuie s1 în2elegem, s1 ne ajut1m s1 în2elegem cum, aceste cuvinte 
adresate Martei, vin s1 ne salveze acum, pe 4ecare dintre noi, în situa2ia în care 
se a61 azi, acum, s1 salveze via2a 4ec1ruia dintre noi, via2a comunit12ilor, a Fra-
ternit12ii, a Ordinelor, a Bisericii 3i a lumii. 

S1 ne punem în locul Martei, în ziua aceea, în seara aceea. S1 ne gân-
dim la cum s-o 4 retras în cealalt1 înc1pere, lâng1 cuptorul unde g1tea 
ceva; s1 ne gândim la cum o 4 avut nevoie s1 se îndep1rteze cu aceste 
cuvinte care o r1neau. La început – spuneam – o 4 trebuit probabil s1-
3i verse sup1rarea de a nu 4 fost primit1 3i în2eleas1 de Isus. Cel pu2in: 
era impresia epidermic1, psihologic1, sentimental1 care o 4 cuprins-o pe 
moment 3i o 4 umplut-o de triste2e. La început, cel pu2in, putea s1 explo-
deze, a3a cum f1cuse întotdeauna, 3i asta o f1cea s1 de descarce, o elibera 
de proasta dispozi2ie 3i îi f1cea bine. Apoi se întorcea la treburile ei 3tiind 
foarte bine c1 desc1rcarea ei n-ar 4 urmat s1 schimbe nimic, 3tiind c1 sora 
ei sau nu 3tiu cine altcineva ar 4 continuat ca înainte, ca întotdeauna. 
Dar, cel pu2in, se desc1rca, putea s1-3i spun1 c1 a zis ce gândea, chiar dac1 
nu întotdeauna gândea ceea ce spunea … De data asta, explozia, Isus a 
f1cut-o cumva s1 implodeze. Devenise cumva subteran1, astfel încât, în 
loc s1 r1spândeasc1 în jurul ei scântei, a3chii 3i radia2ii pe o raz1 de mii de 
kilometri, energia atomic1 se risipise invadând toate ungherele subterane 
ale subsolului umanit12ii ei.

De fapt, Marta a început s1-3i dea seama c1 acele cuvinte ale lui Isus 
o revelau propriului sine. Nu în mod superficial, nu îi revela c1 era o 
anxioas1, cu ambi2ia de a da mereu bine, 3i de a domina ea toate situ-
a2iile, 3i, deci, de a domina to2i actorii situa2iilor în care se afla. Asta o 

12  Cfr. Lc 2,30-32.
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3tia, 3i, probabil, sora ei 3i fratele ei i-or fi ar1tat-o de o mie de ori. Nu, 
cuvintele lui Isus îi revelau propria inim1, ceea ce e cu totul 3i cu totul 
diferit, mult mai profund decât psihologia ei de suprafa21, decât carac-
terul ei 3i decât temperamentul ei. Pe de alt1 parte, ea 3tia c1 lui Isus îi 
pl1cea temperamentul ei, 3tia c1 Isus privea temperamentul ei mereu cu 
simpatie, poate chiar 3i glumea pe seama ei 3i ea f1cea pe bosumflata, dar 
se umfla de bucurie pentru c1 era luat1 peste picior de Domnul, fiindc1 
a3a se sim2ea obiect al afec2iunii lui, se sim2ea cuprins1, îmbr12i3at1. 
Altminteri Isus n-ar fi mers atât de des 3i de bun1voie în acea cas1, atât 
de dominat1 de Marta, încât Evanghelia nu spune c1 Isus a fost primit 
de Laz1r sau Maria, ci de ea.13

Dar aceste cuvinte ale lui Isus – «Marta, Marta … de un singur lucru 
e nevoie» – nu erau o glum1, nici un semn m1runt de ner1bdare fa21 de 
agita2ia ei. Aceste cuvinte îi revelau propria inim1, îi dezbr1cau inima pân1 
la nevoia ei cea mai profund1, esen2ial1, total1, 3i îi revelau faptul c1 ea 
în3ela, nu avea grij1 de aceast1 nevoie profund1, esen2ial1 3i total1. Sau, 
3i mai bine: înfunda cu tot felul de lucruri aceast1 nevoie, o înfunda cu 
preocup1ri, activit12i, judec12i, frici, irit1ri, preconcepte, antipatii … la 
fel ca noi!

Inima este nevoie de Cristos

Ce este inima? Atunci când Isus spune c1 un singur lucru este necesar, 
trebuie s1 ne d1m seama c1 «necesar» traduce un termen grec care în sine 
înseamn1 «nevoie», «lips1», «s1r1cie». De fapt, noua traducere spune: «De 
un singur lucru e nevoie». Atunci când noi spunem c1 ceva este necesar, 
ne gândim mai ales la valoarea acelui lucru, 3i c1 e important, uneori chiar 
vital, s1-l avem. Dar, deseori nu ne gândim la faptul c1 necesitatea acelui 
lucru e de4nit1 de nevoia noastr1, de lipsa pe care o sim2im sau de faptul 
c1 suntem acea lips1. Necesitatea absolut1 de Cristos are pentru noi o 
«de4ni2ie» misterioas1, care e în noi, suntem noi acea necesitate, inima 
noastr1 e acea necesitate, inima noastr1 care are nevoie de el, inima noastr1 
care are nevoie doar de El, inima noastr1 c1reia numai El îi lipse3te. F1r1 
a ne con3tientiza propriul eu ca nevoie, nu putem primi cu adev1rat darul 
lui Cristos, întâlnirea în care Cristos se reveleaz1 a 4 pentru noi, ca pentru 
Marta, Unicul necesar inimii, singurul de care avem nevoie cu adev1rat, 
de care suntem nevoie. 

13  Cfr. Lc 10,38.
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Cum s1 nu citez celebrul vers al lui Mario Luzi la care am meditat cu 
ocazia Meetingului de la Rimini din 2015: «Ce absen21 ascunde aceast1 
lips1, / inim1, / încât dintr-o dat1 / te umpli de ea?».14

Marta, în seara aceea, a f1cut tocmai aceast1 experien21, a sim2it cum 
o umple aceast1 întrebare pe care inima 3i-o pune sie3i. Inima noastr1 e o 
întrebare care se interogheaz1, o întrebare care ne umple de mirare mai ales 
ca întrebare, ca lips1. «Dar cum se poate? – îi spunem noi inimii noastre – 
î2i dau tot, te umplu de o gr1mad1 de lucruri, de o gr1mad1 de pofte 3i de 
fr1mânt1ri, de o gr1mad1 de orgolii 3i arogan2e, de o gr1mad1 de judec12i 
3i prejudec12i, de o gr1mad1 de idei geniale 3i de o gr1mad1 de tâmpenii 
… Cum se poate s1 ai nevoie de altceva? Cum se poate s1 te umpli de alt-
ceva?! Cum se poate s1 te umpli de un gol, de o absen21, de o nevoie, atât 
de impun1toare, atât de autoritar1 încât, dintr-o dat1, s1 pun1 la col2 orice 
alt lucru?! Ca 3i cum tot restul ar 4 fost doar aparen21, o n1luc1, un miraj, 
un de3eu, gunoi. Mi se p1rea atât de important tot restul! Cum se poate 
c1 dintr-o dat1, ca printr-o lovitur1 de spad1, dorin2a de altceva ajunge s1 
te umple?!»

În a3teptarea acestei întâlniri am ascultat Divina Liturghie a sfântului 
Ioan Gur" de Aur, op. 31, de Sergej Rachmaninov. În comentariul realizat 
pentru colec2ia Spirto gentil, don Giussani scoate în eviden21 fragmentul pe 
care l-am ascultat chiar cu pu2in înainte s1 înceap1 întâlnirea, în care, timp 
de opt minute, compozitorul face s1 se tot repete «Gospodi pomiluj! – Doam-
ne, miluie3te!». Scrie: «Frate Rachmaninov, de ce ne pui s1 repet1m, opt mi-
nute în 3ir, „Doamne, 4e-2i mil1”, Gospodi pomiluj? Pentru c1 timpul nostru 
nu a avut semni4ca2ie, nu a avut semni4ca2ia pe care ar 4 putut s-o aib1, i-a 
lipsit acea semni4ca2ie pe care ar 4 putut s-o aib1, a fost absent în fa2a acelei 
semni4ca2ii pe care ar 4 putut-o avea, a lipsit din fa2a acelei semni4ca2ii to-
tale care se nume3te Destin, s-a „dezmemorat” complet. Destinul nu a fost o 
prezen21 care s1 4 pl1smuit ceva, nu a avut nicio in6uen21 în nimic, 3i totul 
în noi e rezultat al instinctivit12ii, al indolen2ei care ne-a împiedicat s1 ne 
mi3c1m, al irita2iei sau al resentimentului care trece prin podea 3i face s1 co-
boare ura în adâncul cel mai intim al 4in2ei noastre, creând astfel o vâltoare 
amar1 datorit1 c1reia se vede c1 e3ti plin de mânie în1untrul t1u, chiar dac1 
aceasta nu e proclamat1 3i exprimat1».15 

14  M. Luzi, «Ce absen21 ascunde…», în Id., Sotto specie umana [Subspecia uman", n. tr.], Garzanti, 
Milano 1999, p. 190. Vezi 3i M.-G. Lepori, Si vive solo per morire? [Tr"im doar pentru a muri?, n.tr.], 
Cantagalli, Siena 2016, p. 117 urm.
15  L. Giussani, «Pentru ca bucuria voastr1 s1 4e total1», în Spirto gentil. Un invito all’ascolto della grande 
musica guidati da Luigi Giussani [Spirto gentil. O invita!ie de ascultare a muzicii m"re!e condu$i de Luigi 
Giussani, n. tr.], îngrijit de Sandro Chierici 3i Silvia Giampaolo, Bur, Milano 2011, p. 361-362.
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Mi se pare c1 tocmai acesta este punctul de con3tientizare la care a ajuns 
Marta în acea sear1. Dar tocmai în acel context a ajuns-o Destinul, pân1 
în str1fundul inimii sale, pân1 în «vâltoarea amar1» a inimii ei p1trunse de 
irita2ie, de resentiment, de mânie.

Întâlnirea care reveleaz! dorin#a 

Dar nu-i c1 aceast1 întrebare a inimii pe care 3i-o adreseaz1 sie3i, aceast1 
con3tientizare a inimii ca cerere de Cristos, a inmii ca ran1 pe care numai 
Cristos o poate alina 3i vindeca, nu-i c1 asta i s-ar 4 n1z1rit Martei a3a, 
dintr-o dat1, f1r1 s1 se 4 întâmplat ceva. Aceast1 con3tiin21 s-a n1scut în ea 
deoarece Marta, în seara aceea, l-a întâlnit pe Isus. Probabil c1-l cuno3tea de 
ceva vreme, poate chiar îl 3i g1zduise de multe alte ori, poate o 4 auzit vor-
bindu-se despre el, poate de la sora ei care probabil l-o 4 întâlnit înaintea ei 
3i care, poate, fusese p1c1toasa care i-a sp1lat picioarele lui Isus cu lacrimile 
ei 3i primise iertarea p1catelor ei pentru c1 iubise mult.16 Îl cuno3tea, se frec-
ventau, se apreciau, dar Marta, pe Isus, înc1 nu-l întâlnise.

Cum spune don Giussani în fragmentul care a sugerat tema acestor Exer-
ci2ii, în A-!i da via!a pentru lucrarea Altuia, la pagina 40: «Cristos, acesta e 
numele care arat1 3i de4ne3te o realitate pe care am întâlnit-o în via2a mea. 
Am întâlnit: am auzit vorbindu-se despre, la început când eram mic, apoi 
copil mai mare etc. Se poate ca oamenii s1 ajung1 mari 3i acest cuvânt s1 
le 4e arhicunoscut, dar pentru mul2i dintre ei nu e întâlnit, nu e realmente 
experimentat ca prezent; în timp ce Cristos s-a ciocnit de via2a mea, via2a 
mea s-a ciocnit de Cristos tocmai pentru ca eu s1 înv12 s1 în2eleg în ce mod 
este El punctul nevralgic al tuturor lucrurilor, al întregii mele vie2i. Este via!a 
vie!ii mele, Cristos. În El se însumeaz1 tot ceea ce mi-a3 putea dori, tot ceea 
ce caut, tot ceea ce sacri4c, tot ceea ce în mine se dezvolt1 din iubire pentru 
cei al1turi de care m-a pus».17

Pentru Marta, în ziua aceea, în seara aceea, a avut loc întâlnirea cu Cristos, 
întâlnirea ca eveniment. Evanghelia descrie, în dialogul dintre Marta 3i Isus, 
acel salt de con3tiin21 care de4ne3te adev1rata întâlnirecu Isus Cristos. Întâl-
nirea cu Cristos care schimb1 întreaga via21 are loc atunci când un b1rbat, o 
femeie, stau în fa2a Lui a3a cum sunt, cu toat1 umanitatea care-i de4ne3te, 
cu p1r2ile lor bune 3i rele, 3i nu conteaz1 dac1 este mai mult bine sau mai 

16  Cfr. Lc 7,36-50.
17  Luigi Giussani, A-!i da via!a pentru lucrarea Altuia, Fraternità di Comunione e Liberazione, 2022, 
p.840. https://it.clonline.org/libri/don-giussani/a-2i-da-via2a-pentru-lucrarea-altuia.
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mult r1u, nu conteaz1 nici dac1 este doar r1u, important e ca cineva s1 4e 
a3a cum e în fa2a Lui, în prezen2a Lui. Cineva poate 4 foarte pur ca Fecioara 
Maria, sau o canalie ca Zaheu 3i tâlharul cel bun, sau o femeie cu o via21 
dezordonat1 ca Samariteanca, sau un b1d1ran cu inim1 de aur ca Petru, sau 
un 4n intelectual religios ca Nicodim, sau un fariseu fanatic 3i violent ca 
Paul … Nu conteaz1! Întâlnirea are loc atunci când un b1rbat, o femeie, a3a 
cum este, se a61 în fa2a Lui 3i, în acea clip1, Isus reu3e3te s1 fac1 s1 p1trund1 
în inima acestei persoane, chiar 3i numai printr-o 3oapt1, poate 3i numai 
printr-o privire, vestea cea mare pe care toat1 via2a o a3teapt1: «Numai eu 
î2i sunt necesar! Tu ai nevoie numai de mine! Eu sunt plin1tatea de care e 
însetat1 nevoia inimii tale!»

5i în acel moment, cu adev1rat, «Abyssus abyssum invocat – un abis invoc1 
abisul», cum spune psalmul 42,18 abisul de îndurare a lui Dumnezeu invoc1 
3i îi r1spunde abisul de josnicie care e inima omului. 

Marta a tr1it întâlnirea cu Cristos în acea zi deoarece în acea zi inima 
ei a fost str1puns1 de con3tientizarea orgoliului propriu, a pustiet12ii ei, 3i 
totodat1 de surpriza faptului c1 plin1tatea acelui gol era acolo, îi era oferit1, 
în Isus. 

Fiecare dintre noi, 3i noi to2i împreun1, trebuie s1 repornim de acolo, s1 
primim în aceast1 sear1 cuvintele pe care Isus i le adreseaz1 Martei, sau pri-
virea lui Isus a2intit1 spre Petru – e acela3i lucru, pentru c1 e vorba numai 3i 
întotdeauna de evenimentul unei întâlniri care vine s1 se a4rme, s1 se rea4r-
me mereu din nou 3i din nou ca unicul lucru de care are nevoie inima, inima 
noastr1 3i inima 4ec1rui om. V1 invit s1 retr1i2i în via2a voastr1, în inima 
voastr1, în con3tiin2a eului vostru, în t1cerea pe care bine sau r1u ve2i reu3i 
s1 o oferi2i, v1 invit s1 retr1i2i acest dialog dintre Marta 3i Isus în Luca 10,38-
42. V1 invit s1 merge2i to2i s1 v1 plânge2i lui Isus de toate lament1rile pe care 
le ave2i, legate de voi în3iv1, de cei de lâng1 voi, de so2, de so2ie, copii, de 
munca voastr1, de s1n1tatea voastr1, de comunitatea voastr1, de Fraternita-
tea voastr1, de Mi3care, de Biseric1, de lumea întreag1… 5i pe urm1 v1 invit 
s1 v1 l1sa2i privi2i de Cristos 3i s1 l1sa2i s1 vi se spun1, cu ce cuvinte vre2i voi, 
cu cuvintele prin care v-a întâlnit într-o zi, c1 inima voastr1 are nevoie de un 
singur lucru: de El prezent. S1 ne l1s1m rechema2i pe nume, la fel ca Marta, 
ca Avram, ca Moise, sau Saul din Tars, cu numele nostru repetat de dou1 
ori, ca s1 ne d1m seama de aten2ia tocmai fa21 de noi, tocmai fa21 de mine 
ca persoan1, cu care ne prive3te Cristos, cu care ne cheam1. 5i v1 invit s1 v1 
da2i seama de ceea ce se întâmpl1, în voi, 3i în voi în raport cu toate lucrurile 
de care v-a2i plâns, chiar 3i pe bun1 dreptate. Adic1, v1 invit s1 descoperi2i, 

18  Ps 42,7.
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sau s1 redescoperi2i, cum se schimb1 via2a, toat1 via2a, în lumina privirii Sale 
3i a harului con3tientiz1rii faptului c1 inima noastr1 are nevoie numai de El.

Mâine vom reporni de la acel punct ca s1 relu1m împreun1 drumul pen-
tru a-L urma, reîn61c1rând con3tientizarea plenitudinii de umanitate la care 
vrea s1 ne conduc1 Cristos.

Acum recit1m împreun1 Memorare. 
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Sâmb!t! diminea"a, 30 aprilie
La intrare $i la ie$ire:

Johann Sebastian Bach, Credo, Misa în si minor, BWV 232
Karl Richter – Münchener Bach-Chor und Orchester (Archiv Produktion) Universal

Angelus

Laude

Q�PRIMA MEDITA!IE

Mauro-Giuseppe Lepori

Te na#ti printr-o întâlnire, cre#ti printr-o urmare

«Cristos s-a ciocnit de via2a mea, via2a mea s-a ciocnit de Cristos tocmai 
pentru ca eu s1 înv12 s1 în2eleg în ce mod este El punctul nevralgic al tuturor 
lucrurilor, al întregii mele vie2i. Este via2a vie2ii mele, Cristos. În El se însu-
meaz1 tot ceea ce mi-a3 putea dori, tot ceea ce caut, tot ceea ce sacri4c, tot 
ceea ce în mine se dezvolt1 din iubire pentru cei al1turi de care m-a pus. […] 
Cristos, via2a vie2ii, certitudine a destinului bun 3i companie pentru via2a 
de zi cu zi, companie familiar1 3i care în bine preschimbi: asta reprezint1 
e4cien2a Lui în via2a mea. Morala nu numai c1 porne3te de aici, dar numai 
aici se atest1 3i se salveaz1 4rul moralit12ii»,19 spunea don Giussani.

Întâlnirea este o na"tere

Seara în care eu l-am întâlnit pe Cristos, în data de 25 februarie 1976, atunci 
când am intrat în casa unei familii de imigra2i din zona Friuli, din Comu-
nione e Liberazione, în satul meu aproape de Lugano – el era tâmplar (ca 
sfântul Iosif ), so2ia lui, dup1 doar trei ani mergea la Cer, plin1 de credin21 
3i bucurie în Cristos care des1vâr3e3te via2a, 3i cei trei copii ai lor –, în seara 
aceea, în decurs de vreo dou1 ore, la început m-a cuprins o triste2e foarte 
profund1, dar apoi o bucurie pe care nu o mai tr1isem niciodat1. Cum scrie 
don Giussani, auzisem vorbindu-se de Isus chiar de când eram mic 3i, la 
aproape 17 ani, r1m1sesem catolic, f1r1 dubii deosebite cu privire la credin21 

19  L. Giussani, A-!i da via!a pentru lucrarea Altuia, op. cit., p. 40-41.
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sau moral1, dar, a3a cum tot don Giussani spune: «Se poate ca oamenii s1 
ajung1 mari 3i acest cuvânt s1 le 4e arhicunoscut, dar pentru mul2i dintre ei 
nu e întâlnit, nu e realmente experimentat ca prezent».20 

Aceasta este problema, adev1rata problem1 a vie2ii, a vie2ii cre3tine, a 
vie2ii Bisericii, a misiunii Bisericii. Dac1 Cristos nu e întâlnit, dac1 nu e cu 
adev1rat experimentat ca prezent, e ca 3i cum n-ar exista, e ca 3i cum n-ar 
avea niciun sens s1 existe Biserica. 

În seara aceea, în acea cas1, cu acei oameni, a prins sens toat1 via2a mea, 
toat1 credin2a mea, familia mea catolic1, parohia, preo2ii parohi, catehe2ii, 
cerceta3ii, în sfâr3it, toat1 Biserica de care apar2ineam înc1 de la na3tere. 5i 
totul se întâmpla, profund, între inima mea, în mod cert nemul2umit1, dar 
prea pu2in con3tient1 de natura nemul2umirii ei (3i Marta era deja nemul-
2umit1 când se plângea de sora ei 3i de treburile pe care trebuia s1 le fac1 de 
una singur1!), totul se întâmpla între inima mea nemul2umit1 3i eviden2a 
unei Prezen2e care îmi spunea 3i mie: «Mauro, Mauro, uite c1 tu ai nevoie 
numai de mine! Iar eu sunt, sunt aici, atât de mult sunt aici pentru tine încât 
s1-2i umplu inima, atât de mult încât s-o dilat într-o bucurie pe care tu nici 
m1car nu 2i-o imaginai».

A-l întâlni pe Cristos cu adev"rat prezent e o na$tere, un act de na$tere. 
De asta – dar am în2eles-o cu mul2i ani dup1, în timp ce-i scriam lui don 
Giussani – în seara aceea trecusem de la un abis de triste2e la o bucurie to-
tal1 pentru c1 m1 n1scusem! Cum spune Isus la Cina cea de Tain1: «Voi v1 
ve7i întrista, dar întristarea voastr1 va deveni bucurie. Femeia, când na3te, 
este trist1 pentru c1 i-a venit ceasul, dar, dup1 ce a n1scut copilul, nu-3i mai 
aminte3te de chin de bucurie c1 s-a n1scut un om pe lume».21

Pe urm1 unul, ca mine, va renega de mii de ori, va trece de o mie de 
ori prin aceast1 na3tere care se va sfâr3i numai atunci când se va na3te întru 
via2a cea ve3nic1, în Cristos, în ziua mor2ii sale, dar întâlnirea decisiv1, acea 
zi, acea or1, va r1mâne 4xat1 ca ziua na3terii sale, un început pe care nimic 
nu-l va mai putea 3terge, o «prim1 iubire», cum spune Apocalipsul,22 pe 
care cineva desigur c1 o poate abandona, tr1da, dar care nu poate 4 3tears1. 
R1mâne în via21 ca un verdict care cheam1 la o continu1 convertire, dar un 
verdict plin de duio3ie, ca atunci când Isus s-a întors 3i s-a uitat la Petru în 
curtea marelui preot,23 3i Petru a rev1zut în acea privire tocmai prima imens1 
3i ve3nic1 iubire a întâlnirii sale cu Isus. 5i asta era ceva ce nu putea nega. 

20  Ivi.
21  In 16,20-21.
22  Ap 2,4.
23  Lc 22,61.
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Îl renegase pe Isus când acesta nu era de fa21, în fa2a chipului scrut1tor al 
port1resei, al g1rzilor, dar nu-l putea renega în fa2a îns13i a privirii Sale, adic1 
în evenimentul prezent al iubirii lui Cristos pentru el. Fiindc1 în acea privire 
plin1 de duio3ie, plin1 de îndurare, se a6a toat1 realitatea lui Petru, mai 
mult: toat1 realitatea în absolut. Ce poate exista pentru noi în afara privirii 
pline de iubire a Domnului care ne dore3te, care ne creeaz1, care ne cheam1, 
care ne trimite, care ne iart1?! Dac1 Isus l-ar 4 renegat pe Petru în clipa ace-
ea, Petru s-ar 4 dizolvat. Fiindc1 Petru nu exista pentru Cristos doar la nivel 
existen2ial, ci la nivel ontologic. Dar în existen2a sa avusese loc o întâlnire, 
se n1scuse o prietenie care îi permisese s1 devin1 con3tient la nivel existen-
2ial de raportul care-l constituia, o prietenie care-l f1cea s1 tr1iasc1 într-un 
raport propria ontologie, propria 4in21.

Scuza2i-m1 dac1, o singur1 dat1 în aceste Exerci2ii, citez o scen1 din car-
tea mea Simone chiamato Pietro [Simon, numit Petru, n. tr.], pentru c1 e 
scena care vorbe3te despre acest mister 3i n-a3 putea s-o descriu mai bine 
decât cum mi s-a întâmplat s-o povestesc în aceast1 carte de acum mai bine 
de dou1zeci de ani, descriere care nu 3tiu de unde a ap1rut:

«Petru se sim2i pierdut. Tremura 3i se uita la 4ecare dintre cei care veneau 
s1-l scruteze cu privirea de aproape ar1tându-l acuzator cu degetul. Disperat, 
url1 3i jur1: „Nu sunt dintre ai s1i! Nu 3tiu ce spune2i! Nu-l cunosc pe omul 
acela!”.

G1rzile erau pe punctul de-al aresta, dar tocmai în clipa aceea, demni-
tarii 3i g1rzile ie3ir1 cu Isus legat în mijlocul lor; astfel, f1r1 s1 vrea, Petru se 
trezi urlându-3i ultima renegare nu orientat spre fe2ele încruntate 3i amenin-
21toare ale g1rzilor, ci 4xându-l cu privirea pe Isus care, la rândul lui, se uita 
4x la Petru. Era deja destul de lumin1 afar1 pentru ca privirea Domnului s1 
ajung1 la Simon cu toat1 profunzimea ei. 

Pentru o clip1 – dar cât de mult poate dura o clip1 sub privirea celui Ve3-
nic? – totul disp1ru din jurul lui Petru. G1rzile, servitoarele, curtea 3i palatul 
marelui preot, focul, frigul …: totul disp1ru. Nu mai era nimic altceva decât 
privirea lui Isus 3i, în aceast1 privire, în lumina acestei priviri, Petru rev1zu 
tot ceea ce tr1ise cu Înv121torul: lacul, barca, primul pescuit, reauzi toate 
cuvintele Domnului 3i toate cuvintele pe care el i le spuse Domnului: „Ie3i 
în larg!”, „Dar pe cuvântul t1u …”, „Îndep1rteaz1-te de mine, c1ci sunt un 
p1c1tos!”, „De acum încolo vei 4 pescar de oameni!”, „Te veni numi Chefa”, 
„Porunce3te ca eu s1 vin la tine pe ap1!”, „Doamne, salveaz1-m1!”, „Tu e3ti 
Cristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu”, „Ferice de tine, Simone …”, „Înde-
p1rteaz1-te de mine, Satan1!”, „Ce frumos e s1 st1m aici”, „Pentru mine 3i 
pentru tine”, „De câte ori va trebui s1 iert?”, „Doamne, la cine vom merge?”, 
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„Nu-mi vei sp1la niciodat1 picioarele!”, „Îmi voi da via2a pentru tine”, „R1-
mâne2i aici 3i veghea2i cu mine”, „Simone, dormi?”, „Pune-2i spada înapoi 
în teac1; nu trebuie oare s1 beau potirul pe care Tat1l mi l-a dat?”, „Nu va 
cânta coco3ul, înainte ca tu s1 m1 4 renegat de trei ori!” …

Dar toate aceste propozi2ii, toate aceste evenimente, nu erau, în ochii 
lui Isus, decât o poveste de dragoste, 3i, pentru prima dat1, poate, Petru 
în2elese, ba mai mult, v1zu cât de mult îl iubise Isus, cât de prieten îi era. 
Cuvintele reneg1rii sale – „Nu-l cunosc pe acel om!” – r1sunau ca un ecou 
în ochii plini de iubire 3i de suferin21 ai Înv121torului, 3i reveneau în inima 
lui Simon ca sarea pe o ran1. Nu iubise niciodat1 cu adev1rat iubirea lui Isus, 
3i m1sur1 în propria inim1 toat1 singur1tatea, toat1 abandonarea unicului 
s1u Prieten 3i Tat1. Nu, nu Iudeii, nu Romanii îl r1neau pe Isus în noaptea 
aceea, ci el, Petru! Abandonul prietenilor e o ran1 mai amar1 decât ostilitatea 
du3manilor.

Acum Petru 3i-ar 4 dat cu adev1rat via2a pentru Domnul. Acum în2ele-
gea c1 era dispus s1 piard1 totul pentru El. 5i în clipa aceasta care nu se mai 
termina, Petru nu aduse nicio obiec2ie 3i accept1 darul neputin2ei, darul de 
a nu putea face nimic, darul e3ecului voin2ei proprii, harul neputin2ei iubirii 
sale. Simon, numit Petru, primi rana privirii ne-iubite a lui Isus 3i sim2i cum 
2â3ne3te în inima lui un izvor amar. 

