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ADEVĂRATA SPIRITUALITATE CREŞTINĂ  

SE HRĂNEŞTE DIN BIBLIE 
 

„Nu înăbuşiţi Duhul Sfânt, noi trebuie să ne reînnoim  
continuu prin puterea lui!” 

O. Cullmann 
 

prof. univ. dr. Vladimir Petercă1

 
 

A aborda astăzi tematica spiritualităţii creştine într-o lume a 
globalizării care şi-a pierdut de mult identitatea ei proprie trăind 
într-o continuă agonie, ar trebui să ne curme pentru puţin 
entuziasmul nostru şi să ne dea mult de gândit2. Ce se întâmplă cu 
noi, ca se întâmplă cu cei din jurul nostru? Credinţa noastră însă şi 
implicit spiritualitatea noastră creştină, care îşi au indiscutabil 
izvorul lor în paginile Bibliei, este făcută din urcuşuri şi coborâşuri 
continue. Datoria noastră, după cea a înaintaşilor noştri, este să 
căutăm noi căi şi metode adaptate sufletului nostru de a-l urma pe 
Isus Cristos cât mai aproape şi mai autentic posibil. Ori, în această 
căutare a noastră nu poate face abstracţie cuvântul veşnic al lui 
Dumnezeu: 

El este viu, plin de putere şi mai ascuţit decât orice sabie cu 
două tăişuri; el pătrunde până la despărţirea sufletului şi 

                                                 
1 Institutul Teologic Romano-Catolic, Bucureşti. 
2 În ceea ce priveşte cărţile pe teme de spiritualitate, care au apărut, mai ales în 
ţările occidentale, unde această tematică este actuală, trebuie să spun, că s-a 
ajuns la stare de adevărată saturaţie. S-a scris foarte multe lucruri pe această 
temă, iar astăzi respectiva temă, este propusă şi studiată la toate nivelele 
posibile. În schimb, la noi în ţară lucrurile nu stau chiar aşa de bine, 
spiritualitatea fiind încă o materie străină marelui public interesat. 
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duhului, a încheieturilor şi a măduvei şi judecă sentimentele 
şi gândurile inimii! (Ev. 4:12)3.   

Dimpotrivă, ori ce căutare se va dovedi inutilă, dacă, într-
un mod sau altul, căutăm în altă parte adevăratele raţiuni şi 
motivaţi de credinţă. Trebuie să ne aplecăm iarăşi şi iarăşi asupra 
paginilor Sfintei Scripturi şi să căutăm modele noi de a înţelege 
fenomenul mult  amplu, care se numeşte creştinism, pentru a ne 
identifica cu maniere noi de a citi astăzi Cuvântul Bibliei şi de a 
înţelege mesajul ei adresat nouă. Într-un cuvânt, este vorba de un 
mod mereu reînnoit de a citi şi reciti Biblia şi de a înţelege mesajul 
adresat fiecăruia din noi, aici şi acum. În mod va trebui să ating 
aici problema ridicată Dei Verbum, în cap. 6, intitulat Sfânta 
Scriptură în viaţa Biserici. Dar mai înainte vă voi prezenta pe scurt 
aşa cum este văzut şi trăit acest concept de spiritualitate creştină în 
câmpul catolic.  

 
1. Ce însemnă acest concept? 
 
Din punct de vedere etimologic, termenul spiritualitate vine 

din limba latină de la cuvântul spiritus, ceea ce înseamnă duh sau 
spirit, care în contextul nostru înseamnă, ceea ce aparţine la viaţa 
Spiritului, care înseamnă suflul lui Dumnezeu. Termeni de religie şi 
spiritualitate sunt explicaţi uneori în mod ambiguu tocmai de 

                                                 
3 În legătură cu acest text biblic, se face o menţiune foarte interesantă:  
„Metafora folosită de autor cuprinde elementele vitale ale unei fiinţe vii. Nu 
trebuie să căutăm un corespondent moral sau psihologic pentru ele. Scopul 
autorului este de a descrie capacitatea de pătrundere a cuvântului lui 
Dumnezeu, care garantează toate facultăţile şi activităţile omului, judecând 
intenţiile şi voinţa lui”. (Cf. A. Bulai şi †A. Budău în Noul Testament, Iaşi, 2002, 
512). 
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specialişti. Se poate spune că există o diferenţă fundamentală între 
faptul că religia sau fenomenele religioase se referă la un anumit 
tip de cercetare, care poate fi exterioară sau formală, în timp ce 
noţiunea de spiritualitate presupune exclusiv la cercetarea lui 
Dumnezeu în El însuşi. Acest tip de spiritualitate, spre deosebire 
de religie, are câteva elemente specifice şi în primul rând credinţa 
creştină, care este acceptată de toţi aceia, adică mai mult personal 
şi mai puţin dogmatic. Cu alte cuvinte, fiinţa omului este deschisă 
mereu spre divin şi implicit la nou bazându-se foarte mult pe 
experienţa personală. Fiecare religie, fiecare confesiune, îşi are 
trecutul şi specificul său, de asemenea, are spiritul său propriu şi 
valori spirituale incontestabile. Astăzi putem vorbi despre un 
anumit tip de spiritualitatea musulmană, aşa cum vorbim despre 
spiritualitatea budistă sau, mai recent, de fenomenul New Age, ca 
să menţionez doar câteva din multitudinea de oferte actualmente 
la modă. În acelaşi timp, putem vorbi şi trebuie să vorbim şi 
despre o spiritualitate creştină, a noastră, conform cu tradiţiile 
fiecărei confesiuni în parte. De pildă, vorbim despre spiritualitatea 
catolică, despre cea ortodoxă, despre cea protestantă sau neo-
protestantă. Spiritualitatea creştină înseamnă trăirea în spiritul lui 
Cristos şi al învăţăturii sale şi, de asemenea, însemnă şi ascultarea 
Cuvântului lui Dumnezeu printr-un mod mereu reînnoit şi de 
relaţionare a noastră cu Dumnezeu conform cu conceptul 
Împărăţiei lui Dumnezeu predicat de Isus.  

