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Introducere 

 
     De la apariţia sa pe pământ şi până în zilele noastre, omul s-a făcut remarcat şi a 

evoluat prin abilităţile sale de comunicare. Cartea Genezei ne spune că omul, înainte de a 

munci, de a se hrăni, de a iubi, a ascultat şi apoi a dialogat cu Dumnezeu. Istoria 

creştinismului are la origini Cuvântul; prima voce pe care omul a auzit-o a fost vocea lui 

Dumnezeu, aşa cum ştim de la evanghelistul Ioan care ne spune că: La început era 

Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu. Acesta era la început 

la Dumnezeu. Toate au luat fiinţă prin el şi fără el nu a luat fiinţă nimic din ceea ce 

există. În el era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor, iar lumina în întuneric luminează, 

dar întunericul nu a cuprins-o. (In 1,1-5). Aşadar, apariţia omului pe pământ este strâns 

legată de cuvânt. Conform învăţăturii creştine, în ziua a şasea Dumnezeu i s-a adresat 

omului, l-a binecuvântat şi i-a spus să fie rodnic, să umple şi să supună pământul, să 

stăpânească „peştii mării, peste păsările cerului şi peste toate fiinţele care se târăsc pe 

pământ!” (Gen 1,28). Apoi, Dumnezeu i-a poruncit omului să nu mănânce din pomul 

cunoaşterii binelui şi răului, după care dându-şi seama că omul are nevoie de un ajutor, l-

a adormit, iar din coasta sa a făcut femeiea „pe care o luase din om şi a adus-o la om.” 

(Gen 2,22). Analizând această stare de fapt, am putea spune că Dumnezeu, prin Creaţie, 

dă viaţă comunicării întrucât Cuvântul era lumina adevărată care, venind în lume, 

luminează pe orice om. (In 1,9).   

     Fără a avea la bază un normativ al comunicării, istoria creştinismului ne indică faptul  

că cel mai bun comunicator al tuturor timpurilor a fost şi rămâne Isus Cristos. 

Discursurile sale, aşa-numitele parabole, adresate în cuvinte simple şi însoţite de gesturi 

simbolice, au devenit astăzi un model de comunicare.  

Dacă în secolul XXI, arta de a vorbi în public s-a dezvoltat într-atât încât, pentru 

comunicarea mesajului din discursul public, uneori nu este nevoie decât de un singur 

„click”, în perioada de început a creştinismului, comunicarea teologică folosea un număr 

redus de instrumente, textele biblice şi apostolatul fiind primordiale. Cu trecerea 

timpului, pentru că populaţia nu era suficient de alfabetizată, „discursurile” preoţilor au 

fost „completate” cu icoane/imagini. Astfel, „dacă iudaismul a fost considerat o religie a 

cuvântului (prin care Dumnezeu a vorbit poporului ales, l-a educat şi l-a pregătit pentru 
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venirea lui Mesia), iar elenismul o religie a imaginii (religie în care, neexistând o 

revelaţie supranaturală, cultura cu elementele ei vizuale a prevalat asupra religiei), 

creştinismul este deodată religie a cuvântului întrupat şi a imaginii; este deodată cult şi 

cultură.”1 

     Evoluţia omului a dus la apariţia primelor discipline de învăţare: la început – trivium – 

gometria, teologia şi filosofia; ulterior, celor trei li s-a adăugat retorica- născută în 

comunicarea publică şi din necesitatea de a transmite mai departe învăţătura. Aristotel 

considera retorica o tehnică a discursurilor; cel care vorbeşte/se adresează publicului 

trebuie să fie un bun comunicator. Capacitatea de a vorbi în faţa unui public mai mult sau 

mai puţin numeros dovedeşte, în general, o bună stăpânire de sine izvorâtă dintr-o 

cunoaştere profundă.  Cu timpul, caracterul de „convingere” al retoricii a fost orientat; de 

la viaţa socială şi politică, astăzi rolul discursului luând în considerare trei componente: 

informarea, persuadarea şi divertismentul. Iată de ce, în societăţile tradiţional creştine, 

astăzi rolul de comunicator al Bisericii devine vital. Şi cum nu se putea altfel, pe umerii 

succesorului Sfântului Petru, devenit Vicarul lui Cristos pe pământ, cădea o sarcină  grea: 

să transforme comunicarea în artă pentru ca Biserica Universală să poată transmită 

Cuvântul pe înţelesul tuturor. Abia în secolul XX, mijloacele de comunicare ale Bisericii 

Catolice se îmbogăţesc. Să luăm ca exemplu apariţia postului de radio al Sfântului Scaun; 

dacă la 12 februarie 1931, dată la care a fost inaugurat Radio Vatican, scurta cuvântare în 

limba latină a papei Pius al XI-lea nu a cunoscut o arie largă de răspândire. După moartea 

papei (9 februarie 1939), Radio Vatican transmitea ceremonia alegerii noului pontif, Pius 

al XII-lea, în 9 limbi. Odată cu izbucnirea primului război mondial, această nouă formă 

de comunicare a devenit un instrument preţios de informare liberă. Între 1940-1946, prin 

intermediul acestui post de radio, în cele peste 12.000 de ore de emisie dedicate apelurilor 

adresate civililor şi militarilor dispăruţi ori mesaje ale familiilor  prizonierilor, au fost 

transmise 1.250.000 de mesaje. De asemenea, în perioada Conciliului Vatican II, au fost 

realizate, peste trei mii de ore de emisie, transmisiuni în 30 de limbi. Din 1964, odată cu 

vizita papei Paul al VI-lea la locurile sfinte, s-a inaugurat seria călătoriilor apostolice şi 

totodată seria transmisiunilor în direct, efectuate de echipe de redactori şi tehnicieni, care  

                                                 
1 Michael Quenot, Icoana fereastră spre absolut, trad., pref. şi note de Pr. dr. Vasile Răducă, Colecţia 
Orizonturi, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1993, p.5  
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au urmărit deplasările Papei. 

     Istoria comunicării ne dovedeşte că discursul este cel care, încă din vechi timpuri, s-a 

bucurat de o teorie coerentă. Din rândul Bisericii au ieşit cei mai buni comunicatori, cei 

mai buni predicatori, cei mai buni teoreticieni deoarece Biserica a fost mereu preocupată 

de evoluţia discursului teologic. Ne demonstrează această stare de fapt Conciliile 

Ecumenice, apoi Părinţii Bisericii, filozofia şi patristica. Secole de-a rândul, Biserica 

Catolică s-a adresat credincioşilor, în funcţie de necesităţile vremurilor, în diferite ocazii.  

În special, după Conciliul Vatican II, Biserica Universală a simţit nevoia adaptării 

discursului său omiletic la condiţiile istorice şi culturale ale epocii. Faptul că Biserica era 

pregătită să facă faţă tuturor provocărilor ne-a demonstrat-o puterea cu care Conclavul a 

ales în ziua de 16 octombrie 1978, un Sfânt al timpurilor noastre: Ioan Paul al II-lea - 

primului papă care, după 456 de ani, nu era de origine latină. Un papă care avea „avea să 

schimbe lumea”. Asta nu înseamnă că prima jumătate a secolului XX a fost lipsită de 

importanţă. Enciclicele, constituţiile şi scrisorile apostolice, discursurile – de la Leon al 

XIII-lea, până la Paul al VI-lea – prin conţinutul lor, au tratat probleme pe care Biserica 

le-a considerat „de actualitate” (ex.: probleme de morală, de conduită – 1917: Codicis 

Iuris Canonici-CIC; sociale: condamnarea regimurilor totalitare). 

     Lucrarea de faţă îşi propune să afle: Cât de importantă a devenit comunicarea 

teologică după Conciliul Vatican II?; În ce măsură alegerea Papei Ioan Paul al II-lea, a 

influenţat vieţile credincioşilor catolici? Care a fost impactul discursurilor pe care acesta 

le-a rostit? Cum au rămas aceste discursuri în memoria colectivă?  De asemenea, prin 

studiului de caz şi prin analiza semiologică a discursului, lucrarea îşi propune să scoată în 

evidenţă importanţa acestor discursuri în prezent, cu atât mai mult cu cât Sfântului Ioan 

Paul al II-lea este un „Sfânt” al vremurilor noastre. 

Informaţiile utilizate pentru formularea răspunsurilor provin din documente de arhivă, din 

lucrări generale, din presa scrisă şi de pe platforma online a statului Vatican. Metodele 

prin care aceste informaţii au fost selectate, analizate şi interpretate au ţinut cont de 

câteva variabile: importanţa şi actualitatea temei, motivaţia – lipsa unei bibliografii de 

specialitate – , respectiv calitatea informaţiilor (gradul de credibilitate).  

 

 



 6

Capitolul I – Biserica Catolică şi provocările secolului XX 

 

     Considerat drept un secol aflat între democraţie şi totalitarism, secolul XX a fost un 

secol al provocărilor, al încercărilor şi al luptei pentru demnitatea umană. Un secol al 

martirilor, în care ideologiile şi practicile politice democratice au fost răsturnate de 

evenimente care au marcat istoria recentă, atât a Europei, cât şi a înregii planete. Un secol 

în care principiile liberale pe care se construiau democraţiile lumii, au fost zduncinate de 

intervenţia şi promovarea politicilor antisociale. Un secol care a debutat cu o conflagraţie 

în urma căreia milioane de oameni au căzut victime. După încheierea păcii, s-a aşternut o 

perioadă de „linişte”, urmată de episoade în care foametea guverna traiul de zi cu zi 

(Marea criză 1929-1933), instaurarea fascismului, al Doilea Război Mondial, necesitatea 

adoptării Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, instaurarea efectivă – în Europa 

de Est – a comunismului, iar la final – un Război Rece. Efectele acestor evenimente 

istorice fără precedent, în care întreaga Planetă a fost angrenată, au generat conflicte 

sociale şi economice, care au produs milioane de victime, teamă, represiune, au distrus 

valorile umane, valorile creştine, valorile culturale, au dus la politici izolaţioniste, la 

xenofobie, ură şi rasism. Omul – personajul cheie al tuturor acestor „provocări” ale 

secolului XX – a devenit, în acelaşi timp „creator” de suferinţă = asupritor şi „purtător” 

de suferinţă = asuprit.  

     Mai mult ca oricând, oamenii secolului XX aveau nevoie de discurs, de dialog, de 

înţelegere. Pentru că tocmai lipsa comunicării şi a înţelegerii, lipsa iubirii de apropele, 

lipsa iubirii frăţeşti a creat încăpăţânare, invidie, ură şi l-au făcut pe „Cain” să-şi ucidă 

fratele, pe „fiul risipitor” să plece, pe „smochin” să nu rodească. Mii de „Caini” şi de „fii 

risipitori” aveau să umple firmamentul istoriei acestui secol. Şi în acest context, Biserica 

nu putea să  se retragă în tăcere. Discursul teologic, mai cu seamă că Biserica devenise ea 

însăşi o victimă a regimurilor totalitare, se cerea cu o necesitate sporită. Omul 

îngenunchiat nu se mai putea ridica decât prin glasul Bisericii – victimă, dătătoare de 

speranţă şi soră în suferinţă, pentru că prin ridicarea omului, Dumnezeu îşi onora martirii.  