Coco3ul cânt1. 
Isus nu mai era acolo.
Petru era deja afar1, v1rsând pentru Isus sângele lacrimilor sale».24

Ne na"tem pentru a cre"te

Dar atunci cum se poate ca întâlnirea care ne face s1 ne na3tem, 3i fa21 
de care suntem structural imaturi, la fel ca 4ecare copil care se na3te, cum se 
poate ca întâlnirea s1 creasc1, s1 ne fac1 s1 cre3tem, s1 ne maturiz1m? Dac1 
întâlnirea cu Isus nu ne-ar face s1 cre3tem, nu ne-ar duce dincolo de noi 
în3ine, dincolo de carapacea de nemul2umire în care lamentarea ne înc1tu-
3eaz1 propriul eu, la ce-ar mai 4 bun1 aceast1 întâlnire? Giussani, în aceast1 
m1rturisire scurt1, dar foarte intens1, a evenimentului lui Cristos în via2a sa, 
scoate imediat în eviden21 faptul c1 întâlnirea cu Isus care se demonstreaz1 
a 4 via2a vie2ii noastre este o na3tere c1reia, la fel ca oric1rei na3teri, îi ur-
meaz1 o cre$tere, urmeaz1 un drum, o transformare, o evolu2ie, o înv12are: 

24  M.-G. Lepori, Simone chiamato Pietro [Simon numit Petru, n. tr.], Cantagalli, Siena 2015, Cap. 
XIII, p. 84-86.
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«Via2a mea s-a ciocnit de Cristos tocmai pentru ca eu s" înv"!…»; «În El se 
însumeaz1 tot ceea ce mi-a3 putea dori, tot ceea ce caut, tot ceea ce sacri4c, 
tot ceea ce în mine se dezvolt" din iubire pentru cei al1turi de care m-a pus. 
[…] Cristos, via2a vie2ii, certitudine a destinului bun 3i companie pentru 
via2a de zi cu zi, companie familiar1 3i care în bine preschimbi: asta reprezint1 
e4cien2a Lui în via2a mea».25

Da, exist1 o e4cien21 a lui Cristos în via2a noastr1, 3i toat1 munca de 
convertire, de urmare, const1 în a l1sa ca aceast1 e4cien21 s1 ac2ioneze, ca 3i 
cum i-am permite Domnului s1 ne re-creeze, s1 remodeleze în noi noul 3i 
adev1ratul Adam, iar via2a noastr1, rela2iile noastre, aptitudinile noastre si 
fragilit12ile noastre sunt, ca s1 zicem a3a, argila acestuia, materia prim1 care, 
de la botez încoace, a fost pus1 în mâinile lui Cristos Pantocratorul, Dom-
nul c1ruia totul îi este cu putin21, al c1rui e4cien21 e total1 3i in4nit1, 3i care 
ne restaureaz1, ne reînnoie3te. 

«Iat1, eu fac noi toate lucrurile», spune Domnul în capitolul XXI al Apo-
calipsului.26 Face noi toate lucrurile începând cu noi, cu noi în3ine, mai ales 
cu noi, cu mine, cu inima mea atras1 la El pentru c1 de nimic altceva nu am 
nevoie decât de El.

Lui Petru, care a sim2it pân1 în extrema sa profunzime totala imaturitate 
a raportului s1u cu Cristos, atât de mult încât l-a renegat din pur1 la3itate, 
3i asta dup1 trei ani tr1i2i zi 3i noapte cu El!, [acestui Petru], ce-i va propune 
Domnul înviat pentru a-l conduce la extrema maturitate 3i autoritate re-
cunoscut1 a lui Petru cel descris în Faptele Apostolilor, un b1rbat care nu se 
teme s1-l m1rturiseasc1 pe Cristos în mijlocul pie2elor, în tribunale, în închi-
soare, la Ierusalim, în Antiohia, la Roma, pân1 la martiriu? Ce-i va propune 
cel Înviat lui Petru astfel încât s1-l conduc1 la o asemenea identi4care cu El 
încât s1 vindece bolnavii numai cu umbra sa?!27

Totul e rezumat 3i condensat în ultimul dialog dintre Isus 3i Petru în 
Evanghelia dup1 Ioan, capitolul 21,15-19, 3i acest dialog e cuprins tot în 
dou1 cuvinte ale lui Isus: «M1 iube3ti? – Urmeaz1-m1!». 5i urmându-l cu 
iubire pe Cristos prezent, întâlnirea cu El cre3te, ne face s1 cre3tem, devine 
rodnic1.

S1 ne amintim ceea ce citam ieri din scrisoarea lui don Giussani din 22 
februarie 2002: «A-l urma pe Cristos, a-l iubi în toate pe Cristos: este ceea ce 
trebuie s1 4e recunoscut ca tr1s1tur1 principal1 a drumului nostru».28

25  L. Giussani, A-!i da via!a pentru lucrarea Altuia, op. cit., p. 40-41; caractere italice propuse de noi.
26  Ap 21,5.
27  Cfr. Fapte 5,15.
28  Vezi aici, nota 4, p. 10.
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Marta, Marta!

S1 revenim la exemplul Martei, care ne înva21 foarte mult despre dinamica 
de convertire pe care o determin1 întâlnirea cu Unicul de care avem nevoie. 
Ce drum a început pentru ea în seara aceea? Ce impact au avut cuvintele lui 
Cristos pe care ea s-a retras s1 le mediteze în t1cere? La început poate s-o 4 
retras s1 bomb1ne, s1 bodog1neasc1, dar apoi, mai ales, s1 mediteze. Fiindc1 
acele cuvinte ale lui Isus aveau în sinea lor o duio3ie misterioas1, o tandre2e 
fa21 de ea pe care nu o mai tr1ise niciodat1.

«Marta, Marta, tu te îngrijorezei pentru o gr1mad1 de lucruri, îns1 de 
unul singur e nevoie.»29

Isus repet1 de dou1 ori numele ei. Ce aten2ie exprim1 fa21 de ea! Ce 
simt1! E 4x ca atunci când Dumnezeu l-a chemat pe Avram ca s1-i cear1 
s1-l sacri4ce pe Isac,30 sau când l-a strigat pe Moise din rugul aprins,31 adic1 
în momentele esen2iale ale istoriei mântuirii. Sau, e ca 3i când Cristos l-a 
strigat pe Saul din Tars, care se lansase cu totul în misiunea sa nebuneasc1 
de persecutor: «Saule, Saule, pentru ce m1 prigone3ti?».32 5i Marta se reg1-
se3te în fa2a Dumnezeului care te apuc1 exact în punctul în care ai impresia 
c1 de2ii via2a proprie, 3i tocmai în acel moment î2i cere s1 ai o preferin21 
pentru El. Avram, în clipa aceea, era sigur c1 de2ine propria descenden21 
pentru totdeauna. Moise îl întâlnea pe Dumnezeu în rugul aprins, 3i mai 
ales Saul era sigur c1 face ceea ce e cel mai corect 3i mai adev1rat, era sigur 
c1 face ceea ce un om poate face cel mai corect 3i mai adev1rat. 5i tocmai 
atunci, acolo unde 2i se pare c1 î2i posezi tu via2a, tocmai acolo, î2i cere s1 
ai o preferin21 pentru El. Ba mai mult, nu doar c1-2i cere acest lucru, ci 2i-l 
propune. 5i imediat are loc o atrac2ie misterioas1 în aceast1 autopropunere 
a lui Dumnezeu ca Totul vie2ii tale, ca Via2a vie2ii tale. Drept pentru care, 
Avram ascult1 chiar 3i când îi este propus s1-3i jertfeasc1 4ul; Moise î3i des-
cal21 sandalele 3i se apropie de rugul aprins; Saul se las1 condus ca un copil 
pentru a se încredin2a tocmai micu2ei comunit12i cre3tine din Damasc pe 
care el voia s-o distrug1.

Pentru Marta are loc aceea3i chemare, coborât1 la nivelul cotidianit12ii 
ei, dar e aceea3i chemare. Ce diferen21 de valoare poate exista între chemarea 
lui Avram sau Moise 3i cea a acestei femei pline de treburi la buc1t1rie, dac1 
chemarea vine de la acela3i Domn 3i Dumnezeu. Ba mai mult! A3 spune 

29  Lc 10,41-42.
30  Gen 22,1.
31  Exod 3,4.
32  Fapte 9,4.
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chiar c1 pentru Marta chemarea este 3i mai extraordinar1, 4indc1 cel Ve3nic 
nu o cheam1 din Cer sau dintr-un rug aprins, nici de pe muntele Sinai, ci e 
acolo, la ea acas1, a3ezat la ea în cas1, e acolo 3i vorbe3te, un om ca noi, care a 
sosit de pe drum obosit 3i transpirat, cu picioarele pline de praf, 3i care apoi 
va începe s1 m1nânce 3i s1 bea la fel ca noi. Asta e ceva mult mai extraordi-
nar decât tu43ul aprins; mai extraordinar decât muntele Sinai care fumeg1 3i 
tremur1, 3i te face s1 tremuri. Cum a spus Isus referindu-se la Botez1torul: 
«Dar cel mai mic din împ1r12ia cerurilor e mai mare decât el».33 Suntem 
mai mari pentru c1 e mai extraordinar1 propunerea pe care Dumnezeu ne-o 
face prin Fiul întrupat, e mai extraordinar1 propunerea a3a cum ne-o face 
Dumnezeu prin Fiul întrupat, pe care ne-o face deci în trup, în cotidianita-
tea existen2ei noastre umane. Buc1t1ria Martei, ca la început c1m1ru2a sau 
pe3tera Fecioarei Maria de la Nazaret, sunt un loc mai sacru decât stejarul 
din Mamvri pentru Avram, decât muntele Sinai pentru Moise, decât Oreb 
a lui Ilie. Fiindc1 niciodat1 Dumnezeu nu fusese atât de prezent ca în Isus 
Cristos. «5i Cuvântul s-a f1cut trup 3i a venit s1 locuiasc1 printre noi»,34 a 
venit la propriu, ca s1-3i ridice tab1ra, ca s1-3i ridice cortul în mijlocul nos-
tru, ca s1-3i pun1 cortul în mijlocul nostru, ca s1 ne întâlneasc1 de aproape, 
în mod familiar, în cadrul vie2ii noastre, 3i oferinu-ne astfel prin Sine, cu o 
simplitate dezarmant1, totalitatea pentru care e f1cut1 inima omului, care 
alc1tuie3te inima 4ec1rui om al istoriei umane.

Marea decizie

Când cineva e surprins de acest lucru, de acest eveniment, ca Marta în seara 
aceea de cuvintele lui Isus, ce se întâmpl1? Ce trebuie s1 fac1? Ce reac2ie i 
se cere libert12ii provocate 3i atrase de o propunere atât de abundent1 de 
plin1tate din partea lui Dumnezeu?

5i pentru Marta începe atunci un drum, o urmare. Cel Ve3nic i-a revelat 
c1 El este Totul nu doar în Sine (asta o 3tiu 3i p1gânii!), ci pentru ea, tocmai 
pentru ea – «Marta, Marta!» –, la fel ca pentru Maria 3i Laz1r, ca pentru 
Petru 3i pentru ceilal2i apostoli. Isus e Totul tocmai pentru ea!

Dar când Cristos ni se reveleaz1 ca Unicul necesar, ca Unicul de care 
avem nevoie, asta ne cere înainte de toate o decizie. Fiindc1 dac1 asta e 
adev1rat, c1 numai de El am nevoie, atunci nu m1 mai pot desprinde de 
El. Dac1 asta e adev1rat, atunci nu pot s1 nu veri4c asta. Dac1 n-a3 face-o, 

33  Mt 11,11.
34  In 1,14.
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dac1 n-a3 veri4ca faptul c1 El mi se d1 mie cu tot ceea ce am eu nevoie, 
f1cându-m1 s1 percep asta cu rezonan2a misterioas1 pe care privirea Sa, 
vocea Sa, cuvintele Sale m1 fac s1 o simt în inim1, dac1 n-a3 veri4ca asta, 
m-a3 tr1da pe mine însumi, a3 tr1da toat1 setea de fericire, de adev1r, de 
frumuse2e, de iubire cu care inima mea m1 fr1mânt1 chiar de la na3tere, 
3i poate chiar înainte de a m1 4 n1scut. Dac1 nu a3 veri4ca totalitatea 
lui Cristos pentru mine, toat1 via2a mea a3 tr1i cu o umbr1 de triste2e, 
triste2ea tân1rului bogat,35 descris1 în toate Evangheliile sinoptice 3i mai 
ales în Marcu 10, o umbr1 care ar face totul gri, toate avu2iile mele, tot 
ceea ce înainte r1mânea deschis spre o dorin21 de plin1tate, dar care acum 
devine numai sufocare a dorin2ei inimii mele, ca un mormânt în care m1 
las îngropat de viu.

Înainte s1-l întâlneasc1 pe Isus 3i s1-i spun1 «nu», bog12iile 3i jusete2ea 
moral1 a tân1rului bogat (care spunea cu adev1rat: «Am respectat toate po-
runcile, ce-mi lipse3te?») întrupau dorin2a sa de via21 ve3nic1, erau cumva 
îndreptate spre Cristos, strigau insu4cien2a lor de a satisface setea inimii 
sale, drept pentru care erau ni3te avu2ii 3i ni3te virtu2i care-l propulsau spre 
un punct misterios pe care inima îl intuia, dar al c1ror chip era înc1 mis-
terios, pentru c1 nu-l întâlnise înc1. Pân1 în ziua aceea, bog12iile, talentele 
3i virtu2ile morale ale acestui tân1r nu erau închise, nu frânau, ci propulsau 
setea inimii spre ceva in4nit. Dar apoi a avut loc întâlnirea, privirea plin1 
de iubire a lui Isus fa21 de el, 3i 3i lui Isus i-a zis, cu alte cuvinte decât cele 
adresate Martei, dar e acela3i lucru: «Numai eu î2i pot 4 su4cient! Numai de 
mine are nevoie inima ta!». 5i Isus nu f1cea nimic altceva decât s1-l fac1 pe 
tân1rul bogat s1 observe c1 la averile lui, la talentele lui 3i la virtu2ile lui nu 
trebuia s1 renun2e pentru c1 deveniser1 ceva r1u, ni3te defecte sau ni3te vicii, 
ci pur 3i simplu pentru c1 î3i atinseser1 scopul, des1vâr3irea, în întâlnirea 
cu Cristos. De acum, î3i împliniser1 misiunea de a-l face s1-3i doreasc1 o 
împlinire pe care nici nu le garantau acestea 3i nici nu le produceau acestea. 
Tragedia acestui tân"r a fost aceea de a nu # urmat. Nu a fost aceea de a nu 
4 fost în stare s1-3i lase lucrurile. A fost aceea de a nu-l 4 urmat pe Cristos, 
de a nu 4 r1mas cu El, de a nu-l 4 recunoscut cu adev1rat ca unicul lucru 
de care avea nevoie. 

A tr"it întâlnirea, dar nu a îmbr"!i$at urmarea. Întâlnirii, care avusese 
loc cu adev1rat (altminteri, de ce ar 4 plecat atât de trist?!), nu i-a urmat8– 
scua2i jocul de cuvinte – urmarea. A nu-l urma pe Cristos nu înseamn1 c1 
întâlnirea n-a avut loc; înseamn1 c1 întâlnirea n-a fost continuat1, a fost 
avortat1, nu a devenit comuniune cu Isus, nu a devenit familiaritate cu El, 

35  Mc 10,17-22.



Sâmb"t" diminea&a

31

prietenie; nu a devenit un drum cu El. Triste2ea, aceea urât1, aceea care ne 
sufoc1 inima, este dezam1girea inimii noastre care întrez1re3te plin1tatea, 
satisfac2ia celei mai profunde dorin2e a ei, 3i noi i-o smulgem (în sine, e o 
triste2e bun1 3i asta, 4indc1 e bun1 în esen21, e adev1rat1 în esen21). E ca 
3i cum am smulge un nou n1scut din bra2ele mamei sale: copilul î3i pierde 
dorin2a de a tr1i, de a cre3te, de a înainta pe drumul vie2ii.

E ca $i cum libertatea s-ar disocia de dorin!a inimii. Aceasta este adev1-
rata dram1 a tân1rului bogat 3i a tuturor celor care, întâlnindu-l pe Cris-
tos, nu îl urmeaz1. Nu spun c1 întâlnindu-l pe Cristos nu devin imediat 
sfin2i, ci c1 nu r1mân prin3i de El, chiar 3i cu toate p1catele lor, chiar 3i 
cu toate bog12iile de care nu reu3esc s1 se desprind1. Dar cel pu2in r1mân 
ata3a2i de El. E ca 3i cum libertatea s-ar disocia de dorin2a inimii. Inima 
întâlne3te, dore3te, vrea s1 îmbr12i3eze … dar libertatea, sau ceea ce ne 
gândim noi c1 este libertatea noastr1, datorit1 unui calcul incon3tient de 
sine, datorit1 unei frici provocate de ni3te închipuiri, de ni3te proiec2ii 
false, spune nu, împiedic1 îmbr12i3area. Atunci, aceast1 fals1 libertate, 
prizonier1 în ea îns13i, târ13te dup1 sine inima-copil care era pe punctul 
de a-l îmbr12i3a pe Isus, impunându-i cu autoritate, în mod despotic, 
alte c1i spre alte împliniri, care se vor revela a fi toate false, atât c1ile cât 
3i împlinirile. 

P!stori de via#!

Cu mul2i ani în urm1, în 20 februarie 1995, m-am a6at lâng1 patul de 
agonie al Episcopului Eugenio Corecco – preotul care, întâlnindu-l pe don 
Giussani pe vremea când era un tân1r profesor, a introdus Comunione e 
Liberazione în Elve2ia – al1turi tocmai de don Giussani, care venise în ziua 
aceea s1-l viziteze pentru cea din urm1 dat1.36 Voia s1 revin1, dar monseni-
orul Corecco a murit nou1 zile mai târziu. Cum Eiscopul, sedat datorit1 
durerilor puternice, nu reu3ea s1 stea treaz, o or1 întreag1 am vorbit cu don 
Giussani despre via21, despre moarte, despre limit1, despre caritate, despre 
toate. Poate c1 a fost ora, sau cu siguran21 a fost ora cea mai intens1 din via2a 
mea, 4ind în prezen2a acestor doi s4n2i prieteni 3i p1rin2i, în fa2a spectaco-
lului comuniunii lor la hotarul dintre via21 3i moarte, dintre via2a p1mân-
teasc1 3i via2a cea ve3nic1. Atunci când Episcopul Eugenio s-a scuzat datorit1 
somnolen2ei sale spunând: «Scuza2i-m1, azi mi-e chiar greu», don Giussani 

36  A. Moretti, Eugenio Corecco: la grazia di una vita [Eugenio Corecco: harul unei vie!i, n. tr.], Canta-
galli-Eupress FTL, Siena-Lugano 2020, pp. 295-296.
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a spus: «Este experien2a limitei. Dar limita e învins1. Cristos a învins nimi-
cul!». 5i, în timp ce Corecco readormea, don Gius îmi spuse, uitându-se 
4x la prietenul nostru a6at la cap1tul vie2ii, c1 pentru el, pagina cea mai 
impresionant1 din toat1 Biblia, era primul capitol al C1r2ii În2elepciunii, 3i 
c1 îl impresiona mai ales sfâr3itul, unde se spune c1 omul alege moartea, de3i 
Dumnezeu alege via2a pentru el: «Dumnezeu nu a f1cut moartea / 3i nu se 
complace de pieirea celor vii. / C1ci el a creat toate ca s1 existe, / genera7iile 
lumii sunt salutare: / nu este în ele venin al ruin1rii / 3i nici st1pânirea locu-
in7ei mor7ilor pe p1mânt. / C1ci dreptatea este nemuritoare. / Cei nelegiui7i 
au chemat [moartea] cu mâinile 3i prin cuvintele lor, / considerând-o prie-
ten1, s-au consumat pentru ea / 3i au încheiat alian71 cu ea, / pentru c1 sunt 
vrednici s1 4e de partea ei».37

Pare a 4 fotogra4a marii culturi dominante a lumii de azi, prieten1 cu 
moartea, care dore3te moartea ca 3i cum i-ar 4 prieten1, ca 3i cum ar 4 o 
împlinire a vie2ii. Este verdictul plin de am1r1ciune pe care-l exprim1 Psal-
mul 48 despre cei care tr1iesc pentru a câ3tiga lumea întreag1 f1r1 s1 as-
culte adev1rata dorin21 a su6etului, a inimii: «moartea va 4 p1storul lor».38

I-am zis, atunci, lui don Giussani, c1 asta m1 f1cea s1 m1 gândesc la o 
fraz1 adresat1 de Isus Iudeilor, o fraz1 plin1 de triste2e, ca atunci când a plâns 
peste Ierusalim: «Voi nu vre2i s1 veni2i la mine ca s1 ave2i via21 ve3nic1».39

5i acolo, în privirea acestui b1trân p1rinte, fragilizat deja 3i el de boal1, 
dar foarte plin de via21 în inim1 3i spirit, am v1zut 3i am în2eles ce anume 
este caritatea. Caritatea acelor doi b1rba2i pe care-i aveam în fa2a mea, 3i a 
tuturor acelora pe care, în via2a mea, i-am putut recunoa3te ca prieteni 3i 
p1stori de via21, nu de moarte. Caritatea universal1 a tuturor Papilor care 
ne-au fost da2i pân1 la Francisc. Caritatea p1storilor care în fa2a 4ec1rui om, 
a întregii umanit12i, în fa2a culturii care urmeaz1 moartea, 4indc1 e condus1 
de mercenari care nu dau doi bani pe oi, a p1storilor care nu se resemneaz1, 
nu cedeaz1 în fa2a lingu3elilor mor2ii, nu accept1, cum spune Cartea În2e-
lepciunii, s-o aib1 ca prieten1. Sunt p1stori, sunt p1rin2i, sunt mame care 
mai degrab1 mor decât s1 renun2e la a 4 p1stori de via21, p1stori care conduc 
la via21, care conduc la Cristos pentru ca to2i s1 poat1 avea via21 în El, 3i s-o 
aib1 din plin. «Eu am venit ca s1 aib1 via21 3i s-o aib1 din bel3ug», spune 
Bunul P1stor în Ioan 10,10.

37  În2 1,13-16.
38  Ps 49 (48),15.
39  In 5,40.
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În marea dram! a umanit!#ii

Aceasta e marea dram1 a umanit12ii în care suntem chema2i 3i noi s1 deci-
dem, noi, în primul rând, con3tient, 3i noi 3i pentru ceilal2i, ca ni3te nevred-
nici dar reali protagoni3ti ai unei iubiri pentru om, ai unei pasiuni pentru 
om, pasiune care este în întregime a lui Cristos. Drama cea mare este c1 
Via2a exist1, a venit, e aici, o putem întâlni, dar putem decide s1 nu mergem 
la ea, putem s1 nu decidem s1 mergem la ea, putem s1 n-o urm1m, s1 nu 
accept1m propunerea pe care totu3i inima o recunoa3te fascinant1, ca unicul 
lucru de care are nevoie.

Atunci, alegerea vital1, pentru to2i, oricare ar 4 starea de via21 sau forma 
voca2ional1, alegerea vital1 este între a tr1i cu Cristos sau f1r1 El, între a tr1i 
urmându-l pe Cristos sau a tr1i îndep1rtându-ne de El.

Aceast1 alegere vital1 nu e alegerea unei „voca2ii deosebite”, cum se spu-
ne. Este decizia fundamental" a cre$tinismului, este alegerea ce i se cere 4e-
c1rui botezat, într-o mie de feluri, chiar într-un miliard de feluri, dup1 câte 
feluri de b1rba2i 3i femei exist1. Pentru c1 este vorba de însu3i Cristos, de 
ceea ce Cristos este în Sinea lui pentru noi. Este o decizie în fa2a 4in2ei, în 
fa2a Fiin2ei celei mai 4in2e care exist1, în fa2a lui «EU SUNT» care i s-a re-
velat lui Moise pe muntele Sinai, dar, cum spuneam, care a devenit prezen21 
cotidian1 în Cristos care vine s1 ne spun1: «EU SUNT CU VOI în toate 
zilele vie2ii voastre [deci 3i azi, 30 aprilie 2022, aici sau acolo unde se a61 
4ecare dintre voi], pân1 la sfâr3itul lumii»!40 E impresionant c1 Evanghelia 
dup1 Matei se termin1 a3a, cu aceste cuvinte, pentru c1 înseamn1 c1 Evan-
ghelia nu se termin1 niciodat1, continu1 în 4ecare zi, pân1 la sfâr3itul lumii!

Dar ceea ce este Isus în sinea lui, acel EU SUNT al lui Isus Cristos, de-
venind om, tr1ind ca om, murind pe cruce, înviind din mor2i, e totul pentru 
noi, e totul pentru a ne salva, e totul pentru a ni se d1rui nou1 ca Cel de care 
avem absolut1 nevoie, ca Cel care r1spunde la toat1 nevoia inimii noastre, a 
vie2ii noastre, a rela2iilor noastre, a muncii noastre, a mânc1rii pe care o g1-
tesc ca Marta, a nop2ii de pescuit inutil pe care, la fel ca Petru, am avut-o cu 
colegii mei … Cristos ni se d1ruie3te ca 4ind singurul care r1spunde întregii 
nevoi a umanit12ii noastre.

Întâlnirea cu Cristos ofer1 3i propune asta, adic1 totul. Atunci, libertatea 
e pus1 în situa2ia de a-l alege pe Cristos, o alegere care nu se limiteaz1 la 
cuvintele sale, la doctrina sa, la exemplul s1u de urmat, la iubirea sa pentru 
s1raci, la miracolele pe care le poate face, la tot ceea ce vre2i voi. Alegerea lui 
Cristos înseamn1 a-l alege pe El în totalitatea Persoanei sale, adic1 alegerea 

40  Mt 28,20.
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Lui prezent, a Lui care cere s1 4e prezent în toat1 via2a mea, care cere, adic1, 
s1 4e primit.

«Iat1, eu stau la u31 3i bat! Dac1 cineva ascult1 glasul meu 3i-mi deschide 
u3a, voi intra la el 3i voi sta la mas1 cu el 3i el cu mine.»41

Dac1 am 4 con3tien2i de ce anume înseamn1 asta, dac1 am 4 con3tien2i 
c1 aceste cuvinte ale lui Cristos din Apocalips nu sunt o iconi21 frumoas1 
3i pioas1, ci descrierea real1 a raportului s1u cu noi, cu mine … ar trebui 
s1 tremur1m la gândul c1 neglij1m atât de mult o astfel de ofert1, care este 
oferta a toate, a Tot, care st1 la u3a mea, ca un cer3etor care vine s1 ne cear1 
ceva bani, când de fapt vine s" ne cear" s" ne dea via!a, s1 dea împlinire ini-
mii noastre 3i la tot ceea ce alc1tuie3te, 2ese, fr1mânt1 existen2a mea, pân1 la 
cel mai mic 4r de p1r de pe capul meu.

Slav1 Domnului, suntem crea2i în timp, nu suntem îngeri care, da-
torit1 unei decizii gre3ite 3i orgolioase de o clip1, devin demoni pentru 
totdeauna. 5i atunci, Domnul ne permite s1 facem 3i s1 refacem alegerea, 
ne permite s1 decidem 3i s1 redecidem continuu, s1 reînnoim continuu 
alegerea. El 3tie c1 dac1 nu-i deschidem u3a, tr1im f1r1 sens, f1r1 Via2a 
vie2ii noastre, 3i la asta El nu se resemneaz1, revine mereu s1 ne caute, 
revine mereu ca s1 bat1 la u31… Eu sunt sigur c1 tân1rul bogat era sfântul 
Marcu însu3i, care s-a convertit, care a revenit la Isus, pentru c1 Isus nu s-a 
resemnat s1-l vad1 plecând a3a. De fapt, imediat dup1 episodul tân1rului 
bogat Isus fuge la Patimi, pentru c1 vrea s1-l salveze pe el, a3a cum vrea s1 
salveze 4ecare om.

Îns1, cine r1mâne, cine începe de bine de r1u s1-l urmeze, s1 vrea s1 
r1mân1 ata3at de El la 4ecare pas al vie2ii, cre3te! Cre3te în via21, cre3te în 
umanitatea sa, cre3te în tot ceea ce prezen2a lui Cristos face s1 4e diferit, mai 
frumos, mai bucuros, mai intens, mai matur, mai bun 3i mai umil, mai cura-
jos, mai capabil de tandre2e, de pace, sau mai capabil de curajul de a a4rma 
cu decizie adev1rul, dreptatea, de a-l a4rma pe El, pân1 la a muri pentru 
El. Cine r1mâne 3i-L urmeaz1 cre3te în acea s4n2enie care este plin1tatea de 
umanitate pe care prezen2a 3i iubirea lui Cristos o face posibil1 tuturor, în 
orice stare de via21, în orice împrejurare. Nu exist1 nimic omenesc pentru 
care Cristos s1 nu 4 venit s1 ofere mântuire 3i împlinire. De asta avem nevoie 
numai de El.

5i ce mirare s1 vedem aceast1 cre3tere de umanitate adev1rat1 printre noi. 
Ce uimire 3i mai mare s1 ne vedem pe noi în3ine schimba2i, schimba2i toc-
mai în prietenia cu El, chiar dac1 mizeria r1mâne, 3i poate odat1 cu timpul 3i 
cu vârsta cre3te. Pentru c1 adev1rul uman al sfântului e atât de adev1rat, atât 

41  Ap 3,20.
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de bazat pe Cristos, încât nu e important pentru el s1 continue îndelung, 3i 
poate pentru totdeauna, s1 convie2uiasc1 cu propriile fragilit12i, sl1biciuni 
3i chiar p1cate. Sfântul tr1ie3te cu adev1r chiar 3i propriul p1cat, se s4n2e3te 
chiar 3i prin propriul p1cat – poate spun o erezie; dar o spune 3i Papa! –, ca 
Petru care plânge cu am1r1ciune. Deoarece consisten2a s4n2eniei cre3tine 
nu rezid1 în noi, nu se a61 în om, nu se a61 în sfânt. Consisten2a s4n2eniei 
const1 în ata3amentul fa21 de un Altul, 3i totul provine de la El, totul subzis-
t" în El, a3a cum exprim1 sfântul Paul în cântul primului capitol al epistolei 
sale c1tre Coloseni. 

«Toate au fost create prin el 3i pentru el. El este mai înainte de toate 3i 
toate subzist1 în el. 5i el este capul trupului, al Bisericii; el este începutul, 
primul n1scut dintre cei mor7i [Cristos, via2a vie2ii!], ca s1 4e el cel dintâi 
în toate, pentru c1 în el i-a pl1cut lui Dumnezeu s1 fac1 s1 locuiasc1 toat1 
plin1tatea [întregului univers, dar mai ales a inimii mele, a inimii Martei, 
a inimii tuturor] 3i prin el s1 reconcilieze toate pentru sine [de la treburile 
împr13tiate ale Martei, la raportul cu sora ei, pân1 la r1zboiul din Ucraina, 
pân1 la raportul dintre ru3i 3i ucraineni], f1când pace [cât de dens1 este 
semni4ca2ia acesui termen azi!] prin sângele crucii sale, prin el, 4e între cele 
de pe p1mânt, 4e între cele din ceruri.»42

Totul se reune"te în urma lui Cristos

Dar acest rol cosmic, universal al lui Cristos, e ca 3i cum ar trebui s1 înceap1 
de la buc1t1ria Martei, de la barca lui Petru, de la banca perceptorului de 
taxe a lui Matei, a3a cum a început mai întâi de la casa Mariei din Nazaret, 
de la atelierul sfântului Iosif, de la staulul din Betlehem pentru p1stori … 
Toat1 aceast1 recompunere a universului începe în mod misterios, vrea s1 
înceap1 odat1 cu alegerea Sa, a Cuvântului lui Dumnezeu, din partea mea, a 
noastr1, s1 înceap1 prin întâlnirea cu 4ecare dintre noi 3i cu condi2ia ca dup1 
întâlnire s1 urmeze abandonarea fa21 de atractivitatea sa, ca la întâlnire s1 
se reac2ioneze cu o abandonare fa21 de atractivitatea sa care te face s1 decizi 
mereu din nou s1 r1mâi cu Cristos, pas dup1 pas, circumstan21 dup1 cir-
cumstan21, întâlnire dup1 întâlnire, tr1dare dup1 tr1dare, astfel încât toat1 
via2a devine o caravan1 de rela2ii, de momente, de gesturi 3i experien2e care 
se reunesc în urma lui Cristos, care-l urmeaz1 pe Isus, pentru c1-L urmeaz1 
inima, pentru c1 inima a auzit chemarea fundamental1 3i su4cient1 pentru 
a justi4ca orice alt1 alegere, orice alt1 renun2are, orice posibil sacri4ciu sau 

42  Col 1,16-20.
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îmbr12i3are: «Marta, Marta, numai eu î2i sunt necesar, numai eu dau împli-
nire in4nit1, etern1, dorin2ei inimii tale!».