 
1.1. Ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu  
 
Întreaga spiritualitate creştină este fondată în mod unic pe 

textul biblic: „Noi îl iubim pe Dumnezeu, pentru că El ne iubit mai 
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întâi!” (1 Ioan 4:19). De fapt, viaţa spirituală este răspunsul concret 
din partea noastră la dragostea lui Dumnezeu şi care se manifestă 
în mod diferit, după cum urmează: 

a ) Dumnezeu se manifestă prin actul creaţiei, adică, prin 
faptul că urechea care ştie să asculte Cuvântul său de viaţă, pe care 
Creatorul i-l adresează în tăcere prin modurile cele mai 
neaşteptate, dar în primul rând prin intermediul bărbaţilor, a 
femeilor, adică toţii aceia, care sunt chemaţi să-l predice şi să-l 
mărturisească. Omul este gata de a-l primi în inima sa;  

b) Dumnezeu se manifestă prin chemarea unui popor nou, care 
prin botez şi celelalte sacramente trăite, ştie că face parte dintre 
aleşii săi. Teologul Karl Barth susţine, la rândul său, că sunt două 
tipuri de lecturi ce interesează pe creştini astăzi: Biblia şi ziarul. În 
Biblie, Dumnezeu este acela care ne vorbeşte şi ni se descoperă în 
manierele cele mai diferite. Şi tot Dumnezeu este acela, care ne 
vorbeşte şi prin intermediul evenimentelor zilei. Se ştie, că 
Dumnezeu a fost alături de om în decursul istoriei prin 
intermediul faptelor istorice. De fapt, acest fapt constituie o notă 
caracteristică asupra creştinismului în general4; 

c) În sfârşit, Dumnezeu se manifestă în conştiinţa fiecărui om. 
Nu există viaţă spirituală creştină fără ascultarea Cuvântului lui 
Dumnezeu, ea trebuie să conducă imediat la rugăciune şi 
meditaţie. Totodată, s-a spus deja acest lucru şi-l repet şi eu, că 
întreaga spiritualitate creştină se reîntâlneşte la picioarele crucii; 

                                                 
4 Se poate caracteriza viziunea prezentă asupra omului despre care noi facem 
vorbire în trei moduri diferite: 
 a) deschiderea spre om, spre omul de astăzi, spre omul din lumea noastră; 
 b) deschiderea spre Sfânta Scriptură; 
 c) deschiderea spre Teologia vie a prezentului. 
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din crucea lui Cristos îşi trage adevărata sevă spiritualitatea 
creştină.  

 
1.2. Un mod divers de relaţionare cu Dumnezeu 
 
Întreaga spiritualitatea creştină se bazează pe convingerea 

că Duhul Sfânt, Duhul cel adevărat, locuieşte în inimile fiecărui 
care a fost botezat şi mărturiseşte cu inima sa în toată libertatea, că 
„toţi suntem fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Cristos Isus!” (Gal. 3:26). 
Elanul Tatălui către Fiul, dar şi al Fiului către Tatăl ceresc, 
lucrează şi transformă inima omului. Este ştiut, că adevăratul 
creştin la primirea tainelor sau a sacramentelor divine, trăieşte în 
mod real darul unic al lui Cristos către lume. Este un proces intim 
şi ştiut numai de acela care are forţa de a-l trăi şi a-l dărui şi altora. 
Creştinul, prin urmare, crede că el primeşte viaţa pe care numai 
Tatăl o dăruieşte aceluia care în tăcere şi linişte totală, se apropie 
prin spiritualitate de el. Cu alte cuvinte, acest lucru însemnă a ne 
apropiem cât mai mult şi cât mai aproape de Cristos, care este 
unica „stâncă” (1 Cor. 10:4), izvor de apă vie şi de viaţă. Pe de altă 
parte, Duhul, care locuieşte în noi, încercă printre murmure să 
pronunţăm cuvântul Tată. Acest Duh de viaţă dăruieşte creştinului 
adevărata libertate şi sporeşte speranţa: 

Căci prin puterea Duhului, noi aşteptăm prin credinţă 
speranţa dreptăţii!” este vorba „de credinţa care lucrează prin 
dragoste! (Gal. 5:5-6).  