     Unul dintre factorii care au oferit continuitate creştinismului a fost, aşa cum am 

afirmat anterior, discursul teologic – atât în relaţiile cu celelalte confesiuni religioase, cât 

şi în relaţiile dintre creştini şi Biserică. Discursul teologic nu a însemnat un monolog pe 
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care Biserica, prin slujitorii ei, l-a „recitat” credincioşilor, ci a însemnat învăţătura 

creştină – întoarcerea la Creator şi Creaţie, la iubirea prin comunicare -  pe care Isus a 

oferit-o, iar Apostolii au relatat-o şi au explicat-o, într-un limbaj comun şi simplu, tuturor 

acelora care au crezut. În faţa ororilor secolului XX, necesitatea discursului era justificată 

şi prin faptul că, în general, alături de funcţia deliberativă, demonstrativă şi justificativă, 

discursul avea şi o funcţie primordială persuasivă.2 

     Discursul Papilor secolului XX s-a situat pe un nivel superior; întrucât preocuparea 

crescută a Vaticanului pentru ceea ce omul (Creaţia lui Dumnezeu, după Chipul şi 

asemănarea Sa) devenea şi genera,Vicarulii lui Cristos pe pământ au simţit nevoia de a 

„copia” comportamentul lui Cristos. Au coborât în mulţime şi tot în mulţime şi-au rostit 

discursul. Cu ajutorul vizitelor apostolice, deschise de papa Paul al VI-lea, odată cu 

întâlnirea istorică de la Istanbul (1967), învăţătura creştină a putut pătrunde până în cele 

mai îndepărtate colţuri ale lumii. Providenţa a făcut ca primul papă care a ajuns, în acest 

fel, mai aproape de inimile credinicoşilor să fie Ioan Paul al II-lea (16.X.1978 – 

2.IV.2005). În cele 75 de vizite apostolice efectuate pe parcursul celor 28 de ani de 

pontificat, discursurile Sfântului Părinte au putut fi auzite de miliarde de oameni.  

     Din punct de vedere istoriografic, nu cunoaştem să existe o bibliografie care să 

conţină lucrări al căror subiect de referinţă să fie analiza discursurilor Sfântului Părinte, 

cu ocazia vizitelor apostolice. Găsim aceste discursuri, în integralitatea lor, pe platforma 

online a Vaticanului3, în mass-media de specialitate (exemplu: L’Osservatore Romano, 

Radio Vatican) sau în arhivele Bisericilor Catolice şi ale mass-media ţărilor în care 

Sfântul Ioan Paul al-II-lea a efectuat vizitele apostolice.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Angela Bidu-Vrănceanu, Dicţionarul de Ştiinţe ale Limbii (DSL), Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1997, p. 175 
3 http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html 
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I.1. De la I Have a Dream la Nu vă temeţi! 

 

     De-a lungul seolului al XX-lea, câteva „voci” au simţit nevoia să se ridice din 

mulţime, deasupra mulţimii. Şi nu pentru un exerciţiu de creştere a popularităţii unor 

„anonimi”, ci pentru că omul – exploatat şi ignorat – îşi pierdea speranţa. Marii asupritori 

se aflau într-o postură convenabilă şi inevitabilă: slăbiciunea umană crease „dumnezei” 

care se întorceau împotriva „creatorilor lor”. Creştini sau musulmani, budişti sau hinduşi, 

cu toţii deveneau, indiferent de religie, ţintele celor însetaţi de „noua ordine mondială” – 

o ciocnire a civilizaţiilor în care cei care nu erau cu noi erau împotriva noastră. Din nou, 

omul se ridica împotriva omului şi, implicit, împotriva Creatorului. Europa era zguduită 

de războaie şi de instaurarea ateismului, America se confrunta cu segregaţia rasială, iar 

în Orientul Apropiat şi Mijlociu se contura fundamentalismul islamic (la începutul 

anilor’20 apărea Frăţia Musulmană). Civilizaţia nu mai era un „model realist” de viaţă. 

Echilibrul alianţelor – religioase, interumane, statale - era zdruncinat. Popoarele, despre 

care Huntington spunea că „se definesc pe ele însele în termeni de vechime, religie, 

limbă, istorie, valori, obiceiuri şi instituţii”4, se împărţeau între: lumea liberă, comunism 

şi naţiuni nealiniate (cf. Huntington – Anexa 1). Noile paradigme aveau nevoie de 

intervenţie, cel puţin pentru a înfrâna posibilitatea perpetuării unor concepţii dăunătoare.    

     Un prim discurs – care pare că nu are nimic în comun cu învăţătura creştină întrucât 

îndeamnă la „victorie, cu orice preţ” este din anul 1940. La trei zile de la alegerea sa în 

funcţia de prim-ministru al Marii Britanii, Winston Churchill se adresa Camerei 

Comunelor afirmând că nu poate oferi nimic altceva decât sânge, trudă, lacrimi şi 

sudoare – discurs prin care Churchill reuşea să descrie cel mai bine imaginea lumii de la 

începutul anilor’40. În faţa războiului, prim-ministrul britanic excludea posibilitatea de a 

încheia o pace, fie şi din compromis, cu Germania nazistă. Speranţa sa era victoria, însă 

victoria trebuia obţinută cu orice preţ. În acele momente, nevoia discursului către popor, 

dătător de încredere şi speranţă, era esenţială. Douăzeci şi trei de ani mai târziu, un alt 

discurs – de data aceasta rostit de o voce a Bisericii Creştine – îndreapta atenţia spre 

necesitatea reafirmării valorilor creştine, spre necesitatea afirmării iubirii faţă de 

aproapele – aşa cum Cristos poruncise Apostolilor: „Să vă iubiţi unii pe alţii! Aşa cum eu 

                                                 
4 Samuel P. Huntington, Cicnirea civilizaţiilor, Tipografia ANTETT XX PRESS, Prahova, p. 19. 
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v-am iubit pe voi, aşa să vă iubiţi unii pe alţii! Prin aceasta vor recunoaşte toţi că sunteţi 

discipolii mei: dacă aveţi dragoste unii faţă de alţii". (In 13, 34-35). 

La 100 de ani de la celebrul discurs „The Gottysburg Adress”, rostit de Abraham 

Lincoln5 - prin care sistemul de guvernământ american a fost redefinit ca o democraţie 

naţională, iar concepte ca egalitate şi echitate deveneau reprezentative pentru societatea 

americană, se impunea un nou discurs. După o jumătate de secol în care omenirea 

cunoscuse atrocităţile a două războaie mondiale, instaurarea regimurilor totalitare 

(Europa) şi lupta pentru drepturile civile a populaţiei afro-americane, în ziua de 28 august 

a anului 1963, în faţa Lincoln Memorial (Washington D.C.), a răsunat: I Have a Dream. 

În celebrul său discurs, ţinut în faţa a peste 250.000 de oameni, cu ocazia Marşului spre 

Washington,  Martin Luther King Jr.6 vorbea despre sfârşitul unei „nopţi” a captivităţii 

(cu referire la sclavie) şi a sărăciei şi începutul unei zile a libertăţii şi a dreptăţii. Pentru 

M. L. King Jr., actul Constituţiei Americane  reprezenta un act uman, un act religios 

întrucât fericirea dădea sens vieţii, iar dorinţa de fericire vinea de la Dumnezeu. Era o 

primă voce a secolului XX care striga pentru apărarea drepturilor civile. Bun comunicator 

şi bun cunoscător al învăţăturilor creştine, King Jr. s-a transformat în vocea milioanelor 

de suflete prigonite în „Ţara tuturor posibilităţilor”. Victoria acestor suflete a purtat 

semnificaţia unui „contract de încredere” – a unei „poliţe în alb” –  prin care naţiunea 

americană trebuia să-şi împlinească partea care îi revenea. Până la acest discurs, America, 

spunea King Jr., „a oferit negrilor un cec fără acoperire, un cec marcat cu fonduri 

insuficiente”.7 Alianţa între albi şi afro-americani trebuia să fie asemenea alianţei dintre 

Dumnezeu şi Abraham: o alianţă bazată pe fidelitate, iubire şi respect, iar cele două lumi 

– a afro-americanilor şi a albilor – trebuia să se transforme într-o singură lume, o lume în 

care cuvinte precum: egalitatea, echitatea, libertatea să facă parte din lista valorilor care 

                                                 
5 La 19 noiembrie 1863, Abraham Lincoln a ţinut un discurs pe câmpul de bătălie de la Gettysburg, cu 
ocazia inaugurării cimitirului militar. Deşi redus ca durată, mesajele transmise de Lincoln au fost puternic 
receptate de americani: a fost redefinit sistemul politic american, iar conceptul de democraţie a căpătat noi 
valenţe. Expresiile: a new birth of freedom; government of the people, by the people, for the people; shall 
not perish from the earth – sunt rostite şi astăzi, de fiecare elev american din şcoala primară.  
6 Martin Luther King Jr – născut la 15 ianuarie 1929, Atlanta, Statele Unite ale Americii (S.U.A.); a fost 
pastor baptist, activist şi luptător anti-rasism, laureat al Premiului Nobel pentru Pace – 1964, pentru lupta 
împotriva segregaţiei rasiale şi a discriminării rasiale; mişcarea care l-a propulsat şi pe care a ajuns să o 
conducă a fost movement civil rights, în urma căreia au fost adoptate o serie de legi (Civil Rights Act). 
7 Din discursul lui Martin Luther King Jr. - https://www.archives.gov/files/press/exhibits/dream-speech.pdf 
- accesat la data de 20 februarie 2018. 
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să guverneze – Fericiţi făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiţi fiii lui Dumnezeu. (Mt 

5,9). Dincolo de mesajul politic, în acest discurs există clar un suport masiv religios.  

Fără a fi însă un discurs politicianist, I Have a Dream inspiră şi astăzi. Cu atât mai mult 

cu cât el a fost completat, prin vocea celui care, la 16 octombrie 1978, avea să devină 

Papa Ioan Paul al II-lea: Nu vă temeţi! Deschideţi porţile larg lui Cristos! 

     Jumătatea secolului al XX-lea aducea schimbări majore în Biserica Catolică – 

Conciliul Vatican II (1962-1965) şi iniţierea vizitelor apostolice. În ceea ce priveşte 

Conciliul, discursul teologic se schimbă – de la infailibilitatea şi primatul Papal, noile 

provocări sunt centrate pe ideea de înnoire a Bisericii, pe ideea de unitate a creştinilor şi 

pe dialogul interreligios. La finalul încheierii lucrărilor, rezultatul dezbaterilor a dus la 

elaborarea a 16 documente: 4 Constituţii, 9 Decrete şi 3 Declaraţii. În calitate de bun 

comunicator şi un slujitor al umanităţii, Papa Paul al VI-lea, prin discusurile ţinute în 

mari instituţii (a fost primul Suveran Pontif care la 4 octombrie 1965 a cerut, într-un 

discurs la Naţiunile Unite, Să nu mai fie niciodată război!), a fost cel care a scos Biserica 

din amvon şi a dus-o în lume deschizând astfel seria călătoriilor apostolice pe care 

urmaşul său le va continua vorbind lumii din interiorul lumii. Însă, aşa-zisa izolare în 

care Biserica Catolică se afla (o izolare simbolică pe care o raportăm la comunicare), va 

lua sfârşit, cu adevărat în perioada pontificatului papei Ioan Paul al II-lea . Conştient de 

situaţia gravă în care se afla omenirea, încă din primele clipe ale pontificatului, Ioan Paul 

al II-lea a devenit un „papă al tuturor oamenilor”. Celebrul discurs, adresat întregii familii 

umane, prin care îndemna omenirea să nu se teamă, să nu îi fie frică să deschidă larg 

porţile lui Cristos a avut ca punct de plecare tocmai fundamentul Bisericii: Isus Cristos. 

Fiul lui Dumnezeu care nu s-a temut în faţa morţii, aşa cum nici omenirea, pentru 

credinţă şi adevăr, nu trebuia să se mai teamă.   