Aceast1 urmare dilat1 eul. Sfântul Benedict vorbe3te despre aceast1 ma-
turizare la începutul Regulii astfel încât c1lug1rii care o vor urma s1 în2eleag1 
c1 toat1 disciplina pe care aceasta o presupune, tot efortul de convertire pe 
care-l va pretinde, totul este în vederea unei cre3teri a persoanei în capacita-
tea ei de a-i iubi cu libertate pe Dumnezeu 3i pe fra2i, 3i pentru a primi astfel 
dilatarea inimii pe care Cristos o promite 3i o ofer1 celor care-l urmeaz1.

Scrie sfântul Benedict: «Avem, a3adar, de întemeiat o 3coal1 a slujirii 
Domnului». Creeaz1 ni3te comunit12i în care s1-i înve2e pe oameni s1-l slu-
jeasc1 3i, mai ales, s1-l urmeze pe Domnul. «N1d1jduim ca prin aceasta s1 nu 
impunem nimic prea aspru sau prea împov1r1tor. Dac1, îns1, s-ar întâmpla 
s1 întâlne3ti ceva mai mult1 stricte7e [ca 3i cu copiii … uneori e nevoie de 
severitate dac1 vrem s1 creasc1], dup1 cum ar cere dreptatea, pentru îndrep-
tarea patimilor ori pentru p1strarea dragostei, s1 nu p1r1se3ti cuprins de 
spaim1 calea mântuirii [ca tân1rul bogat], care nu poate 4 decât strâmt1 la 
început. Îns1 o dat1 ce înaint1m în via7a c1lug1reasc1 3i în credin71 [adic1 
în urmarea lui Cristos], inima se l1rge3te prin dulcea7a nespus1 a iubirii 3i 
[ajungem s1] alerg1m pe calea poruncilor lui Dumnezeu.»43 Cine r1mâne, 
cine urmeaz1, pas dup1 pas, la un moment dat î3i d1 seama c1 alearg1, c1 are 
energia de a alerga, 4indc1 are o inim1 l1rgit1 de blânde2ea nespus1 a iubirii, 
a carit12ii, pentru c1 se simte iubit. 

Un eu umil "i cert

Atunci când citim episodul învierii lui Laz1r, în capitolul 11 al sfântului 
Ioan – scen1 care s-a desf13urat evident dup1 cea povestit1 de Luca, poate 
la vreo doi ani dup1 –, ceea ce impresioneaz1 este c1 reg1sim o Marta, cu 
siguran21 caracterizat1 de temperamentul ei dintotdeauna, dar cu un «eu» 
in4nit mai matur, mai arz1tor 3i mai potolit decât într-o vreme.

«Când a venit Isus, a a6at c1 era deja de patru zile în mormânt. Betania 
era aproape de Ierusalim, cam la cincisprezece stadii. 5i mul7i iudei veniser1 
la Marta 3i Maria s1 le consoleze pentru fratele lor. Când a auzit c1 a venit 
Isus, Marta i-a ie3it în întâmpinare. Maria îns1 st1tea în cas1 [nimic nu s-a 
schimbat, din punct de vedere psihologic au r1mas acelea3i: una lucreaz1 3i 
cealalt1 st1]. A3adar, Marta i-a spus lui Isus: „Doamne, dac1 ai 4 fost aici, 
fratele meu nu ar 4 murit! Îns1 3i acum 3tiu c1 tot ce vei cere de la Dum-

43  RB Prolog 45-49.
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nezeu, Dumnezeu î7i va da”. Isus i-a spus: „Fratele t1u va învia”. Marta i-a 
zis: „5tiu c1 va învia la înviere, în ziua de pe urm1”. Isus i-a spus: „Eu sunt 
învierea 3i via7a. Cel care crede în mine, chiar dac1 moare, va tr1i; 3i oricine 
tr1ie3te 3i crede în mine nu va muri în veci. Crezi tu aceasta?”. Ea, r1spun-
zând, a zis: „Da, Doamne; eu am crezut c1 tu e3ti Cristos, Fiul lui Dumne-
zeu, cel care vine în lume”. Dup1 ce a spus ea aceasta, s-a dus 3i a chemat-o 
pe sora ei, Maria, spunându-i în tain1: „Înv171torul este aici 3i te cheam1”.»44

Ce contrast armonios între Marta din episodul lui Luca 3i cea din scena 
men2ionat1 mai sus! «Contrast», 4indc1 e evident c1 aceast1 femeie a f1cut 
un parcurs imens de urmare a lui Cristos, de convertire provocat1 de prima 
întâlnire. Dar «contrast armonios» pentru c1 e la fel de evident 3i c1 e aceea3i 
femeie 3i c1 transformarea, convertirea eului ei, cre3terea inimii ei nu a fost o 
s1ritur1 în afara umanit12ii ei, ci un drum al umanit12ii ei, al temperamen-
tului ei, al raporturilor ei, inclusiv al defectelor ei.

Astfel încât, primele cuvinte pe care i le spune lui Isus sunt aproape un 
repro3, ca data trecut1: «Doamne, dac1 tu ai 4 fost aici, fratele meu n-ar 4 
murit!». Dar e cu totul diferit. Fiindc1 e un repro3 blând, plin de cerere, plin 
de m1rturisire a faptului c1 într-adev1r doar Isus îi era necesar lui Laz1r, doar 
Isus le era necesar lor. 5i apoi, e ca 3i cum Marta s-ar corecta imediat, ca 3i 
cum ar traduce imediat repro3ul voalat tocmai într-un act de credin21 care, 
f1r1 nicio urm1 de preten2ie sau moft, cere 3i cer3e3te totul de la Cristos, cu 
o certitudine pe care înainte n-o avea: «Îns1 3i acum 3tiu c1 tot ce vei cere 
de la Dumnezeu, Dumnezeu î7i va da». Ce for21 are un «eu» care spune «Eu 
3tiu» nu pentru a a4rma cu arogan21 propria capacitate, 3tiin21, competen21, 
ci a Altuia. Marta spune «eu» într-o total1 încredin2are în Cristos, 3i în plus 
e con3tient1 c1 inclusiv «eu»-l lui Isus este cu totul bazat pe încredin2area în 
Tat1l, 3i de aceea este un «eu» sigur, e un punct de certitudine 3i pentru ea, 
3i pentru noi. Ce con3tiin21 mare 3i matur1 are Marta despre sine 3i despre 
Cristos a4rmând c1 prezen2a lui Isus este prezen2a Tat1lui, c1 iubirea lui Isus 
este iubirea Tat1lui, c1 ceea ce face Isus este ceea ce face Tat1l. Eul Martei, 
eul m1runt 3i am1rât al Martei, m1rturise3te cu total1 transparen21 Eul lui 
Cristos, modul în care Isus spunea «Eu», 3tiindu-se total de4nit, etern de4-
nit, de raportul de iubire cu Tat1l în Spiritul Sfânt. 

În fa2a unui «eu» atât de umil 3i de cert – asta e ceea ce ne fascineaz1 la 
s4n2i, dar 3i la numeroasele persoane printre noi: umilin2a 3i certitudinea, 
unite de iubirea pentru Cristos – în fa2a unui «eu» atât de umil 3i de cert 
Isus se simte liber s1 se reveleze complet, s1-i manifeste Martei toat1 natura 
sa divin1, for2a sa divin1. M1re2ia unui «eu» stabilit în credin21, cu umilin21 

44  In 11,17-28.
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3i încredere, rezid1 în faptul c1 acesta îi permite Domnului s1-3i manifeste 
total propriul «EU SUNT», s1 arate ce anume înseamn1 cu adev1rat c1 doar 
El ne este necesar. Pozi2ia Martei îi permite lui Cristos s1 se manifeste în 
toat1 m1re2ia 3i tandre2ea 4in2ei sale. 

Pas dup! pas la o credin#! total!

«Isus i-a spus: „Fratele t1u va învia”. Marta i-a zis: „5tiu c1 va învia la înviere, 
în ziua de pe urm1”. Isus i-a spus: „Eu sunt învierea 3i via7a. Cel care crede 
în mine, chiar dac1 moare, va tr1i; 3i oricine tr1ie3te 3i crede în mine nu va 
muri în veci. Crezi tu aceasta?”. Ea, r1spunzând, a zis: „Da, Doamne; eu am 
crezut c1 tu e3ti Cristos, Fiul lui Dumnezeu, cel care vine în lume”.»45

Isus o conduce pe Marta, pas dup1 pas, la o credin21 total1. Îmi aduc 
aminte c1 „p1rintele” meu, monseniorul Corecco, spunea înainte s1 moar1 
c1 el cerea un singur har: acela de a muri cu o credin21 total1. Isus o conduce 
pe Marta, pas dup1 pas, la o credin21 total1. E ca o mam1 care-i sugereaz1 
copilului o jum1tate de cuvânt astfel încât acesta s1 înve2e s1-l completeze, 
s1-3i aduc1 aminte întreg cuvântul, ca s1 înve2e s1 se exprime el însu3i, nu ca 
un papagal, ci ca cineva care 3tie s1-3i exprime «eu»-l ca «eu», ca identitate, 
ca libertate care se a4rm1. Dac1 mama i-ar spune tot cuvântul, copilul ar 
repeta ca un papagal, în schimb îi spune jum1tate de cuvânt astfel încât s1 
se declan3eze în copil con3tientizarea c1 el este cel care spune cuvântul, c1 el 
este cel care descoper1 c1 se exprim1. 5i urmând cu 4delitate, ca 3i cum se 
recit1 r1spunsurile din catehism – «5tiu c1 va învia la înviere, în ziua de pe 
urm1» [r1spuns foarte corect, impecabil, dar Cristos o conduce mai departe, 
sau, mai bine: îi reveleaz1 c1 credin2a ei în El merge chiar dincolo de cre-
din2a tradi2ional1 a Israelului] –; urmând cu 4delitate, ochi în ochi cu Isus, 
cu inima care tinde spre Isus, Marta prime3te revelarea a toate, a tot ceea ce 
a început s1 întâlneasc1 în urm1 cu doi ani acas1 la ea, cu ocazia renumitei 
seri a izbucnirii: «Eu sunt învierea 3i via7a. Cel care crede în mine, chiar dac1 
moare, va tr1i; 3i oricine tr1ie3te 3i crede în mine nu va muri în veci».

S1 ne amintim cuvintele lui don Giussani: «Cristos, via2a vie2ii, certitu-
dine a destinului bun 3i companie pentru via2a de zi cu zi, companie fami-
liar1 3i care în bine preschimbi: asta reprezint1 e4cien2a Lui în via2a mea».46

«Eu sunt învierea 3i via7a. Cel care crede în mine, chiar dac1 moare, va 
tr1i; 3i oricine tr1ie3te 3i crede în mine nu va muri în veci.»

45  In 11,23-27.
46  Vezi aici nota 19, p. 23.
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De asta, numai de asta avem nevoie, au to2i nevoie. Acesta e singurul 
lucru necesar. Avem nevoie de o via21 care s1 ne învie din moarte, din 4ecare 
moarte, din 4ecare chip pe care moartea 3i r1ul îl iau în via2a personal1, în 
familie, în comunitate, în lumea întreag1. Tot restul sunt miile de lucruri 
care ne preocup1 3i ne îngrijoreaz1 f1r1 s1 4e necesare, pentru c1 nu r1spund 
niciodat1 nevoii adev1rate a inimii, a 4ec1rei inimi.

Nici chiar via2a de pe acest p1mânt nu ne e cu adev1rat necesar1, pentru c1 
ea este teatrul în care se percepe nevoia inimii, dar nu este ea cea care satisface 
aceast1 nevoie. Laz1r nu va 4 satisf1cut de cei câ2iva ani pe care-i va tr1i dup1 
înviere. Nu avem nevoie s1 nu murim, sau s1 supravie2uim: avem nevoie, 
cum îi spune Isus Martei, s1 nu murim în ve3nicie, adic1 avem nevoie de via2a 
etern1, de acea via21 pe care numai Cristos ne-o poate da, care numai Cristos 
este pentru noi. Acum Isus îl va învia pe Laz1r la via2a lui Laz1r, dar Laz1r nu 
e creat, dorit 3i iubit de Dumnezeu numai pentru asta. Niciunul dintre noi 
nu e dorit 3i iubit de Tat1l numai ca s1 tr1iasc1 o via21 mai mult sau mai pu2in 
lung1. Suntem crea2i de El pentru El, de Dumnezeu pentru Dumnezeu, 3i 
inima nu a61 pace pân1 nu se odihne3te în comuniunea etern1 a vie2ii care e 
Cristos, în Sânul Tat1lui, în su6area Spiritului Sfânt.

«Crezi tu?»

«Eu sunt învierea 3i via7a. Cel care crede în mine, chiar dac1 moare, va tr1i; 
3i oricine tr1ie3te 3i crede în mine nu va muri în veci.»

Ce se poate ad1uga la aceast1 m1rturie total1 a lui Cristos despre el în-
su3i? Ce poate 4 mai mult decât aceste cuvinte? Ce poate 4 mai mult pentru 
noi mai mult decât revelarea complet1 a ontologiei lui Dumnezeu care ne 
este realizat1 de El prezent, care ne prive3te în ochi, care este prezent în carne 
3i oase, fa21 în fa21 cu noi? Ce se poate ad1uga la asta?

Ar p1rea c1 nu este nimic de ad1ugat. 5i totu3i, nu. Ceva lipse3te aces-
tei m1rturii complete, acestei revel1ri totale, acestei teofanii de4nitive a lui 
Dumnezeu în fa2a omului. Isus însu3i o face pe Marta s1 în2eleag1, 3i ne face 
pe noi s1 în2elegem: «Crezi tu aceasta?».

Nu ajut1 la nimic ca Dumnezeu s1 vin1 în lume 3i s1 se anun2e ca Via21 
a vie2ii noastre, ca via21 etern1 pe care nicio moarte n-o poate învinge, ca 
via21 etern1 aici 3i acum, nu doar în cea din urm1 zi, ci acum, 3i doar pentru 
mor2ii no3tri, ci pentru noi care tr1im, n-ajut1 la nimic toate astea, n-ajut1 
la nimic Cristos însu3i, moartea 3i învierea lui, dac" eu nu cred, dac1 eu nu 
m1 recunosc ca un «tu» credincios în fa2a lui Cristos care m1 întâlne3te a3a, 
revelându-se a3a. 
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Ce stim1 are Dumnezeu pentru om, pentru libertatea noastr1, dac1 ma-
nifestarea a ceea ce este El în calitate de Dumnezeu se opre3te cu umilin21 
pe pragul inimii noastre, a con3tiin2ei noastre, a ra2iunii noastre, a voin2ei 
noastre, a inteligen2ei 3i a libert12ii noastre, 3i las1 s1 ajung1 la noi, aproape 
ca un geam1t al unui cer3etor, cererea de a crede în El, cererea de a putea 4 
El însu3i pentru noi, de a putea 4 Dumnezeu, de a putea 4 Învierea 3i Via2a, 
de a putea 4 Cel care ne creeaz1 3i ne mântuie3te, Cel care ne d1 via2a 3i o 
învie în via2a cea ve3nic1!

«Crezi tu aceasta?» Nu e o examinare ca de Inchizi2ie aceast1 întrebare, 
ci Inima lui Dumnezeu cer3e3te inima omului, libertatea lui Dumnezeu cer-
3e3te libertatea omului, Fiin2a lui Dumnezeu cer3e3te 4in2a omului.

Dar este o cerere al c1rei r1spuns nu trebuie s1-l c1ut1m în noi. Materia 
credin2ei, sediul încrederii, nu se a61 în noi: se a61 în însu3i Domnul, este 
Domnul însu3i. De aceea r1spunsul, mai mult decât din memoria ei sau din 
ra2ionamentul ei, Marta îl exprim1 ca 3i cum ar transpune în cuvinte ceea 
ce vede, ceea ce are în fa2a ei, ceea ce Isus îi comunic1 despre sine privind-o 
în ochi cu iubire, cu dorin2a de a umple de sens via2a ei, de a umple de Sine 
însu3i via2a ei: «Da, Doamne; eu am crezut c1 tu e3ti Cristos, Fiul lui Dum-
nezeu, cel care vine în lume!».

Marta devine ecoul a ceea ce vede, al experien2ei de Cristos pe care o 
tr1ie3te în acea clip1. Isus i se manifest1, e o teofanie în fa2a ei, 3i ea îl vede, 
îl recunoa3te, pentru c1, pornind de la celebra sear1 a r1bufnirii, Marta nu 
a încetat s1 veri4ce cuvintele pe care Isus i le-a spus, realitatea pe care i-a 
ar1tat-o, c1 El era singurul lucru necesar pe care-l dore3te inima, care împli-
ne3te totul, care umple totul. 5i acum Marta e matur1, a crescut în aceast1 
experien21 a vie2ii, a crescut în experien2a conform c1reia cu adev1rat Isus 
este Via2a vie2ii ei. 

Mai presus de toate, Marta m1rturise3te c1 aceast1 plin1tate este prezen-
t1, este o Prezen21 «care vine în lume». Nu o prezen21 care st1 acolo, imobil1, 
ca un idol p1gân, ca o statuie. Cristos este Prezen!a lui Dumnezeu care vine 
acolo unde e recunoscut", acolo unde e primit", unde e iubit". 5i Marta a f1cut 
3i face aceast1 experien21 3i de aceea are o inim1 cert1, plin1 de autoritate în 
certitudinea c1 dac1 Cristos este Totul pentru noi, dac1 El este Via2a vie2ii 
noastre, toat1 munca libert12ii noastre const1 în a corespunde libert12ii lui 
Dumnezeu de a veni în lume, de a se d1rui lumii, în carne 3i oase, pentru 
a umple lumea de Înviere 3i Via21 a vie2ii omului, a 4ec1rui om, în orice 
situa2ie sau împrejurare s-ar a6a acesta, chiar dac1 e mort de patru zile 3i se 
descompune ca Laz1r.
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Marea veri$care

Credin2a înseamn1 a recunoa3te asta, a tr1i asta, cu recuno3tin21 3i speran21. 
Drept pentru care 4ecare lovitur1 a existen2ei, chiar lovitura mor2ii sau a 
p1catului, sau o lovitur1 plin1 de distrugere 3i de r1u ca r1zboiul din Ucrai-
na, sau o lovitur1 de durere 3i suferin21 ca toate situa2iile de încercare, de 
boal1, de nedreptate, de mizerie care încontinuu ajung s1 ne ating1 direct 
sau indirect, totul nu mai e nimic altceva decât repropunere, în fa2a libert12ii 
noastre, a cererii lui Cristos Înviere 3i Via21 care cer3e3te credin2a noastr1, 
da-ul nostru adresat Lui, Via2a vie2ii, Via2a lumii: «Crezi tu aceasta?», «Crezi 
tu c1 Eu sunt Învierea 3i Via2a vie2ii tale?», a vie2ii tuturor?

Via2a nu cere nimic altceva. Dumnezeu nu ne cere nimic altceva. Nu 
ne cere s1 g1tim bine, s1 ajungem s1 punem pe mas1 cina la ora stabilit1, 
sau s1 reu3im s1 mut1m din loc iner2ia sorei noastre. Via2a ne cere credin21 
în Cristos. Via2a, lumea întreag1, ne întreab1 dac1 este cu adev1rat Cristos 
unicul lucru de care recunoa3tem c1 avem nevoie, dac1 Cristos este Învi-
erea 3i Via2a vie2ii noastre. Via2a ne cere s1 4m spa2iul acestei veri4c1ri în 
care credin2a îi permite prezen2ei lui Cristos s1 4e misterioasa 3i ve3nica 
surprinz1toare Înviere 3i Via21 a tuturor lucrurilor 3i a tuturor oamenilor. 
De câte m1rturii ale acestui lucru suntem înconjura2i! Cum scrie autorul 
Epistolei c1tre Evrei: «5i noi, care avem un astfel de nor de martori care 
ne înconjoar1, s1 îndep1rt1m orice povar1 3i p1catul care ne împresoar1, 
s1 alerg1m cu perseveren71 în lupta care ne st1 înainte, cu ochii a7inti7i la 
Isus, începutul 3i des1vâr3irea credin7ei».47 Câ2i prieteni de-ai no3tri alc1-
tuiesc acest nor de martori, aceast1 multitudine de martori care ne fac s1 
în2elegem, care ne spun c1 Cristos este cu adev1rat Via2a vie2ii, în moarte, 
în boal1, în suferin21, în tot.

Cine tr1ie3te asta are autoritate. Marta, în aceast1 scen1 a Evangheliei, 
este persoana plin1 de autoritate care, cu calm, pune totul în ordine 3i pe 
to2i. O cu totul alt1 persoan1 decât femeia isteric1 din urm1 cu ceva vreme! 
E plin1 de autoritate pentru c1 ordinea o f1cuse mai ales în ea îns13i, l-a l1sat 
pe Cristos s1 fac1 ordine în sinea ei. Când cineva stabile3te un centru 4x 3i 
stabil, 3i accept1 s1 veri4ce consisten2a, totul se aranjeaz1 în jurul acestuia. 
Via2a se ordoneaz1 armonios 3i frumos, chiar 3i într-o gr1mad1 de tulbur1ri, 
când îl primim cu adev1rat pe Cristos în noi, în via21, în toat1 via2a, ca pe 
Unicul necesar, ca pe Singurul care r1spunde la nevoia de sens 3i de via21 
a inimii noastre. Totul se rea3eaz1 în jurul Lui, se rea3eaz1 în raport cu El. 
Numai Isus 3tie locul potrivit al 4ec1ruia dintre noi 3i a tot ceea ce alc1tu-

47  Ev 12,1-2.
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ie3te via2a noastr1, de la 4rul de p1r pân1 la so2ie, de la pantof la servici, de 
la cafea la politic1 … tot. 

Sfântul Benedict, în Regula sa, ordoneaz1 totul, pune toat1 umanitatea 
c1lug1rilor într-o ordine armonioas1 care, din m1n1stiri, a iradiat în cultura 
european1 3i mondial1. Dar toat1 aceast1 ordine armonioas1 o las1 s1 se 
întâmple, o las1 s1 4e generat1 de un centru, un centru pe care nu-l poate 
impune, pe care 4ecare c1lug1r e chemat s1-l aleag1, s1-l primeasc1 în mod 
liber, 4indc1 e un centru afectiv, un centru în care libertatea mea corespunde 
unei iubiri care-i cere iubire, unei preferin2e care cere preferin21, unei pri-
viri 4xe spre mine care cere o privire 4x1 spre Cristos. Acest centru sfântul 
Benedict îl exprim1 cerându-le c1lug1rilor s1 «nu a3eze nimic mai presus 
de dragostea lui Cristos».48 În alt1 parte spune c1 obedien2a f1r1 ezitare a 
c1lug1rilor «le este proprie acelora care nu au nimic mai drag decât pe Cris-
tos».49 5i, în sfâr3it, atunci când în penultimul capitol Benedict face un pic 
rezumatul a ceea ce este esen2ial în via2a c1lug1rilor, conchide cerând ca «s1 
nu pun1 nimic mai presus de Cristos, care s1 ne conduc1 [iat1 urmarea] pe 
to2i la via2a de veci».50

Toat1 via2a cre3te 3i se ordoneaz1 în raport cu acest centru, în compararea 
continu1 cu acest centru, readaptând mereu totul la preferin2a central1 a lui 
Cristos. 5i a3a Marta a crescut, persoana ei a devenit acel spectacol de armo-
nie a umanului, a întregii sale umanit12i exuberante, pe care o demonstreaz1 
în episodul învierii lui Laz1r.

Oamenii ciuda#i care-l prefer! pe Cristos

Atunci când don Giussani m1rturise3te c1 Cristos este via2a vie2ii sale, o face 
având în adâncul lui o preocupare fa21 de to2i cei implica2i în carisma sa, o 
preocupare pe care o exprimase deja de multe alte ori, mereu, de exemplu 
atunci când a insistat mult, pe vremea când eu eram la facultate, pe celebrul 
fragment (sper c1 înc1 e celebru!) din Povestea Anticristului a lui Soloviov:

«Împ1ratul se adres1 cre3tinilor spunând: „Oameni ciuda2i […] spu-
ne2i-mi voi în3iv1, oh, cre3tini, abandona2i de majoritatea fra2ilor 3i c1pete-
niilor voastre: ce ave2i voi mai drag în cre3tinism?”. Atunci se ridic1 stare2ul 
Ioan 3i r1spunse cu glas blând: „Mare Împ1rat! Ceea ce ne e nou1 cel mai 
drag în cre3tinism e Cristos însu3i. El însu3i 3i tot ceea ce vine de la El, 

48  RB 4,21.
49  RB 5,2.
50  RB 72,11-12.
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întrucât noi 3tim c1 în El locuie3te cu trup toat1 plin1tatea Divinit12ii”».51

Uneori m1 întreb dac1 noi, cre3tinii, to2i: laici, preo2i, c1lug1ri, consa-
cra2i, mai suntem percepu2i de putere ca 4ind ni3te «b1rba2i ciuda2i», «femei 
ciudate», dac1 puterea actual1, ideologia actual1, ne simte ca ni3te ciuda2i, 
ca ni3te non-conformi3ti ai acesteia, ca ni3te oameni imposibil de asimilat 
de interesele 3i proiectele 3i planurile ei. Nu degeaba papa Francisc denun21 
adesea mondanitatea cu care tr1im, cu care tr1iesc chiar 3i cei care ar trebui 
s1 4e consacra2i preferin2ei lui Cristos într-un mod dac1 nu exemplar, cel 
pu2in semni4cativ, ca semn al unei vie2i noi posibile pentru to2i. Dar via2a 
cea nou1, diferit1, «ciudat1» pentru lume, începe de la eu, de la inima care-l 
întâlne3te cu adev1rat pe Cristos 3i îl las1 s1 vesteasc1 3i s1 arate în via2a noas-
tr1 c1 într-adev1r numai El este Unicul necesar, unicul de care avem nevoie, 
Unicul care-mi este cel mai drag, 3i deci, ceea ce avem mai drag, tocmai, mai 
pre2ios, adic1 ultimul lucru la care am renun2a dac1 ne-ar 4 luat totul, chiar 
3i via2a. Martirii ne m1rturisesc asta: c1 Cristos, pentru c1 e Via2a vie2ii, e 
mai drag decât via2a. 

Este m1rturia pe care ne-a dat-o monseniorul Corecco, p1rintele meu 
în credin21, care 3i-a tr1it anii de boal1 iradiind cu adev1r 3i bucurie pacea 
pe care o primea de la un verset din Psalmul 62, versetul 4, din Laudele de 
duminic1 sau din zilele de s1rb1toare: «Harul t1u e mai valoros decât via2a».

Totul ne recheam1 la asta, la aceast1 maturitate a eului în credin2a care-i 
permite Înviatului prezent s1 4e plin1tatea inimii în toate împrejur1rile exis-
ten2ei. Cine p1trunde în urmarea lui Cristos veri4când în toate c1 El este 
Învierea 3i Via2a vie2ii, cre3te într-un raport nou cu to2i 3i cu toate, un raport 
liber, 4indc1 cine nu are nimic mai de pre2 decât pe Cristos este mai liber 
decât împ1ratul, domin1 totul mai mult decât împ1ratul lumii.

Dar exist1 un aspect al acestei veri4c1ri pe care trebuie s1-l aprofund1m 
în aceast1 dup1 amiaz1: Marta, drumul acesta, nu l-a f1cut de una singur1. 
Singur1 nu l-ar 4 f1cut. 5i nici noi.

Cânt1m Regina Caeli.

51  Cfr. V. Soloviov, «Scurt1 Povestire a Anticristului», în Id., I tre dialoghi e Il Racconto dell’Anticristo 
[Cele trei dialoguri $i Povestirea Anticristului, n. tr.], Marietti 1820, Genova 1996, p. 190.
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Sâmb!t! dup!-masa, 30 aprilie
La intrare $i la ie$ire:

Johann Sebastian Bach, Cantata “Christ lag in Todesbanden”, BWV4 
Karl Richter – Münchener Bach-Chor und Orchester (Archiv Produktion) Universal

Q�A DOUA MEDITA!IE

Mauro-Giuseppe Lepori

«Înv!"!torul e aici #i te cheam!»