Se poate spune, că speranţa credinţei, care este o notă 
fundamentală pentru cel ce crede, este acea încredere continuă de 
a obţine dreptatea supranaturală cu ajutorul lui Dumnezeu, Cel 
bun şi atotputernic, precum şi viaţa veşnică datorită trăirii 
intensive a virtuţilor creştine. În textul paulin se foloseşte 
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termenul grec pneu/ma, cu sensul evident de duh indicând acea forţă 
de origine divină dăruită celui ce crede. În calitatea sa de fiu al lui 
Dumnezeu prin adopţiune, creştinul de totdeauna este călăuzit de 
Duhul cel Sfânt. Primul rod este fără îndoială virtutea iubirii, care 
caracterizează întreaga viaţă creştină. Ea se prelungeşte într-o 
adevărată multitudine de atitudini şi valori care împodobesc 
existenţa noastră umană. Al doilea rod este credinţa ca opus al legii 
celei vechi. Apostolul Paul foloseşte acest termen cu adevărat 
singular şi unic, precum şi deosebit de bogat prin conţinutul său 
teologic5. În sfârşit, ultimul termen este cel de speranţă, care face 
referinţă la obiectul dorit, adică împărăţia lui Dumnezeu şi care la 
rândul său se referă la darul primit în mod gratuit pentru cel ce 
crede.  

 
1.3. O viaţă conform Împărăţiei 

 
Întreaga spiritualitate creştină se bazează pe convingerea 

conform căreia este necesar ca împărăţia lui Dumnezeu să se 
                                                 
5 Demn de luat în seamă este faptul că Paul introduce în Gal. 5:6, pentru 
prima oară în limbajul său teologic, termenul de dragoste, afirmând că ”credinţa 
care lucrează prin dragoste!” În scrisoarea către Filipeni, Paul schimbă poziţia 
acestor cuvinte obţinând următoarea configuraţie: „dreptatea ce vine de la 
Dumnezeu bazată pe credinţă!” (Fil. 3:9). Afirmaţia pe care o face Paul în 
scrisoarea către Galateni, absolut inedită din punct de vedere teologic, a fost 
interpretată în maniere diferite de-a lungul istoriei exegezei. Iată un model 
posibil de interpretare în care se ţine cont de aspectul şi poziţia gramaticală a 
respectivului termen, precum şi de principiile generale ale teologiei pauline 
despre justificare. Apostolul Paul se face  interpretul principiului sola fides, pe 
care îl condiţionează în mod implicit dacă „credinţa care lucrează prin dragoste!” 
Acest lucru, exprimat în alţi termeni, poate fi definit astfel: principiul sola fides 
care este un principiu exclusiv şi în nici caz un principiu cu valori nelimitate. 
Rămâne totuşi de stabilit care este sensul verbului a lucra sau a fi eficace. 
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realizeze, împărăţie care a fost inaugurată deja de Isus Cristos. 
Spiritualitatea creştină are la bază, aşa cum s-a văzut deja, botezul 
creştin care ne identifică cu Cristos însuşi şi care înseamnă 
certitudinea, că fiecare dintre noi suntem cu adevărat „o preoţie 
regească şi o naţiune sfântă!”6. Cu alte cuvinte, prin această ridicare a 
noastră la o treaptă superioară, avem posibilitatea unică în calitate 
de „viţă aleasă şi popor agonisit” (1 Pet. 2:9), adică de creaturi 
privilegiate ale lui Dumnezeu să intrăm într-o relaţie absolut nouă 
cu Creatorul a toate. De fapt, acest lucru este şi mai evident, dacă 
luăm în calcule şi restul pericopei din scrisoarea întâi a lui Petru: 

Apropiaţi-vă de Cristos, piatra vie, aruncată de oameni, dar 
aleasă şi preţuită de Dumnezeu. Şi voi, ca nişte pietre vii, 
sunteţi zidiţi într-o casă spirituală să deveniţi o preoţie sfântă 
ca să aduceţi jertfe spirituale plăcute lui Dumnezeu prin Isus 
Cristos! (1 Pet. 2:4-5). 

Termenul de „casă spirituală” împreună cu verbul „a zidi” 
este folosit cu precădere în expresiile care se referă în exclusivitate 
la templul lui Dumnezeu frecventat în noua comunitate creştină7. 
                                                 
6 Este evident că apostolul Petru face un midraş pe textul din Ex. 19:6 în care 
este prezentată pe larg celebra teofanie sinaitică. 
7 În Biblia de la Ierusalim (Paris, ed. 1988, nota g, pag. 1756) se face următoarea 
menţiune plină de semnificaţie: versetele noastre în studiu fac parte dintr-un 
complex mult mai mare de versete (v. 4-10), care se referă la un alt corp textul 
foarte important din literatura biblică veterotestamentară şi care ne ţine mereu 
aprinsă amintirea noastră: este vorba de Ex. 19. În jurul Sinaiului s-a constituit 
şi s-a născut poporul sfânt al lui Israel sub conducerea lui Moise. Noul popor, 
cel al Noului Testament, s-a constituit în jurul unei stânci, în jurul unei pietre, de 
care el se punea apropia (v. 4). Cunoaştem acest text superb din Exod: „în jurul 
muntelui să pui poporului hotar şi să-i spui: Feriţi-vă să nu vă urmaţi pe acest munte, nici 
să vă atingeţi de poalele lui! Oricine se va atinge de munte să moară!” (Ex. 19:12). 
Dumnezeu îşi rezervă un loc numai pentru sine, un loc sacru, de care nu se 
putea apropia nimeni. Creştini, în schimb, sunt pietrele vii, (cf. v. 5) care se 
constituie într-o locaş spiritual (cf. 1 Cor. 3:16-17; 2 Cor. 6:16; Ef. 2:20-22), în 
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Este vorba în acest caz de templul cel nou, de sanctuarul cel sfânt, 
în care locuieşte Domnul pentru totdeauna8. Prin urmare, a 
pronunţa rugăciunea Bisericii, înseamnă a manifesta în public 
identitatea ei din care facem şi noi parte. Este vorba în acest caz 
despre prezenţa lui Dumnezeu printre oameni. Este un lucru 
extraordinar să poţi avea această credinţă, Dumnezeu este alături 
de noi. A fost visul omului din totdeauna. Acest lucru înseamnă 
înainte de toate un gest de dragoste nemărginită din partea 
Creatorului interesat de soarta fiecăruia dintre cei creaţi, care 
suntem  „temple ale Duhului Sfânt”: 