Nu vă temeţi! Deschideţi larg porţile lui Cristos! pentru că „Biserica, incluzând în sânul 

ei oameni păcătoşi, deopotrivă sfântă şi având mereu nevoie de purificare, practică 

neîncetat pocăinţa şi înnoirea.”8  

Nu vă temeţi! Deschideţi larg porţile lui Cristos! pentru că prin puterea Domnului înviat, 

Biserica „este întărită pentru a învinge, prin răbdare şi dragoste, suferinţele şi dificultăţile 

                                                 
8 Conciliul Ecumenic Vatican II. Constituţii, decrete, declaraţii, ediţie revizuită, Ed. A.R.C.B., 1999, p. 65 
– Constituţia dogmatică despre Biserică (LUMEN GENTIUM) 
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sale interioare şi exterioare şi pentru a revela lumii, în mod fidel, deşi sub umbre, misterul 

Domnului, până când, la sfârşit, el se va manifesta în plină lumină.”9  

Nu vă temeţi! Deschideţi larg porţile lui Cristos! era mesajul prin care Sfântul Părinte 

îndemna oamenii să iasă din vacarmul vieţilor dezordonate şi păstrându-şi credinţa,  să 

ofere ceea ce Isus ne oferise nouă: iertarea şi iubirea necndiţionată.  

Prin Nu vă temeţi! Deschideţi larg porţile lui Cristos!, Papa se adresa, indirect, şi 

asupritorilor; o atenţionare care amintea de imaginea Răstignirii, de dialogul dintre Isus şi 

păcătos care, în ultimele clipe ale vieţii sale, trăieşte bucuria răstignirii împreună cu 

Cristos. O atenţionare prin care Sfântul Părinte certifica faptul că mai este timp pentru 

pocăinţă, că mai este timp pentru iertare şi iubire. Convertirea – soluţia pe care Papa o 

propunea umanităţii.  

De asemenea, prin  Nu vă temeţi! Deschideţi larg porţile lui Cristos!, Păstorul Bisericii 

Universale anunţa că este în fruntea turmei şi-şi manifesta disponibilitatea de a pleca în 

căutarea oii rătăcite, cu ajutorul căreia urma a reîntregi comunitatea Bisericii. Catolici 

sau nu, creştini sau necreştini, din acel moment Biserica privea cu speranţă către om = 

persoana ale cărei privilegii erau încălcate, a cărui demnitate era batjocorită, omul care 

devenise un servitor al puterii, omul care se transformase într-o marfă de schimb, omul 

care simboliza munca, truda şi deznădejdea. Cu asta se confrunta Păstorul. Şi, procedând 

din nou la imitaţia lui Isus, a plecat în căutarea oii rătăcite făcând apel la natura comună a 

fiinţei umane, la dorinţa omului de a trăi, indiferent de condiţia sa, zile fericite. 

     Discursul începutului de pontificat al lui Ioan Paul al II-lea, amintea şi întărea ideea 

conform căreia lumea a fost făută din oameni, pentru oameni. Asistăm cumva, la o 

redefinire a ideii de comunitate întrucât Isus a trăit şi predicat comunităţii. Două episoade 

din Sfânta Evanghelie sunt edificatoare pentru a înţelege mesajul Pontifului Roman: 

Parabola fiului risipitor şi Învierea fiului văduvei din Nain. În prima – fiul risipitor se 

depărtează de casa Tatălui, iar această depărtare îl face să trăiască o mare suferinţă. Al 

doilea episod, care se înscrie în linia celor trei momente care ne pregătesc pentru Paşte, 

reflectă un moment în care trupul fiul văduvei din Nain se află între cele două lumi; Isus 

întâlneşte cortegiul funerar în afara oraşului – fiul văduvei este scos din comunitate. 

Cumva, oricine se situa în afara comunităţii Bisericii Creştine, se depărta de Dumnezeu, 

                                                 
9 Ibidem. 
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de adevărurile şi de valorile creştine, iar asta ducea la transformarea, la transfigurarea 

omului, la atitudini rudimentare, false. Roma, patria tuturor celor care cred în Cristos10  

înţelegea mesajul Pontifului Roman şi promitea să-l ducă, prin episcopii ei – prin 

comuniunea în spirit, minte şi inimă cu Sfântul Părinte, –  în afara frontierelor Italiei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Afirmaţia i-a aparţinut Cardinalului Confalonieri, decan al Colegiului Cardinalilor, şi a fost adresată 
Sfântului Părinte la două zile de la alegerea sa ca Succesor al Sfântului Petru., în discursul de salut. 
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I.2. 16 octombrie 1978 – Alegerea unui Sfânt 

 

     În dimineaţa zilei de 16 octombrie 1978, din coşul instalat pe acoperişul Capelei 

Sixtine, asupra căruia erau aţintite mii de priviri,  la ora 10 şi 17 minute, fumul negru 

anunţa deznodământul negativ al scrutinului. Aproximativ 40.000 de persoane aşteptau, 

cu încredere şi răbdare, în Piaţa Bazilicii Sfântul Petru. Spre seară, mulţimea de oameni 

crescuse în intensitate, iar aşteptarea devenea apăsătoare. Atitudinea mulţimii interpreta, 

în mod ideal, sentimentele milioanelor de creştini care aşteptau un semn, în faţa 

aparatelor de radio sau în faţa micului ecran – îl aşteptau pe Succesorul Sfântului Petru, 

pe Vicarul lui Cristos pe pământ. La ora 17 şi 18 minute, pe cerul întunecat de deasupra 

Cetăţii Eterne, şi-au făcut apariţia primele „firicele” de fum alb, semn că cei 111 

cardinali, reuniţi în Conclav, din seara zilei de 14 octombrie, au ales pe cel de-al 264-lea 

Papă. Mulţimea a izbucnit în urale, în aşteptarea anunţului oficial. După 27 de minute, 

uşile de la balconul central al faţadei Basilicii Sfântul Petru au fost deschise, iar 

Cardinalul Protodiacon, Pericle Felici, a rostit formula mult aşteptată: „Habemus Papam 

Carolum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Wojtyla, qui sibi nomen imposuit 

Ioannem Paulum Secundum.”11  

     Noul Suveran Pontif fusese ales în persoana arhiepiscopului de Cracovia, cardinalul 

Karol Wojtyła. După aproximativ 30 de minute, noul Papă şi-a făcut apariţia în uralele 

mulţimii. Profund emoţionat, s-a adresat celor prezenţi: „Lăudat să fie Isus Cristos! Prea 

iubiţi fraşi şi mult iubite surori, suntem încă cu toţii îndureraţi după moartea mult 

îndrăgitului Papă Ioan Paul I. Şi iată că Prea Emienţii Cardinali au chemat un nou episcop 

al Romei... L-au chemat dintr-o ţară îndepărtată....Îndepărtată, dar totuşi întotdeauna atât 

de apropiată prin comuniunea credinţei şi prin tradiţia creştină. Mie mi-a fost teamă să 

primesc această numire, dar am acceptat-o în spiritul ascultării faţă de Domnul nostru, şi 

în încrederea totală faţă de Maica Sa, Prea Sfânta Fecioară. Chiar dacă nu ştiu dacă aş 

putea să mă explic bine în limba voastră, în limba noastră italiană....dacă greşesc....dacă 

greşesc, mă veţi corecta....”12 

     A fost momentul care a certificat faptul că după 456 de ani şi după 45 de papi italieni,  

                                                 
11 The Private Prayers of POPE JOHN PAUL II. A life in Prayer, Atria Books – Libreria Editricen Rogate, 
New York, U.S.A., 2005, p. 19. 
12 Arhiva Radio Vatican (A.R.V.), secţia Română, dosar: 1.08. -31.12.1978, Marţi, 17 octombrie, 1978, p. 2 
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Biserica Catolică avea în fruntea ei un papă străin (ultimul papă ne-italian a fost Adrian al  

VI-lea, olandez, ales la 9 ianuarie 1522).  

     Karol Józef Wojtyla s-a născut la 18 mai 1920, în localitatea Wadowice din Beschizii 

Poloniei, ca fiul al lui Karol şi al Emiliei Wojtyla. La moartea tatălui său, în 1941, Karol 

Józef a decis să devină preot. În  anul 1944, din cauza insurecţiei, studiază teologia în 

clandestinitate. Anul următor, în luna martie, Universitatea Jagiellonă se va redeschide. 

În anul universitar 1945-1946, este numit preparator la seminarul de dogmatică, patristică 

şi istoria dogmelor. La 1 noiembrie 1946, de Ziua Tuturor Sfinţilor, a primit Sacramentul 

Sacerdotal din partea Cardinalului Adam Stephan Sapieha. După hirotonire, va fi trimis la 

Roma pentru continuarea studiilor. Aici, în catacombele Romei, simţind prezenţa 

primilor creştini, asimilează imaginea Romei cu ceea ce purta în suflet despre Eterna 

Cetate. În 1947, primeşte Summa cum laude pentru rezultatele excepţionale (în urma 

examenelor susţinute, obţine 40 de puncte din 40), iar în 14 iunie 1948 va susţine 

examenul de doctorat, însă lipsa mijloacelor financiare a făcut ca tânărul doctor să nu-şi 

poată publica lucrarea, motiv pentru care nu va primi diplomă.  În 1956 devine şeful 

catedrei de etică din cadrul Facultăţii de filozofie creştină a Universităţii catolice din 

Lublin, unde activa ca profesor din anul 1954. Patru ani mai târziu, la 8 iulie 1958, pe 

când se afla într-o tabără studenţească la lacurile Mazuriene, preotul profesor în vârstă de 

38 de ani primeşte vestea consacrării sale ca Episcop Auxiliar al Diecezei de Cracovia. A 

fost rugat să nu se împotrivească voinţei Sfântului Părinte, astfel că în 28 septembrie, de 

ziua Sfântului Wacław – patronul Catedralei din Wawel din Cracovia (locul unde ţinuse 

prima slujbă în calitate de preot), tânărul Karol este consacrat Episcop de Cracovia. 

Pentru acţiunile sale viitoare, a ales drept deviză Totus Tuus = Cu totul al tău.  

     Anul 1978 este Anul celor trei papi – la Roma, vor fi convocate două Conclavuri. 

Primul Conclav se va întruni la 25 august, ca urmare a decesului Papei Paul al VI-lea. În 

cel de-al treilea tur de scrutin, Cardinalul Albino Luciani este ales Papă; va lua numele de 

Ioan Paul I, însă va avea un pontificat de doar 33 de zile. În urma decesului Papei Ioan 

Paul I, la 14 octombrie este convocat un nou Conclav care se va încheia după două zile cu 

alegerea ca Papă a Cardinalului Karol Wojtyla.  

Toamna anului 1978 avea să aducă, în special pentru Biserica Catolică din Sud-Estul 

Europei, o schimbare mult aşteptată.  
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     Uimirea, curajul și speranța cu care Biserica Catolică a primit în seara zilei de 16 

octombrie 1978 alegerea în Scaunul Pontifical a primului papă de origine slavă, au făcut 

ca romano-catolicii din țările comuniste să afirme cu tărie că într-adevăr, „toate drumurile 

duc la Roma” (din acest moment, se acorda o atenţie deosebită noului Suveran Pontif, 

ales din mijlocul unui popor condus de comunişti). Milioane de creștini, printre care și 

catolicii români, victime ale unuia dintre cele mai sângeroase regimuri politice – regimul 

comunist, îşi puneau acum speranţa în schimbarea ce pornise de la Roma, din îndemnul 

Noului Pontif: „Nu vă temeţi! Deschideţi, deschideţi larg uşile lui Hristos! Deschideţi 

porţile puterii lui izbăvitoare, deschideţi-i graniţele statelor, sistemele economice şi 

politice, sferele largi ale culturii, civilizaţiei şi dezvoltării. Nu vă temeţi!”13  

     Paradoxal, conducătorii comunişti de la Varşovia, anunţaţi de Ambasada polonă de la 

Roma despre solemnitatea alegerii ca Papă a Cardinalului Wojtyla, au văzut în această 

alegere o oportunitate atât pe verticală, cât şi pe orizontală. Pe verticală: s-a urmărit 

creşterea prestigiului Poloniei în Italia şi în întreaga lume; drept pentru care, au început 

imediat o corespondenţă diplomatică între Varşovia şi Roma, au avut loc ceremonii, iar 

preşedintele Consiliului de Stat al Poloniei, aflat în fruntea unei delegaţii, a fost primit în 

audienţă de Sfântul Părinte. Pe orizontală: se urmărea refacerea relaţiei dintre statul 

comunist polonez şi Biserica Catolică Poloneză.  