Bucurie "i libertate

«„Eu sunt învierea 3i via7a. Cel care crede în mine, chiar dac1 moare, va tr1i; 
3i oricine tr1ie3te 3i crede în mine nu va muri în veci. Crezi tu aceasta?”. Ea, 
r1spunzând, a zis: „Da, Doamne; eu am crezut c1 tu e3ti Cristos, Fiul lui 
Dumnezeu, cel care vine în lume”. Dup1 ce a spus ea aceasta, s-a dus 3i a 
chemat-o pe sora ei, Maria, spunându-i în tain1: „Înv171torul este aici 3i te 
cheam1”.»52

În diminea2a aceasta am vorbit despre drumul pe care l-a parcurs Marta, 
veri4când, dup1 … marea ei r1bufnire, provocarea lui Isus, provocarea de 
a se a4rma în fa2a ei ca 4ind unica realitate de care ea avea nevoie. Marta a 
parcurs un drum, pentru c1 a veri4cat aceast1 judecat1, dar mai ales aceast1 
Prezen21, în toate cotloanele vie2ii ei. A f1cut o munc1 asupra sa, tr1ind în ea 
cu acest anun2 al lui Isus, 3i a descoperit tot mai mult c1 era adev1rat, c1 era 
adev1rat c1 Isus îi era in4nit mai necesar decât toate exigen2ele 3i preten2iile 
de care via2a 3i inima ei erau pline, 3i mai ales sclave. A experimentat o elibe-
rare, o dilatare a inimii, o dilatare a sensului 3i a gustului vie2ii. Acum nimic 
n-o mai închidea în sinea ei, sau, dac1 se întâmpla din nou, memoria acelei 
prezen2e 3i a acelor cuvinte, 3i a experien2ei pe care o generase în ea, îi redes-
chidea inima 3i o elibera de nelini3tea 3i lamentarea care încercau mereu s-o 
scufunde din nou. De asta era bucuroas1. Chiar 3i în fa2a dramei vie2ii, chiar 
3i în durere, ca cea provocat1 de moartea fratelui ei, Laz1r, Marta sim2ea c1 
este bucuroas1, adic1 liber1 de închiderea în sinea ei care înainte o sufoca.

52  In 11,25-28.
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A renega falsitatea eului

Nu fusese u3oar1 aceast1 munc1. Deoarece, cu temperamentul pe care-l 
avea, veri4carea faptului c1 un Altul era tot ceea ce ea avea nevoie, renun2a-
rea la a procura ea îns13i, pentru sine 3i pentru ceilal2i, ceea ce se gândea ea 
c1 ar avea ei nevoie, presupuse 3i presupunea mereu o renun2are la sine, o 
renegare a sinelui care, sincer, nu-i st1tea în 4re.

Logo-ul Fraternit12ii, o lucrare a artistului brazilian Claudio Pastro – pe 
care am avut harul de a-l cunoa3te la San Paolo cu câteva luni înainte de 
moartea sa, un artist plin de credin21 care a f1cut din sanctuarul marian cel 
mai important din Brazilia, Doamna Noastr" de la Aparecida, din punctul 
meu de vedere, una dintre cele mai mari minun12ii ale artei cre3tine contem-
porane –, îl reprezint1, dup1 cum 3ti2i, pe sfântul Benedict.53 În jurul 4gurii 
sale, Pastro a scris o jum1tate de propozi2ie din Regula sfântului Benedict: 
«Ut sequatur Christum – s1-l urmezi pe Cristos». Nu înc1pea prima jum1tate 
a acestui vers din capitolul 4 al Regulii, care, aparent, e negativ: «Abnegare 
semetipsum sibi, ut sequatur Christum – S1 te lepezi de tine însu2i 3i s1-l ur-
mezi pe Cristos».54

Sfântul Benedict pare c1 ar vrea doar s1 striveasc1 pe deplin eul, 4indc1 
nu spune doar s1 te lepezi «de tine», ci a se lep1da «semetipsum sibi – sine 
pe sine însu3i». Evident, asta face parte dintr-o ascez1 monahal1 care, pe 
vremea lui Benedict, nu se temea de o morti4care de sine. Îns1, atunci 
când vedem c1 deseori tr1im ca sclavi ai unui «eu» alienat, plin de min-
ciuni 3i ideologii, plin de mofturi determinate de o bun1stare neru3inat1 
3i uituc1 fa21 de s1r1cia altora, a prea multor altora; când vedem cum 
suntem infecta2i de ceea ce papa Francisc nume3te «cultura de3eului 3i a 
indiferen2ei»;55 când vedem cu cât individualism, cu cât1 instinctivitate 
abord1m via2a, comunitatea noastr1, familia noastr1, so2ia, so2ul, copiii, 

53 Imaginea sfântului Benedict este surprins1 pe medalia conceput1 3i realizat1 în 1980 de artistul 
brazilian Claudio Pastro (San Paolo, 1948-2016) pentru aniversarea na3terii Patronului Europei. În 
acela3i an, Abatele de la Montecassino, Martino Matronola, conferea prima recunoa3tere ecleziastic1 
Farternit12ii Comunione e Liberazione. Sfântul Benedict are degetul mijlociu, ar1t1torul 3i policele 
Mâinii drepte ridicate pentru a indica cele trei Persoane ale S4ntei Treimi: o invita2ie la a 4, în via21, 
în comuniune. Cu mâna stâng1 arat1 inima unde se realizeaz1 ideea Regulii, via2a evanghelic1. Spira-
lele bijuteriilor 3i cercul medaliei sunt simboluri ale dinamicii divinului care se întrupeaz1 în om. Ut 
sequatur Christum («s1-l urmezi pe Cristos»; RB 4,10) este scris pe margine, pentru a ar1ta parcursul 
omului. Vezi 3i: G. Feliciani, «5tirea istoric1», în L. Giussani, L’opera del movimento …, op. cit., p. 19. 
54  RB 4,10.
55  Cfr. Francisc, Omilia S#ntei Liturghii de deschidere a celei de-a XIV-a Adun"ri Generale Ordinare a 
Sinodului Episcopilor, 4 octombrie 2015; Francisc, Mesaj pentru celebrarea celei de-a LIV Zi Mondiale 
a P"cii, 1 ianuarie 2021.
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munca sau voca2ia noastr1 … În sfâr3it, poate nu ne-ar face r1u 3i azi, dac1 
nu o morti4care a eului, care risc1 s1 4e r1u în2eleas1 3i r1u tr1it1, cel pu2in 
o munc1 cu sinele nostru care s1 ne fac1 con3tien2i de faptul c1 a concepe 
eul ca totalitate a vie2ii – 4indc1 aceasta este problema individualismului: 
conceperea eului ca dumnezeu, idolul propriei vie2i –, nu e o pozi2ie care 
duce la fericire, care conduce via2a la îmbr12i3area unui sens care o de-
p13e3te. Bucuria, de fapt, 3i vedem asta la copii, este o experien21 în care 
inima, ca s1 zicem a3a, „explodeaz1” în afara ei. 

Iat1, cred c1 Marta a f1cut aceast1 munc1 de renegare a unui eu plin de 
sine însu3i, a unui eu aplecat asupra propriului sine 3i care pretindea ca to2i 
s1 se aplece asupra sa. Dar nu a f1cut aceast1 munc1 3i acest drum prin deci-
zia 3i for2a eului ei. Asta ar 4 fost chiar 3i mai r1u! Îmi imaginez c1 demonii 
sunt convin3i c1 sunt 4in2ele cele mai bune 3i mai altruiste din univers, 
numai pentru c1 fac totul ei în3i3i 3i pentru ei în3i3i. Nu, Marta a putut 
face aceast1 munc1 pentru c1 s-a uitat la Cristos, s-a l1sat atras1 de El, chiar 
dac1 la început El a contrazis-o 3i a contrariat-o. Dar o contrazisese tocmai 
punând degetul pe rana conceperii autonome a împlinirii propriei vie2i, 
concep2ie în care era ferecat1 3i care-o f1cea s1 sufere, o sufoca, otr1vind 
astfel totul în ea 3i în jurul ei: rela2ii, munc1, religiozitate, tot.

O provocare împ!rt!"it!

Dar, Marta n-a f1cut acel drum de una singur1, 3i în seara aceea, Isus n-o 
chemase numai pe ea, nu i se revelase doar ei. Marta a f1cut un drum asu-
pra propriului sine într-o companie, al1turi de persoane care au decis acest 
drum cu ea, f1când acel drum ele însele împreun1 cu ea.

Fiindc1 în seara aceea, ceea ce s-a întâmplat, ceea ce Isus a zis 3i a revelat, 
nu a fost o simpl1 ciond1neal1 între Marta 3i El, 3i nici un moment de în-
drumare spiritual1 între El 3i Marta. Schimbul lor de replici a devenit Evan-
ghelie pentru c1 e o chestiune care ne prive3te pe to2i, 3i care i-a atins 3i i-a 
implicat imediat pe to2i cei prezen2i în seara aceea acas1 la Marta. Sunt sigur 
c1 în seara aceea, pentru to2i trei fra2ii a avut loc o întâlnire cu Cristos care a 
dat un sens nou convie2uirii lor. De fapt, 3i Laz1r 3i Maria, dup1 corectarea 
pe care Isus i-a adresat-o Martei, au r1mas în t1cere. Maria 3i Laz1r ar 4 
putut s1 se priveasc1 cu subîn2eles s1 s1-3i schimbe zâmbete pline de ironie, 
pentru c1 Isus le d1dea dreptate cu privire la ve3nicele anxiet12i 3i preten2ii 
exasperante ale Martei. Chiar mai r1u, ar 4 putut spune în cor: «9i-am zis 
noi! Vezi, 3i Isus a v1zut c1 ne bagi pe to2i în agita2ie cu anxiet12ile 3i preten-
2iile tale, cu toat1 mania ta de a dirija totul 3i pe to2i!».
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În schimb, 3i ei: lini3te! 5i ei ascult1 3i mediteaz1 la ei în3i3i. Fiindc1 
ceea ce Isus i-a spus Martei – c1 El era singura realitate necesar1, de care era 
nevoie – era un lucru mult prea mare, prea important: nu putea 4 valabil 
doar pentru Marta! Fiecare dintre ei a meditat asupra sa, chiar 3i Maria care 
totu3i fusese l1udat1 de Isus 3i s-ar 4 putut sim2i în regul1. Laz1r 3i Maria 
s-or 4 întrebat cu siguran21: «Dar eu? Tr1iesc într-adev1r întâlnirea cu Isus 
recunoscând c1 El este unicul r1spuns necesar la nevoia mea de fericire, de 
pace, de fraternitate, de frumuse2e 3i de realizare a vie2ii? Pentru mine, e 
adev1rat sau nu c1 El e totul, partea mai bun1? C1 El e pacea mea, c1 totul 
în via2a mea se ordoneaz1 3i se a3eaz1 în jurul Lui 3i în El?».

M1rturisesc c1 atunci când laicii zgudui2i de furtunile lumii ne spun 
nou1, c1lug1rilor c1 am ales partea cea mai bun1, cu un sentiment aproape 
de vin1 4indc1 n-au ales-o 3i ei, m1 simt foarte provocat. Fiindc1 am impre-
sia c1, pentru cei care sunt în m1n1stire, deseori partea cea mai bun1 nu e o 
alegere atât de dramatic1 precum simt nevoia s-o fac1 cei care se a61, ca s1 
zicem a3a, în plin naufragiu, de exemplu la servici, în familie, în societate, în 
politic1… 5i în scena cu Marta 3i Maria, e ca 3i cum Mariei i-ar 4 dat1 partea 
cea mai bun1 pe o farfurie de argint, prea u3or. Marta, în schimb, e chemat1 
la o alegere dramatic1 3i, dup1 cum vom vedea, face cu adev1rat alegerea, 
sacri4când cu adev1rat falsa pozi2ie a eului ei. De aceea am impresia c1 în 
seara aceea, 3i Maria a în2eles c1 trebuia s1 reînnoiasc1 alegerea lui Cristos, 
trebuia s-o fac1 cu adev1rat, urmând 3i ea provocarea lui Isus.

S1 ne gândim la momentul în care Isus 3i apostolii, în seara aceea sau a 
doua zi, au plecat, iar Marta, Maria 3i Laz1r s-au trezit c-au r1mas singuri, în 
casa t1cut1, punând la loc 3i f1când cur12enie dup1 trecerea acelei duzini de 
b1rba2i galileeni, majoritatea 21rani 3i pescari, prea pu2in deprin3i cu bunele 
maniere. Cu siguran21 cei trei s-or 4 uitat unul la altul, în t1cere, având în1-
untrul lor un amestec de triste2e 3i pace senin1, recunosc1toare, bucuroas1. 
O triste2e bucuroas1, pentru c1 era dornic1 de un bine experimentat cu 
recuno3tin21, dar care nu poate 4 st1pânit niciodat1 pân1 la cap1t. Cei trei 
s-au privit cum nu se mai priviser1 niciodat1 pân1 atunci, cu o tandre2e cu 
care nu se mai priviser1 niciodat1 pân1 atunci. Se iubeau, e clar din 4ecare 
scen1 a Evangheliei în care apar cei trei fra2i, dar acea tandre2e înainte nu 
exista între ei. Le era clar, chiar 3i f1r1 s1-3i spun1 – dar probabil c1 dup1 
3i-or 4 spus acest lucru – c1 între ei nu mai era ca înainte, c1 intraser1 într-o 
fraternitate diferit1, într-o familiaritate diferit1, 3i c1 acea cas1, atât de fami-
liar1 lor, în care probabil c1 tr1iser1 de mici cu p1rin2ii lor, cu bunicii, în care 
crescuser1 împreun1 …, casa aceea devenise un loc nou, un spa2iu nou, ceva 
sacru, ca un templu, un spa2iu în care s1 tr1iasc1 [via2a] ca într-un templu. 
5i intuiau c1 noutatea între ei 3i noutatea casei lor se n1scuse tocmai în acea 
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clip1 în care Isus i-a spus Martei, pro4tând de lamentarea ei – dar ar 4 putut 
3i ar 4 3tiut s1 pro4te de orice altceva –, se n1scuse în clipa aceea în care Isus 
îi revelase Martei, 3i tuturor celor care ascultau, c1 4ecare inim1 uman1 e 
f1cut1 pentru El, Unicul necesar, ca unic r1spuns la nevoia vie2ii, a întregii 
umanit12i care ne constituie. 

Fiindc1 întotdeauna asta se întâmpl1 în întâlnnirea cu Cristos, dac1 în-
tâlnim cu adev1rat. Isus o spune în o mie de feluri, ne face s1 experiment1m 
asta în o mie de feluri, dar e vorba întotdeauna de aceast1 experien21. Trei 
exemple din Evanghelie:

«Veni7i la Mine, to7i cei trudi7i 3i împov1ra7i, 3i Eu v1 voi da odihn1! Lu-
a7i jugul Meu asupra voastr1 3i înv17a7i de la Mine, pentru c1 Eu sunt blând 
3i cu inima smerit1, $i astfel ve&i g"si odihn" pentru via!a voastr"! C1ci jugul 
Meu este bun, iar povara Mea este u3oar1».56

Sau atunci când «Isus a r1spuns [Samaritencei] 3i i-a zis: „Oricui bea din 
apa aceasta îi va 4 sete din nou, dar cine va bea din apa pe care i-o voi da eu 
nu va înseta niciodat1 3i apa pe care i-o voi da eu va deveni în el izvor de ap1 
care 7â3ne3te spre via7a ve3nic1”».57

Sau, într-un alt fragment din Ioan: «În ultima zi, cea mare a s1rb1torii, 
stând în picioare, Isus a strigat: „Dac1 îi este sete cuiva, s1 vin1 la mine 3i 
s1 bea! Cel care crede în mine, dup1 cum spune Scriptura, «râuri de ap1 vie 
vor curge din pieptul lui»”. Aceasta o spunea despre Spiritul pe care aveau 
s1-l primeasc1 cei care cred în el [«Crezi tu aceasta?»]; c1ci înc1 nu venise 
Spiritul, pentru c1 Isus nu fusese înc1 glori4cat».58

Noutatea fraternit!#ii în Cristos

Faptul c1 cei trei fra2i au lucrat împreun1 asupra acestui eveniment, c1 au 
r1spuns împreun1 la aceast1 noutate, c1 au f1cut un parcurs împreun1, n-o 
vedem doar din maturitatea pe care Marta o demonstreaz1 atunci când Isus 
vine la mormântul lui Laz1r. O vedem inclusiv 3i mai ales din raportul ei nou 
cu Maria, sora ei. E su4cient un detaliu pentru a în2elege c1 cele dou1 surori 
au un raport nou, pentru c1 Marta, dup1 întâlnirea 3i discu2ia cu Isus care i 
se reveleaz1 ca Înviere 3i Via21 a vie2ii, merge s-o cheme pe sora ei într-un fel 
care denot1 raportul nou care exista între ele, raportul nou care cre3te în cei 
care stau împreun1 veri4când c1 Cristos este Unicul necesar inimii 3i vie2ii, 

56  Mt 11,28-30.
57  In 4,13-14.
58  In 7,37-39.
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raportul nou al celor care stau împreun1 din cauza lui Isus Cristos, pentru 
c1 Cristos e totul. Îi spune: «Înv121torul e aici 3i te cheam1».59

În aceste cuvinte se a61 toat1 noutatea pe care Cristos a adus-o în lume, 
care este o noutate a rela2iilor, o fraternitate nou1, o prietenie care pentru 
lume e de neconceput, 3i mai ales imposibil1 f1r1 Cristos. Marta o cheam1 
pe Maria ca s1-i spun1 c1 Isus o cheam1, îi transmite chemarea Domnului 
prezent. El este aici 3i te cheam1, te vrea, vra s1 te întâlneasc1. Deja, amân-
dou1 3tiu c1 Isus este Unicul necesar, Via2a vie2ii. Sunt unite în aceast1 con-
3tientizare, în aceast1 a6are a satisfac2iei totale a inimii în Cristos. 

«Înv121torul»: pentru Marta acest titlu e plin de întreaga autoritate a lui 
Cristos, de auctoritas – care, din punct de vedere etimologic, înseamn1 «a 
face s1 creasc1» –, adic1 de faptul c1 raportul cu El, ascultarea Lui, ne face 
s1 cre3tem, face ca via2a s1 creasc1, dilat1 inima, introduce în adev1r totul, 
rela2iile, munca, afec2iunile, fragilit12ile umane, pân1 la moarte, la durerea 
pentru moartea lui Laz1r 3i propria moarte. «Înv121torule» pentru Marta e 
deja Cel care este «Învierea 3i Via2a», Cel care e prezent ca s1 te învie, s1 te 
fac1 s1 tr1ie3ti din plin. «Înv121tor», ar spune sfânta Maica Tereza de Calcut-
ta, este Isus care este «Via!a – de tr"it», «Iubirea – de iubit»,60 3i multe alte 
calit12i 3i atitudini pe care suntem chema2i s1 le asimil1m, s1 le absorbim din 
caracterul autoritar plin de har al prezen2ei sale, al iubirii sale pentru noi, al 
privirii sale spre noi.

Nu poate exista comuniune mai profund1 3i mai adev1rat1, nu poate 
exista fraternitate mai frumoas1 3i mai solid1 decât în împ1rt13irea acestei 
credin2ei 3i a acestei dorin2e, aceast1 credin21 care e dorin21 de El, dorin21 3i 
îmbr12i3are a Lui. 5i nu poate exista dar reciproc mai m1re2, nu poate exista 
unitate mai indestructibil1, decât aceea de a ne rechema unii pe al2ii la pre-
zen2a lui Isus care ne dore3te pentru a aduce r1spuns 3i satisfac2ie dorin2ei 
noastre fundamentale de via21. Marta 3i Maria sunt atât de tacit 3i profund 
unite în con3tiin2a c1 prezen2a lui Isus este Via2a vie2ii, pentru ele 3i pentru 
to2i, inclusiv pentru cei mor2i precum Laz1r, încât atunci când ajung în fa2a 
Lui, în momente diferite, îi spun acela3i lucru, îi exprim1 aceea3i con3tiin21, 
aceea3i dorin21 a Vie2ii vie2ii care este El: «Doamne, dac1 ai 4 fost aici, fra-
tele meu nu ar 4 murit!».61

59  In 11,28.
60  «Devenim cu to!ii o ramur" adev"rat" $i roditoare a vi!ei lui Isus, acceptându-L în vie!ile noastre sub 
forma în care Lui îi place s" vin"; […] ca Via!" – de tr"it; ca Iubire – de iubit» (Maica Tereza, Il cammino 
semplice [Calea cea simpl", n. tr.], A. Mondadori, Milano 1995, p. 17).
61  In 11,21 3i 32.
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A împ!rt!"i veri$carea [posibilit!#ii] c! El este totul

Subliniez toate astea pentru c1 mi se pare c1 în aceste episoade, în aceste 
cuvinte, în aceste persoane ale Evangheliei, reg1sim paradigma existen2ial1 a 
Bisericii, a companiei de oameni, a prieteniei 3i a fraternit12ii în care 4ec1-
ruia dintre noi îi este dat 3i i se cere s1 mearg1 în cea mai adânc1 profunzime 
a întâlnirii cu Cristos pân1 la o des1vâr3ire de umanitate, o des1vâr3ire 3i 
maturitate a eului care schimb1 lumea, care reînnoie3te toate lucrurile prin 
r1spunsul pe care-l d1 evenimentului lui Cristos 3i m1rturisindu-l. Nimic 
nu-l m1rturise3te pe Cristos 3i c1 el e Totul pentru om mai mult decât cine-
va care î3i joac1 via2a în veri4carea acestei propuneri, care cre3te veri4când 
aceast1 propunere pe care Cristos i-o face inimii, aceast1 propunere a lui 
Cristos care-i spune inimii: Eu sunt totul pentru tine 3i pentru to2i!

Dar 3i mai mult decât asta, sau în mod indisolubil legat de asta, nimic 
nu-l m1rturise3te pe Cristos 3i totalitatea sa pentru om mai mult decât o 
companie de persoane unite în aceast" veri#care, în aceast1 experien21 de a 
se sim2i chema2i, de c1tre Unicul necesar, s1 veri4ce c1 într-adev1r inima 
3i via2a nu au nevoie de nimic altceva decât de El. Comuniunea cre$tin" e 
tocmai o împ"rt"$ire a veri#c"rii (literalmente: a face s" devin" adev"rat, real) 
[posibilit"!ii] c" Cristos este Totul pentru inima omului. 

Nu putem 4 uni2i de nimic mai pre2ios, mai drag, mai preferabil. 5i ni-
mic n-ar trebui s1 ne fac1 mai responsabili de unitatea noastr1 în fa2a lumii 
întregi. Fiindc1 motivul unit12ii discipolilor este experien2a c1 Cristos este 
Totul pentru inima 4ec1rui om, c1 Cristos este Via2a vie2ii 4ec1rui om, 3i 
dac1 fac aceast1 experien21, atât de surprinz1toare 3i gratuit1, pe care nu o 
merit, devin imediat responsabil fa21 de 4ecare inim1 omeneasc1. 5i dac1 
experimentez c1 fraternitatea pe care o tr1iesc cu cei pe care Dumnezeu mi 
i-a pus al1turi face mai adev1rat1 3i real1 veri4carea faptului c1 Cristos este 
unica Realitate necesar1 omului, atunci aceea3i unitate cu fra2ii 3i surorile 
mele devine o responsabilitate universal1, fa21 de întreaga omenire. Cu alte 
cuvinte, dar ar trebui s1 aprofund1m acest lucru: dac1 îi spun celui de lâng1 
mine: «Înv121torul e aici 3i te cheam1», «Cristos, Învierea 3i Via2a, e prezent 
3i te cheam1», de fapt o spun tuturor, transmit prezen2a 3i chemarea lui 
Cristos lumii întregi. Nu pentru c1 sunt tare eu, sau pentru c1 a3 4 cunoscut 
la nivel universal, sau pentru c1 persoana c1reia îi comunic este important1, 
ci datorit1 naturii lui Cristos, pentru ceea ce este Cristos chiar 3i atunci când 
st1 jos, în buc1t1rie, la mine acas1, chiar 3i atunci când e prezent în comuni-
tatea mea sau în familia mea dezlânat1.

Ecumenismul tr1it a3a e o responsabilitate universal1 a cre3tinilor, e ceea 
ce to2i cre3tinii datoreaz1 lumii întregi. De fapt, cu cât cineva împ1rt13e3te 
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mai mult aceast1 experien21, cu atât mai mult veri4c1 împreun1 c1 Cristos 
este cu adev1rat Totul, c1 e Totul pentru to2i, Totul în to2i. Împ1rt13irea 
acestei experien2e, a acestei veri4c1ri, nu diminueaz1, ci accentueaz1 Totali-
tatea lui Cristos pentru 4ecare, pentru 4ecare inim1.

«Oare nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum 3i ne expli-
ca Scripturile?»,62 î3i spun discipolii de la Emaus. Ce comuniune, atât de 
profund1 3i de tandr1 între ace3ti doi discipoli de la Emaus în împ1rt13i-
rea experien2ei c1 numai atunci când e Cristos prezent, când Înv121torul e 
prezent, inima 4ec1ruia arde de plenitudine! Nu experimentaser1 niciodat1 
pân1 atunci o prietenie atât de insens1 între ei ca 3i de-a lungul drumului 
f1cut cu Isus, 3i unii nu exclud ca cei doi s1 4 fost so2 3i so2ie, sau, oricum, 
doi discipoli între care exista o rela2ie, cine 3tie, poate lucrau împreun1, 
poate locuiau împreun1, sau erau rude, prieteni. Dar înainte nu fuseser1 
atât de uni2i; înainte, de fapt, între ei predomina lamentarea, dezam1girea 
inclusiv cu privire la faptul c1 Cristos murise în modul acela josnic, f1r1 s1-3i 
4 men2inut promisiunea pe care ei i-o atribuiser1 pentru ca el s1 le satisfac1 
a3tept1rile, poate a3tept1ri chiar toate bune, cum era eliberarea Israelului: 
«Noi speram c1 el este cel care trebuia s1 elibereze Israelul…».63 5i ei, la fel ca 
Marta, care în seara aceea se a3tepta de la Isus doar s-o bage-n priz1 pe sora ei 
ca s-o ajute, s1-i dea un 3ut în fund ca s1 se ridice de pe scaun 3i s1 lucreze …

Cât de pu2in a3tept1m de la Cristos când nu îi permitem s1 ne reveleze 
c1 El este totul pentru cea mai profund1 dorin21 a noastr1!

Misiunea fraternit!#ii

Marta, transmi2ându-i Mariei chemarea Înv121torului, prezint1, împ1rt1-
3e3te cu sora ei o deschidere fa21 de Cristos care-i permite s1 ne dea totul, 
totul în Sinea sa, toat1 Via2a care El este pentru noi. Împ1rt13esc o credin21 
3i o speran21 care nu pune limite d1ruirii lui Cristos pentru lume. Numai 
tr1ind o comuniune a3a putem 4 cu adev1rat misionari. Cristos a venit în 
întâmpinarea noastr1, a venit s1 ne cheme, ca s1 saleveze lumea, f1r1 limite. 
Nu a venit s1 elibereze doar Israelul, sau s1 fac1 ordine 3i disciplin1 numai 
în casa Martei. 5i, cu toate astea, noi aproape întotdeauna punem aceste 
limite, oper1m aceast1 reduc2ie a evenimentului lui Cristos. Nu-l reducem 
atât de mult în sine, pentru c1 la nivel declarativ credem c1 Cristos este Fiul 
lui Dumnezeu, întrupat, mort 3i înviat pentru mântuirea lumii întregi. Îl re-

62  Lc 24,32.
63  Lc 24,21.
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ducem permi2ându-i atât de pu2in acestui eveniment s1 ne schimbe via2a, s1 
ne umple via2a. Am vrea s1 ne corespund1 în m1sura unei dorin2e a noastre 
delimitate, care nu e nimic în compara2ie cu dorin2a de salvare f1r1 limite pe 
care o are Cristos în inim1. O dorin21 pe care El o are 3i pentru mine! Cristos 
nu vrea s1 ne foloseasc1 ca s1 salveze lumea s1rind peste nevoia noastr1 de 
mântuire. E 4x invers: Cristos salveaz1 lumea întreag1 prin mântuirea vie2ii 
mele, prin plenitudinea inimii mele, învierea vie2ii mele. «Eu sunt Învierea 
3i Via2a», dar nu numai a lui Laz1r: a ta, Marta! 5i, pornind de la tine, a 
tuturor celor pe care-i vei întâlni, cum o vei întâlni peste pu2in timp pe sora 
ta. «Eu sunt Învierea 3i Via2a» în Persoan1, în asbolut, 3i deci pentru to2i, a 
tuturor! Dac1 via2a mea ajunge s1 explodeze în tine, n-o vei putea tr1i f1r1 s1 
îmbr12i3ezi lumea, f1r1 o sfâ3iere interioar1 pentru salvarea universal1, care 
este sfâ3ierea mea, ceea ce m-a f1cut s1 mor cu bucurie pe Cruce pentru voi!

Ce cre3tere uman1 extraordinar1, cea a Martei 3i a Mariei, odat1 ce-au 
trecut de la competi2ie 3i preten2ie reciproc1 – atât de mult încât p1rea c1 
inclusiv Isus ar 4 fost un motiv de disput1 3i gelozie între ele –, la con3tiin2a 
matur1 c1 împ1rt13irea valorii lui Cristos Îl face 3i mai pre2ios 3i prezent pen-
tru 4ecare dintre ele. Experien2a c1, împ1rt13indu-l pe Cristos, îl primesc 3i 
mai mult.

Acum Marta nu se mai plânge dac1 Maria e în cas1 3i st1 jos când ar 4 
atâtea de f1cut pentru a primi to2i acei oameni care vin s1 le condoleze pen-
tru moartea lui Laz1r, 3i nici nu se va plânge când Maria, în curând, va v1rsa 
tot acel nard pre2ios pe picioarele lui Isus.64 Marta e în pace cu gratuitatea 
contemplativ1 a surorii sale, a3a cum e în pace cu rolul ei de femeie bun1 la 
toate, pentru c1 a în2eles, mai mult, experimenteaz1 c1 în 4ecare lucru ele 
împ1rt13esc comoara cea mai pre2ioas1, care d1 valoare in4nit1 treburilor 
sale gospod1re3ti, la fel cum d1 valoare in4nit1 contempl1rii inactive a Ma-
riei. Nimic nu le îndep1rteaz1 de la a g1si în Cristos prezent plenitudinea 
inimii lor: tot restul e numai scena acestei experien2e.

Aceast1 veri4care îns1 trebuie s-o facem cu privire la via2a noastr1 de fra-
ternitate, de comuniune 3i de prietenie, nu doar cu comunitatea noastr1, ci 
3i cu so2ul sau cu so2ia 3i cu copiii, cu prietenii 3i colegii, 3i la fel cu du3manii 
3i rivalii. Ar trebui s1 ne întreb1m mereu: exist1 spa2iu în toate aceste situa2ii 
pentru Cristos prezent care e Via2a vie2ii, plenitudinea inimii 3i a întregii 
noastre umanit12i? Exist1 un spa2iu central pentru Cristos în via2a noastr1, 
în rela2iile noastre, în întâlnirile noastre, chiar 3i întâlniri din timpul liber, 
sau în certurile 3i con6ictele noastre? Exist1 spa2iu central pentru Cristos 
în crizele rela2iilor noastre? Exist1 spa2iu central pentru Cristos realmente 

64  Cfr. In 12,1-11.
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prezent inclusiv în crizele concep2iei noastre despre raporturi, despre sensul 
pentru care st1m împreun1, despre drumul nostru împreun1? Exist1 spa2iu 
central pentru Cristos, de exemplu, în con6ictele noastre de interpretare a 
unei carisme, a unei misiuni sau voca2ii?