Acest lucru este bun şi plăcut înaintea lui Dumnezeu, 
Mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să se 
mântuiască şi să ajungă la cunoaşterea adevărului!  (1 Tim. 
2:3-4).  

Această „mărturie” continuă şi unică este de o mare 
importanţă sub aspect teologic. Acest lucru înseamnă predica 
apostolilor, care vesteşte pretutindeni, adică lumii întregi, că 
„Domn este Cristos” şi că prin El s-a înfăptuit mântuirea pentru 
totdeauna. De asemenea, ne surprinde expresia „cunoaşterea 
adevărului”, care în contextul de faţă înseamnă recunoaşterea 
încrederii în vestea mântuitoare şi acceptarea personală9. Cu alte 
cuvinte, expresia respectivă este sinonimă cu devenirea noastră 
treptată cu treptată în Cristos Domnul. A recita rugăciuni pentru 

                                                                                                                 
care ei aduc lui Dumnezeu prin Isus Cristos un cult demn şi sfânt (cf. Ioan 
2:21-22; Rom. 1:9-14; Ev. 7:27-28). 
8 Cf. Marcu 15:58; Ioan 2:19; 1 Cor. 3:16-17. 
9 Actul mântuirea înseamnă cunoaşterea adevărului, aşa cum este subliniat şi în 
alte citate pauline (cf. 1 Tim. 4:3; 2 Tim. 2:25; 3:7; Tit 1:1). Această cunoaştere 
antrenează, aşa cum menţionează şi Biblia de la Ierusalim, ed. cit. nota f, pag. 
1716, întreaga noastră viaţă (cf. Osea 2:22-25; Ioan 8:32-47; 10:14-18; 2 Tes. 
2:12).   
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cel ce crede, înseamnă a-şi lua angajamentul zilnic de a contribui la 
zidirea lumii de astăzi prin jertfe, amintind în acest fel că omul nu 
este important decât în raportul său direct şi personal cu 
Dumnezeu, cu Creatorul a toate. Omul înseamnă pentru 
Dumnezeu totul, aşa cum se subliniază în Ps. 8: 

Când privesc cerul tău, opera degetelor tale,  
luna şi stelele pe care tu le-ai pus pe cale lor. .  . 
Mă întreb: cine este omul că-ţi aminteşti de el? 
Sau fiul lui Adam că te preocupi de el?  

Pe acest om, Dumnezeu nu l-a uitat nici o clipă de-a lungul 
istoriei, nu-l uită nici astăzi. El îşi arată bunăvoinţa şi iubirea sa 
generoasă faţă de om şi mântuirea sa, iar răspunsul omului la 
dragostea infinită a lui Dumnezeu se materializează la tot atâtea 
trăiri de spiritualitate creştină.  

 
2. Sfânta Scriptură în viaţa Bisericii 
 
Cel de al VI-lea capitol şi ultimul, din documentul Dei 

Verbum, al Conciliului al II-lea din Vatican, intitulat Sfânta Scriptură 
în viaţa Bisericii, se ocupă cu tematici pastorale foarte importante 
pentru Biserică. Le citez, pentru că mi se par deosebit de 
importante, ele având legătură unele cu altele: 

a) veneraţia Bisericii pentru Sfintele Scripturi (nr. 21); 
b) necesitatea unor traduceri adecvate (nr. 22); 
c) îndatorirea apostolică a bibliştilor (nr. 23); 
d) importanţa Sfintei Scripturi pentru teologie (nr. 24); 
e) citirea regulată a Sfintei Scripturi (nr. 25). 
Acest din urmă subtitlu citirea regulată a Bibliei este mai mult 

decât o simplă recomandare pe care Conciliul a ţinut s-o adreseze 
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tuturor credincioşilor săi din lumea întreagă. Este o meditaţie 
atentă, pe care credinciosul este chemat să o facă regulat şi cu 
folos pentru progresul spiritual propriu. De aceea, tot mai mulţi 
sunt aceia, care participă la aşa numitele lectio divina cu gândul 
declarat de-a cunoaşte cât mai mult Cuvântul lui Dumnezeu şi de 
a-l pune în practică10. Lectio divina este o formă nouă şi organizată 
în care Cuvântul lui Dumnezeu este propus spre a fi cunoscut şi 
interpretat în toate componentele sale, dar mai ales studiat şi 
meditat intensiv. Acest lucru se face de obicei în grupări mici de 
credincioşi tineri, dornici să pătrundă cât mai profund în tainele 
Cuvântului lui Dumnezeu. De asemenea, această practică 
pastorală s-a dezvoltat în special în marile centre catolice, pe lângă 
anumite biserici sau pe lână anumite şcoli confesionale, pe lângă 
mănăstiri sau în cadrul unor ore speciale organizate în Institute 
Teologice. În cadrul acestor ore de lectio divina, cu efect direct 
asupra participanţilor, se nutreşte convingerea că „întreaga 
propovăduire a Bisericii, ca şi religia creştină însăşi, trebuie să fie 
hrănită şi călăuzită de Sfânta Scriptură. Căci, în Cărţile sfintele, 
Tatăl care este în ceruri, iese cu multă iubire în întâmpinarea fiilor 
săi şi vorbeşte cu ei; în cuvântul lui Dumnezeu se află atât putere 
şi tărie, încât el constituie pentru Biserică sprijin şi forţă iar pentru 