Pentru naţiunile lumii, interpretarea mesajului Papei Ioan Paul al II-lea însemna 

deschiderea către libertate şi restabilirea demnităţii umane. 

     În dimineaţa zilei de 17 octombrie, noul Papă a prezidat la altarul Capelei Sixtine, 

Sfânta Liturghie de încheiere a Conclavului, concelebrată împreună cu toţi cardinalii. La 

sfârşitul serviciului divin, Sfântul Părinte s-a adresat celor prezenţi într-un discurs care a 

scos în evidenţă câteva din liniile conducătoare ale începutului pontificatului său. A 

insistat, în mod deosebit, asupra caracterului colegial al episcopatului, asupra respectului 

acordat normelor liturgice, asupra continuării activităţilor desfăşuate în favoarea 

ecumenismului şi asupra contribuţiei active şi rodnice în favoarea cauzelor permanente şi 

de precădere absolută ale păcii, dezvoltării şi justiţiei în plan internaţional. A vorbit 

despre situaţia din Liban şi a formulat urări pentru ca poporul libanez să-şi poată 

                                                 
13 Nicolae Mareş, IOAN PAUL  al II-lea. Un Papă Sfânt, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice, Bucureşti, 
2009, p. 213. 
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redobândi pacea şi libertatea. Prin discursul său a făcut referire la toţi cei care sunt 

oprimaţi, nedreptăţiţi, discriminaţi sau persecutaţi: „Să ne fie îngăduit, la acest punct, să 

luăm la inima noastră problema deosebit de gravă pe care Colegiul Părinţilor Cardinali o 

indicase în cursul perioadei de Scaun Vacant, o problemă care priveşte pământul iubit al 

Libanului şi poporul său, căruia noi toţi îi dorim fierbinte pace în libertate. În acelaşi 

timp, am voi să ne întindem mâinile şi să deschidem inima, în acest moment, tuturor 

popoarelor şi tuturor celor care sunt oprimaţi de orice fel, de nedreptate sau discriminare, 

atât în ceea ce priveşte economia, cât şi viaţa politică, libertatea de conştiinţă şi justa 

libertate religioasă....Trebuie să depunem orice efort ca toţi să poată avea o viaţă care să 

fie demnă de om. Aceasta aparţine misiunii Bisericii, o misiune care a fost pusă în lumină 

prin învăţăturile Conciliului Ecumenic Vatican II, prin constituţia dogmatică Lumen 

Gentium şi prin constituţia pastorală Gaudium et Spes.”14 

Discursul a continuat prin cuvinte deosebite adresate persoanelor cu grave probleme de 

sănătate, dar şi celor nefericiţi. Ulterior, a adresat un salut special Poloniei – semper 

fidelis, preoţilor şi credincioşilor din Cracovia. Apoi, a binecuvântat întreaga omenire ca 

să se poată bucura, din belşug, de darurile pe care Dumnezeu ni le-a oferit. 

Care sunt accentele acestui discurs? Sfântul Părinte scoate în evidenţă importanţa 

permanentă a Conciliului Vatican II, prin aducerea la îndeplinire a normelor şi 

orientărilor rezultate în urma acestui Conciliu. Constituţia dogmatică Lumen Gentium 

este considerată o Marga Charta Conciliară – ea trebuie să ducă la realizarea binelui, la 

realizarea unei ample şi puternice unităţi a întregii familii umane. De asemenea, 

raporturile colegiale trebuie să conducă şi la dezvoltarea instituţiilor (noi sau reînnoite) – 

exemplu: Sinodul Episcopilor (instituţie înfiinţată în pontificatul lui Paul al VI-lea). În 

calitatea sa de „urmaş al Sfântului Petru”, trebuie să-şi păstreze neatinsă credinţa, care 

trebuie să fie o dovadă vie a iubirii lui Cristos. 

După ce a subliniat că prin devotamentul faţă de Conciliu, exclude capriciile unor inovaţii 

lipsite de orice control, a afirmat că efortul său se va concentra în favoarea păcii, a 

justiţiei şi a dreptăţii, precizând clar faptul că acest lucru nu înseamnă vreo intenţie de a 

efectua interferenţe politice: „Noi avem intenţia de a depune orice efort pentru 

consolidarea bazelor spirituale pe care trebuie să se sprijine societatea umană. Datoria 

                                                 
14 A.R.V., secţia Română, dosar: 1.08. -31.12.1978, 18/10/ 1978, p. 2. 
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aceasta ne apare de neabătut, considerând inegalităţile şi neînţelegerile care se menţin în 

timp, şi care la rândul lor sunt cauza unor tensiuni şi conflicte în deloc puţine părţi ale 

lumii, cu ameninţarea de a deslănţui, ulterior, catastrofe şi mai mari. Va fi deci 

solicitudinea noastră, pe care o vom aplica neprecupeţit, pentru rezolvarea unor probleme 

de acest fel, printr-o acţiune grabnică, dezinteresată şi evanghelic inspirată.”15 

     Discursul se încheie cu afirmarea îngrijorării faţă de toate provocările prin care trece 

omul secolului XX şi cu reiterarea devizei Totus Tuus (Cu totul al tău), pe care în urmă 

cu 20 de ani a ales-o pentru aşi „justifica” acţiunile ulterioare. 

„Tuturor vă adresez urarea sinceră pentru creşterea în harul şi în cunoaşterea Domnului 

nostru şi Mântuitorului nostru, Isus Cristos, acea creştere pe care  dorise şi principele 

Apostolilor. Vouă tuturor, vă acordăm prima noastră binecuvântare apostolică, pe care o 

acordăm, de asemeni, omenirii întregi, ca să poată primi cu dărnicie darurile Tatălui 

nostru ceresc.”16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Ibidem, p.3. 
16 Ibidem. 
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I.3. Ioan Paul al II-lea: un nou început pentru comunicarea inter-religioasă din 

România comunistă 

 

     Pentru România, alegerea Papei Ioan Paul al II-lea, venea într-un moment de mare 

cotitură. Situaţia Bisericii Catolice din România era incertă: la Iaşi – funcţiona Episcopul 

Marton Aron – consacrat episcop în anul 1938, iar la Bucureşti conducerea Arhidiecezei 

Romano-Catolice era exercitată de Ordinariul Substitut, Francisc Augustin; nu exista un 

statut de funcţionare al cultului romano-catolic aprobat de guvernul comunist (din această 

cauză, Biserica Romano-Catolică din România era considerată Biserică tolerată), iar 

Biserica Greco-Catolică era un subiect extrem de sensibil (părea un subiect închis însă, 

orice discuţie/aluzie era ca o scânteie). În privința raporturilor diplomatice, în perioada 

premergătoare alegerii noului suveran, asistăm la o „încercare” timidă de reluare a 

acestora: emisari papali sosesc în România și duc tratative cu reprezentanții guvernului 

român, însă fără nici un rezultat. La sfârşitul anilor’60, soseşte în România ca reprezentat 

al Caritas-ului, Hieronymus Menges17, care va întreprinde o serie de activităţi cu scopul 

de a obţine informaţii referitoare la soarta Bisericii Catolice, informaţii ce ulterior au fost 

transmise Vaticanului. În afară de Menges, în 1973, în România va veni în calitate de 

trimis al Sfântului Scaun, Cardinalul Luigi Poggi18 însoţit de Angelo Sodano19. Doi ani 

mai târziu, acelaşi Poggi va reveni în România însoţit de John Bukovsky20. Cei doi s-au 

documentat în legătură cu situaţia Bisericii Catolice din România; au avut întrevederi cu 

                                                 
17 Hieronymus Menges –Preot romano-catolic, în 1951 este numit succesor de către Episcopul Iosif 
Schubert pentru Arhidieceza Romano-Catolică de Bucureşti – A.R.C.B.; la 18 martie 1952 a fost arestat, iar 
prin sentinţa nr. 1234/24 octombrie 1953, al Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti a fost condamnat la 
20 de ani muncă silnică. La data de 2 august 1964, în baza Decretului nr. 411/1964, al Consiliului de Stat al 
R.P.R. a fost graţiat şi pus în libertate. În 1965 obţine aprobare pentru a pleca în R.F. Germană, însă va 
rămâne definitiv acolo. – A.C.N.S.A.S., Fond Reţea Informativă, Dosar nr. 210537, vol. 1, f. 3. 
18 Luigi Poggi – Arhiepiscop romano-catolic, Nunţiu Apostolic, confident al Papei Ioan Paul al II-lea, 
arhivar şi bibliotecar emerit al Vaticanului, a venit în România pentru a participa la Conferinţa Miniştrilor 
învăţământului din ţările membre UNESCO. Cât timp a stat în România, Cardinalul Poggi a luat legătura 
cu episcopii romano-catolici din România „informându-se asupra activităţii lor, a clerului şi bisericii 
catolice în general.” – informaţii preluate din A.C.N.S.A.S., Fond Reţea Informativă, Dosar nr. 210654, 
vol. 1, f. 1.  
19 Angelo Raffaele Sodano – Arhiepiscop romano-catolic şi Nunţiu Apostolic, numit de către Papa Ioan 
Paul al II-lea în funcţia de Secretar de Stat al Sfântului Scaun (1991-2006), reconfirmat de către Papa 
Benedict al XVI-lea; din 2005 este Decanul Colegiului Cardinalilor. 
20 John Bukovsky – Arhiepiscop romano-catolic, diplomat al Sfântului Scaun, primul Nunţiu Apostolic în 
România după căderea regimului comunist. Între 1970-1990, Mons. Bukovsky a efectuat 20 de călătorii  în 
România. Alături de Luigi Poggi sau singur, a dus nenumărate tratative cu Departamentul Cultelor pentru 
normalizarea jurisdicţiei Bisericii Catolice din România. 
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reprezentanţii Departamentului Cultelor şi au purtat o serie de discuţii la centrele romano-

catolice din Alba-Iulia, Timişoara şi Iaşi. „În discuţiile avute la Departamentul Cultelor, 

cei doi au avut în vedere să revendice refacerea integrală a situaţiei pe care biserica 

romano-catolică a avut-o în timpul Concordatului şi să readucă în discuţie situaţia fostei 

biserici greco-catolice. Deşi acţiunea reprezentanţilor Vaticanului a eşuat, readucându-

li-se la cunoştiinţă poziţia statului, intransigentă faţă de acele deziderate ale Vaticanului 

care vin în contradicţie cu principiile şi practicile politicii noastre interne, unii clerici 

din rândul cultului catolic şi mai ales elemente greco-catolice, prezintă denaturat şi 

tendenţios rezultatele acestor discuţii.”21  

     Tot la începutul anilor’70 se încearcă reluarea dialogului dintre Vatican şi Biserica 

Ortodoxă Română – B.O.R. În acest sens, în primăvara anului 1972, o delegaţie a B.O.R. 

condusă de Părintele Stăniloae va merge în vizită la Roma. Despre modul în care a decurs 

această vizită, avem informaţii într-o Notă despre vizita la Roma, dată organelor de 

Securitate de către Părintele Stăniloae. Astfel, aflăm că pe parcursul celor 8 zile, delegaţia 

B.O.R. a fost cazată la Seminarul Francez. Programul acestei vizite cuprindea cercetări de 

monumente şi biserici, vizite la diferite instituţii, întâlniri cu reprezentanţi ai ortodocşilor, 

romano-catolicilor, dar şi greco-catolicilor din Roma (cardinali, preoţi, secretari, 

administratorul Seminarului Francez, etc.), reprezentanţi ai Societăţii Academice Române 

din Roma (despre care Părintele Stăniloae afirmă că activitatea pe care această Societate 

o desfăşoară nu este întotdeauna favorabilă României). În ziua de 18 martie, începând cu 

ora 11.00, delegaţia B.O.R. a fost primită în audienţă de Papa Paul al VI-lea: „Papa a ieşit 

în întâmpinarea delegaţiei până la uşa marelui salon. Şi-a exprimat bucuria de a o primi. 