M1rturia Celui Înviat, esen21 a oric1rei prezen2e misionare, chiar 3i între 
cei patru pere2i ai unei m1n1stiri sau ai case noastre, iradiaz1 din recunoa3-
terea, în toiul tuturor lucrurilor, c1, cel pu2in ca cer3ire, Cristos, Înv121torul, 
Domnul, Învierea 3i Via2a vie2ii, este aici 3i ne cheam1.

Monseniorul Montini, cel care urma s1 4e sfântul Paul al VI-lea, a scris 
la începutul ministerului s1u ca Arhiepiscop de Milano, o scrisoare pasto-
ral1 pentru Postul Mare, cu titlul luat dintr-o fraz1 a sfântului Ambrozie: 
«Omnia nobis est Christus – Totul este Cristos pentru noi».65 O scrisoare ce 
ar trebui reluat1 integral – îmi pare r1u c1 nu avem acum timpul necesar –, 
pentru c1 a4rm1 cu claritate mereu foarte actual1 c1 urgen2a pentru Biseric1 
3i pentru lume este aceea de a redeveni con3tien2i 3i de a retr1i experien2a c1 
numai Cristos ne este necesar. M1 impresioneaz1 s1 m1 gândesc c1 aceast1 
scrisoare a fost publicat1 de monseniorul Montini la câteva luni dup1 ce don 
Giussani, în octombrie precedent, urcase celebrele sc1ri ale Liceului Berchet 
pentru a începe, f1r1 s1 3tie, mi3carea c1reia îi fusese destinat de c1tre Spi-
ritul Sfânt. Îmi imaginez cum or 4 trebuit s1 r1sune în inima lui don Gius 
cuvintele arhiepiscopului s1u cu privire la necesitatea absolut1 de Cristos.

Montini, în scrisoarea respectiv1, d1 o de4ni2ie extraordinar1 a Pa3telui, 
4indc1 ne face s1 în2elegem cum trebuie s1 ne implice: «Pa3tele [este] pro-
clamarea necesit12ii noastre de Cristos, via2a noastr1.»66

Adev!rata prietenie

«Înv121torul e aici 3i te cheam1.»67

Trebuie s1 percepem toat1 intensitatea acestor cuvinte. Deoarece de4-
nesc substan2a comuniunii cre3tine, a acelei prietenii, a acelei fraternit12i 
pe care numai evenimentul lui Cristos o face posibil1 3i care ne face pe to2i 
acei «oameni ciuda2i» despre care vorbe3te împ1ratul lui Soloviov, pentru c1 
nu au nimic mai drag decât Cristos. A3a cum pomeneam mai devreme, în 
aceast1 fraz1 Marta pune tot, toat1 întâlnirea ei cu Cristos Înviere 3i Via21, 

65  Sfântul Amrbozie, De virginitate 16,99.
66  G. Battista Montini, Omnia nobis est Christus, Scrisoare pastoral1 c1tre Arhidieceza de Milano, Pos-
tul Mare 1955.
67  In 11,28.
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3i deci toat1 credin2a ei în El: «Da, Doamne, eu cred c1 tu e3ti Cristos, Fiul 
lui Dumnezeu, cel care vine în lume!».68

Chemând-o pe sora ei în acest fel, Marta traduce într-un raport nou cu 
ea recunoa3terea personal1 a lui Cristos. E foarte frumos s1 vedem cores-
ponden2a dintre ceea ce de-abia spusese despre Isus: «Tu e3ti Cristos, Fiul 
lui Dumnezeu, cel care vine în lume» 3i ceea ce îi spune apoi surorii sale: «El 
e aici 3i te cheam1», adic1 a venit pentru tine. Cine îl recunoa3te pe Cristos 
viu 3i prezent are un raport nou cu toate, 3i mai ales cu to2i, începând de la 
rela2iile care deja îi urzesc via2a.

Este raportul nou pe care Andrei l-a m1rturisit imediat fratelui s1u, 
Simon: «Unul dintre cei doi care îl auziser1 pe Ioan 3i-l urmaser1 [pe Isus] 
era Andrei, fratele lui Simon Petru. Acesta l-a g1sit mai întâi pe fratele s1u, 
Simon, 3i i-a spus: „L-am g1sit pe Mesia!” – care, tradus, înseamn1 Cristos – 
3i l-a adus la Isus. Privindu-l, Isus i-a zis: „Tu e3ti Simon, 4ul lui Ioan; tu te 
vei numi «Chéfa» – care înseamn1 Petru».69

Ce anume se schimb1 în rela2iile uzuale 3i deseori uzate, 3ubrezite de 
timp, de rutin1, de modul scontat în care ne raport1m unii fa21 de ceilal2i, 
chiar 3i mai ales fa21 de persoanele de care suntem lega2i prin voca2ie: so2ul 
3i so2ia, copiii, confra2ii 3i surorile din comunitate…? Ce anume schimb1 
raporturile? Poate faptul c1 am devenit mai bun, mai pu2in antipatic, mai 
generos, mai pu2in plictisitor? Faptul c1 tac mai mult în loc s1 critic tot 
timpul? Dar deseori tocmai t1când las s1 creasc1 mucegaiul, dac1 nu chiar 
ierburile otr1vitoare, între mine 3i ceilal2i … Nu! Ceea ce schimb" raporturile 
mele este Prezen!a Celui care îmi umple inima. Andrei a întâlnit pe Unul care 
r1spunde la toat1 setea inimii lui, 3i, întâlnindu-l pe Petru, î3i d1 seama c1 
Cristos îl umple atât de mult, i-a devenit atât de drag, atât de pre2ios, încât 
umple 3i tot ceea ce lipse3te sau e distrus între el 3i moroc1nosul de frate-s1u 
mai mare. 5i reu3e3te s1 i-l dea pe Cristos lui Simon Petru 4indc1 este pre-
zen2a lui Isus în el, în inima lui, care e deja atât de mare, atât de real1, încât 
Petru e absorbit cu toat1 inima 3i via2a, astfel încât devine un altul, atât de 
mult el însu3i încât devine alt om: «Tu e3ti Simon, 4ul lui Ioan; te vei numi 
Chefa». Nu-i c1 nu va mai 4 Simon, 4ul lui Ioan. Petru va r1mâne el însu3i, 
cu p1r2ile lui bune 3i rele, chiar 3i dup1 Rusalii. Dar e alt om pentru c1 p1-
trunde în via2a lui, iese la iveal1 în via2a lui identitatea etern1 pe care el o 
are în fa2a lui Cristos, iese la iveal1 ceea ce e el pentru Cristos, din ve3nicie 3i 
pentru ve3nicie. 5i dac1 Cristos e prezent, ceea ce eu sunt pentru El se întâm-
pl", este mai mult eu însumi decât sunt eu însumi, m1 de4ne3te mai mult 

68  In 11,27.
69  In 1,40-42.
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decât orice, mai mult decât m1 de4nesc eu însumi. Dac1 Cristos e prezent 
face s1 se întâmple ceea ce sunt pentru El în raportul cu mine. Dac1 eu 2in 
cont de el, dac1-i permit s1 m1 fac1 s1 4u ceea ce sunt pentru El.

«Înv121torul e aici 3i te cheam1». Cristos se transmite printre noi, ne-a 
fost transmis 3i se transmite printre noi, prin ecoul chem"rii Sale care ia for-
ma raporturilor noastre, chiar 3i cele familiare 3i intime. Cristos e cel care o 
cheam1 pe Maria, dar Marta e cea care devine, pentru Maria, transmiterea 
temporal1, carnal1, a chem1rii Celui Ve3nic. Cristos e prezent, iar Marta 
îi spune Mariei: «E aici!». Cristos o cheam1 pe Maria, 3i Marta îi spune 
Mariei: «Te cheam1!». Nu adaug1 nimic, un face niciun comentariu, nu in-
terpreteaz1 nimic. Doar, persona ei, corpul ei, vocea ei, privirea ei, tremurul 
ei un pic cu su6etul la gur1, transpira2ia de pe frunte, ochii scânteietori … 
totul în ea devine transmitere a lui Cristos care o cheam1 pe sora ei. Marta 
devine întruparea prezen2ei 3i chem1rii lui Cristos pentru sora ei, a carit12ii 
lui Cristos, a carit12ii lui Dumnezeu pentru 4ecare om.

«5i cuvântul s-a f1cut trup 3i a venit s1 locuiasc1 printre noi.»70

Experien2a Fecioarei Maria, cea pe care a tr1it-o imediat dup1 Bunavesti-
re mergând s-o vad1 pe Elisabeta, devine experien2a cotidian1 a comuniunii 
ecleziale, a Bisericii. Asta e ceea ce observ1 cu mirare Elisabeta, mi3cat1 3i 
emo2ionat1 în propriul trup de femeie 3i mam1: «Iat1, când a ajuns glasul 
salutului t1u la urechile mele, a tres1ltat de bucurie copilul în sânul meu»!71 
E atât de real1 prezen2a lui Cristos în mijlocul nostru, încât o experiment1m 
chiar 3i la nivel 4zic.

Nu prozelitism, ci atrac#ie

Dar transmiterea prezen2ei lui Isus printre noi nu e o transmitere mecanic1. 
De ce? Pentru c1 e o transmitere între Cristos prezent 3i libertatea celuilalt. 
Marta nu merge s1-i spun1 surorii ei: «Du-te repede c1-i aici Isus! Nu trebu-
ie s1 ratezi ocazia!». Nu, nu-l propune pe Cristos ca pe un talisman care dac1 
nu-l atingi î2i aduce ghinion. Îl propune pe Cristos ca pe Cel care în primul 
rând se propune libert12ii noastre, atr1gându-ne la El cu iubire umil1, cu 
iubirea lui însetat1 de iubirea noastr1, însetat de inima noastr1, însetat de 
setea inimii noastre. 5i pe Samariteanc1, 3i pe Zaheu, 3i pe Nicodim, 3i pe 
tâlharul cel bun, Cristos nu i-a convertit f1când prozelitism, cum ar spune 
în cor papa Francisc 3i papa Benedict, ci prin atrac2ie, prin atragerea liber-

70  In 1,14.
71  Lc 1,44.
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t12ii noastre de c1tre Cristos însu3i. Cristos atrage libertatea; nu ne atrage 
lingu3indu-ne cu alte lucruri, cu ceea ce ne-ar interesa, cu mofturile pe care 
le avem în noi, ci atrage libertatea. Drept pentru care e o atrac2ie care î2i pro-
pune ni3te pa3i, care respect1 întreb1rile tale, ezit1rile tale (petrece o noapte 
stând de vorb1 cu Nicodim), pân1 nu cedezi, nu în fa2a unei constrângeri, 
ci în fa2a unei iubiri in4nite, a eviden2ei unei iubiri in4nite. S1 ne gândim 
la r1bdarea celor care ne-au generat în credin21, în experien2a cre3tin1, cât1 
r1bdare a3teptând ca libertatea noastr1 s1 creasc1, s1 spun1 da!

Marta merge la sora ei îmbibat1 prima dat1 ea de atrac2ia lui Cristos. Dar 
v1 imagina2i frumuse2ea Domnului, atrac2ia lui asupra inimii, în momentul 
în care îi spune acesteia, 4xând-o cu privirea: «Eu sunt învierea 3i via2a»!72 – 
imagina2i-v1: e frumuse2ea absolut1; toate icoanele încearc1 s1 exprime asta 
–. 5i i-o spune tocmai ca atractiv1 a lui Dumnezeu asupra omului, pentru c1 
n-o spune doar a3a, ca s1 se de4neasc1 pe Sine, ci pentru a de4ni raportul cu 
noi, in6uen2a asupra noastr1 a acestei frumuse2i absolute. De fapt, adaug1 
imediat: «Cel care crede în mine, chiar dac1 moare, va tr1i; 3i oricine tr1ie3te 
3i crede în mine nu va muri în veci»!73 Ne ofer1 o via21 care nu moare, care 
nu moare în veci! 5i aceast1 via21 e El. Ce anume ne-ar putea atrage mai 
mult? Ba mai mult: ce altceva ne-ar putea atrage dac1 nu asta?!

Iat1, m1rturia, ca substan21 a raporturilor adev1rate, a prieteniei ade-
v1rate, a fraternit12ii adev1rate, ca substan21 adic1 a comuniunii ecleziale, 
transmite asta libert12ii celuilalt, propune asta de la libertatea mea atras1 de 
Cristos la libertatea celuilalt atras, chemat, nu de mine, ci de Cristos. «Înv1-
21torul e aici 3i te cheam1 [El!].»

Dac1 am avea aceast1 con3tiin21 a raporturilor, aceast1 judecat1 asupra 
instinctivit12ii noastre în rela2ii, ce soare splendid ar 4 comunit12ile noastre, 
chiar 3i foarte mici, chiar 3i m1runte, chiar 3i dezlânate, în mijlocul unei 
lumi în care atrac2ia 3i libertatea sunt sclave una fa21 de alta, 3i deci nu respi-
r1, nu creeaz1 prietenie, nu dilat1 inima 3i via2a. În lume atrac2ia 3i libertatea 
sunt contopite, 3i deci nu se mi3c1, nu schimb1 via2a. 

Slav1 Domnului, câte m1rturii pozitive avem despre asta! Ce mirare c1 
astfel de realit12i sunt diseminate în Biseric1, în Fraternitate, în Mi3c1ri, în 
Ordine. A3a Biserica tr1ie3te 3i transform1 lumea, a3a Biserica devine sare 3i 
ferment în aluatul lumii. Nu atât pentru c1 ne-am iubi unii pe al2ii, ci pentru 
c" a$a ne iubim, într-un mod în care 3i îmbr12i3area dintre so2 3i so2ie confer1 
trup acestei chem1ri, exprim1 comunicarea reciproc1, a3a cum a fost pentru 
Marta 3i Maria, pentru Andrei 3i Petru, pentru Samariteanc1 3i oamenii din 

72  In 11,25.
73  In 11,25-26.
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ora3ul ei, a faptului c1 Cristos este prezent 3i te atrage la El, cheam1 liberta-
tea ta s1 mearg1 la El, ca s1 4e Înviere 3i Via21 a vie2ii tale. Acest mod de a ne 
iubi face din Biseric1 sarea p1mântului, lumina lumii.

Nu exist1 îmbr12i3are, nu exist1 prietenie, nu exist1 fraternitate mai pro-
fund1 3i mai intim1 decât aceasta. De ce? Pentru c1 înseamn1 c1 ceea ce ne 
une3te, ceea ce ne adun1 (chiar 3i între so2 3i so2ie), este, cum spune sfântul 
Augustin,74 ceea ce e îmi este mai intim decât îmi sunt eu mie însumi, ceea 
ce î2i e mai intim decât î2i e3ti tu însu2i, ceea ce ne e mai intim decât ne 
suntem noi în3ine, decât intimitatea noastr1: plenitudinea inimii e realizat1 
3i satisf1cut1 de Cristos, de Dumnezeu, de Dumnezeu în Cristos.

Aceast1 intensitate, aceast1 profunzime de rela2ii, învinge moartea 3i 
separarea dintre noi pe care moartea pare s-o creeze. Fiindc1 e prezen2a 
Celui Înviat, a Celui care ne învie, care e Via2a vie2ii, e prezen2a Celui 
Înviat cea care cheam1 3i prin moarte, prin separare. Cel care atrage inima 
mea e acela3i, e aceea3i Prezen21, care atrage persoana iubit1 la El în moar-
te, prin moarte. Cel care atrage inima mea la sine e acela3i cu cel care atra-
ge la via2a etern1 persoana pe care o iubesc. Moartea este semnul misterios 
al de#nitivit"!ii voca!iei noastre, semnul de#nitiv c" nu avem nevoie decât 
de El pentru a tr"i. 5i dac1 asta e ceea ce ne une3te, dac1 aceast1 realitate 
e cea care ne une3te, care ne une3te cu inima 3i nu cu capul, atunci, chiar 
3i în durerea pe care condi2ia uman1 n-o poate evita, realitatea e faptul c1 
ne reg1sim 3i mai uni2i, în Cristos, în Via21. În cel mai r1u caz sunt eu cel 
care trebuie înc1 s1 fac un drum în acest sens, trebuie s1 fac înc1 drumul 
pe care l-a f1cut Marta, spre Cristos 3i, deci, spre sora ei sau fratele ei, dar 
realitatea e c1 cel care st1 mai mult în prezen2a lui Cristos îmi este mai 
prezent decât îmi sunt eu însumi, mai aproape de adev1rul inimii mele 
decât sunt eu …

Izvorul carismei

Aceast1 fraternitate care comunic1 chemarea lui Cristos prezent, plin1tatea 
inimii, este misiunea ad intra 3i ad extra Bisericii, a 4ec1rei comunit12i, a 
4ec1rei realit12i ecleziale. Este sarcina Bisericii s1 tr1iasc1 aceast1 fraternitate. 
Este, de asemeni, 3i substan2a oric1rei carisme. Dac1 ne gândim bine, vedem 
c1, în fond, 4ecare carism1 eclezial1 este o modalitate deosebit1, o întrupare 
deosebit1, a transmiterii c1tre om a chem1rii lui Cristos la libertate, astfel 
încât cel care e atins de ea s1 se poat1 ridica, la fel ca Maria din Betania care 

74  «… interior intimo meo et superior summo meo» (sfântul Augustin, Confesiuni, III,6,11). 
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s-a ridicat din durerea ei mut1, ca s1 ajung1 la prezen2a Celui Înviat care 
umple de Via21 via2a noastr1.

Fiecare carism1 eclezial1 este o modalitate deosebit de adecvat1 pentru 
a merge 3i a le spune tuturor, cum i-a spus Marta Mariei, c1 Înv121torul e 
prezent 3i ne cheam1 la El ca s1 r1spund1 la dorin2a noastr1 de via21 ve3nic1. 
Fiecare carism1, pentru cine e implicat în ea, e purt1toarea farmecului aces-
tei chem1ri, farmec deoarece corespunde la tot ceea ce dore3te inima mea 
chiar 3i f1r1 s-o 3tie. Carisma pe care Dumnezeu a ales-o pentru tine e aceea 
în care aceast1 chemare ajunge la tine cu mai mult1 frumuse2e, concrete2e 
3i adev1r. E cea în care aceast1 chemare continu1 s1 r1sune în tine, mai ales 
dac1 r1mâi la metoda pe care 4ecare carism1 o implic1 pentru a face aceast1 
chemare s1 4e o constant1 rechemare la prezen2a lui Cristos 3i deci la pleni-
tudinea inimii, la prezen2a lui Cristos 3i deci la Învierea 3i la Via2a vie2ii tale.

Reînnoirea unei carisme e întotdeauna o revenire a aten2iei 3i a afec2iunii 
la aceast1 experien21 izvorâtoare. Izvorul unui mare 6uviu nu e un moment 
din trecut, ci o origine constant1. A reveni la acest izvor nu presupune s1 te 
întorci înapoi sute sau mii de kilometri de-a lungul râului, ci s1 devi din nou 
con3tient de faptul c1 apa curge acum, în prezentul vie2ii tale 3i al comuni-
t12ii, e întotdeauna alimentat1 de izvor, chiar dac1 in4ltra2iile de ap1 mur-
dar1 3i de de3euri vor 4 mereu posibile, pentru c1 suntem oameni, suntem 
p1c1to3i, 3i suntem mereu persecuta2i. Asta s-a întâmplat chiar de la prima 
comunitate cre3tin1, prezen2a apei murdare 3i a de3eurilor în 6uxul Bisericii. 
Dar apa, dac1 curge, vine întotdeauna de la izvor, 3i suntem chema2i 3i noi s1 
„curgem” acum, în por2iunea de râu în care am intrat, cu aceast1 con3tiin21. 
Con3tientizarea originii, a izvorului, men2inut1 3i reluat1 în cursul râului, în 
decursul râului, ne ajut1 3i discernem ce anume nu vine de la izvor, sau ne 
ajut1 s1 accept1m c1 exist1, slav1 Domnului, a6uen2i care vin s1 înt1reasc1 
6uxul râului f1r1 s1 tulbure apele. A3a „curge” Biserica prin cursul secolelor, 
3i, la fel, 4ecare familie carismatic1 ce se na3te în ea, cum ar 4 o Mi3care sau 
un Ordin str1vechi cum e al meu.

Important e s1 nu pierdem con3tientizarea faptului c1 4ecare nou1 caris-
m1 este, în fond, întotdeauna un a6uent care vine s1 sus2in1 cursul marelui 
râu al Bisericii al c1rui izvor, al c1rui origine este coasta str1puns1 a R1stig-
nitului, su6area Celui Înviat în locul ultimei cine, Rusaliile. Atunci când 
Biserica recunoa3te c1 o carism1 e a sa, o face recunoscând în p1trunderea 
ei în marele râu al Bisericii aceea3i ap1 de izvor, aceea3i «ap1 vie» a Originii 
Bisericii îns13i. De aceea e important ca 4ecare carism1 s1 se lase întotdeau-
na veri4cat1 de Biseric1 în 4delitatea ei fa21 de origine atât a carismei, cât 3i 
a Bisericii înse3i; origine care la urma urmei este întotdeauna 3i doar Cristos 
Înviat, Via2a vie2ii lumii.
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Urmarea lui Ioan

De asta avem întotdeauna nevoie de carisma petrin1, avem nevoie de Petru, 
s1 4m con4rma2i de el în credin21 3i în 4delitatea fa21 de origine, pentru c1 
Originea este Cel Înviat 3i, în po4da tuturor ezit1rilor sale, a tuturor mizeri-
ilor sale umane, Petru, chiar de la începuturile Bisericii este martorul privile-
giat al Învierii, al faptului c1 Cristos este via2a, Învierea 3i via2a omului, mar-
torul c1 Cel Înviat este prezent 3i-l putem întâlni 3i urma. Este ca un strig1t 
care r1sun1 în Biserica primitiv1, în Biserica de la origini: «Domnul a înviat 
într-adev1r 3i s-a ar1tat lui Simon!»,75 3i Liturghia o repet1. Isus le-a ap1rut 
prima dat1 femeilor, le-a ap1rut discipolilor de la Emaus, le-a ap1rut tuturor 
discipolilor etc, dar e ca 3i cum garantul ultim al Învierii ar 4 mai ales Petru; 
e ca 3i cum toate apari2iile Celui Înviat ar 4 fost toate garantate, veri4cate, 
de apari2ia în fa2a lui Petru. 5i to2i cei care primeau o apari2ie a Celui Înviat, 
mergeau, fugeau s1-i spun1 lui (Magdalena, femeile, cei doi discipoli de la 
Emaus, to2i alearg1 s1-i spun1 lui Petru). 5i azi continu1 s1 4e la fel. Toat1 
manifestarea 3i ac2iunile lui Cristos 3i ale Spiritului Sfânt pe care Cel Înviat îl 
su61 asupra discipolilor, toate carismele (deoarece carismele sunt via2a Celui 
Înviat în via2a Bisericii, în via2a lumii), totul e cert dac1 Petru con4rm1 acest 
lucru prin experien2a sa cu Cristos prezent 3i viu. 

Scena renumit1 a da-ului lui Petru, în Ioan 21,15-19, este, în fond, în-
vestirea lui Petru în carisma sa pastoral1, bazat1 pe tripla 3i umila declara2ie 
de iubire fa21 de Cristos urmat1 de misiunea de a deveni p1stor universal: 
«Pa3te mielu3eii mei» – «Pa3te oile mele» – «Pa3te oile mele».76 Dar toate 
astea se întâmpl1 între Cristos Înviat 3i Petru, este lucrarea Celui Înviat, 3i 
în calitate de Înviat  Isus îi cere lui Petru s1-l urmeze: «Tu urmeaz1-m1»!77 
Înainte de Înviere Isus a vestit primatul lui Petru, dar dup1 Înviere Isus îl 
consacr1 pe Petru misiunii sale, adic1 îl face s1 devin1 acel lucru la care îl 
cheam1, îl face pentru noi, cum îl de4nea sfânta Ecaterina de Siena pe Papa, 
«blând Cristos pe p1mânt».78 Prezen21 a Celui Înviat pe p1mânt, garan2ie pe 
p1mânt a prezen2ei Celui Înviat.

Ioan, care era probabil cel mai „carismatic” dintre apostoli, cel mai acut, 
cel mai mistic, cel mai profetic, cel mai în61c1rat în iubire 3i în prietenia 
cu Cristos, departe de a 4 considerat toate astea ca motiv de superioritate, a 
în2eles c1 în aceast1 alegere a Înv121torului a primatului lui Petru se a6a calea 

75  Lc 24,34.
76  Cfr. In 21,15-17.
77  In 21,22.
78  Sfânta Ecaterina de Siena, Scrisoare c"tre Grigore al XI-lea, n. 185.
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sigur1 pentru a tr1i carismele sale urmându-l pe Cristos. Deja când au mers 
la mormânt în diminea2a de Pa3ti, de3i alergase mai repede decât Petru, Ioan 
se opre3te 3i a3teapt1. De ce? Pentru c1 vrea s1 intre în mormânt urmându-l 
pe Petru, vrea s1 cread1 din interiorul unei urm1ri, a3a cum a înv12at ur-
mându-l pe Isus însu3i. 5i, la sfâr3itul Evangheliei sale îl vedem c1, în timp 
ce Isus se îndep1rteaz1 cu Petru c1ruia i-a cerut s1-l urmeze, Ioan îl urmeaz1. 
Adic1 îl urmeaz1 pe Petru care-l urmeaz1 pe Isus; urmeaz" urmarea lui Petru.

«Întorcându-se, Petru l-a v1zut venind din urm1 pe discipolul pe ca-
re-l iubea Isus, care în timpul cinei se aplecase pe pieptul lui 3i îi spusese: 
„Doamne, cine este cel care te tr1deaz1?”. A3adar, v1zându-l pe acesta, Petru 
i-a spus: „Doamne, dar acesta?”. Isus i-a zis: „Dac1 vreau ca acesta s1 r1mân1 
pân1 când voi veni, ce te prive3te? Tu urmeaz1-m1!”»79

E ca 3i cum Isus ar 4 spus: «Nu te îngrijora pentru ce se va alege de el, de 
carisma lui. Am eu grij1  s1 r1mân1 carisma lui mereu prezent1 în Biseric1 
pân1 la judecata de apoi! E su4cient ca tu s1 vezi c1 te urmeaz1 pe tine care M1 
urmezi. E su4cient asta astfel încât carisma lui, 3i toat1 Biserica împreun1 cu 
ea, s1 4e rodnice, s1 aduc1 rod pentru gloria mea 3i pentru mântuirea lumii».

Dar ceea ce e important pentru 4ecare dintre noi, e posibilitatea pe care 
ata3amentul fa21 de Petru i-a dat-o lui Ioan de a crede, de a 4 statornic în 
credin2a în Cristos Înviat, de a r1spunde ca Marta la întrebarea lui Isus, 
«Crezi tu aceasta?», nu atât prin ni3te cuvinte de credin21, ci printr-o pozi2ie 
a eului statornic1 în ata3amentul fa21 de Domnul. Dup1 ce a intrat în mor-
mânt urmându-l pe Petru, Ioan «a v1zut 3i a crezut».80 A f1cut experien2a 
unui har de credin21, experien2a de a 4 cuprins de evenimentul Învierii, de 
prezen2a Celui Înviat, 3i a în2eles c1 acest har era legat de faptul c1-l urma pe 
Petru. Drept pentru care, de-atunci încoace, atât în apari2iile Celui Înviat, 
cum a fost apari2ia de lâng1 lacul Tiberiadelor, cât 3i în misiunea descris1 în 
Faptele apostolilor, îl vom vedea mereu pe Ioan urmându-l pe Petru, f1când 
împreun1 cu el experien2a Celui Înviat 3i a faptului c1 Cristos este Via2a 
vie2ii. Miracole, vestire, toate le face lipit de Petru. 5i asta-i va permite, la 
rândul s1u, lui Ioan, cu carisma lui, s1 fertilizeze ministerul lui Petru, s1-l 
ajute s1-l recunoasc1 pe Cel Înviat, ca atunci când îi spune: «E Domnul!»81 
dup1 pescuitul miraculos. 5i aici Petru ascult" de carisma lui Ioan, 4indc1 
tocmai, îl ajut1 s1-l recunoasc1 pe Cel Înviat prezent, spre care, e primul care 
se arunc1 în ap1 penru ca to2i ceilal2i s1 poat1, înc1 3i pentru totdeauna, s1-l 
urmeze spre Isus.

79  In 21,20-22.
80  In 20,8.
81  In 21,7.
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Spun astea pentru c1 identi4carea cu Evanghelia ne ajut1 s1 ne situ1m 
via2a, ceea ce se întâmpl1, circumstan2ele pe care le tr1im, totul, în eveni-
mentul lui Cristos Înviat. 5i nu e un exerci2iu de imagina2ie, un vis cu ochii 
deschi3i, pentru c1 în Biseric1, în sacramente, în Evanghelie, Cristos Înviat 
r1mâne un eveniment prezent, 3i deci realmente posibil de întâlnit, în care 
putem realmente s1 ne asimil1m, cu care putem s1 ne identi4c1m, g1sind 
astfel pozi2ia just1 a vie2ii. O pozi2ie just1 care, tocmai pentru c1 ne intro-
duce în evenimentul lui Cristos pascal, e o pozi2ie bucuroas1, cert1, rodnic1, 
plin1 de pace 3i de simpatie pentru umanitatea întreag1 dornic1 de vestea 
c1 Cel Înviat e aici 3i îi cheam1 pe to2i la mântuire prin comuniunea cu El, 
Via2a vie2ii 3i Îndurarea Tat1lui.