                                                 
10 Aş face o menţiune aici cu caracter practic: 
   a) în cadrul lectio divina se propun teme adaptate la cerinţele grupului, care se 
întreabă asupra textului biblic respectiv; 
   b) se urmăreşte folosirea unui limbaj moderat, capabil să fie asimilat de cei 
prezenţi cu uşurinţă; 
   c) actualizarea Scripturilor presupune adoptarea unei precizii în limbaj, care să-
l determine pe ascultător să ia decizia corespunzătoare; 
   d) ultima caracteristică se referă la apelul şi la propunerea curajoasă, ce 
trebuie luată şi urmată. 
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fiii Bisericii, tăria credinţei, hrană a sufletului, izvor curat şi nepătat 
al vieţii spirituale”11.  

În citatul conciliar de mai sus ies în evidenţă doi termeni, 
care merită să fie subliniaţi. Termenul hrană şi expresia viaţă 
spirituală sau spiritualitatea creştină, tocmai cei doi termeni 
menţionaţi şi în titlul comunicării prezente: Adevărata spiritualitatea 
creştină se hrăneşte din Biblie. Prin acest lucru se vede clar câtă 
importanţă pune Conciliul pe spiritualitate, care izvorăşte din 
interiorul Bibliei, ca dintr-un izvor mereu proaspăt. Cu alte 
cuvinte, nimic nu este mai plin de viaţă, nimic nu este mai de preţ, 
decât cuvântul lui Dumnezeu prezent în Biblie. Pentru acesta, 
„Biserica a venerat întotdeauna dumnezeieştile Scripturi, după 
cum a venerat şi însuşi Trupul Domnului, neîncetând, mai ales în 
liturgia sacră, atât la masa Cuvântului lui Dumnezeu, cât şi la aceea 
a Trupului lui Cristos şi să o dea credincioşilor”12. 

De fapt, Biserica continuă să facă de secole, ceea ce a 
învăţat de la Mântuitorul nostru, să reflecteze cu atenţie la 
chemarea ei şi să mediteze neîncetat asupra cuvântului biblic, căci 
acolo şi numai acolo este viaţă „din belşug” (Ioan 10:10). De aceea, 
Conciliul13 ne îndeamnă mai departe că nu trebuie să uităm, „că 
citirea Sfintei Scripturi trebuie însoţită de rugăciune, pentru ca 
lectura biblică să devină un dialog între Dumnezeu şi om; căci 
«vorbim cu Dumnezeu, când ne rugăm şi Îl ascultăm, când citim 
cuvintele sale dumnezeieşti»14. Generaţii întregi s-au aplecat în 
semn de pioşenie asupra Cuvântului lui Dumnezeu încercând să 
pătrundă în cutele sale mai adânci pentru a încerca să sorbe şi, în 
                                                 
11 Verbum Dei, nr. 21. 
12 Ibidem. 
13 Idem nr. 25. 
14 Sfântul Ambrozie, De officiis ministrorum, I, 20,88: PL 16,50.   
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consecinţă, să-şi modeleze viaţa asupra unuia sau al altuia din 
paginile Sfintei Scripturi. Biblia este o carte deschisă, este o ofertă, 
care se adresează celor care caută faţa lui Dumnezeu. Astfel au 
luat astfel fiinţă marile idei spirituale în câmpul catolic, începând, 
dacă voiţi cu vremurile vechi, de demult, şi terminând cu cele din 
zilele noastre. Cuvântul lui Dumnezeu a fost şi este o sursă 
inepuizabilă de idei şi exemple de viaţă.  
 

2.1. Câteva exemple din viaţa Bisericii 
 

Cine vorbeşte astăzi despre viaţa spirituală, vorbeşte despre 
o istorie bimilenară şi care s-a tradus în pagini de o înaltă cultură 
de spiritualitate. Biblia nu a încetat nici o clipă să-şi arate imensele 
sale posibilităţi de interpretare şi aplicare a cuvântului său. 
Cuvântul nou-testamentar a devenit simptomatic:  

Dacă bobul de grâu, care cade în pământ, nu moare, rămâne 
singur; dar dacă moare aduce rod mult! (Ioan 12:24).  