I-a spus lui Antonie că a auzit de el. Apoi a şezut. Antonie şi-a citit cuvântarea. Papa a 

spus că acesta e un moment istoric prin care începe o epocă nouă în istoria relaţiilor 

dintre cele două Biserici. A vorbit de unele dificultăţi , mai vechi şi mai recente, între 

Biserica Catolică şi România. Mă opresc la această aluzie, a spus apoi. Aceasta e istorie, 

Şi aparţine istoriei, a adăugat Antonie. După această introducere a citit apoi cuvântarea 

sa, întrerupând-o uneori cu cuvinte vorbite. În cuvântare n-a mai sus că dificultăţile 

aparţin istoriei, ci că ele aşteaptă să fie rezolvate ca să se realizeze o compoziţie (!) între 

cele două Biserici. A spus că n-a cunoscut Biserica Ortodoxă Română şi a cerut 

                                                 
21 A.C.N.S.A.S., Fond Reţea Informativă, Dosar nr. 210654, vol. 1, f. 5. 



 20

însoţitorilor noştri de la Secretariatul pentru Unitate să i-o facă cunoscută. Să înaintăm 

spre potirul comun. I-am spus de originea noastră romană, de vechimea creştinismului 

nostru. A mulţumit Patriarhului nostru că a trimis această delegaţie, a auzit despre 

activitatea lui. I-a transmis salutul frăţesc. Ne-a petrecut iarăşi până la uşă. Ne-am dus 

apoi la Secretariatul de Stat, unde ne-a primit Cardinalul Villot. Acesta şi-a exprimat 

bucuria de a ne primi, dar am constatat aceeaşi totală ignoranţă despre Biserica Ortodoxă 

Română (Opera de dezinformare a uniatismului!).”22 

     Din nefericire, întâlnirile bilaterale ce s-au desfăşurat pe parcursul celor 8 zile, nu au 

adus nici o îmbunătăţire relaţiilor dintre cele două Biserici din România. Părintele 

Stăniloae a rămas ancorat în propriile idei: considera că Vaticanul lucra intens la 

dezbinarea naţională a românilor; de asemenea, desfiinţarea brutală a Bisericii Greco-

Catolice şi unirea forţată cu B.O.R. era considerată de acesta „o chestie de simplă 

schimbare a conducerii bisericeşti, nu o chestie de schimbare a religiei. De aceea n-a fost 

însoţită de nici un martiraj.”23 În viziunea reputatului preot, încălcarea dreptului la liberă 

alegere în 1948 pentru greco-catolici era justificată prin faptul că ea (libertatea de a alege) 

ar fi stârnit agitaţie şi ar fi generat ură. Este emisă inclusiv ipoteza conform căreia la baza 

rupturii dintre România şi Vatican a stat Biserica Greco-Catolică, iar recunoaşterea 

cultului greco-catolic ar însemna, afirmă în continuare Părintele Stăniloae, „o piedică 

sigură pe drumul apropierii între Bisericile noastre. Ecumenismul ar înceta din nou pentru 

cel puţin o sută de ani, dacă nu pentru totdeauna.”24 În finalul Notei, semnatarul apreciază 

că la Roma, s-a încercat tragerea pe sfoară a delegaţiei României fapt pentru care 

„trebuie să căutăm să facem noi aceasta. Să folosim amabilităţile numai pentru a câştiga 

timp, fie pentru a vedea cum evoluează procesul de diluare a primatului papal şi ajutând 

noi înşine prin speranţele ce li le lăsăm cu amabilităţile noastre, la această diluare, fie 

măcar, în cazul că Vaticanul recâştigă puterea asupra curentelor înnoitoare, pentru 

anihilarea propagandei unite, răuvoitoare faţă de noi şi a susţinerii ei de către Vatican, 

până la dispariţia ultimilor supravieţuitori şi propagandişti ai uniatismului. În ambele 

cazuri ne vom consolida independenţa noastră, în primul caz contribuind la extinderea 

principiului independenţei în toată lumea catolică, în al doilea salvând măcar acest 

                                                 
22 Ibidem, f. 59-60. 
23 Ibidem, f. 65. 
24 Ibidem. 
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principiu pentru Biserica noastră. Dar aceasta înseamnă a fi amabili în formă şi fermi în 

fond. Nu trebuie să ne lăsăm amăgiţi din naivitate. Dar e greu şi să mai continuăm o 

duritate formală. Jocul acesta de-a amabilitatea poate să fie periculos dacă nu e urmărit cu 

mare atenţie; el poate fi ca jocul cu focul pentru nişte copii neexperţi, pentru nişte oameni 

stângaci. El cere multă subtilitate şi în acelaşi timp, multă fermitate. El trebuie să fie 

susţinut de reprezentanţi ai Bisericii noastre, fermi în convingerile ortodoxe şi bine 

pregătiţi teologic, pentru a-şi da seama imediat de pericolul oricăror propuneri în aparenţă 

inofensive, în realitate cu urmări periculoase şi ireversibile pentru Biserica noastră şi 

pentru independenţa poporului nostru. Ar fi bine să se înfiinţeze o parohie ortodoxă la 

Roma pentru motivele indicate în textul referatului.”25 

     În luna mai a anului 1973, Nicolae Ceaușescu efectuează o vizită în Italia, vizită ce a 

cuprins și o întâlnire cu Suvernaul Pontif, Papa Paul al VI-lea. Se spune că Papa ar fi 

redeschis subiectul legat de punerea în legalitate a Bisericii Greco-Catolice din România, 

însă din nou refuzul a fost iminent.  

     Pentru toate aceste argumente, expuse anterior, alegerea Papei Ioan Paul al II-lea 

părea a reprezenta o schimbare majoră pentru România şi Europa, deşi liderii comunişti 

priveau cu neîncredere alegerea Papei polonez. Anticomunist convins, este repede 

îndrăgit de creştinii din întreaga lume. De câte ori a considerat că este nevoie, şi-a 

susţinut cu fermitate punctul de vedere, a intervenit pentru medierea conflictelor, dar cel 

mai mult a susţinut respectarea drepturilor omului. Autor al unora dintre cele mai 

vibrante enciclice, Papa Ioan Paul al II-lea a pus Omul mai presus de muncă și de câștig, 

afirmând că doctrina comunistă „a avut succes în acest secol ca reacție la un anumit tip de 

capitalism excesiv, sălbatic, pe care noi toți îl cunoaștem bine...Mulți dintre ei credeau că 

comunismul ar fi putut îmbunătăți calitatea vieții. În această manieră, mulți intelectuali - 

și în Polonia – s-au abandonat colaborării cu autoritățile comuniste. Apoi, într-un anumit 

moment, și-au dat seama că realitatea era diferită de aceea pe care o gândeau. Unii, cei 

mai curajoși, cei mai sinceri, au început să se dezlipească de putere trecând la opoziție.”26 

      Primul contact real cu România s-a produs la cinci ani de la alegerea sa în Scaunul 

Pontifical. Probabil că originea sa valahă l-a determinat pe să fie primul Suveran Pontif 

                                                 
25 Ibidem, f. 75-76. 
26 Fabian Doboș, coord., Rolul Bisericii Catolice din Europa de Est la căderea comunismului, Ed. 
Sapienția, Iași, 2015, pg. 46. 
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care a ridicat la cinstea altarelor un român/valah – pe călugărul capucin Ieremia Valahul. 

Astfel, la 30 octombrie 1983 , în faţa a circa 70.000 de pelerini, Sfântul Părinte a celebrat 

solemnitatea ridicării oficiale la gloria altarelor a primului român– Ieremia – călugăr 

capucin, plecat din Moldova spre Italia, „unde la 8 mai 1578 îmbracă haina capucinilor. 

Se remarcă într-un mod cu totul particular prin iubirea faţă de săraci şi prin îngrijirea 

timp de peste 40 de ani a bolnavilor din infermeria mănăstirii Sf. Efrem din Napoli. Fiind 

de un caracter plăcut şi generos, a fost îndrăgit de către toţi. Înzestrat cu calităţi 

extraordinare şi cu carisme speciale, el a ridicat pe foarte mulţi din mizeriile atît 

corporale cît şi spirituale. Avînd o încredere şi o devoţiune specială faţă de Maica lui 

Dumnezeu alerga cu încredere la ajutorul ei şi îndemna pe toţi să o cinstească şi să o 

iubească.Moare la 5 martie 1625, după ce vizitase un bolnav care se afla departe de 

mănăstire. Încă din viaţă lumea îl considera de sfînt.”27  

     Cu prilejul acestei solemnităţi, la Roma a sosit şi primul grup de pelerini de după 

1948, care considerau că: „Beatificarea călugărului capucin de origine română IEREMIA 

STOICA – VALAHUL este un prilej de sfântă şi mândră mângâiere, pentru noi românii 

catolici, să ştim că Dumnezeu a ridicat şi din neamul nostru un suflet la săvârşirea eroică 

a sfintei creştinătăţi. El este floarea de aur a sufletului românesc, ce a răsărit din pământul 

patriei, a înflorit pe meleagurile străbune ale Italiei şi şi-a revărsat mireasma bunătăţii, 

curăţeniei şi purităţii româneşti atât de bine primită de Dumnezeu Atotputernicul. Prin el, 

şi noi românii catolici vom avea pe lângă ceilalţi Sfinţi ai Bisericii creştine, un sfânt ales 

din neamul nostru ţărănesc, drept dovadă a harului paşnic şi al curajului acestui suflet 

românesc şi o dovadă peste altele multe cât de puternic ne iubeşte şi ocroteşte Dumnezeu 

şi cât de darnic revarsă harurile sale asupra neamului nostru. Prin mijlocirea lui 

IEREMIA STOICA – VALAHUL vom avea această mângâiere sufletească şi naţională. 

El, fiul ţăranului răzeş din Moldova lui Ştefan cel Mare, Stoica Costin al milostivei 

Margareta Bărbat, va fi cel dintâiu sfânt românesc recunoscut de Sfântul Scaun, care ne 

va proteja şi apăra de pismuirile şi poftele hulpave ale duşmanilor neamului românesc.” 

(fragment dintr-o scrisoare adresată la 30 octombrie 1983, tuturor catolicilor români de  

                                                 
27 A.C.N.S.A.S., Fond Documentar, Dosar nr. 69, vol. 37, f. 165. 
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către Comitetul Catolicilor Români din Roma).28 Alături de pelerinii sosiţi din România, 

care făceau notă discordantă deoarece purtau costume tradiţionale româneşti, s-au aflat şi 

un număr de aproximativ 200 de români stabiliţi în străinătate. Printre aceştia s-a aflat şi 

Ion Raţiu, reprezentant al fostului Partid Naţional Ţărănesc, stabilit din 1940 în Regatul 

Unit. Impresionat de acest eveniment, la întoarcerea în Regatul Unit a acordat un interviu 

postului de radio B.B.C., unde, pe lângă informaţiile legate de desfăşurarea acestei 

ceremonii, a redat textual pasajul în care Papa Ioan Paul al II-lea se adresează pelerinilor 

în limba română: „Adresându-mă vouă, românilor, în limba voastră, mă bucur că aţi 

cerut să fie aşezată în candelabru această făclie aprinsă. Voi aţi descoperit mesajul său 

şi v-aţi unit în jurul persoanei lui care sintetizează şi exprimă tradiţia voastră creştină şi 

aspiraţiile voastre. În istoria voastră milenară, aşa de bogată, cu atâtea valori de 

credinţă, IEREMIA VALAHUL, este primul român care se ridică oficial la gloria 

altarelor. El, care în viaţa sa a realizat o sinteză armonioasă între patria naturală şi cea 

adoptivă, contribuie acum, proclamat „fericit”, la promovarea păcii între naţiuni şi la 

unitatea creştinilor, arătînd prin exemplul lui drumul principal, adică dragostea activă 

pentru fraţi.”29 Era pentru prima dată când un Suveran Pontif se adresa pelerinilor în 

limba română. La finalul interviului, Ion Raţiu concluziona faptul că acest eveniment 

putea oferi indicii despre o încercare a îmbunătăţirii relaţiilor dintre România şi Sfântul 

Scaun. De remarcat a fost faptul că nici un episcop greco-catolic nu a participat la această 

solemnitate. 