Ceea ce învinge naufragiul 

Ultimele scene din Faptele Apostolilor, redate în mod admirabil de sfântul 
Luca, povestesc c1l1toria sfântului Paul la Roma 3i sosirea acestuia în ora3ul 
etern, unde sfântul Paul urma s1 petreac1 doi ani în arest la domiciliu, a3-
teptând ca procesul s1u s1 4e prezentat tribunalului imperial. Ultima scen1 
pe care Faptele Apostolilor o prezint1 despre el se rezum1 la dou1 versete: 
«Pavel a r1mas doi ani întregi într-o cas1 pe care o luase cu chirie. Primea pe 
to7i care veneau s1-l vad1, propov1duia Împ1r17ia lui Dumnezeu 3i înv17a pe 
oameni, cu toat1 îndr1zneala 3i f1r1 nicio piedic1, cele privitoare la Domnul 
Isus Cristos».82

Paul, de3i e constrâns de ni3te limite, de3i e în a3teptarea judec12ii, 
persecutat de Iudei 3i prad1 a ritmului lent al birocra2iei romane – care în 
dou1 mii de ani nu s-a schimbat prea mult! –, Paul e un om liber, liber s1 
primeasc1 pe to2i 3i s1 dea m1rturie despre evenimentul lui Cristos care i-a 
cople3it existen2a. Paul e liber în fa2a fricii. Nu se poate mi3ca, dar nimic 
nu înc1tu3eaz1 dorin2a lui de a transmite sensul vie2ii pe care l-a întâlnit, 
4indc1 e un sens al vie2ii care d1 sens suferin2ei 3i mor2ii. Toat1 libertatea 
lui Paul se a61 în inima lui, deoarece const1 într-o credin21, într-o spe-
ran21 3i într-o caritate, 3i e su4cient da-ul unei inimi s1rmane pentru a 
le avea, care nu pretinde s1 aib1 nimic f1r1 a 4 primit de la Dumnezeu. 
Paul e liber pentru c1 nu are nevoie de altceva decât de Cristos, 3i Cristos 
este cu El, tr1ie3te în El. A primit, ca s1 folosim cuvintele lui Montini, a 
primit în sinea lui Pa3tele tocmai ca «proclamare a necesit12ii de Cristos, 
via2a noastr1». 

82  Fapte 28,30-31.
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M1 gândesc la m1rturia multor b1rba2i 3i femei care, cu credin2a lor 3i 
cu ata3amentul lor fa21 de Cristos au învins, ca s1 zicem a3a, naufragiul din 
interior, din interiorul valurilor care distrugeau totul, au învins cu pozi2ia 
inimii lor, cu consisten2a eului lor fondat1 pe Cristos. 

Sfântul Paul, cu aceste scene, ne face s1 ne gândim la marii s4n2i pe care-i 
cunoa3tem, m1 gândesc la cardinalul Vah :uan 3i anii lui de închisoare, 
sau la Takashi Nagai, acest medic japonez, al c1rui carte Ciò che non muore 
mai [Ceea ce nu moare niciodat", n. tr.] (pe lâng1 cartea Pensieri dal Nyokodo 
[Gânduri din Nyokodo, n. tr.], care cuprinde medita2iile minunate pe care 
le-a f1cut în cocioaba lui dup1 ce Nagasaki a fost distrus1 de bomb1) sper 
c1 va 4 publicat1 în curând . Este autobiogra4a lui pân1 la explozia bombei, 
4indc1 acolo se vede tocmai m1rturia unui om al c1rui via21 este Cristos, 
doar Cristos. De aceea, chiar 3i când a pierdut totul, totul a fost distrus, iat1 
c1 el, ca o pl1ntu21 care reîn6ore3te, cu credin2a lui în Cristos începe o via21 
nou1 care nu e doar pentru el, ci pentru to2i.

Dar aceast1 scen1 de stabilitate a apostolului Paul în casa lui de la Roma, 
e precedat1, aproape imediat, de o experien21 tragic1, de o c1l1torie teribil1. 
Paul, c1l1torind de la Cezareea la Roma, naufragiase în marea Mediteran1. 
Luca, era cu el 3i poveste3te apoi totul la persoana I plural, ne ofer1 o cronic1 
demn1 de cel mai bun reporter, 3i poate chiar mai bun1 decât a celor mai 
buni romaniceri de aventur1.

Dar povestirea acestui naufragiu nu e doar o pagin1 de literatur1 3i de 
documentare a artei naviga2iei din perioada greco-roman1. E o pagin1 din 
Sfânta Scriptur1 în care ne este vestit1 o privire de credin21 asupra istoriei 3i 
asupra tragediilor, astfel încât s1 putem s1 interpret1m 3i s1 tr1im mai bine 
ceea ce tr1im azi, în via2a noastr1 3i în contextul nostru, 3i s1 primim ilumi-
n1ri ca s1 ne orient1m cum s1 tr1im 4ecare circumstan21 ca o oportunitate 
de cre3tere în ceea ce merit1 cu adev1rat via2a omului. 

Paul, pe nava care la început merge în deriv1 3i apoi naufragiaz1 lâng1 
insula Malta, de3i era prizonier, domin1 toat1 situa2ia 3i devine cumva regi-
zorul salv"rii tuturor. V1 citesc aceast1 pagin1, care va 4 odihnitoare pentru 
efortul vostru de a m1 asculta cu aten2ie, 4indc1 e o poveste de aventuri, dar 
mai ales, 4indc1 e foarte bogat1 3i ne vorbe3te despre timpul prezent.

«Fiindc1 eram b1tu7i foarte tare de furtun1, a doua zi au început s1 arunce 
în mare înc1rc1tura din corabie, 3i a treia zi, noi, cu mâinile noastre, am 
lep1dat uneltele corabiei. Soarele 3i stelele nu s-au v1zut mai multe zile, 
3i furtuna era a3a de puternic1, încât la urm1 pierdusem orice n1dejde de 
sc1pare. Oamenii nu mâncaser1 de mult1 vreme. Atunci, Paul s-a sculat în 
mijlocul lor 3i a zis: „Oamenilor, trebuia s1 m1 asculta7i 3i s1 nu 4 pornit cu 
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corabia din Creta, ca s1 4 sc1pat de aceast1 primejdie 3i de aceast1 pagub1 
[aici face un pic pe Marta în situa2ia dat1!]. Acum, v1 sf1tuiesc s1 47i cu voie 
bun1, pentru c1 niciunul din voi nu va pieri 3i nu va 4 alt1 pierdere decât a 
corabiei. Un înger al Dumnezeului al c1ruia sunt eu 3i c1ruia Îi slujesc mi 
s-a ar1tat azi-noapte 3i mi-a zis: ‘Nu te teme, Paul, tu trebuie s1 stai înaintea 
Cezarului 3i iat1 c1 Dumnezeu 7i-a d1ruit pe to7i cei ce merg cu corabia 
împreun1 cu tine.’ De aceea, oamenilor, lini3ti7i-v1, c1ci am încredere în 
Dumnezeu c1 se va întâmpla a3a cum mi s-a spus. Dar trebuie s1 d1m peste 
un ostrov.” În noaptea a paisprezecea, pe când eram împin3i încoace 3i în-
colo cu corabia pe Marea Adriatic1, pe la miezul nop7ii, marinarii au b1nuit 
c1 se apropie de p1mânt. Au m1surat adâncimea apei 3i au g1sit dou1zeci 
de stânjeni; au mers pu7in mai departe, au m1surat-o din nou 3i au g1sit 
cincisprezece stânjeni. De team1 s1 nu se loveasc1 de stânci, au aruncat patru 
ancore înspre cârma corabiei 3i doreau s1 se fac1 ziu1. Dar, deoarece cor1bie-
rii c1utau s1 fug1 din corabie 3i slobozeau luntrea în mare, sub cuvânt c1 ar 
vrea s1 arunce ancorele înspre partea dinainte a corabiei, Paul a zis suta3ului 
3i osta3ilor: „Dac1 oamenii ace3tia nu vor r1mâne în corabie, nu pute7i 4 
sc1pa7i.” Atunci, osta3ii au t1iat funiile luntrii 3i au l1sat-o s1 cad1. Înainte de 
ziu1, Paul a rugat pe to7i s1 m1nânce 3i a zis: „Ast1zi sunt paisprezece zile de 
când sta7i mereu de veghe 3i n-a7i luat nimic de mâncare în gur1. De aceea, 
v1 rog s1 mânca7i, c1ci lucrul acesta este pentru sc1parea voastr1 3i nu vi se 
va pierde niciun p1r din cap.” Dup1 ce a spus aceste vorbe, a luat pâine, a 
mul7umit lui Dumnezeu înaintea tuturor, a frânt-o 3i a început s1 m1nânce. 
To7i s-au îmb1rb1tat atunci 3i au luat 3i ei de au mâncat. În corabie eram de 
to7i dou1 sute 3aptezeci 3i 3ase de su6ete.»83

Trebuie s1 medit1m la aceast1 scen1 gândindu-ne la naufragiile noastre, la 
naufragiile vremurilor noastre, de la pandemie la r1zboiul din Ucraina cu 
toat1 zguduitura politic1, economic1, social1, psihologic1, dar 3i religioas1, 
pe care o aduce în lume. Trebuie s1 medit1m la aceast1 scen1 gândindu-ne la 
naufragiile cele mai personale, sau familiale, sau comunitare în care suntem 
implica2i sau care-i implic1 pe cei dragi nou1 3i pe prietenii no3tri.

Nava cu care c1l1torea Paul este simbol al lumii, al societ12ii, în care ne 
a61m cu to2ii, în care c1l1torim cu to2ii pentru a merge spre destinul pre-
v1zut pentru 4ecare dintre noi. 5i iat1 c1 Paul î3i d1 seama, îi este revelat, 
c1 to2i ace3ti tovar13i de c1l1torie nu sunt indiferen2i pentru destinul lui 
personal, pentru drumul vie2ii lui care-l urmeaz1 pe Cristos. Îi este revelat 
c1 Dumnezeu îi va salva pe to2i odat1 cu el, c1 nu-l va salva pe el f1r1 acest 

83  Fapte 27,18-37.
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popor total necunosc1tor 3i incon3tient de Cristos. Paul î3i d1 seama c1 toc-
mai pentru a-i salva pe to2i, Domnul a f1cut s1 4e urmat de el, pe aceast1 
nav1 în naufragiu. 5i atunci Paul în2elege c1 trebuie s1 le comunice tuturor 
certitudinea lui, s1 le comunice tuturor c1 el este cert pentru c1 e ata3at de 
Cristos, 3i c1 este sensibil la nevoia de via21, la foamea tovar13ilor s1i deoare-
ce foamea lui este s1turat1 de Cristos prezent, pentru c1 inima lui e s1turat1 
de unica Pâine de Via21 de care avem cu adev1rat nevoie.

Paul nu 2ine o mare predic1 pentru a-i converti pe to2i acei naufragia2i 
dispera2i de via21. Paul se aga21 el însu3i de Prezen2a Celui care este toat1 
consisten2a sa. 5i e lini3tit 3i bucuros, f1r1 o f1râm1 de fric1, pentru c1-i este 
de-ajuns Isus, Cel Înviat care i s-a dat atât de mult încât a murit pentru el 3i 
pentru to2i, devenind Trup 3i Sânge de mâncat 3i de b1ut, în mijlocul nau-
fragiului, pentru a hr1ni via2a noastr1 cu Via2a lui. 

Dar tr1ind aceste lucruri, Paul î3i d1 seama, cu o uimire cu care nu ne 
putem obi3nui, c1 Cristos, s1turându-l pe el, îi satur1 pe to2i; c1 Cristos, 
salvându-l pe el, îi salveaz1 pe to2i; c1 Cristos, Via!a vie!ii sale – 3i tocmai 
pentru c1 este Via2a vie2ii sale –, este Via!a tuturor.

5i nu mai exist1 nici m1car un singur om pe p1mânt care s1 nu-i 4e, 
pentru totdeauna, frate!

Ascult1m Regina Coeli cântat de Cor.
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Duminic! diminea"a, 1 mai
La intrare $i la ie$ire:

Nikolaj Rimskij-Korsakov, Marele Pa$ti Rus, op. 36
Ernest Ansermet – L’Orchestre de la Suisse Romande

“Spirto gentil” n. 29, (Decca) Universal

Angelus

Laude

Q�ÎNTREB"RI

Davide Prosperi: Am ajuns la 4nal, la momentul 4nal al acestui gest de 
Exerci2ii care – trebuie s1 spun – au fost cu adev1rat ceva pentru care merit1 
s1 4m recunosc1tori, pentru momentul pe care-l tr1im 3i pentru întreb1rile 
pe care le aveam. 5i de fapt, recuno3tin21 este cuvântul care predomin1 în 
contribu2iile care au sosit prin mail asear1: recuno3tin21 pentru m1rturia p1-
rintelui Mauro, recuno3tin21 pentru aceste Exerci2ii, recuno3tin21 pentru c1 
suntem înc1 împreun1, pentru c1 înc1 exist1 mi3carea. Acesta nu e un lucru 
scontat, toate astea exist1 pentru c1 Dumnezeu vrea s1 continue s1 existe; 
dac1 n-ar vrea, din toate astea n-ar mai r1mâne nimic. Am ajuns aici (cum 
ne spuneam în prima sear1) cu multe întreb1ri, cu multe îngrijor1ri – per-
sonale, comunitare – despre via2a mi3c1rii, despre situa2ia pe care o tr1im, 
despre lume, despre r1zboi, despre durere 3i suferin21, dar ceea ce s-a întâm-
plat, ceea ce ni s-a împ1rt13it a umplut tot spa2iul inimii noastre, strivind 
într-un col2 restul, ba mai mult, aruncând o lumin1 nou1, nea3teptat1 peste 
tot restul – cel pu2in în ceea ce m1 prive3te – aducând pace.

A3 vrea s1 reiau în acest sens un lucru pe care ni l-a spus ieri diminea21 
p1rintele Mauro: «„Eu sunt învierea 3i via7a. Cel care crede în mine, chiar 
dac1 moare, va tr1i; 3i oricine tr1ie3te 3i crede în mine nu va muri în veci”. 
De asta, numai de asta avem nevoie, au to2i nevoie. Acesta e singurul lucru 
necesar. Avem nevoie de o via21 care s1 ne învie din moarte, din 4ecare 
moarte, din 4ecare chip pe care moartea 3i r1ul îl iau în via2a personal1, în 
familie, în comunitate, în lumea întreag1. Tot restul sunt miile de lucruri 
care ne preocup1 3i ne îngrijoreaz1 f1r1 s1 4e necesare, pentru c1 nu r1spund 
niciodat1 nevoii adev1rate a inimii, a 4ec1rei inimi».84

84  Vezi aici, p. 39.



Exerci!iile Fraternit"!ii

68

Atunci, s1 ne întreb1m, a3a cum m-am întrebat 3i eu: de ce s-a întâm-
plat? De ce s-a putut întâmpla? În ce anume const1 aceast1 m1rturie care 
ne-a fost dat1?

Exist1 o a4rma2ie a lui Péguy care surprinde bine ideea: «Atunci când 
ucenicul nu face altceva decât s1 repete nu aceea3i rezonan21, ci o copie 
am1rât1 a gândirii înv121torului; când ucenicul nu e decât un ucenic, poa-
te 4 3i cel mai bun dintre ucenici, nu va genera nimic. Un ucenic nu înce-
pe s1 creeze decât atunci când introduce el însu3i o rezonan21 nou1 (adic1 
în m1sura în care nu este un ucenic). Asta nu înseamn1 c1 nu trebuie s1 
avem un înv121tor, dar unul trebuie s1 descind1 din cel1lalt prin c1ile 
naturale ale 4lia2iei, nu prin c1ile scolastice ale discipolatului».85 În 1989 
Giussani comenta acest fragment al lui Péguy cu aceste cuvinte: «Asta este 
nevoia companiei noastre, pentru ca ea s1 4e izvor de misiune în toat1 
lumea: nu discipolat, nu repetitivitate, ci #lia!ie. Introducerea unui ecou 
3i a unei rezonan2e noi este speci4c1 4ului care are natura tat1lui. Are ace-
ea3i natur1, dar este o realitate nou1. Astfel încât 4ul poate face chiar mai 
bine decât tat1l 3i tat1l se poate uita fericit la 4ul care a devenit mai mare 
decât el. Dar ceea ce face 4ul e mai m1re2 tocmai 3i numai în m1sura în 
care realizeaz1 mai mult ceea ce a sim2it tat1l. De aceea, datorit1 organi-
cit12ii vii a companiei noastre, nu exist1 nimic mai contradictoriu decât, 
pe de o parte, a4rmarea propriei opinii, a propriei m1suri, a propriului 
mod de a sim2i, 3i, pe de alt1 parte, repetitivitatea. Filia2ia e cea care ge-
nereaz1: sângele unuia – al tat1lui – trece în inima celuilalt – a 4ului – 3i 
genereaz1 o capacitate de realizare diferit1. Astfel se multiplic1 3i se dilat1 
marele Mister al prezen2ei Sale, astfel încât to2i s1-L vad1 dându-i glorie 
lui Dumnezeu».86

Iat1, eu cred c1 în aceste zile am putut tr1i, am putut participa tocmai la 
aceast1 experien21: am experimentat ce anume înseamn1 s1 4m 4i. Pentru 
asta î2i mul2umim.

Au venit foarte multe întreb1ri. Am ales câteva dintre cele mai recurente.
«„Un singur lucru e cel care valoreaz1”. Cu toate astea acest singur lucru 

r1mâne încontinuu în umbr1, e uitat, 3i deci, la urma urmei, pu2in iubit, 
cunoscut, uneori chiar pus în dubiu. Cum s1 l1s1m ca Prezen2a s1 devin1 
familiar1, prezent1, adev1rat1, alimentând astfel concret via2a?»

«Dac1 e su4cient Cristos, tot restul ce e? Foamea, dorin2a, serviciul, po-
litica, pasiunea, sentimentul, r1zboiul: toate astea ce sunt?»

85  Cfr. Ch. Péguy, Cahiers [Caiete, n. tr.], VIII, XI [3.2.1907].
86  L. Giussani, L’avvenimento cristiano [Evenimentul cre$tin, n. tr.], Bur, Milano 2003, p. 50.
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P. Mauro-Giuseppe Lepori: Cum devine familiar1 Prezen2a? Mi-a venit 
în minte nunta din Cana. Îl invitaser1 la nunt1 3i pe Isus. Exist1 cumva o in-
vita2ie de a intra în via2a noastr1 familiar1, în familiaritatea vie2ii noastre, iar 
faptul c1 Isus vine – cu siguran21 – este rodul libert12ii noastre care-l invit1, 
dar e o gratuitate. Ei nu-3i d1deau seama pe cine invitau invitându-l pe Isus 
la nunt1, dar dac1 n-ar 4 mers, vinul ar 4 r1mas terminat, apa ar 4 r1mas 
ap1, via2a de familie a acelui cuplu, via2a noastr1 de familie, via2a noastr1 de 
toate zilele ar r1mâne ceea ce este: o realitate care se termin1. Iat1, e chiar 
important s1 ne d1m seama c1 Cristos se las1 invitat cu o fericire extrem1 
(e mai u3or de invitat El decât abatele general!), pentru c1 e deja în spatele 
u3ii. Noi Îl invit1m, dar El e deja în spatele u3ii vie2ii noastre 3i bate, e deja 
aici. E de-ajuns acel «da» al unei libert12i care-i spune: «Intr1!» («Curaj, in-
tr1!»,87 cum spunea cântecul de mai devreme), dar e un «Intr1!» spus chiar 
lui Cristos, «Haide, intr1!». E de-ajuns acel «da», pentru c1 dac1 prezen2a Sa 
ar trebui s1 ne devin1 familiar1 într-un mod mai complicat de atât, decât 
spunându-i «Haide!», am tr1da gratuitatea acestei Prezen2e; în schimb este 
o gratuitate absolut1.

«Dac1 e su4cient Cristos, tot restul ce e? Foamea, dorin2a, serviciul, poli-
tica, pasiunea, sentimentul, r1zboiul: toate astea ce sunt?» Toate astea tânjesc 
dup1 Cristos, adic1 toate astea sunt chipul concret al unui strig1t, al nevoii 
de El, al setei de El, al golului care se creeaz1 în via21 dac1 El nu este. De 
aceea eu, îmbr12i3at de Cristos, nu reneg, nu spun c1 toate astea sunt nimic, 
ci a4rm 3i mai mult c1 toate astea vor s1 4e, vor cu adev1rat s1 4e pline de 
realitate. Dac1 eu nu-l îmbr12i3ez pe Cristos, dac1 nu-l las pe Cristos s1 intre 
în casa mea, casa mea r1mâne goal1 ca o cas1, nu mai are sens nimic: nici 
masa, nici scaunul, nimic. A recunoa3te c1 totul tinde spre El face ca 4ecare 
clip1 a vie2ii noastre de zi cu zi s1 4e locul veri4c1rii prezen2ei Sale, a faptului 
c1 El este prezent.

Prosperi: «Tu spuneai c1 exist1 unitate între discipoli pentru c1 Cristos 
este totul pentru inima omului. Câteodat1 în comunitate, dorin2a de uni-
tate risc1 s1 4e doar o teorie ca 3i cum ar 4 ceva la care trebuie s1 ajungem 
3i s1 construim cu propriile for2e 3i cu propriul efort, neglijând întâmplarea 
lui Cristos 3i deci tr1ind în mod c1ldu2 întâlnirea cu cel1lalt 3i experien2a 
acestuia.»

Lepori: Chiar nu trebuie s1 renun21m la faptul c1 unitatea noastr1 este 
lucrarea Cuiva, a unei Prezen2e; nu e ceva – ca un pod – ce construim 

87  F. Ferrari (“Zot”), «Avanti, forza».



Exerci!iile Fraternit"!ii

70

între noi, nu e un pact între noi, ci e chiar generat1 de Cineva. Asta se 
reg1se3te cu totul în experien2a Bisericii 3i, de asemeni, în experien2a ecu-
menismului: exact faptul de a ne da seama din nou c1 unitatea noastr1 nu 
o construim noi, ci se întâmpl1 dac1 recunoa3tem c1 El este în mijlocul 
nostru, c1 El este aici. 

5i asta e valabil pentru toate: prezen2a lui Cristos nu trebuie s-o constru-
im noi, e ceva de recunoscut. Atunci când Maica Tereza spunea c1 trebuie 
recunoscut Cristos în cei s1raci, n-o spunea în sensul în care trebuie ca ci-
neva s1 fac1 un efort de voin21 ca s1-3i zic1: «Zdren21rosul 1sta sau leprosul 
1sta e Cristos», ci trebuie s1 recunoasc1 c1 Cristos este în s1rac, se manifest1 
în s1rac, îi vine în întâmpinare prin s1rac 3i prin 4ecare frate 3i sor1. 5i asta 
creeaz1 o unitate cu to2i 3i cu toate care e in4nit1, pentru c1 ceea ce recunosc 
în cel1lalt este Cel de care am cu adev1rat nevoie. Sfântul Benedict spune: 
«Când sose3te un pelerin, un s1rac, trebuie s1 mergem în calea lui 3i s1-l 
ador1m în el pe Cristos»,88 adic1 s1-l recunoa3tem atât de prezent în cel1lalt, 
s1 recunoa3tem c1 El vine, c1 El este acolo, c1 este o realitate ontologic1. 
5i asta e ceea ce construie3te totul, alc1tuie3te toat1 substan2a carit12ii, a 
comuniunii, adic1 a recunoa3te c1 prezen2a lui Cristos este ontologic1 3i 
c1 eu nu sunt chemat s-o generez ca un spirit, ci s-o recunosc prezent1, 3i, 
recunoscând-o, o manifest.

Prosperi: «Ai de4nit t1cerea ca 4ind calea maestr1 cu care s1 abord1m 
dezordinea vie2ilor noastre. Ce anume înseamn1 pentru tine s1 faci silen2iu 
în 4ecare zi? 5i cum noi, laicii, cufunda2i în lume pân1-n gât, putem s1 ne 
educ1m la aceast1 practic1, pentru a asculta 3i noi Misterul care vorbe3te?»

Lepori: A face silen2iu înseamn1 mai ales a recunoa3te c1 t1cerea n-o 
facem noi, t1cerea o creeaz1 Cristos care ne vorbe3te. Cum exist1 un singur 
Cuvânt pe care merit1 s1-l ascult1m (cum spune Imita!ia lui Cristos: «În-
tr-un cuvânt e totul 3i totul exprim1 un singur cuvânt …»89), fac silen2iu. 
Dac1 eu 3tiu c1 exist1 un singur lucru pe care trebuie s1-l ascult, sunt atent 
s1-l ascult doar pe acela, 3i asta e t1cerea. 

Cred c1 4ecare voca2ie, 4ecare form1 de via21 trebuie s1 g1seasc1, trebuie 
s1 tr1iasc1 forma ei de silen2iu, forma ei de ascultare a lui Cristos, disciplina 
proprie – inclusiv – de ascultare a lui Cristos. Fiecare s1 se întrebe: «Ce anu-

88  Cfr. RB 53,1-7.
89  «Ex uno Verbo omnia et unum loquuntur omnia, et hoc est Principium quod et loquitur nobis» («De la 
un singur Cuvânt totul, 3i un singur Cuvânt strig1 totul. 5i acest Cuvânt este Începutul care vorbe3te 
înl1untrul nostru.» Imita!ia di Cristos, Prima Carte, 3, 8).
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me m1 ajut1 s1-l ascult pe Cristos mereu, care este acel gest, acel moment, 
acea disciplin1 prin care înv12 s1 r1mân mereu deschis sau s1 m1 recuperez 
continuu din neaten2ia mea, din zgomotul meu, din 6ec1relile mele, din 
tot?». Ascultarea Lui, a Lui care este aici 3i-mi vorbe3te. «Eu, cel care vor-
besc cu tine sunt Acela»90 îi spune Isus Samaritencei. Monseniorul Filippo 
Santoro v-a vorbit despre cele zece minute pe zi de 5coala de comunitate; 
poate tocmai acesta este «da»-ul fa21 de cuvânt 3i fa21 de t1cere care li se 
cere celor care tr1iesc în lume, laicilor. Celor din Memores li se cere o or1 de 
silen2iu pe zi, c1lug1rilor li se cere poate toat1 ziua în t1cere, dar e acela3i 
lucru, e acela3i identic lucru. Scopul nu e acela de a 4 t1cu2i, scopul este 
acela de a tr1i ascultându-l pe Cristos. Eu acum aproape c1 nu mai tr1iesc 
în mod stabil într-o m1n1stire, cu toat1 lini3tea pe care aceasta o presupune, 
cu toat1 disciplina de t1cere pe care o ofer1 m1n1stirea, dar îmi dau seama 
c1 disciplina pe care am cultivat-o ca novice, ca tân1r c1lug1r, 3i apoi de-a 
lungul a dou1zeci 3i 3ase de ani în m1n1stirea mea, m1 înso2e3te în1untru, 
drept pentru care-l ascult pe Cristos chiar 3i în mijlocul zgomotului, chiar în 
timpul c1l1toriilor, în aeroporturi, pentru c1 e o nevoie a mea. Cine ascult1 
3i numai un cuvânt al lui Cristos, care cu adev1rat vine de la El, nu poate s1 
nu tr1iasc1 cu nostalgia de a-L reauzi vorbind. «Eu n-a3 mai putea tr1i dac1 
nu l-a3 mai auzi vorbind.»91 Asta creeaz1 silen2iu, 3i avem nevoie de asta! Nu 
avem nevoie de silen2iu, avem nevoie ca Cristos s1 ne vorbeasc1!

Prosperi: «Marta a parcurs un drum de con3tientizare, a lucrat cu sine, 
ceea ce a dus la dilatarea umanit12ii ei în certitudinea lui Cristos ca r1spuns 
la nevoia ei. Din ce pa3i e alc1tuit acest parcurs, care este aceast1 munc1? 
Dac1 dilatarea propriei umanit12i are loc în timp, din ce anume pot în2elege 
c1 sunt pe direc2ia bun1 3i c1 nu m1 urmez, în fond, tot pe mine însumi?»

«În lec2iile tale ai subliniat caracterul decisiv al veri4c1rii pe care Marta, 
Maria 3i Laz1r o fac cu privire la întâlnirea 3i cuvintele lui Isus. Po2i explica 
mai bine termenii acestei veri4c1ri? În ce anume const1?»

Lepori: A3 spune c1 pentru a face drumul Martei ar 4 su4cient s1 ne 
întreb1m: «Ce anume fac cu nemul2umirea pe care o simt? Ce anume fac 
cu nemul2umirea pe care o simt în tot ceea ce fac, chiar 3i în ceea ce fac a3-
teptându-m1 la o satisfac2ie, care poate chiar dureaz1, dar care întotdeauna 

90  In 4,26.
91  Cfr. J.A. Möhler, L’unità nella Chiesa, cioè il principio del cattolicesimo nello spirito dei Padri della Chi-
esa dei primi tre secoli [Unitatea în Biseric", adic" principiul catolicismului în spiritul P"rin!ilor Bisericii 
primelor trei secole, n. tr.], Città Nuova Editrice, Roma 1969, p. 71.
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– întotdeauna! – arat1 c1 nu este … „nu pentru asta, nu pentru asta!” striga 
Rebora.92 Ce facem cu nemul2umirea de zi cu zi pe care o sim2im în toate, în 
toate rela2iile, în tot ceea ce facem? O târâm într-o ve3nic1 lamentare care ne 
domin1 via2a, sau o transform1m în cerere, o transform1m în loc de silen2iu 
în care veri4c c1 Altcineva îmi umple via2a, c1 am nevoie s1 se întâmple ceva 
altceva?». Iat1, nemul2umirea devine maestr1 dac1 ne face s1 cerem, adic1 
dac1 via2a se umple de cerere. Eu îmi imaginez c1 Marta, începând din ziua 
aceea, de 4ecare dat1 când o recuprindea nemul2umirea pentru ceea ce era ea 
sau pentru ceea ce erau ceilal2i sau pentru ceea ce era situa2ia ei de via21, era 
ca 3i cum s-ar 4 oprit dintr-o dat1 spunându-3i: «Dar nu, acum am v1zut c1 
s1 m1 plâng nu înseamn1 c1 folosesc în mod util nemul2umirea mea». Nu-
mi corespunde s1 m1 plâng, nu face decât s1 târâie nemul2umirea, 4indc1 
noi nu suntem crea2i pentru nemul2umire, suntem f1cu2i pentru fericire. 
Atunci imediat, în mod cert în ea se reîntâmpla aceast1 cerere, care era o 
cerere de Cristos: «Doamne, Tu e3ti aici, cheam1-m1, adic1 spune-mi din 
nou acele cuvinte, demonstreaz1-mi din nou c1 doar Tu îmi e3ti necesar!». 
5i atunci nemul2umirea devine un drum, adic1 limita structural1 a vie2ii 
noastre devine scar1, treptele ascezei noastre. Cum spune sfântul Benedict: 
scara umilin2ei se construie3te pe treptele umanit12ii noastre, drept pentru 
care cineva urc1 spre Dumnezeu chiar pe treptele propriei umanit12i mereu 
insu4ciente sie3i, slav1 Domnului.