În fiecare epocă, s-au ridicat oameni de tot felul oameni, 
bărbaţi sau femei, care, mânaţi de Duhul lui Cristos, vorbesc altora 
prin intermediul evenimentelor timpului lor. Ei vorbesc, de 
asemenea, prin bucuriile sau suferinţele lor, dar şi prin 
generozitatea sau gradul lor de sfinţie. Dumnezeu chemă mereu şi 
pe căi diferite bărbaţi şi femei, de toate vârstele, îi provoacă iar ei 
răspund. Astfel se nasc, pentru a trăi într-o manieră absolut inedită 
Evanghelia lui Cristos. Ei se nasc pentru a iubi şi pentru a fi 
prezenţi în cei defavorizaţi, bărbaţi, femei sau copii. Cu toţii au 
găsit la vreme de restrişte un cuvânt de mângâiere în paginile 
Sfintei Scripturi, ei s-au rugat iar Domnul i-a ascultat. Cu toţi duc 
o luptă spirituală extraordinară şi astfel intră în viaţa Duhului şi a 
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iubirii divine. Aceştia doresc din toată inima lor realizarea binele 
spiritual şi material în favoarea aproapelui lor. Arma lor de luptă 
este rugăciunea, iar identitatea lor este dragostea creştină. Prin tot 
ce au făcut aceşti oameni ai lui Dumnezeu, prin tot ce au realizat, 
ei ne-au lăsat un exemplu de viaţă viu şi atrăgător.  

Biserica catolică are nenumărate exemple de viaţă, despre 
care am putea spune, că au întruchipat adevărata spiritualitatea 
creştină. Astăzi vorbim despre spiritualitatea unui Augustin, a unui 
Benedict, a unui Dominic, a unui Francisc de Assisi sau a unui 
Ignaţiu de Loyola. Sunt doar câteva exemple din panteonul fără de 
sfârşit, dar ele sunt suficiente pentru a ne dovedi, că ei au trăit 
într-o manieră exemplară şi mereu înnoită chemarea lui Isus. Ei şi 
mulţi alţi după ei, au pus în practică cuvintele Conciliului: „în 
cuvântul lui Dumnezeu se află atât putere şi tărie, încât el 
constituie pentru Biserică sprijin şi forţă iar pentru fiii Bisericii, 
tăria credinţei, hrană a sufletului, izvor curat şi nepătat al vieţii 
spirituale”15.  

Sunt bărbaţi şi femei, care au trăit la vremea lor, dar care au 
deschis larg porţile spre universal, spre perfecţiunea morală, 
depăşind cu mult timpul lor prin instituţiile pe care le-au creat şi 
prin modul extraordinar de a gândi şi de a vedea lucrurile în 
perspectiva veşniciei. Fiecare dintre numele citate mai sus, dar nu 
numai acestea, sunt la originea sa o familie spirituale care dăinuie 
şi astăzi şi a cărei vitalitate s-a dovedit din plin în decursul istoriei, 
contribuind în a dărui Bisericii o forţă nouă, întinerită. Astăzi se 
vorbeşte de un adevărat pluralism de spiritualităţi existent în 
Biserica catolică. De exemplu, vorbim astăzi despre spiritualitatea 
augustiniană, benedictină, dominicană, franciscană sau ignaţiană, 
                                                 
15 Verbum Dei, nr. 21. 
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aşa cum vorbim şi despre alţi sfinţi ai Biserici noastre: Tereza de 
Avila, Ioan al Crucii, Ioan Vianey, Tereza de Lisieux, Maximilian 
Kolbe sau Ioan Paul al II-lea. Sunt doar câteva nume, luate la 
întâmplare, provenind din epoci diferite, dar pe care îi uneşte un 
sigur gând: să-l slujească din iubire pe Isus Cristos prezent în 
semenii noştri şi să lase o mărturie de viaţă celor ce vin după ei. 
De asemenea, aşa cum este cazul fostului Papă, Ioan Paul al II-lea, 
nimic nu împiedică Biserica lui Cristos de a produce noi idei de 
spiritualitate inspirate din cuvântul viu, mereu tânăr şi proaspăt, 
care este Sfânta Scriptură. Dacă vorbim despre perspectiva biblică, 
atunci trecem pe rând de la spiritualitatea patriarhilor până la cea a 
profeţilor, şi de acolo mai departe, de la Predica de pe Munte până la 
corpus ioaneum şi de acolo mai departe la scrisorile pauline. Repet, 
Sfânta Scriptură este plină de exemple vii, care continuă să ne 
interpeleze şi pe noi astăzi. Ele continuă să ne vorbească!   

 
2.2. O viaţă pilduitoare: Cardinalul Martini 
 
Cardinalul Carlo Maria Martini, fost profesor şi rector la 

Institutul Biblic Pontifical din Roma, a trecut mai departe la 
Universitatea Gregoriană tot pe funcţia de rector, parcurgând 
toate etapele academice de viaţă importante şi lucrând cu studenţi 
proveniţi din toată lumea. A adunat o experienţă variată şi foarte 
bogată în tot acest timp, în care a fost mai degrabă un ascultător al 
cuvântului lui Dumnezeu. A fost un om al „cărţii” şi „un 
îndrăgostit al Bibliei”. El a fost numit de Papa Ioan Paul al II-lea 
arhiepiscop de Milano, devenind ulterior şi cardinal, retrăgându-se 
ulterior, ca arhiepiscop emerit, şi alegând să-şi petreacă ultima parte 
de viaţă, spre surprindea tuturor care l-au cunoscut şi apreciat, 
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într-un loc retras şi singuratic din Israel, ţara Bibliei. Ca biblist a 
imprimat muncii sale pastorale, de cardinal de Milano, un puternic 
caracter scripturistic declarând el însuşi: „Trebuie să promovăm o 
adevărată revoluţie culturală, prezentând actualitatea evidentă a 
Evangheliei şi a prezenţei vii a lui Cristos în viaţa noilor generaţii”, 
astfel încât „în raporturile ecumenice trebuie să reafirmăm 
centralitatea lui Cristos, în care toţi creştini se vor regăsi reuniţi!” 
După părere lui, trei lucruri sunt fundamentale în drumul său spre 
un adevărat ecumenism:  

a) Sfânta Scriptură şi lectura continuă a Bibliei;  
b) Euharistia din care se naşte Biserica;  
c) Sfânta Fecioară Maria, care ne învaţă să-l iubim pe 