      Ceremonia religioasă a fost impresionantă. Au oficiat 15 episcopi, printre care şi 

rectorul Seminarului Teologic Romano-Catolic din Iaşi, Administratorul Apostolic al 

Diecezei de Iaşi, Mons. Petru Gherghel. La sfârşitul ceremoniei religioase, Sfântul 

Părinte a primit din partea lui Pauleţ Dumitru şi a Gabrielei Podoleanu, credincioşi 

romano-catolici din Bacău, daruri constând în: snop de grîu, cîteva sticle de vin de 

Cotnari şi ţesături. Mărturie a acestui eveniment stau fotografiile realizate în Piaţa Sfântul 

Petru şi în care pelerinii români primesc salutul cordial, iar la sfârşitul ceremoniei, 

binecuvântarea Sfântului Părinte. Evenimentul de la Roma a fost transmis de agenţii 

internaţionale de presă şi de posturi de radio cu emisiuni în limba română. 

                                                 
28 Ibidem, f. 158. 
29 Ibidem, f. 159. 
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     Despre solemnitatea acestui eveniment, organele de Securitate au considerat că acest 

lucru a fost cu putinţă deoarece Vaticanul a primit, neoficial, ajutor din partea Bisericii 

Catolice şi a Bisericii Ortodoxe din România, care ar fi trimis la Vatican informaţii 

despre viaţa şi activitatea românului Ieremia. De asemenea, o parte a pelerinilor sosiţi din 

România au fost instruiţi de organele de Securitate cu privire la activitatea ce urma a fi 

desfăşurată la Roma. 

     Despre Fericitul Ieremia Valahul, la începutul anului 1984, la Paris, la editura 

Apostolat des Editions, a apărut lucrarea intitulată „Le bienheureux Jérémie, humble 

disciple valaque de Saint François”, redactată de Părintele Petre Gherman de la Misiunea 

Catolică Română din Franţa. Pe lângă mărturisirea vieţii călugărului capucin Ieremia 

Valahul, Părintele Gherman scrie şi despre minunile care au dus la procesul de beatificare 

al acestuia. Astfel, se pare că „prima miniune a lui Ieremia Valahul a fost extirparea 

definitivă a viermilor ce distrugeau grădina de zarzavaturi a mănăstirii şi pe care nici o 

rugăciune a bisericii nu reuşise să-i distrugă. Această minune se răspândi în Neapole şi 

Ieremia fu chemat la capătul bolnavilor, al copiilor ologi, al muribunzilor. Pe toţi îi 

vindeca făcând semnul crucii şi repetând în mod invariabil următoarele cuvinte: Puterea 

Tatălui, Înţelepciunea Fiului, Virtutea Sfântului Spirit, vă eliberează de orice rău, Isus, 

Maria, François.”30 Părintele Gherman notează că procesul de beatificare al călugărului 

Ieremia a început la 20 septembrie 1625. Însă, abia la 26 iunie 1687, Papa Inocenţiu al 

XI-lea autorizează procedura de deliberare asupra virtuţilor şi miracolelor săvârşite de 

Ieremia Valahul. Din motive necunoscute, procedura a fost suspendată, iar Ieremia 

Valahul revine în atenţia istoricilor în anul 1905 când Academia Română a primit, din 

partea scriitorului G. Sion, o lucrare despre viaţa călugărului capucin. Zece ani mai 

târziu, Nicolae Iorga, într-o comunicare  susţinută la Academia Română, vorbeşte despre 

„un sfânt român care a trăit în Italia: Ieremia Valahul”. În 1981 este reluat procesul de 

recunoaştere al miracolelor înfăptuite de acesta. Conform Părintelui Gherman „La 13 

ianuarie 1983, Vaticanul ordona publicarea deciziei finale proclamând că a fost un 

miracol datorat Servitorului Domnului Ieremia Valahul, însănătoşirea completă şi 

permanentă a tinerei Caterina Martena care suferea din naştere de piciorul drept.....”.31 

                                                 
30 Buletin de Informaţie pentru Români în Exil – B.I.R.E., nr. 788 din 16 februarie 1984, pg.  4. 
31 Ibidem. 
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 Capitolul II – Ioan Paul al II-lea şi discursurile către credincioşi       

 

     În cele 75 de vizite apostolice, Sfântul Ioan Paul al II-lea a ţinut zeci de discursuri şi 

cuvântări (de exemplu: în prima vizită apostolică – 1982, în Nigeria, Benin, Gabon, 

Guineea Ecuatorială, a rostit 30 de discursuri), prin care a dat dovadă nu numai că este un 

om al timpurilor sale, ci şi un bun comunicator. Forţa cuvintelor sale a fost atât de 

puternică încât l-au transformat rapid în cel mai iubit papă. Folosind cuvinte simple, dar 

de mare impact, rostite cu blândeţe şi fermitate, Sfântul Părinte a reuşit în anii 

comunismului să-şi facă auzită vocea până în cele mai întunecate încăperi. Spre exemplu, 

în România comunistă, unde ateismul înerca cu disperare să ia locul creştinismului, 

oamenii ascultau transmisiunile de la postul de radio al Vaticanului şi, astfel, erau 

informaţi cu privire la tot ce se întâmpla în lumea catolică.  

Cuvintele-cheie din discursurile Sfântului Părinte erau: pace, libertate, oameni oprimaţi, 

nedreptate, discriminare, viaţă socială, libertate de conştiinţă, libertate religioasă, 

demnitate umană. Despre felul în care îţi pregătea vizitele aposolice şi discursurile, 

Arturo Mari (fotograful personal al Pontifului Roman), avea să declare la puţin timp după 

decesul Papei că nu vorbea în necunoştinţă de cauză: „Era cu totul prins de problemele 

ţării pe care urma să o viziteze. Când era la Roma şi cineva îi spunea: Sanctitate, rugaţi-

vă pentru poporul nostru, el răspundea întotdeauna: O facem deja. Era ca şi cum ar fi 

avut în faţa ochilor globul pământesc şi nu lăsa fără rugăciune nicio parte a lumii, niciun 

continent.”32 Arturo Mari spunea că vizitele erau un prilej de cunoaştere a locuitorilor din 

ţara pe care urma să o viziteze. Pe lângă rapoartele pe care le primea, discuta cu nunţii 

apostolici şi cu misionarii aflaţi în respectivele zone şi astfel îşi contura ideea clară despre 

cei la care urma să ajungă. „Şi, odată ajuns, nu s-a mulţumit niciodată cu discursurile deja 

pregătite. Se întâlnea cu şefi de stat, miniştri, însă apoi mergea în mijlocul oamenilor 

obişnuiţi, luând astfel contact direct cu realitatea situaţiei. Deseori se întmpla să oprească 

maşina şi să spună: Vreau să văd ce este înăuntrul acestei colibe, vreau să intru şi să 

vorbesc cu cei care locuiesc în ea sau Vreau să vorbesc cu  această familie. Şi nimeni nu 

 

                                                 
32 Arturo Mari, La revedere în Rai. Dialog cu Jarosław Dziwisz, Trad. Anca Mărtinaş Giulimondi, Editura 
A.R.C.B., 2009, p. 117 



 26

 reuşea să-l abată de la hotărârea luată. Intra, se ruga şi întreba cum puteau fi ajutaţi.”33  

Toate aceste stări de fapt o conturat personalitatea puternică a celui care a fost Ioan Paul 

al II-lea. Din toate relatările celor care l-au cunoscut personal pe Sfântul Părinte, se 

desprinde profilul moral al Vicarului lui Cristos pe pământ – proclamat Sfânt al Bisericii 

Universale în ziua de 27 aprilie 2014. A trăit în fidelitate faţă de Dumnezeu, cu absolută 

dăruire, n-a ezitat să-şi exprime, printr-o modestie nepământeană, afecţiunea faţă de cei 

bolnavi (a atins, a mângiat, a strâns la piept şi a hrănit leproşi) pentru că „săracii şi 

bolnavii – erau independent de religia lor – asemenea lui Cristos în suferinţă.”34 (Prima 

vizită afară din Vatican, a efectuat-o în cea de-a doua zi de la alegerea sa ca Suveran 

Pontif, la Spitalul Gemelli). Naturaleţea, precizia, fermitatea şi blândeţea erau atributele 

care îl călăuzeau atunci când scria discursurile sau enciclicele. Modestia îl carecteriza ori 

de câte ori păşea pe drumuri de munte, contemplând natura. Dacă nu lucra, se ruga, iar 

când se ruga părea că se transformă, că se ridică deasupra pământului; devenea legătura 

clară între Dumnezeu şi poporul său. Trebuia să se ridice la înălţimea predecesorilor săi – 

Apostoli, episcopi, cardinali – care, de-a lungul veacurilor, au vărsat sânge pentru 

Cristos. Nu a ţinut discursuri sentimentale; mai degrabă îşi exprima afecţiunea prin 

privire sau prin gesturile simple (o strângere de braţ). Se simţea responsabil pentru 

Biserica Universală şi pentru toţi credincioşii ei, pentru cei slabi şi neajutoraţi, pentru cei 

necredincioşi, pentru oricine se afla în suferinţă – a afimat, încă de la începutul 

pontificatului – că se uneşte în rugăciune cu toţi aceia care sunt în suferinţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Ibidem. 
34 Ibidem, p.51. 
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II.1. – Ioan Paul al II-lea: orator sau profet 

 

     Întregul său discurs a fost expresia unui crez asumat şi loial. „Era însetat de întâlniri 

autentice” , spunea Arturo Mavi, prezentându-se în faţa celor pe care, cu iubire fraternă, îi 

numea fraţi şi surori „mereu pe locul doi, fără urmă de mândrie”35. Deşi a fost privit ca 

un profet al timpurilor sale, a fost un excelent comunicator. A ţinut sute de discursuri şi 

cuvântări – de la primele discursuri adresate cardinalilor, la discursurile adresate 

bolnavilor, apoi membrilor corpului diplomatic, şefilor de state şi de guverne, dar – nu în 

ultimul rând – oamenilor (fără deosebire religioasă): „Ce mult omenesc e uneori la 

catolici! Predicatorul vrea să facă sensibilă suferinţa Mântuitorului, şi atunci recurge la 

psihologia umană. Gândiţi-vă – spune el către mamele din biserică, - ce sfâşietoare 

trebuie să fi fost suferinţa Maicii Domnului lângă Cruce!...”36  

Cele mai frumose erau însă discursurile adresate tinerilor, copiilor, unde Sfântul cobora 

printre tinerele mlădiţe „...spontan, curios şi atent la realitatea cotidiană, dornic de 

întâlniri autentice, nu mediate de protocoale şi oficialităţi”37. Dincolo de sobrietatea 

vestimentaţiei, de multe ori, atunci când se adresa copiilor o făcea apelând la grimase 

jucăuşe care stârneau zâmbete printre cei mici. Prin asta, copiii înţelegeau imediat 

afecţiunea pe care Sfântul Părinte o tansmitea; şi, apropiindu-se de el, i se căţărau în 

spinare, i se aruncau în braţe. Era un fel de dialog prin care Papa şi celelalte părţi 

implicate celebrau viaţa, celebrau fericirea. Discursurile sale izvorau din nevoia sa de 

cunoaştere, o cunoaştere pe care o experimenta personal, luând, de cele mai multe ori, 

iniţiative neaşteptate. (Anexa 2)  

De tineri îl lega aminitiri din cele mai frumoase. Încă din vremea în care era paroh în 

Polonia şi chiar în perioada în care a devenit Cardinal, Sfântului Părinte îi plăcea să-şi  

petreacă timpul liber în natură, în compania tinerilor. În perioada preoţiei, organiza în 

ascuns drumeţiile pentru că autorităţile comuniste dezaprobau şi interziceau acest tip de 

întâlniri. Probabil din pricipa posibilelor discursuri, a învăţăturilor creştine, pe care Pr. 