«În lec2iile tale ai subliniat caracterul decisiv al veri4c1rii pe care Marta, 
Maria 3i Laz1r o fac cu privire la întâlnirea 3i cuvintele lui Isus. Po2i explica 
mai bine termenii acestei veri4c1ri?» Comunitatea m1 ajut1, devine un loc 
de veri4care dac1-mi repet1 încontinuu fraza pe care Marta i-o spune Mari-
ei: «Înv121torul e aici 3i te cheam1». Noi avem nevoie de comunitate în mod 
obiectiv, ca loc în care exist1 mereu cineva care ne recheam1 la asta; exist1 
mereu cineva care – atunci când eu tr1iesc o lamentare, când eu sunt pier-
dut, irosesc via2a – m1 face s1-mi aduc aminte c1, în schimb, ceea ce dore3te 
inima mea e cu adev1rat prezent. 5i comunitatea e tocmai semnul c1 aceast1 
Prezen21 e ontologic1 4indc1 e ceva diferit de mine, îmi aduce aminte c1 nu 
sunt eu cel care creeaz1 ceea ce îmi este necesar, pe Cristos care îmi e necesar, 
dar îmi este dat în cadrul unui semn obiectiv, de carne. Isus a decis astfel 
tocmai ca s1 ne dea semnul obiectiv al prezen2ei Sale reale. Iar dac1 eu tr1iesc 
astfel comunitatea 3i raportul cu ceilal2i, raportul însu3i devine veri4care a 
faptului c1 Cristos umple inima.

92  C. Rebora, «Saci de p1mânt pentru ochi», în Id., Le Poesie [Poezii, n. tr.], Garzanti, Milano 1988, 
pp. 141ss.
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Prosperi: Poate c1 asta r1spunde deja la întrebarea urm1toare: «Ce anu-
me înseamn1 c1 comuniunea este împ1rt13ire a veri4c1rii?». Printre altele 
– dac1-mi pot permite –, ceea ce spuneai mai devreme, c1 limita este o 
treapt1 spre Dumnezeu, ne-a spus-o de mult ori 3i don Giussani; 3i asta 
demonstreaz1 c1 istoria noastr1 face parte dintr-o mare istorie. 

Lepori: Pe mine m1 impresioneaz1 c1 atunci când Isus i-a zis Martei 
«Sora ta a ales partea mai bun1», nu i-a spus-o ca 3i cum ar 4 zis «Uite cu cât 
e mai grozav1 sora ta decât tine», ci i-a zis-o ca s1 creeze o companie cu sora 
ei în jurul p1r2ii mai bune, cumva ca un mod de a sta cu sora ei, ca un raport 
care s1 veri4ce asta între ele, adic1 a creat între ele o adev1v1rat1 fraternitate, 
o adev1rat1 comunitate, le-a f1cut s1 devin1 fraternitate cre3tin1, loc în care 
faptul c1 sora mea a ales mai mult decât mine, mai bine decât mine, adic1 
ceea ce îmi este cel mai necesar mie, asta e ceea ce m1 face s1 tr1iesc o adev1-
rat1 fraternitate 3i face ca raportul cu sora mea s1 nu 4e un loc de competi2ie, 
ci tocmai împ1rt13irea lui Cristos, împ1rt13irea veri4c1rii faptului c1 numai 
El r1spunde la setea inimii. 5i faptul c1 sora mea este cu un pas înaintea mea 
în aceast1 veri4care e un dar pentru via2a mea, adic1 m1 face 3i pe mine s1 
avansez. 5i tocmai asta e marea frumuse2e a comuniunii cre3tine, la fel ca 
în prima comunitate cre3tin1: în care într-adev1r aveau totul la comun. Dar 
important nu e s1 ai în comun banii (3i asta), dar mai ales s1-l ai în comun 
pe Cristos, Cristos ca 4ind cel care e mai important decât banii, de aceea nu 
era o problem1 pentru primii cre3tini s1 împ1rt13easc1 banii din moment ce 
aveau în comun unicul lucru de care are nevoie inima. 

Prosperi: Scuz1-m1, Mauro, dac1 te rog s1 aprofundezi acest lucru, pen-
tru c1 poate în aceast1 întrebare se reg1se3te 3i solicitarea de ajutor pentru a 
în2elege cum s1 ne l1s1m pu3i în discu2ie, sub semnul întreb1rii, a3a cum a 
f1cut Marta. Pentru c1 – a3a cum spuneai tu acum – în momentul în care 
Marta recunoa3te c1 acele cuvinte adresate de Isus îi sugereaz1 s1-3i priveasc1 
sora pentru un aspect care o poate face pe ea s1 creasc1, 3i ea prime3te aceast1 
sugestie – cum spuneai tu ieri – de3i poate la început prime3te cu greutate, 
poate s-o 4 chiar 3i sup1rat, dar apoi …, uneori ne e greu s1 ne l1s1m pu3i 
în discu2ie, adic1 suntem prin3i de imaginea pe care-o avem despre cum ar 
trebui s1 4e lucrurile.

Lepori: Da, poate tocmai pentru c1 avem aceast1 mo3tenire a p1catului 
original, adic1 ne gândim c1 ceea ce ne e cel mai drag e ceva ce trebuie s1 
smulg «pentru mine», ce trebuie s1 privatizez, 3i dac1 nu de2in acel lucru 
eu singur, de fapt nu-l am cu adev1rat. În schimb cu Cristos se întâmpl1 
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4x invers, adic1: cu cât Îl am mai mult cu cel1lalt, cu cât Îl împ1rt13esc mai 
mult, cu atât Îl am mai mult pentru ceea ce e, pentru realitatea care este. 5i 
de asta unitatea dintre noi 3i apartenen2a 3i posesia lui Cristos sunt unite, 
sunt acela3i lucru. De aceea, poate c1 cineva în2elege 3i c1 dac1 el face un 
sacri4ciu pentru ca cel1lalt s1 poat1 merge în propriul ritm, pentru a res-
pecta drumul celuilalt, avanseaz1 mai mult 3i el. Sfântul Benedict spune: în 
comunitate trebuie s1 2inem ritmul unui parcurs pentru care cel care e mai 
puternic s1 nu 4e morti4cat în elanul s1u, dar 3i cel care e mai slab s1 nu 4e 
descurajat 3i s1 nu r1mân1 în urm1. Exist1 cumva un sacri4ciu reciproc. De 
ce? Pentru c1 3tim c1 ne une3te un unic lucru 3i deci greutatea pe care-o duc 
de a recunoa3te, chiar 3i de a m1 adapta la ritmul celorlal2i, e o greutate pe 
care trebuie s-o duc pentru a adera la Cristos, nu pentru a 4 bun sau pentru 
a 4 r1bd1tor, ci tocmai pentru c1 Cristos e în mijlocul nostru. Nu 3tiu dac1 
m1 explic.

Prosperi: Foarte bine! Mul2umesc.
«Am vrea s1 în2elegem mai bine a4rma2ia c1 sfântul tr1ie3te cu adev1r 

chiar 3i propriul p1cat. În via2a cotidian1 p1catul adesea ne strive3te 3i ne 
deprim1. Ce anume înseamn1 s1-l tr1im cu adev1r?»

Lepori. Adev1rul p1catului, a faptului de a 4 p1c1to3i, e privirea pin1 de 
îndurare a lui Isus. 5i asta ne reveleaz1 adev1rul p1catului. Nu este p1catul 
în sine cel care e adev1rat. Problema e c1 în fa2a p1catului noi ne retragem 
ca s1 m1sur1m p1catul, gravitatea lui, efectul lui asupra noastr1 etc, dar nu-i 
permitem privirii lui Cristos s1 ne spun1 adev1rul p1catului, care poate e 
chiar mai grav, e un adev1r poate chiar mai dureros decât ceea ce m1sor eu, 
de exemplu anumite p1cate sunt mai grave decât cele care pe mine m1 de-
ranjeaz1 mai mult. În schimb adev1rul p1catului e tocmai privirea lui Cris-
tos, adic1 îndurarea. 5i asta e ceea ce în2eleg s4n2ii: sunt ni3te p1c1to3i care 
i-au permis privirii lui Cristos s1 le reveleze adev1rul p1catului, al 4ec1rui 
p1cat, drept pentru care ei în3i3i vedeau inclusiv mai multe umbre în sinea 
lor, mult mai mult1 mizerie în sinea lor decât în ceilal2i, 3i cu toate astea o 
vedeau f1r1 s-o desprind1 de iertare 3i deci de s4n2enie, pentru c1 ajungem 
s4n2i datorit1 harului, pentru c1 Dumnezeu ne mântuie3te complet. Un 
sfânt e omul r1scump1rat cu totul, care se las1 mântuit cu totul, deci e 
omul umil, omul care chiar 3i cu propriul p1cat nu are o rela2ie orgolioas1 
(«Am gre3ti!», «Am c1zut tare jos!», «Unde mi-e onoarea? Imaginea mea?»). 
Nu, p1catul înseamn1: «Am gre3it, l-am abandonat pe Tat1l!» 3i Cristos ne 
spune: «Hai înapoi!». Privirea de îndurare a lui Cristos spune: «Hai înapoi 
pentru c1 Tat1l te îmbr12i3eaz1 3i, în îmbr12i3are, p1catul t1u devine s4n2e-
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nie». Este cântecul din Exultet: «O, preafericit1 vin1, care a meritat s1 aib1 
un Mântuitor atât de mare!».93 Mântuirea lui Cristos este un eveniment atât 
de incredibil, încât e fericit1 acea vin1 care-mi permite s1 tr1iesc îmbr12i3a-
rea îndur1rii lui Dumnezeu, s1 fac experien2a îmbr12i31rii pe care îngerii nu 
o tr1iesc. Un înger nu face experien21 de îndurare; e incredibil! În mod cert 
e con3tient de ea, dar nu tr1ie3te experien2a acelei îmbr12i31ri, 3i 1sta e un 
lucru din alt1 lume! Asta e, acesta e marele adev1r al p1catului nostru.

Prosperi: «S-a spus c1 reînnoirea carismei înseamn1 o revenire la origine. 
Ce anume înseamn1? Cum are loc? Cum poate s1 nu se reduc1 la o inter-
pretare a noastr1?»

«Cerem s1 în2elegem mai bine problema izvorului care continu1 s1 ali-
menteze experien2a noastr1 azi, astfel încât s1 nu 4e redus1 la o întoarcere 
nostalgic1 la trecut. Ce anume garaneaz1 4delitatea fa21 de izvor 3i cum se 
concretizeaz1 aportul nostru la Biseric1 3i la întreaga lume?»

Lepori: 5ti2i c1 termenul „carism1” înseamn1 dar gratuit al lui Dum-
nezeu 3i c1 sursa unei carisme este gratuitatea lui Dumnezeu. Dac1 cineva 
în2elege asta, în2elege c1 sursa e garantat1, nu se va epuiza niciodat1, nu e 
posibil s1 sece. Dac1 Dumnezeu 3i-ar retrage gratuitatea, ar trebui cumva s1 
se anuleze pe sine însu3i, s1 se morti4ce pe sine însu3i. Darurile lui Dum-
nezeu – spune sfântul Paul – sunt f1r1 remu3care, 4indc1 lui Dumnezeu nu 
se poate s1-i par1 r1u c1 este gratuit, 4indc1 Dumnezeu este gratuitate. O 
carism1 – ca toate darurile – provine de la aceast1 surs1, 3i e important ca în 
momentele în care o carism1 trebuie s1-3i recapete cumva con3tiin2a de sine 
sau poate aspectul uman prin care trebuie s1 treac1 î3i manifest1 obtuzitatea 
sau nu mai e atât de transparent cum ar trebui s1 4e (pentru c1 chiar de 
la începuturile Bisericii a existat o lips1 de transparen21 fa21 de gratuitatea 
Rusaliilor), sau nu e în2eles, drept pentru care e supus poate unui tratament, 
unei priviri care nu surprinde sursa, în toate aceste momente e important 
ca cine tr1ie3te carisma s1 înceap1 de la redobândirea con3tiin2ei c1 izvorul 
este gratuitatea lui Dumnezeu. Problema e atunci când ne gândim c1 ori-
ginea carismei ar 4 o interpretare, ar 4 ceea ce gândesc eu, cum o tr1iesc 
eu, cum am în2eles-o eu, cum am tr1it-o eu 3i nu aceast1 transparen21 fa21 
de gratuitatea lui Dumnezeu care la origine era mai clar1 3i care r1mâne o 
m1rturie vie în fondatori: chiar dac1 au murit, m1rturia lor predat1 gratui-
t12ii carismei r1mâne, nu devine mai pu2in clar1, mai pu2in proasp1t1. Iat1, 
important e s1 nu tr1d1m aceast1 m1rturie. 

93  «O felix culpa, quae talem ac tantum méruit habére Redemptóre», Exultet sau Elogiul Pascal.
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5i, mai ales – m1 gândesc – tr1d1m gratuitatea carismei atunci când ne 
e team1 c1 moare, c1 se pierde, c1 e de-ajuns ceva care s-o anuleze sau c1 ar 
4 coeren2a noastr1 cea care ar trebui s-o garanteze. În schimb Dumnezeu 
(slav1 Domnului, datorit1 Lui!), ne surprinde ar1tându-ne mereu c1 exist1 
un izvor gratuit care poate, mai apoi, g1se3te calea de a se manifesta prin ni3-
te pârâia3e inimaginabile: de-a dreptul, persoanele cele mai inimaginabile, 
într-un anumit moment, devin martorii gratuit12ii carismei mult mai mult 
decât poate cei care se a61 la conducere. Ca în Biseric1: exist1 s4n2i care, în 
maniera cea mai de neînchipuit, readuc Biserica la puritatea originii sale. Ca 
pe vremea s4ntei Ecaterina de Siena, aceast1 femeie simpl1, incult1, care a 
devenit mult mai mult martor al gratuit12ii carismei decât întreaga Biseric1, 
decât Papa; 3i Papa a ascultat-o pentru asta. Tocmai acest mister e ceea ce nu 
trebuie s1 tr1d1m: gratuitatea izvorului carismei; nu trebuie s-o tr1d1m cu 
fricile noastre, 3i, mai ales, cu neîncrederea noastr1 fa21 de Dumnezeu, fa21 
de Biseric1, fa21 de noi în3ine, fa21 de nu 3tiu care grup; aceste neîncrederi 
întunec1 sentimentul gratuit12ii carismei, pentru c1 acolo se tr1deaz1 cu 
adev1rat 3i fondatorul, este tr1dat cel care 3i-a dat via2a pentru asta, cel care 
a dat-o, care o d1 azi, care o d1 astfel încât carisma s1 tr1iasc1.

Prosperi: Mul2umesc.
«Tu ne-ai spus c1 r1spunsul de credin21 al Martei nu trebuit c1utat în ea, 

c1 credin2a ei nu depinde de o capacitate a ei, ci este ecoul a ceea ce vede. În 
schimb, nou1 ni se pare c1 credin2a depinde de noi, ca un efort al nostru. Ce 
anume ne poate ajuta s1 facem experien2a Martei?»

Lepori: Trebuie s1 ne uit1m la Isus. Credin2a cre3te prin adeziunea la 
Cristos. Credin2a este adeziunea la Cristos. Eu îmi aduc aminte c1 la înce-
puturi (eram înc1 la liceu) circula o c1rticic1 a lui Jacques Leclerq, din care 
îmi amintesc aceast1 propozi2ie: «Nucleul credin2ei este adeziunea la Cris-
tos»,94 3i e adev1rat. Mie îmi place foarte mult aceast1 scen1 în care Marta 
î3i exprim1 credin2a privindu-l pe Cristos, 4ind ecou a ceea ce Cristos este 
3i îi spune despre sine. Nu e o repeti2ie ca de papagal, ci e tocmai o repeti2ie 
plin1 de iubire; e o în2elegere a faptului c1 credin2a nu e o dogm1 pe care o 
recit, ci este rostirea «da»-ului meu fa21 de Cristos în privirea lui spre mine 3i 
în revelarea lui în fa2a mea ca înviere 3i Via21 a vie2ii mele. De aceea trebuie 
s1 ne uit1m la Cristos, s1-L privim 3i între noi, în noi, în comunitate, în 
toate prezen2ele Sale, pentru c1 acolo vedem c1 El este, c1 El este cu adev1rat 

94  J. Leclercq, Il problema della fede e gli intellettuali del XX secolo [Problema credin!ei $i intelectualii 
secolului XX, n. tr.], Vita e Pensiero, Milano 1966, p. 10.



Duminic" diminea&a

77

Salvatorul lumii, ca Samariteanca, ce a fost condus1 la credin21 tocmai în 
dialogul cu Isus care-o face s1 sape în toat1 via2a ei pân1 ajunge s1-i poat1 
spune: «Eu care-2i vorbesc sunt cel care te salveaz1».95 5i asta e valabil pen-
tru toate întâlnirile din Evanghelie: exist1 mereu o privire spre Cristos care 
umple omul de credin21, de credin21 adev1rat1, de fapt pân1 chiar 3i Sama-
riteanca merge 3i spune în ora3: «Am întâlnit pe cineva care mi-a zis asta», 
adic1 d1 o m1rturie de credin21, înc1 imatur1, dar d1 o m1rturie de credin21. 
5i asta e valabil pentru to2i: credin2a cre3te prin experien2a unui eveniment 
3i evenimentul pe care credin2a trebuie s1-l experimenteze este prezen2a lui 
Cristos care te prive3te, te iube3te 3i te salveaz1.

Prosperi: «Am impresia c1 exist1 o confuzie de fond, conform c1reia 
urmarea lui Cristos 3i lucrurile, gesturile de f1cut ar coincide. Ce este cu 
adev1rat urmarea? Cum pot în2elege dac1 în via2a mea îl urmez cu adev1rat 
pe Cristos sau urmez ideea mea despre a-l urma pe Cristos? Pot tr1i urmarea 
f1r1 s1 particip la lucrurile de f1cut pe care mi le propune compania?

De ce e necesar pentru credin2a lui Ioan s1 intre în mormânt dup1 Petru, 
de ce e necesar s1-l urmeze pe Petru?»

Lepori: Urmarea nu înseamn1 a face ni3te lucruri 3i nici un raport doar 
spiritual cu Cristos, urmarea înseamn1 a urma o prezen21 personal1, a urma 
ni3te persoane, a urma o Persoan1 – Cristos – în semnul prezen2ei Sale per-
sonale care sunt persoanele care L-au urmat 3i pe care El chiar de la începu-
turi le-a indicat ca întrupare a posibilit12ii de a-L urma dup1 ce El nu mai 
este, de a-L urma cu adev1rat: Petru, apostolii etc. Întotdeauna. Biserica este 
acest semn, 3i a urma Biserica înseamn1 tocmai a recunoa3te acest semn, c1 
Biserica este locul în care urmarea lui Cristos are loc 3i r1mâne întrupat1 în 
rela2iile personale. Niciunul dintre noi nu l-a urmat pe Isus Cristos urmând 
o apari2ie a lui Isus Cristos, ci tocmai pentru c1 au existat ni3te persoane 
pe care le-a întâlnit, persoane pline de autoritate (chiar 3i cu o anumit1 
simplitate, cum a fost tâmplarul meu care m-a f1cut s1 întâlnesc mi3carea 
acum mai bine de patruzeci de ani) pentru c1 recuno3ti c1 acolo Cristos î2i 
cere s1-L urmezi, drept pentru care exist1 aceast1 atrac2ie, pentru c1 Biserica 
avanseaz1 prin atrac2ie, prin atrac2ie la Cristos. În ceea ce m1 prive3te, trebu-
ie s1 ne întreb1m mereu dac1 urm1m ni3te persoane, nu ni3te lucruri, dac1 
urmarea noastr1 e întrupat1 în semnul unor persoane pe care Cristos le-a 
l1sat ca posibilitate de a-L urma pe El pân1 la sfâr3itul lumii. 5i asta e mereu 
garantat de Petru, 4indc1 tocmai oferindu-i aceast1 învestire lui Petru 3i 

95  Cfr. In 4,26.
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spunându-i «Urmeaz1-m1» (pentru ca mai apoi Ioan s1-l poat1 urma 3i apoi 
mii de alte persoane s1-l poat1 urma), prin asta Isus a instituit acest semn, 
aceast1 veri4care a adev1rului unei urm1ri care este urmarea unor persoane 
pe care nu le aleg eu din simpatie, dar în care sunt ales eu, în care Biserica 
mi se ofer1 ca loc în care pot cu adev1rat s1-l urmez pe Cristos 3i nu pe mine 
însumi, 3i nu interpretarea mea, 3i nu sentimentul meu. Nu 3tiu dac1 reu3esc 
s1 explic bine. E o tem1 pe care poate ar trebui s-o aprofund1m ulterior.

Prosperi: E frumoas1 aceast1 subliniere: «Nu urmez pentru c1 aleg eu, ci 
pentru c1 sunt ales», 4indc1 asta întemeiaz1 criteriul autorit12ii care trebuie 
urmat1, nu? A3a e?

Lepori: Da, pentru c1 în întâlnirea cu Cristos, în1untrul întâlnirii cu 
Cristos, Dumnezeu ne d1 3i locul în care s1-l urm1m, 4indc1 î2i ofer1 s1 te 
na3ti, dar nu te las1 în mijlocul str1zii ca un copil nou-n1scut 3i abandonat, 
te face s1 te na3ti într-o familie, te face s1 te na3ti într-o companie de persoa-
ne, 3i dup1 e clar pe cine trebuie s1 urmezi, î2i este dat. Eu îmi aduc aminte 
c1 chiar de la începutul întâlnirii în2elegeam c1 trebuia s1 urmez 3i s1 ascult 
din iubire pentru mine însumi, 4indc1 nu voiam s1 pierd acel eveniment 
care îmi umpluse inima, chiar 3i atunci când apoi, în timp, am v1zut toate 
defectele persoanelor care îmi mijlociser1 întâlnirea. E evident, mai devreme 
sau mai târziu defectele ies la suprafa21 – pentru c1 exist1 3i nu se poate s1 nu 
existe –, 3i totu3i mereu am în2eles c1 a urma era un bine pentru mine, 3i e 
ceea ce m-a salvat întotdeauna: în po4da a toate, dincolo de orice, urmam, 
ascultam, pentru c1 în2elegeam c1 numai a3a r1mâneam 4del fa21 de ceea 
ce îmi fusese d1ruit, fa21 de farmecul întâlnirii cu Cristos pe care o tr1isem.

Prosperi: Mul2umesc.
«Ai spus c1 dac1 eu îi spun celui de lâng1 mine: „Înv121torul e aici 3i te 

cheam1”, transmit asta lumii întregi. Po2i explica mai bine cum devine asta 
ecumenism, responsabilitate universal1 a credincio3ilor?»

Lepori: Adev1rata problem1 e s1 l1s1m s1 se întâmple un eveniment 3i 
nu s1-i calcul1m e4cien2a. În misiune, în tr1irea m1rturiei, misiunea Bise-
ricii, important nu e s1 m1sur1m e4cien2a, for2ele sau mijloacele, ci tocmai 
s1 l1s1m s1 se întâmple un eveniment. 5i aceasta e metoda care a început 
odat1 cu Fecioara Maria, su6ul libert12ii Mariei care spune: «Fiat» 3i care 
a transmis lumii întregi evenimentul lui Cristos. Dac1 exist1 cineva care a 
transmis lumii întregi evenimentul lui Cristos, atunci Fecioara este, e Maica 
Domnului, dar 3i Petru cu «da»-ul s1u. Îl pot transmite doar ca eveniment, 
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drept pentru care dac1 nu fac experien21 eu, dac1 nu m1 las salvat eu, nu-l 
transmit lumii întregi, nu transmit evenimentul; transmit o teorie, transmit 
o moral1, transmit nu 3tiu ce. Dac1 nu fac eu experien2a faptului c1 Înv1-
21torul e aici 3i m1 cheam1 pe mine 3i m1 salveaz1 pe mine, 3i nu comunic 
asta celui de lâng1 mine, nu transmit evenimentul. Evenimentul este ca un 
foc: chiar 3i focul unei lumân1rele îl pot transmite lumii întregi, dar dându-i 
foc celui care e lâng1 mine, transmi2ându-l ca foc 3i nu trimi2ând un mesaj 
în Australia spunând c1 exist1 o 6ac1r1 în Italia. Dac1 nu exist1 contact, nu 
transmit nimic. 5i de asta a tr1i evenimentul cu cel de lâng1 mine e fun-
damental, 4indc1 dac1 nu-l tr1iesc cu cel de lâng1 mine înseamn1 c1 nu-l 
tr1iesc eu 3i nu-l transmit ca eveniment. Nu 3tiu dac1 se în2elege.

Prosperi: Da. Suntem chema2i s1 d1m foc unui incendiu, practic!

Lepori: Desigur! «Eu am venit s1 arunc foc pe p1mânt 3i cât a3 vrea ca 
focul s1 4 fost deja aprins!»96

Prosperi: Aceast1 întrebare cu diferite nuan2e a fost cea mai bine „cota-
t1”, deci am l1sat-o mai la urm1.

«C1rui fapt i se datoreaz1 disocierea dintre libertate 3i dorin21? 5i ce anu-
me poate repara aceast1 divizare?

Ai spus c1 inima întâlne3te, dore3te, vrea s1 îmbr12i3eze, dar libertatea, 
datorit1 unui calcul incon3tient de sine, datorit1 unei temeri proiectate de 
iluzii, spune nu, împiedic1 îmbr12i3area; 3i c1 aceast1 fals1 libertate, „pri-
zonier1 în ea îns13i, târ13te dup1 sine inima-copil care era pe punctul de 
a-l îmbr12i3a pe Isus”, propunând alte c1i 3i realiz1ri care se vor dovedi a 4 
toate false. Cum de aceast1 fals1 libertate pare uneori s1 câ3tige în defavoarea 
experien2ei de bel3ug tr1ite cu Isus? Cum s1 nu ne scandaliz1m 3i s1 nu ne 
bloc1m?»

Lepori: Eu cred c1 tocmai aici se a61 p1catul original, tocmai datorit1 
faptului c1 exist1 în noi o tendin21 absurd1 de a nu adera la bine, o tendin21 
absurd1 de a renun2a la eviden2a binelui, a ceea ce e bun, frumos, de a re-
nun2a la bucuria noastr1. Aceast1 tendin21 absurd1 creeaz1 o disociere între 
libertate 3i dorin21. Dorin2a îl dore3te doar pe Cristos, 3i, cu toate astea, 
exist1 acest joc al libert12ii, care, datorit1 unei calcul1ri a împlinirii de sine 
absurde – autonome, false –, nu ascult1 de dorin2a care-i arat1 realitatea 
care-i umple inima, adic1 o smulge de la ceea ce-3i dore3te. E ceea ce spune 

96  Lc 12,49.
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sfântul Paul: «C1ci nu fac binele pe care vreau s1-l fac, ci chiar r1ul pe care 
nu vreau s1-l s1vâr3esc»,97 adic1 simte în el însu3i aceast1 libertate r1nit1, r1-
nit1 la nivel de orgoliu, de pozi2ie mândr1 în fa2a vie2ii, o libertate care nu se 
pleac1 în fa2a dorin2ei unei atrac2ii evidente 3i a unei prezen2e evidente care 
te atrage, care te fascineaz1, care-2i d1 totul. Isus spune: «5i totu3i nu vre2i 
s1 veni2i la Mine ca s1 ave2i via21!»;98 asta e lamentarea lui Isus: «Dar cum? 
Eu v1 dau via2a 3i voi nu vre2i s1 veni2i la mine, libertatea voastr1 alege s1 nu 
vin1 la mine, s1 nu m1 accepte, s1 nu m1 iubeasc1, s1 nu m1 primeasc1, s1 
nu m1 primeasc1 cu totul!».

Îns1 scandalizarea în fa2a acestei tendin2e a libert12ii este ulimul bastion 
al p1catului 3i al orgoliului. E ultimul bastion, 4indc1 e ca 3i cum am zice: 
«M1 scandalizez de asta 3i tocmai de asta merg 3i m1 adâncesc 3i mai tare în 
aceast1 dinamic1 absurd1 a p1catului».

Ce ne salveaz1? Tocmai îndurarea lui Dumnezeu, eviden2a c1 El vine 
mereu ca s1 ne recupereze. În toat1 experien2a vie2ii mele, de 4ecare dat1 
când libertatea mea a cedat atât de mult încât nu a mai r1spuns, Cristos 
întotdeauna a venit s1 m1 recupereze. E o eviden21 a gratuit12ii Sale, gratui-
tatea gratuit12ii Sale, gratuitatea salv1rii Sale, a felului în care salvarea Sa este 
mai tare decât noi, e mai tare decât p1catul. Pentru c1 în fond, Cristos, mul-
2umim lui Dumnezeu, ascult1 mai mult de dorin2a inimii noastre decât de 
libertatea noastr1: atunci când vede c1 libertatea noastr1 înnebune3te a3a de 
tare încât contrazice eviden2a unei dorin2e, eviden2a unei atrac2ii, îndurarea 
in4nit1 a lui Dumnezeu face în a3a fel încât El s1 ne pescuiasc1 din nou, a3a 
cum a f1cut cu Petru, tocmai pentru c1, în fond – tocmai cum spuneam mai 
devreme –, pân1 3i p1catul, El îl face s1 devin1 pentru noi strig1tul extrem 
de ajutor: «Salveaz1-m1!». Cristos ne face s1 s1p1m în noi în3ine, în situa2ia 
noastr1, 3i ne pune libertatea cu spatele la zid, drept pentru care nici m1car 
nu mai poate min2i, 3i atunci îl strig1 3i devine cu adev1rat liber1: «Salvea-
z1-m1!», 3i asta se întâmpl1. N-o spun pentru c1 3tiu, ci pentru c1 experi-
ment1m asta; e o experien21. Aceast1 continu1 „repescuire” a lui Dumnezeu 
din mizeria noastr1, din orgoliul nostru, e tocmai chipul extrem al îndur1rii 
lui Dumnezeu, ca bunul P1stor care trece peste m1ri 3i 21ri ca s1 caute oaia 
r1t1cit1 care 3i-a distrus cu totul via2a tocmai pentru c1 a ales s1-3i despart1 
libertatea de dorin2a de plin1tate pe care o strig1 inima sa.