Dumnezeu. 
Cu vocea sa profetică, Cardinalul Martini înţelegea că are 

datoria să-i pregătească pe creştinii dieceza sa, în special pe cei 
tineri, pentru mileniul trei. În această atmosferă de totală 
efervescenţă, un colaborator apropiat al său i-a sugerat următoarea 
idee: „Israelul avea un vis, pe care l-a trădat ulterior. Când Isus a 
reluat acest vis în Galilea celor oprimaţi, a lansat o mişcare 
alternativă la imperiul roman. Am trebuit să aducem în atenţia 
noastră acel vis, pentru ca, să mă folosesc de frumoasele cuvinte 
ale marelui om de credinţă, Martin Luther King, Biserica este 
chemată să fie un termostat al societăţii, ea în schimb a devenit un 
termometru, care măsoară febra societăţii. Iată marea 
provocare!16”  

Cardinalul Martini, intervenind la Sinodul Episcopilor din 
1999, pronunţase din nou acest cuvânt, care l-a făcut celebru: totul 

                                                 
16 Acest citat aparţine unuia din colaboratori cei mai apropiaţi ai Cardinalului 
Martini, preotul diecezan Alessandro Zanotelli. 
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este un vis. Cardinalul a indicat cu acest prilej temele aspra cărora el 
însuşi visa: 

a) lipsa de preoţii care să slujească;  
b) rolul femeii în societate şi în Biserică;  
c) participarea laicilor şi probleme de sexualitate;  
d) problema căsătoriei;  
e) practica penitenţială; 
f) rapoartele cu Bisericile ortodoxe;  
g) raportul între democraţie şi valorile creştine;  
h) şi, în sfârşit, problematica tineretului şi rolul său în 

Biserică.  
Cardinalul Martini a scris cu litere de aur în întreaga sa 

activitate pastorală acest din urmă punct, foarte important pentru 
ziua de mâine a Bisericii. El a numit adunarea miilor de tineri, care 
îşi dădeau întâlnire în mod regulat în aulele universităţii din 
Milano, adunarea de la Sichem, referindu-se evident la expresia 
biblică, care îşi are originea în faimosul text din Ios 24,2-28. 
Discursul lui Iosue impresionează şi astăzi prin conţinutul său 
deosebit de angajant pentru Israel odinioară dar şi pentru noi cei 
de astăzi. O succintă analiză a respectivului text biblic, ne arată că 
Israel se afla la o răscruce de drum, când Iosue, din proprie 
iniţiativă, procedează la un puternic examen de conştiinţă plecând 
de la evenimentele istorice petrecute deja şi la care Israelul a luat 
parte în prima persoană. Acest text superb conţine următoarele 
etape:  

a) o retrospectivă istorică, care se întinde de pe vremea 
patriarhilor până în clipa prezentă, adică acel „astăzi”, care este 
invocat deseori în textul biblic, (Ios 24:2-13); 
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b) adunarea se pronunţă în favoarea lui Yahweh şi 
refuzând în mod public să slujească zeilor păgâni, (v. 14-24); 

c) în sfârşi, lucrul cel mai important, urmează legământul de 
la Sichem, care este însuşit de Israel iar legea este pusă în scris, (v. 
25-28). 

Toţi tinerii au făcut experienţa unică a Sichemului, definită 
de Cardinalul Martini „o cale fără întoarcere”. Tinerii, care păstrau 
Scriptura în inimile lor tinere, au fost introduşi încetul cu încetul 
în atmosfera de la Sichem şi ca „nişte sentinele ale dimineţii”, se 
vor pronunţa ei înşişi, cu întreaga lor fiinţă, deci în cunoştinţă de 
cauză, promiţând împreună cu evreii de odinioară:  

Domnului Dumnezeului nostru îi vom sluji  
şi de glasul lui vom asculta! (Ios. 24:24).  