Wojtiła le-ar fi putut adresa adolescenţilor şi tinerilor. Însoţit de aceştia, urca muntele sau  

                                                 
35 Ibidem, p.5. 
36 Constantin Noica, Jurnal filozofic, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1990, p. 26. 
37 Arturo Mavi, La revedere în Rai.  Dialog cu Jarosław Dziwisz, Trad. Anca Mărtinaş Giulimondi, Editura 
A.R.C.B., 2009, p. 118 
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mergea cu canoea, făcea foc de tabără în jurul căruia se adunau cu toţii pentru liturghie, 

cântece şi lectură. Le cunoştea problemele şi preocupările, îi îndruma cu o iubire paternă 

de nedescris, îi iubea şi se simţea responsabil pentru fiecare dintre ei. De multe ori le 

citea din „Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr” – cartea lui C.S. Lewis, 

apărută în anii’40, în care autorul „adunase” 31 de scrisori ale unui unchi către nepotul 

său (considerat un începător, un novice în arta sentimentelor). Prilejul de a sta în mijlocul 

tinerilor îl considera o binecuvântare şi o mare bucurie. (Anexa 3 şi Anexa 4) 

De exemplu: atunci când Naţiunile Unite au proclamat anul 1985 ca fiind Anul 

Internaţional al Tineretului”, Papa Ioan Paul al II-lea „şi-a exprimat dorinţa ca diecezele 

şi mişcările să celebreze în od activ darul tinerilor în Biserică şi în lumea de astăzi.”38 

În acest sens, a decis ca în octombrie 1985, la Roma, Oficiul Reînnoirii Carismatice 

Catolice Internaţionale să organizeze  Conferinţa Tinerilor Carismatici, prilej cu care 

tinerii şi-au exprimat dorinţa de a se ruga împreună cu Suveranul Pontif. Astfel, în 

dimineaţa zilei de 17 octombrie, Sfântul Părinte saluta tinerii adunaţi pentru a asista la 

celebrarea Sfintei Euharistii. Sfântul Părinte le-a reafirmat faptul că „au un loc special în 

inima sa” şi i-a asigurat că nu va înceta să le ofere sprijin şi încurajare, nu va înceta să se 

roage pentru ei pentru că întotdeauna a fi cu ei, a fi în mijlocul lor este o mare bucurie. 

Tinerii erau cei care dădeau continuitate Bisericii, prin grupurile de rugăciune, prin 

comportament şi prin locul pe care fiecare dintre ei îl ocupa în comunitate. Papa dovedea 

încă o dată că nu era un papă pe care oamenii îl întâlneau, ci era un papă care mergea să 

întâlnească oamenii. Tinerii reprezentau mlădiţele şi dacă Biserica se îngrija de aceste 

mlădiţe, roadele nu întârziau să apară: „doresc mult să vă văd pentru a vă împărtăşi vreun 

dar spiritual ca să fiţi întăriţi, sau mai bine pentru a fi mângâiat alături de voi prin 

credinţa comună: a voastră şi a mea.”39 Şi-i îndemna, asemena Sfântului Paul: „Vă 

rugăm, fraţilor.....să-i încurajaţi pe cei timizi, să-i sprijiniţi pe cei slabi, să aveţi răbdare 

faţă de toţi. Vedeţi ca nu cumva să vă întoarcă cineva răul înapoi, ci întotdeauna urmăriţi 

să faceţi binele unii faţă de alţii şi faţă de toţi! Bucuraţi-vă întotdeauna! Rugaţi-vă fără 

încetare! Mulţumiţi pentru toate, căci aceasta este voinţa lui Dumnezeu în cristos Isus cu 

privire la voi! Nu stingeţi Duhul! Nu dispreţuiţi profeţiile, dar cercetaţi toate: păstraţi tot 

                                                 
38 Oreste Pesare, Atunci Petru s-a ridicat....(Fapte 2,14): colecţia cuvântărilor papilor către Reînoirea 
Carismatică Catolică, de la origini până în anul 2005, Ed. Serafica, 2006, p. 85. 
39 Ibidem, p. 18 – Mesajul adresat de Sfântul Părinte cu ocazia Audienţei din 23 noiembrie 1980, la Roma. 
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ceea ce este bun. Fiţi departe de orice fel de rău!” (1 Tes 5, 14-22). Pentru Sfântul 

Părinte, tinerii reprezentau definiţia a ceea ce Sfântul Marcu descrisese cel mai bine „Voi 

sunteţi sarea pământului...Voi sunteţi lumina lumii.” (Mt 5, 13-14). 

     Într-o lume zguduită de conflicte interetnice, de războaie şi de cataclisme naturale, de 

forţă brutală, întâlnirile Sfântului Părinte cu oameni din cele mai îndepărtate colţuri ale 

lumii, au căpătat înălţimea unui mesaj sfânt spre înţelegere şi pace, spre civilizaţie în 

credinţă, pentru izbăvirea păcatelor. De exemplu, pentru România vizita Papei a fost 

percepută ca un semn al unui drum civilizator pe care România încerca să-l construiască 

spre Europa, o Europă care a avut şansa de a fi ferită de ateismul impus şi de prigonirea 

credinţei în Dumnezeu. Totuşi, România reuşise cumva să-şi păstreze un gram de 

stabilitate, iar vizita Suveranului Pontif era rezultatul începutului unui dialog între fraţi. 

Liderilor lumii le cerea „Strigaţi cu putere  lumii împreună cu mine: Deschideţi porţile 

Mântuitorului”40 pentru că „Cel care este Învierea şi Viaţa nu cunoaşte uşi închise care să 

nu i se deschidă.”41Profet al vremurilor noi, Sfântul Ioan Paul al II-lea nu ezita să spună 

lucrurilor pe nume. Poate de aceea şi discursurile sale erau formate din cuvinte simple, 

dar cu puternic impact pentru că îi considera pe toţi cei cărora se adresa parte a Bisericii, 

martori ai miracolului Învierii. De aceea, când se ântâlnea cu aceşi lideri, se întreba:  „Ce 

li se poate spune acestor mari oameni de stat, de care depinde pacea sau războiul?...li se 

poate vorbi despre suferinţă.”42 Şi pentru aste, cerea oamenilor puternici ai Planetei să 

sporească eforturile spirituale, să se aplece spre oameni, spre nevoile lor, să coboare în 

mulţime şi să vadă suferinţele acestora pentru ca mai apoi, să fie capabili să găsească 

răspunsul la întrebarea Sfntului Părinte: „În faţa atâtor popoare care suferă, a atâtor copii 

care mor de foame, ce măsuri luaţi dumneavoastră, domnule preşedinte?”.43 

     Cu o stăpânire de sine fără margini, i-a înfruntat pe liderii comunişti atunci când, în 5 

noiembrie 1978, aflat la Assisi a afirmat că Biserica Tăcerii nu mai există pentru că ea 

vorbeşte astăzi prin vocea sa. Biserica Tăcerii – sintagmă folosită în toate ţările blocului 

                                                 
40 Mesaj adresat liderilor lumii cu ocazia celei de-a V-a Conferinţă Internaţională a Liderilor, desfăşurată la 
Roma – 30 aprilie 1984. 
41 Oreste Pesare, Atunci Petru s-a ridicat....(Fapte 2,14): colecţia cuvântărilor papilor către Reînoirea 
Carismatică Catolică, de la origini până în anul 2005, Ed. Serafica, 2006, p. 26. 
42 Arturo Mavi, La revedere în Rai.  Dialog cu Jarosław Dziwisz, Trad. Anca Mărtinaş Giulimondi, Editura 
A.R.C.B., 2009, p. 108. 
43 Ibidem. 



 30

comunist, cu referire la suprimarea Bisericii Catolice şi la catacombele în care Biserica 

Greco-Catolică fusese aruncată. 

     În 1993, când se afla în vizita în Sudan – o ţară în care foametea striga din toate 

puterile – a avut două momente memorabile: l-a mustrat public pe preşedintele Omar 

Hassan al Bashir, iar apoi, într-o audienţă privată, vizibil iritat, a strigat furios către al 

Bashir „Eu n-am venit aici ca să mă plimb, şi nici în vacanţă. Eu am venit în numele lui 

Dumnezeu! Am venit să-i apăr pe morţii aceştia, pe toate aceste familii.....Ce să lăsăm la 

o parte? Să lăsăm oare la o parte toate aceste victime nevinovate?”.44 

     De asemenea, în 9 mai 1992 a mers în localitatea Valle dei Templi (Sicilia) – cuibul 

mafioţilor – şi, fără teamă, cu privirea înflăcărată şi cu degetul arătător îndreptat spre cer, 

s-a adresat mafiei siciliene. Un discurs memorabil care începea cu una dintre cele zece 

porunci: „Dumnezeu a spus odată: să nu ucizi! Niciun om, nicio asociaţie umană, nicio 

mafie nu poate schimba şi călca în picioare un asemenea drept prea sfânt al lui 

Dumnezeu. Acest popor sicilian e un popor care iubeşte viaţa, care dă viaţă. Nu poate trăi 

mereu sub presiunea unei civilizaţii contrare, a unei civilizaţii a morţii. Aici e nevoie de o 

civilizaţie a vieţii. În numele lui Cristos, mort pe Cruce şi Înviat, al lui Cristos care e 

Calea, Adevărul şi Viaţa, mă adresez acestor conducători: Căiţi-vă! Îi veţi da socoteală 

lui Dumnezeu!” 

     Când se afla într-una din vizitele din S.U.A., la Nunţiatura Apostolică din 

Washington, a fost întâmpinat cu proteste de membrii comunităţii gay. Deloc surprins, 

după ce „a evaluat posibilităţile”: „...o manifestaţie gay, de circa cinci sute de persoane. 

Şi noi câţi suntem?, a întrebat, după care – indicându-ne cu degetul pe fiecare – a început 

să ne numere: Unu, doi, trei, patru, cinci...Hai să mergem la ei!”45 a coborât în mijlocul 

mulţimii deschizând porţile lui Cristos, cu propriile mâini, fără a se retrage din faţa 

situaţiilor dificile. 

 

 

 

 

                                                 
44 Ibidem, p. 104-105. 
45 Ibidem, p. 129. 
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II.2. – Atunci Petru s-a ridicat: Biserica Catolică împotriva ateismului secolului XX 

 

     Modul în care arătau şi funcţionau societăţile secolului XX, a fost surprins foarte bine 

în lucrarea lui Vladimir Soloviov46, Povestire despre Antichrist, unde cinci personaje 

dezbat la o cafea destinul Rusiei şi al creştinismului, soarta omului şi a umanităţii. 