Prosperi: Foarte frumoas1 imaginea aceasta a îndur1rii: Cristos ascult1 
mai mult de dorin2a inimii noastre decât de libertatea noastr1.

97  Rm 7,18-19.
98  In 5,40. 
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Urmeaz1 întrebarea care are categoric frecven2a cea mai mare.
«M-a impresionat foarte mult pasul pe care l-ai f1cut sâmb1t1 dup1-masa 

despre atrac2ie 3i libertate. Spuneai c1 în lume sunt sclave una fa21 de alta 3i 
eu m1 reg1sesc mult în aceast1 descriere. Po2i aprofunda acest pasaj?»

La un moment dat, ai ad1ugat c1 atrac2ia 3i libertatea «sunt contopite», 
3i atunci mul2i au întrebat ce voiai s1 spui cu asta.

Lepori: Mi-a trecut prin minte atunci, pe moment, nu trebuie s1 lua2i 
ca dogm1 tot ce spun!

Prosperi: Ooh! M1 simt mai bine când spui c1 cineva poate zice 3i ceva 
ce i-a sc1pat!

Lepori: Dar nu cred c1 e o prostie s1 a4rm1m c1 în lume atrac2ia 3i 
libertatea sunt contopite, exist1 o rela2ie de fuziune între atrac2ie 3i liberta-
te. Cred1 c1 asta nu exist1 în evenimentul cre3tin, c1 nu pentru asta ne d1 
Dumnezeu experien2a atrac2iei 3i a libert12ii. E ca 3i cum Dumnezeu ar 4 
creat un spa2iu între ele, între ceea ce m1 atrage 3i libertatea mea nu exist1 
o fuziune, ci exist1 un spa2iu de dorin21. Poate «dorin21» e al treilea cuvânt 
care ar trebui adus în discu2ie, pentru c1 ne ajut1 s1 în2elegem mai bine: 
atunci când libertatea 3i atrac2ia fuzioneaz1, nu mai exist1 spa2iu pentru do-
rin21, deci nu mai exist1 spa2iu pentru libertate, nu mai exist1 spa2iu pentru 
libertate ca ea s1 fac1 un parcurs spre ceva diferit de sine. Eu cred c1 asta e 
ceea ce voiam s1 zic, pentru c1 atunci când atrac2ia 3i libertatea fuzioneaz1 
nu mai pot s1 …

Prosperi: …genereze tensiune.

Lepori: … s1 se decid1, nu mai pot s1 se aleag1, nu mai pot s1-3i spun1 
«da» una alteia, drept pentru care sunt sclave. E ca 3i anumite 4guri dante3ti 
din Infern, care, de3i se urau, s-au contopit, nu se mai pot desprinde una de 
alta, nu se mai pot devora una pe alta. Eu cred c1 e important s1 în2elegem 
asta, pentru c1 aici, apoi, se a61 toat1 discu2ia despre virginitate, despre cas-
titate: între ceea ce m1 atrage 3i libertatea mea exist1 un spa2iu al dorin2ei, 
al alegerii, al respectului, care face ca îmbr12i3area s1 4e cu adev1rat un act 
de libertate 3i nu ceva care m1 închide; e tocmai un act de iubire 3i nu pur 
3i simplu o abandonare într-o îmbr12i3are care te strânge, te sufoc1 3i, la 
urm1, te ucide, te oprim1. Dar e o tem1 in4nit1, drept pentru care trebuie 
s1 continu1m s1 ne gândim la ea.
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Prosperi. Ce bine c1 2i-a sc1pat, eh!
În încheiere a3 vrea s1 citesc o întrebare, care este 3i o m1rturie, a unei 

prietene de la Harkov, care a scris:
«Experien2a vie2ii mi3c1rii mi-a dat posibilitatea de a parcurge tot dru-

mul Martei despre care ai vorbit 3i de a experimenta dorin2a constant1 de 
Cristos care a derivat din acest drum. Datorit1 acestei experien2e v1d îndu-
rarea Sa în 4ecare zi. Dar în aceste luni, r1ul a devenit atât de mare, încât 
pentru ucraineni nu e vorba de o nemul2umire ca cea a Martei datorit1 
faptului c1 omul e destinat s1 moar1. Ora3ul meu este bombardat în 4ecare 
zi, multe femei au trebuit s1-3i lase casele, 3i-au pierdut familia, 3i-au v1zut 
plecând so2ii la r1zboi. Le e fric1, sufer1, simt ur1. În acest moment, datorit1 
asediului de la Mariupol, sunt femei 3i copii care mor de foame 3i sunt r1ni2i 
3i îndur1 suferin2e cumplite. Sunt îngropa2i de vii. E ca 3i cum experien2a 
Martei mi-ar propune s1 m1 desprind de realitatea mea sau s1 m1 mul2u-
mesc cu memoria lui Cristos. Ucraina acum nu tr1ie3te experien2a Martei, 
ci cea a lui Cristos care striga de pe cruce. „Dumnezeul meu, Dumnezeul 
meu, pentru ce m-ai p1r1sit?”. 5i mul2i dintre noi 3tim c1 nu fusese p1r1sit, 
pentru c1 noi îl cunoa3tem pe Cristos înviat. Dar cum putem tr1i azi în r1ul 
totalizator, în care  chiar 3i lui Cristos i-a fost greu s1-l vad1 pe Tat1l?».

Lepori: Desigur este întrebarea, mesajul care m1 provoac1 cel mai mult, 
evident. Trebuie s1 spun c1 în preg1tirea Exerci2iilor nu am uitat nici m1car 
o clip1 sfâ3ierea pe care o tr1im cu to2ii de când a izbucnit acest r1zboi; 3i în 
fond aceast1 sfâ3iere, într-un fel sau altul, a inspirat toate Exerci2iile, pentru 
c1 nu mai putem tr1i nimic f1r1 s1 ne gândim la asta, f1r1 s1 împ1rt13im 
aceast1 tragedie, acest moment în care moartea 3i r1ul par s1 înving1. De 
aceea, gândindu-m1 tocmai la Ucraina, am 2inut s1 termin cea de-a doua 
lec2ie a Exerci2iilor aducând în discu2ie scena naufragiului sfântului Paul, 
pentru c1 un r1zboi este tocmai un naufragiu, nu doar pentru Ucraina 3i nu 
doar pentru Rusia, ci pentru Europa, pentru lumea întreag1, un naufragiu 
al umanit12ii în toate sensurile termenului: al umanit12ii, al umanului 3i al 
omenirii în2eleas1 ca 4ind to2i oamenii care tr1iesc azi pe acest p1mânt. 5i 
de asta m-a ajutat s1 v1d cum a tr1it sfântul Paul naufragiul. Desigur, sfântul 
Paul le spunea tovar13ilor lui: «corabia nu o vom salva», 3i asta mi-a dat mult 
de gândit, pentru c1 e un lucru în fa2a c1ruia nu putem s1 nu ne revolt1m. 
El adaug1: «Îns1 vie2ile voastre vor 4 salvate».99 5i, pentru a ar1ta asta – e 
incredibil! – sfântul Paul ia pâinea, mul2ume3te, o frânge 3i o m1nânc1: ce-
lebreaz1 o Euharistie în plin naufragiu, adic1 a4rm1 prezen2a lui Cristos real 

99  Vezi aici, p. 63-64.
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în plin naufragiu. 5i Cristosul pe care-l rea4rm1 e cu siguran21 singurul de 
care avem nevoie – Cristosul Martei –, dar este Cristosul r1stignit, Cristo-
sul înviat din mor2i, Cristosul care a coborât (cum spune prietena noastr1) 
pân1 în adâncurile umanului care î3i pierde speran2a în Dumnezeu. Nu El 
e cel care-3i pierde speran2a în Tat1l, ci omul. Isus a coborât s1 îmbr12i3eze 
chiar 3i disperarea noastr1. A3a cum a îmbr12i3at moartea noastr1, a îmbr1-
2i3at disperarea noastr1. De aceea nu ne r1mâne decât s1 ne întreb1m cât de 
con3tien2i suntem de cine este Unicul necesar care ne umple inima, cât de 
con3tien2i suntem de cine este cu adev1rat acest om care ne spune: «Eu sunt 
învierea 3i via2a» 3i care promite 3i mai spune: «Cine moare va tr1i». Acest 
Cristos r1stignit, acest Cristos care moare pentru noi, aceast1 iubire in4nit1 
a lui Dumnezeu nu e str1in1 de acest naufragiu al lumii, nu e str1in1, ci 
e în mijlocul acestui naufragiu. În acest moment Isus e cel care sufer1 în 
Ucraina, El e cel care moare, care este p1r1sit de cei dragi lui, care este violat 
în femei, tocmai El este cel care îndur1 toate astea. 5i noi trebuie doar s1-L 
recunoa3tem, nu putem decât s1-I reînnoim cu adev1rat «da»-ul, acolo unde 
suntem, în via2a pe care o tr1im, ca s1 se manifeste asta fra2ilor 3i surorilor 
noastre în Ucraina, ca s1 se manifeste tuturor, inclusiv ru3ilor, tocmai ca Cel 
care în momentul de fa21 tr1ie3te toate astea, îndur1 toate astea, naufragiaz1 
cu toate persoanele. 5i tocmai pentru c1 exist1 El, acest naufragiu este în-
vins, 3i tocmai pentru c1 exist1 El aceast1 moarte învie, acest r1u e învins, nu 
domin1, nu va avea, nu are ultimul cuvânt de spus.

O prieten1 mi-a atras aten2ia c1 ast1zi este ziua mor2ii atât a lui Takashi 
Paolo Nagai, cât 3i a sfântului Riccardo Pampuri: amândoi au murit de 
1 Mai. Ce providen2ial! Takashi Nagai (pomeneam pu2in ieri), în cartea a 
c1rei prefa21 am scris-o 3i care înc1 nu a ap1rut datorit1 unor impedimente 
editoriale – Ciò che non muore mai; este autobiogra4a lui –, descrie (e o 
m1rturie incredibil1!) scena când bomba a distrus totul 3i el se a6a în fa2a 
distrugerii întregii sale vie2i: so2ia, munca, studen2ii, universitatea, ora3ul, 
biserica, totul, totul fusese distrus. Atunci tr1ie3te o clip1 de disperare 3i apoi 
are cumva o viziune, îl aude pe Isus care-i spune: «Cerul 3i p1mântul vor 
trece, dar cuvintele mele nu vor trece niciodat1», adic1 Isus îi transmite cer-
titudinea c1 El învinge, c1 El nu moare niciodat1. Din acea clip1 alege chiar 
s1 tr1iasc1 numai pentru ceea ce nu moare niciodat1, adic1 pentru Cristos, 3i 
î3i va petrece ulimii ani ai vie2ii sale bolnav (3ti2i, a2i citit), tocmai a4rmând 
cu bucurie, cu credin21, ceea ce nu moare niciodat1, c1 Cristos este învierea 
3i via2a, în toate felurile: scriind, în rela2ia cu cei doi copii ai s1i, întâlnind 
o gr1mad1 de oameni, oferind boala sa; în toate va a4rma doar c1 Cristos 
este învierea 3i via2a omului 3i c1 asta e ceea ce nu moare niciodat1 în orice 
naufragiu ar putea avea loc. Iat1, noi avem responsabilitatea de a tr1i asta cu 
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fra2ii 3i surorile noastre din Ucraina, acest «da» spus lui Cristos, acest «da» 
spus lui Cristos care nu moare niciodat1, datorit1 c1ruia moartea 3i r1ul nu 
înving niciodat1.

În fa2a acestui mesaj al prietenei noastre ucrainence nu e vorba c1 a3 
r1spunde; eu vreau doar s1-l primesc în1untrul meu; spun numai c1 simt 
nevoia s1-l primesc a3a 3i s1-l tr1iesc a3a, ca un mesaj care va deveni un pic 
o îndatorire pe care aceste Exerci2ii mi-o las1 mie în tr1irea vie2ii, în tr1irea 
propriei vie2i. Nu pot, nu putem tr1i f1r1 con3tientizarea acestui strig1t pe 
care ni l-a transmis prietena noastr1. Asta e tot.

Prosperi. Mul2umesc, mul2umesc cu adev1rat! Vom avea timp s1 relu1m 
toate aceste lucruri.

Recit1m Regina Coeli.

Exerci&iile Fraternit"&ii
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MESAJE PRIMITE

Dragii mei,
Vreau s1 3ti2i c1 sunt al1turi de voi cu ocazia Exerci2iilor anuale: «Cristos 

via2a vie2ii», a3a cum Servul lui Dumnezeu, Monseniorul Luigi Giussani 
ne-a înv12at, este r1d1cina consisten2ei noastre. Nimic, nici m1car fragilit1-
2ile noastre, nu pot schimba aceast1 stare de fapt. Atunci, cu umilin21 cer3im 
o privire nou1 pentru a-L vedea în existen2ele noastre 3i rela2iile noastre. S1-i 
cerem Fecioarei, în aceast1 lun1 mai, simplitatea inimii pentru a recunoa3te 
darul întâlnirii 3i misiunea care deriv1 din ea: aceea de a iubi mi3carea, Bise-
rica 3i de a comunica frumuse2ea ei. 

V1 binecuvântez în Domnul.
E.S.R. cardinal Angelo Scola
Arhiepiscop emerit de Milano
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TELEGRAME TRIMISE

S#n!iei Sale papa Francisc

S4n2ia voastr1,
Mai mult de 40.000 de persoane – adunate pe grupuri prin videoconfe-

rin21 din 94 de 21ri – au participat la Exerci2iile anuale ale Fraternit12ii CL, 
meditând asupra temei «Cristos via2a vie2ii». A3a cum suntem, înso2i2i de 
p1rintele Mauro-Giuseppe Lepori – care ne-a oferit m1rturia sa personal1 de 
om cuprins 3i transformat de Cristos –, l-am privit pe Cristos, ne-am l1sat 
atra3i de El, care a ajuns la noi printr-o companie voca2ional1, al1turi de per-
soane care au decis s1-l urmeze pe Cristos, unicul care ne e necesar pentru 
a tr1i, r1spuns total la nevoia noastr1 de fericire, de pace, de fraternitate, de 
frumuse2e 3i de realizare a vie2ii.

În aceste zile am aprofundat valoarea Fraternit12ii noastre, a 4delit12ii 
fa21 de carisma pe care Spiritul Sfânt i-a d1ruit-o lui don Giussani: un loc 
în care s1 veri4c1m c1 Cristos este Totul pentru inima omului, temei al unei 
prietenii imposibile f1r1 El, datorit1 c1reia 3i noi putem spune: «Este via!a 
vie!ii mele, Cristos» (don Giussani).

Cu inima plin1 de recuno3tin21 pentru binecuvântarea Dvs apostolic1, 
cu nevoia de a 4 mereu con4rma2i de Petru în credin21, V1 cerem s1 ne 
folosi2i cum crede2i pentru a colabora la lucrarea de mântuire a lui Cristos, 
con3tien2i de faptul c1 cre3tinismul nu se comunic1 prin prozelitism – de 
câte ori ne-a2i amintit asta! –, ci printr-o atrac2ie. 

Fiind mai responsabili de unitatea noastr1 fa21 de 4ecare inim1 omeneas-
c1 pe care o întâlnim 3i în61c1ra2i de Caritatea care înnoie3te toate lucrurile, 
continu1m s1 ne rug1m pentru Dvs, martor statornic al lui Cristos cel viu, 
care în aceste vremuri de r1zboi e unica surs1 a adev1ratei p1ci.

Davide Prosperi
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S#n!iei Sale papa emerit Benedict al XVI-lea

S4n2ia voastr1,
În timpul Exerci2iilor Farternit12ii CL – urm1rite de peste 40.000 de oa-

meni prin videoconferin21 din întreaga lume – am tr1it experien2a întâlnirii 
cu Cristos cel viu. Medita2iile p1rintelui Mauro-Giuseppe Lepori pe tema 
«Cristos via2a vie2ii» (don Giussani) ne-au permis s1-l privim pe Cristos care 
vine în întâmpinarea umanit12ii noastre nevoia3e, care are nevoie doar de 
El, Unicul necesar. În compania Sa putem parcurge un drum umam, pentru 
binele mi3c1rii, al Bisericii 3i al lumii.

Cerându-i Maicii Domnului s1 umple de pace 3i bucurie zilele Dvs, V1 
cerem o rug1ciune pentru drumul Fraternit12ii noastre.

Davide Prosperi

E.S.R. cardinal Kevin Joseph Farrell
Prefect al Dicasterului pentru laici, familie $i via!"

Eminen21,
La Exerci2iile spirituale ale Fraternit12ii Comunione e Liberazione au 

participat peste 40.000 de persoane, care s-au conectat din întreaga lume 
pentru a medita la tema: «Cristos via2a vie2ii», o a4rma2ie a lui don Giussani 
pe care p1rintele Mauro-Giuseppe Lepori a aprofunda-o în timpul medita-
2iilor, oferind m1rturia faptului c1 întâlnirea cu Cristos este o noutate care 
schimb1 existen2a celui care-L prime3te 3i Îl urmeaz1 ca pe Unicul necesar 
pentru a tr1i.

Ne relu1m drumul cu dorin2a de a ne asuma tot mai mult responsabilita-
tea carismei, punând tot ceea ce suntem prin har în mâinile lui Petru, ca s1 
ne con4rme credin2a, ca s1 colabor1m prin materialitatea existen2ei noastre 
la via2a Bisericii, semn de speran21 pentru to2i fra2ii oameni.

În timp ce v1 cerem o rug1ciune pentru drumul nostru, îi încredin21m 
Maicii Domnului misiunea dvs de a înso2i drumul credincio3ilor laici.

Davide Prosperi
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E.S.R. cardinal Gualtiero Bassetti
Pre$edinte al Conferin!ei Episcopale Italiene

Eminen21,

Peste 40.000 de persoane din toat1 lumea – majoritatea din Italia – au 
participat la anualele Exerci2ii spirituale ale Fraternit12ii CL, care 3i anul 
acesta s-au desf13urat prin video conferin21. Tema «Cristos via2a vie2ii» (don 
Giussani) ne-a permis s1 aprofund1m, sub îndrumarea p1rintelui Mau-
ro-Giuseppe Lepori, care a 2inut medita2iile, con3tientizarea faptului c1 
Cristos ne este necesar pentru a tr1i 3i c1 doar prezen2a Sa acum r1spunde 
nevoii in4nite a inimii noastre.

Fideli carismei pe care am primit-o 3i profund lega2i de Petru, continu-
1m s1 mergem înainte cufunda2i în via2a Bisericii care e în Italia, pentru a 
colabora la comunicarea credin2ei tuturor celor pe care-i întâlnim 3i care, 
chiar 3i incon3tient, a3teapt1 s1-l întâlneasc1 pe Cel care umple via2a de 
bucurie 3i pace.

Rugându-ne pentru persoana dvs, v1 cerem s1 continua2i s1 înso2i2i dru-
mul nostru prin caritatea dvs de p1rinte.

Davide Prosperi

E.S.R. cardinal Angelo Scola
Arhiepiscop emerit de Milano

Dragul nostru Angelo,
Recunosc1tori pentru mesajul t1u, în aceste zile de Exerci2ii ne-am um-

plut de t1cere în fa2a reîntâmpl1rii lui «Cristos via2a vie2ii», care a ajuns la 
noi prin m1rturia p1rintelui Mauro 3i a «da»-ului s1u spus în fa2a evenimen-
tului prezent care face ca via2a tr1it1 ca el 3i ca Isus s1 4e atractiv1. 5i î2i mul-
2umim c1 ne-ai amintit c1 nicio fragilitate nu poate s1 aduc1 atingere umilei 
certitudini c1 El este temeiul consisten2ei noastre în fa2a a toate 3i a tuturor.

Rugându-ne pentru tine în fa2a Maicii Domnului, î2i cerem s1 p1strezi 
în inima ta toat1 Fraternitatea.

Davide Prosperi

Exerci&iile Fraternit"&ii
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ARTA ÎN COMPANIA NOASTR%

Îngrijit de Giovanna Parravicini

(Ghid de lectur" a imaginilor apar!inând Istoriei artelor 
care înso!esc ascultarea fragmentelor de muzic" clasic" la intrare $i la ie$ire)

„Arta anticipeaz1 ceva din ve3nicie”, ne amintea don Giussani la Exerci-
2iile Spirituale ale Fraternit12ii din 1994. Pu2ine forme de art1 ne ofer1 o 
m1rturie atât de imediat1 a acestei a4rma2ii precum icoana, fereastr1 care 
se deschide spre in4nit. Un parcurs de educare a privirii care porne3te de la 
recitirea istoriei mântuirii pentru a ajunge la contemplarea chipului plin de 
bun1tate al Misterului ca scop al vie2ii.

1. Z"mislirea Maicii Domnului, 1294-1295, fresc1, Macedonia de Nord, 
Ohrid, Panagia Peribleptos

2. Z"mislirea Maicii Domnului, secolul al XVIII-lea, Rusia, Muzeul de la 
Soligali; (Kostroma)

3. Z"mislirea Maicii Domnului, secolul al XVII-lea, Rusia, Muzeul de arte 
decorative din Archangel’sk

4. Na$terea Maicii Domnului, 1314, Serbia, M1n1stirea din Studenica
5. Na$terea Maicii Domnului, secolul al XVI-lea, Rusia, Moscova, Colec2ia 

Vorob’ev
6. Prezentarea Mariei la templu, secolul al XVI-lea, Rusia, Muzeul de arte 

din Vladimir-Suzdal’
7. Prezentarea Mariei la templu, secolul al XIV-lea, Rusia, 3coala din 

Novgorod, Sankt Petersburg, Muzeul de Stat Rus
8. Bunavestire a lui Ustjug, secolul al XII-lea, Rusia, Moscova, Galeria de 

Stat Tret’jakov
9. Bunavestire, secolele XV-XVI, Rusia, Muzeul de arte din Vladimir-

Suzdal’
10. Bunavestire, secolul al XVI-lea, Rusia, Muzeul de arte din Vladimir-

Suzdal’
11. Dionisij, Vizita (Întâlnirea Mariei cu Elisabeta), 1502, fresc1, Rusia, 

M1n1stirea din Ferapont, biserica Na3terii Maicii Domnului
12. Na$terea lui Cristos, 1192, Cipru, Lagoudera
13. Na$terea lui Cristos, 1410-1430, Rusia, atelierul lui Rubliov, Moscova, 

Galeria de Stat Tret’jakov
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14. Andrei Rubliov, Arhanghelul Mihail (din Deesis a lui Zvenigorod), 
1410-1420, Rusia, Moscova, Galeria de Stat Tret’jakov

15. Maica Domnului Odigitrija, 1260-1270, Serbia, M1n1stirea Chilandari, 
Athos

16. Maica Domnului Odigitrija, secolele IX-XIII Georgia, Tbilisi, Muzeul 
Na2ional de art1 Amiranashvili 

17. Maica Domnului Odigitrija, secolul al XIV-lea, Macedonia de Nord, 
Ohrid, Galeria icoanelor

18. Maica Domnului cea plin" de tandre!e, secolul al XVI-lea, Rusia, Muzeul 
de art1 din Vladimir-Suzdal’

19. Maica Domnului Arakiotissa, secolul al XII-lea, Cipru, Lagoudera
20. Prezentarea lui Isus la Templu, secolul al XII-lea, Cipru, Lagoudera
21. Prezentarea lui Isus la Templu, secolele XV-XVI, Rusia, 3coala din 

Novgorod, Muzeul de Stat de arhitectur1 3i arte frumoase din Novgorod
22. Prezentarea lui Isus la Templu, secolul al XVII-lea, Rusia, Jaroslavl’, 

Muzeul de art1
23. Isus printre înv"!a!i, secolele XV-XVI, Rusia, 3coala din Novgorod, 

Muzeul de Stat de arhitectur1 3i arte frumoase din Novgorod
24. Isus printre înv"!a!i, secolul al XVI-lea, Rusia, Muzeul din Pskov
25. Botezul Domnului, secolele XV-XVI, Rusia, 3coala din Novgorod, 

Muzeul de Stat de arhitectur1 3i arte frumoase din Novgorod
26. Botezul Domnului, 1408, Rusia, 3coala din Moscova, Sankt Petersburg, 

Muzeul de Stat Rus
27. Sfântul Ioan Precursorul cu scene din via!", secolul al XVI-lea, Rusia, 

Muzeul din Rostov
28. Cristos Pantocrator, 1260-1270, Serbia, M1n1stirea Chilandari, Athos
29. Cristos Pantocrator, 1192, Cipru, Biserica Panagia Araka, Muzeul 

Bizantin din Nicosia
30. Cristos Pantocrator, secolele XIII-XIV, Georgia, biserica San Giorgio, 

satul Svipi
31. Andrei Rubliov, Mântuitorul (din Deesis a lui Zvenigorod), 1410-1420, 

Rusia, Moscova, Galeria de Stat Tret’jakov
32. Teofan Grecul, Schimbarea la fa!", cca. 1403, Rusia, Moscova, Galeria 

de Stat Tret’jakov
33. Schimbarea la fa!", 1470-1480, Rusia, 3coala din Novgorod, Muzeul de 

Stat de arhitectur1 3i arte frumoase din Novgorod
34. Cristos Pantocrator, secolul al VI-lea, Egipt, M1n1stirea Sfânta Ecaterina 

din muntele Sinai
35. Învierea lui Laz"r, secolele XV-XVI, Rusia, 3coala din Novgorod, 

Muzeul de Stat de arhitectur1 3i arte frumoase din Novgorod
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36. Intrarea în Ierusalim, secolele XV-XVI, Rusia, 3coala din Novgorod, 
Moscova, Colec2ie privat1

37. Intrarea în Ierusalim, cca. 1430, Rusia, 3coala din Novgorod, Moscova, 
Galeria de Stat Tret’jakov

38vSp"larea picioarelor, 1509, Rusia, 3coala din Novgorod, Muzeul de Stat 
de arhitectur1 3i arte frumoase din Novgorod

39. Cina cea de tain", secolul al XVI-lea, Rusia, 3coala Rostov-Suzdal’, 
Moscova, Galeria de Stat Tret’jakov

40. Comuniunea apostolilor, 1520-1530, Rusia, Moscova, Colec2ie privat1
41. Scene din Patimi (Cina cea de tain", Sp"larea picioarelor, Rug"ciunea din 

gr"dina Ghetsemani, Tr"darea lui Iuda), secolele XV-XVI, Rusia, 3coala din 
Novgorod, Muzeul de Stat de arhitectur1 3i arte frumoase din Novgorod

42. Scene din Patimi (Biciuirea lui Cristos, Cristos batjocorit, Urcarea 
Calvarului, R"stignirea), secolele XV-XVI, Rusia, 3coala din Novgorod, 
Muzeul de Stat de arhitectur1 3i arte frumoase din Novgorod

43. Urcarea Calvarului, cca. 1497, Rusia, Moscova, Muzeul Rubliov
44. Mântuitorul acheropit, secolul al XII-lea, Rusia, Moscova, Galeria de 

Stat Tret’jakov
45. R"stignirea, secolele XI-XII, Georgia, satul Svipy
46. R"stignirea, 1208-1209, Serbia, M1n1stirea din Studenica
47. Dionisij, R"stignirea, 1500, Rusia, Moscova, Galeria de Stat Tret’jakov
48. Depunerea de pe Cruce, secolul al XV-lea, Rusia, 3coala de Nord, 

Moscova, Galeria de Stat Tret’jakov
49. Plângerea lui Cristos, 1164, Macedonia de Nord, Gorno Nerezi, biserica 

Sfântul Pantelimon
50. Plângerea lui Cristos, cca. 1140, Rusia, Pskov, M1n1stirea din Miro<
51. Coborârea în infern cu s#n!ii, secolul al XV-lea, Rusia, 3coala Pskov, 

Muzeul de Stat de arhitectur1 3i arte frumoase din Pskov
52. Coborârea în infern, 1502, Rusia, atelierul lui Dionisij, Sankt 

Petersburg, Muzeul de Stat Rus
53. Coborârea în infern, secolul al XIV-lea, Rusia, 3coala de la Moscova, 

Moscova, Galeria de Stat Tret’jakov
54. Mironosi!ele la mormânt, înainte de 1228, Serbia, Mile=evo
55. Mironosi!ele la mormânt, cca. 1140, Rusia, Pskov, M1n1stirea din Miro<
56. Toma necredinciosul, secolele XV-XVI, Rusia, 3coala din Novgorod, 

Muzeul de Stat de arhitectur1 3i arte frumoase din Novgorod
57. Toma necredinciosul, secolul al XVI-lea, Rusia, Muzeul de art1 decorativ1 

din Archangel’sk
58. În"l!area, 1410-1420, Rusia, atelierul lui Rubliov, Moscova, Galeria de 

Stat Tret’jakov
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59. În"l!area, 1542, Rusia, 3coala din Novgorod, Muzeul de Stat de 
arhitectur1 3i arte frumoase din Novgorod

60. Rusalii, secolele XV-XVI, Rusia, 3coala din Novgorod, Muzeul de Stat 
de arhitectur1 3i arte frumoase din Novgorod

61. Adormirea Maicii Domnului, 1263-1268, Serbia, Sopo;ani
62. Adormirea Maicii Domnului, 1470-1480, Rusia, 3coala din Novgorod, 

Muzeul de Stat de arhitectur1 3i arte frumoase din Novgorod
63. Maica Domnului cea plin" de tandre!e, secolul al XV-lea, Rusia, Muzeul 

de art1 din Vladimir-Suzdal’
64. Maica Domnului cea plin" de tandre!e a lui Vladimir, secolul al XII-lea, 

Bizan2, Moscova, Galeria de Stat Tret’jakov
65. Maica Domnului (În rug1ciune), cca. 1224, Rusia, Moscova, Galeria de 

Stat Tret’jakov
66. Dionisij, Maica Domnului Odigitrija, 1482, Rusia, Moscova, Galeria de 

Stat Tret’jakov
67. Adunarea tuturor s#n!ilor, secolul al XVI-lea, Rusia, Muzeul din Rostov
68. Andrei Rubliov, Sfânta Treime, 1425-1427, Rusia, Moscova, Galeria de 

Stat Tret’jakov
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