Sichemul biblic a devenit treptat locul marilor întâlniri cu 
Dumnezeu. El era locul unde poporul evreu a reînnoit în mod 
solemn alianţa încheiată odinioară pe muntele Sinai (cf. Ex. 19:1-
25). Pe de altă parte, aşa cum reiese din analele anului pastoral 
1988-1989, cu prilej Cardinalul Martini face o propunere istorică 
tinerilor prezenţi dând câteva directive generale şi luând câteva 
iniţiative concrete cu scopul declarat că fructele de la Sichem să fie 
vizibile şi ulterior. Este vorba despre pastorala pe care o va adresa 
cu acest prilej întregului tineret al diecezei de Milano. Aş mai 
menţiona, că tot cu acest prilej, s-a decis înfiinţarea grupului 
„Samuel” care urma să fie inima celor ce se aflau în drum spre 
Sichem, descoperind bucuria de „a-l sluji pe Domnul”. În sfârşit, la 
dorinţa cardinalului, fiecare tânăr sau tânără trebuia să aducă la 
cunoştinţă propria-i disponibilitate, adică „alegerea simbolică”, 
parţială sau totală, prin intermediul unei scrisorii personale. 
Experienţa grupului „Samuel” aflat în drum se adunarea de la 
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Sichem, nu s-a sfârşit aici. Ea a fost propusă din nou în ani 
următori, cu forţă creativă şi de alţi preoţi sau de diverse grupuri 
de animatori, devenind un patrimoniu unic şi stabil, atât prin 
forma, cât şi conţinutul său, al pastoralei diecezane a tineretului 
din dieceza de Milano. Cardinalul Martini a fost mereu angajat în 
această mişcare de tineri, a condus-o personal şi tot lui i-au fost 
adresate mulţimea de scrisori, despre ce a însemnat pentru fiecare 
participant la acest drum lung parcurs până la Sichem.  

Iată, cum se nasc idei splendide, cum au fost ele aplicate în 
viaţă, cum s-au maturizat şi transformat cu scurgerea vremi în 
spiritualitate creştină. La prima vedere, pare un lucru banal cazul 
nostru numit adunarea de la Sichem, pentru cel care iubeşte Biblia, 
prin puterea lui de atracţie şi convingere devine însă mai puternic 
decât un magnet. Sunt „semne ale timpului” (Mat. 16:3), care 
trebuiesc apreciate ca atare şi care merită să fie trăite şi duse la bun 
sfârşit. Acesta a fost şi aventura Cardinalului Martini, un 
îndrăgostit al Bibliei, om de cultură şi un apostol cu o inimă mare, 
care bătea pentru cauza tineretului. Acum, când ne aflăm de cele 
petrecute la Milano la o distanţă de timp apreciabilă iar 
entuziasmul tineresc al acelor zile s-a transformat în bucuria 
maturităţii care a schimbat viaţa a mii şi mii de tineri, merită să 
trecem în revistă toate acestea. Nu au lipsit, bineînţeles, nici 
obstacole, nici anumite infidelităţi faţă de adunarea de la Sichem. 
Dincolo se toate, vedem degetul lui Dumnezeu, care lucrează 
neîncetat în omeni şi prin oameni.  Ori ce idee mare are şi micele 
ei lipsuri, important este să persişti în ea!  
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3. Concluzie 
 
Ajunşi la capătul acestor consideraţii de suflet, se impune 

totuşi o concluzie finală. Kierkegaard se exprima, ca de obicei, 
într-un mod cu totul paradoxal: „este mai dificil să devii creştin, 
atunci când eşti de fapt, decât să devii, atunci când nu eşti!” Acest 
lucru înseamnă de fapt că, în realitatea de toate zilele, existenţa 
celui care crede va fi întotdeauna cea a unei inimii împărţite şi a 
unei libertăţi expuse. Oricare vor fi condiţiile de viaţă, cel ce crede 
nu poate, fără o provocare interioară şi o luptă cu el însuşi, să 
rămână credincios proiectului mântuirii, adică a eliberării sale 
datorită Isus Cristos. Faţă de acest proiect unic, cel ce crede, este 
deja în acţiune. Ori acest lucru însemnă că adevărata spiritualitate 
creştină are la bază şi exclusiv numai pe Isus Cristos, care ne 
vorbeşte şi ne cheamă şi astăzi făcând apel de taină la fericirile sale, 
la acele fericiri care trec prin filtrul îngust al renunţării şi al 
purificări inimilor noastre, adică prin lupta interioară, la care face 
aluzie Teresa de Avila. În ciuda criticilor post-moderne sau 
moderne, credinţa în Isus Cristos este mereu vie, iar Biblia mereu 
actuală: 

Cuvântul tău, care este făclie pentru paşii mei  
şi lumină pentru picioarele mele! (Ps. 119:15).  

Aşa cum am văzut, în Biserica romano-catolică, dar nu 
numai în cadrul ei, au existat şi există bărbaţi şi femei, dornici să 
trăiască o spiritualitate reînnoită cu adevărat creştină. Aceşti 
bărbaţi şi femei se află mereu în căutare. Biblia este locul 
privilegiat al acestei căutări, garantul iubiri şi al spiritualităţi noi şi 
înnoitore, care este cea a demnităţii, a libertăţii şi a păcii, aşa cum 
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ne învaţă Conciliul II din Vatican: „Demnitatea omului îi cere să 
acţioneze conform unei alegeri conştiente şi libere, adică în mod 
personal, împins şi călăuzit dinăuntrul său”17. O spiritualitate 
creştină nouă înseamnă limba proprie prin care noi îl lăudam, ne 
rugăm şi-i mulţumim lui Dumnezeu, aşa cum ne învaţă Sfântul 
Augustin: „A crede în Dumnezeu, însemnă a tinde spre El; 
înseamnă a ne îndrepta spre El; înseamnă a face progrese în 
fiecare zi pe drumul care duce la El; însemnă, în sfârşit, a ajunge 
până la El”. 

                                                 
17 Cf. Gaudium et Spes, nr. 17. 