Discuţia este premonitorie: destructurarea Rusiei tradiţionaliste  prin creşterea 

fenomenului anarhist. Rusia pare că se plasează cumva între Orient şi Occident, între 

religiozitatea orientală ce riscă să înjosească individul şi nepăsarea occidentală 

manifestată prin abandonarea credinţei creştine ce duce la scăderea valorii individului; 

între „cultul divinităţii inumane” şi „venerarea omului fără Dumnezeu”. Cu toate acestea, 

personajele lui Soloviov credeau că izbucnirea războaielor pe viitor vor putea fi 

împiedicate prin evoluţia şi civilizaţia omului. La sfârşitul secolului al XIX-lea, pentru 

societatea rusă conflictul dintre creştinism, islamism şi ateism constituia  o paradigmă. 

     În secolul XX, cuvinte precum: război, progres şi sfârşitul istoriei universale se 

accentueză şi intră şi în preocupările Bisericii. Lupta dintre bine şi rău se muta, cu 

precădere, în Europa. O istorie zbuciumată, scăldată în sânge şi martiriu urma să cuprindă 

continentul european, iar conducătorii credeau cu tărie că faptele lor au o justificare: 

„după faptă şi răsplată” sau „Răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă 

înţelept în ochii lui.” (Pilde 26, 5) Un exemplu clar în acest sens este discursul prim-

ministrului britanic (1940), care spunea că nu poate oferi nimic altceva decât sânge, 

trudă, lacrimi şi sudoare. Omenirea refuza să înţeleagă mesajul Bisericii care spunea că 

războiul, un rău inutil, putea fi diminuat atâta timp cât binele se putea răspândi. Biserica 

atrăgea atenţia că imaginea lui Isus (care, prin prezenţa sa în viaţa noastră, ne dezvăluise 

cel mai mare adevăr al lui Dumnezeu: prin Isus, Dumnezeu a oferit omenirii dovada sa 

supremă de iubire), începea să fie îndepărtată de guvernele ateiste. Şi, în vâltoarea acestor 

evenimente se desprindea un adevăr, acela care contura imaginea iubitorului de Cristos: 

„înveselit la faţă” şi „posesor” de „bucurie întru Duhul Sfânt”. Opusul iubitorului de 

Cristos era considerat antichristul: dezechilibrat, nefericit, „nu are pic de veselie, de 

mulţumire, de blândeţe” şi a cărui starea – starea de antichrist – era o stare tristă. 

                                                 
46 Născut la Moscova la începutul anului 1853, Vladimir Soloviov a fost fiul renumitului istoric Serghei 
Mihailovici Soloviov şi cel mai „de seamă gânditor al Rusiei, magistrul filozofiei sistematice moderne 
ruseşti” - Povestire despre Antichrist, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2005, pg. 7 
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Anticreştinismul devenea „ultimul act al tragediei istoriei”47 sau „răul moral – o 

consecinţă a propriilor fapte ale unei fiinţe ce gândeşte”48. Problematica răului cuprindea: 

războiul, crima, vanitatea, orgoliul. Atâta vreme cât în lume se săvârşeau fapte imorale, 

rele, voinţa lui Dumnezeu nu se putea înfăptui. Apare ideea conform căreia răul există 

pentru că „divinităţile ori nu pot, ori nu doresc să-l împiedice”.49 Imaginea lui Christos 

care a rămas deasupra tuturor întâmplărilor; el nu s-a împotrivit şi i-a iertat pe duşmanii 

săi este imaginea care cuprindea dimensiunea Iubirii despre care se exprimase, în atât de 

multe ocazii, Urmaşul lui Petru. Având ca punct de plecare pe mărturisitorii Vechiului 

Testment, Sfântul Părinte ne reamintea istoria creştinismului – de la alianţa încheiată cu 

Abraham, bazată pe fidelitate, până la miracolul Învierii – dovada maximă a credibilităţii 

Iubirii lui Dumnezeu, înfăptuită în patru etape care au reprezentat: Naşterea, Răstignirea, 

Moartea şi Învierea unicului său Fiu. Moartea lui Isus era motivul pentru care credinţa 

noastră trebuia, în acest secol primejdios, să se întărească, să primească lumina 

strălucitoare pentru că prin moartea unicului său Fiu, credinciosul putea vedea cât de bun 

şi iubitor este Domnul, că iubirea Lui faţă de noi este neclintită, capabilă să intre în 

moarte pentru a ne mântui. Însă, punctul culminant al credinţei îl constituia Învierea lui 

Cristos pentru că Dacă Cristos nu a înviat, credinţa voastră este zadarnică. (1Cor 15,17) 

     Însă, dezordinile provocate în lume nu puteau să nu stârnească îndoieli: de ce vorbele 

lui Christos nu au atins sufletele acestor necredincioşi - pentru că nu a dorit sau pentru că 

putut? Discursul Sfântului Părinte ne reaminteşte că estenţa creştinismului era Cristos. Un 

adevărat creştin trebuia să aibă Duhul lui Cristos. Pe cale de consecinţă, lipsa Duhului lui 

Christos era o stare tristă, era chiar starea de antichrist „care este şi mai grea pentru cei 

mai deştepţi şi mai ageri, conştienţi că n-au cum ieşi până la urmă la Uman.”50 

Anticreştinismul apare şi în Biblie – în Vechiul şi Noul Testament – şi face referire la o 

impostură religioasă creată de persoane care îşi vor însuşi numele lui Cristos. Cel care nu 

era cu Cristos, devenea străin de Duhul lui Cristos, deveneau fie ticăloşi înrăiţi, gata 

oricând să pună la cale masacre, chiar şi religioase în numele creştinismului sau 

împotriva creştinismului; fie pusnici care îşi pierdeau onestitatea şi bunul simţ, care îşi  

                                                 
47 Vladimir Soloviov, Povestire despre Antichrist, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2005, p.128. 
48 Ibidem, pg. 52 
49 Ibidem, pg. 56 
50 Ibidem, pg. 128 
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pierdeau strălucirea. 

     În aceste condiţii, Biserica s-a simţit nevoită să-l prezinte mereu şi mereu pe Cristos 

pleacând de la litera Evangheliei: Cristos, chiar dacă spune în Evanghelie că a venit pe 

pământ pentru a aduce dezbinarea, era prezentat ca fiind cel care aduce adevărul; şi acest 

adevăr era cel care ducea la dezbinare. Se conturau două concepte: pacea bună şi pace 

rea. Pacea bună - Pacea lui Cristos - era pacea care aducea pe pământ şi între oameni 

bună-voinţă, ea îi făcea pe oameni să distingă între bine şi adevăr, între rău şi minciună. 

Pacea rea, reprezentată de pacea lumească, era bazată pe superficialitate şi nepăsare. 

     Urmaşul lui Petru cerea imperios celor care se îndepărtaseră de la dreapta credinţă să 

se mântuiască, să revină la valorile tradiţionale ale Bisericii lui Cristos, să asculte 

cuvântul lui Dumnezeu pentru că „Cei mari nu pot fi fără cei mici şi nici cei mici fără cei 

mari; este o legătură între toţi şi sunt de folos unul altuia. Să luăm ca pildă trupul nostru; 

capul fără picioare nu este nimic, la fel nici picioarele fără cap; iar cele mai mici 

mădulare ale trupului nostru sunt de neapărată trebuinţă şi folositoare întregului trup; dar 

toate mădularele se înţeleg şi au nevoie de o unică supunere pentru bună starea întregului 

trup.”51 Pe cei asupritori îi îndemna să oprească imediat dezbinarea şi, îngenunchind şi 

plângând, să-i ceară lui Dumnezeu milostivire, să se supună preoţilor şi să renunţe la 

războiul omului împotriva omului, să aibă încredere în Cuvântul lui Dumnezeu fiindcă 

aşa cum „Viu este Dumnezeu şi viu este Domnul Isus Cristos şi Duhul cel Sfânt” aşa de 

vie trebuia să fie şi credinţa şi nădejdea celor aleşi! 

     Împotriva tuturor provocărilor cu care se confrunta umanitatea, Urmaşii lui Petru au 

considerat că trebuie să lupte cu ajutorul valorilor morale creştine (credinţa, pocăinţa, 

dragostea curată, înfrânarea, castitatea şi răbdarea, dreptatea şi adevărul), fundamentele  

unei vieţi virtuoase. De asemenea, şi-au manifestat nădejdea că mânia nedreaptă pornită 

din invidie va dispărea, iar pacea se va reinstala. Discursurile Urmaşilor lui Petru au fost, 

înainte de toate, o dovadă a fraternităţii creştine; au fost mărturii pe care aceştia le-au dat 

despre viaţa  „oamenilor aleşi” care, pentru credinţa în Cristos, au suferit „chinuri 

groaznice şi nelegiuite”.  

 

 

                                                 
51 Sfântul Clement Romanul, Epistola către Corinteni, XXXVII,4-5. 
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II.3. – Mesajele care se desprind şi impactul lor asupra societăţilor 

 

     Mesajele pe care Sfântul Părinte le-a adresat în cei 28 de ani de pontificat, au fost 

numeroase. Pe site-ul oficial al Cetăţii Vaticane – La Santa Sede – aflăm că Suveranul 

Pontif s-a adresat lumii, în diferite ocazii (Ziua Comunităţilor Sociale, Ziua Mondială 

pentru Pace, Ziua Mondială a Bolnavilor, Ziua Mondială a Misionarilor, Ziua Mondială a 

Vieţii Consacrate, Ziua Mondială a Tinerilor etc.) sau cu prilejul vizitelor pe care le-a 

efectuat, în afara Italiei. Pe un ton cald, dar ferm, a vorbit tuturor: de la oameni simpli, la 

şefi de state, de la bolnavi la tineri, de la comunicatori, la asupritori. Cu toţii au beneficiat 

de un cuvânt din partea Sfântul Părinte: de la mesaje de încurajare, până la mesaje în care 

cerea Să ne rugăm împreună.  

     Însă, de ce se adresează Episcopul Romei, în mod excepţional, tinerilor? Momentele 

alese de Sfântul Părinte nu au fost deloc întâmplătoare. Mărturie stau tulburări foarte 

grave prin care treceau societăţile din secolul XX. Motorul acestor societăţi erau tinerii, 

iar Biserica, mai mult ca oricând, trebuia să se adreseze tinerilor pentru a-i învăţa mesajul 

de iubire şi de pace. Numindu-i „iubiţi tineri”, „lumina lumii”, „dragi tineri” , Sfântul 

Părinte, pe un ton părintesc, i-a îndemnându-i pe tineri, ca alături de el şi de ceilalţi 

creştini, cu toţii supuşi greşelilor, să se întoarcă la valorile creştine tradiţionale, să 

redobândească şi să practice virtuţiile creştine pentru mântuirea sufletelor. Binefacerile 

acestor virtuţi pe care tinerii trebuiau să le dobândească erau exprimate cu exemple din 

Vechiul Testament, din viaţa lui Isus Cristos, din viaţa sfinţilor, oferind ca pildă 

bunătatea lui Dumnezeu faţă de cei care au credinţă (Avraam – numit prieten pentru că a 

ascultat de cuvintele lui Dumnezeu), iubire (Lov a scăpat din Sodoma pentru iubirea de 

străini şi pentru evlavia sa; Raav desfrânata a fost mântuită pentru credinţa şi iubirea sa), 

smerenie pentru că Isus este al celor smeriţi, nu al acelora care se ridică mai presus de 

turma lui; simplitate, prin imitaţia acelora care au umblat în piei de oaie şi cojoace, 

predicând venirea lui Cristos, adică pe Ilie, Elisei, încă şi pe Iezechiil, pe profeţi şi pe 

lângă aceştia pe toţi cei care au primit o bună mărturie de la Dumnezeu. Pentru că toate 

aceste binefaceri „cele multe ale lui Dumnezeu”, conduc spre mântuirea creştinilor, 

conduc spre Isus Cristos „arhiereul jertfelor noastre, ocrotitorul şi ajutorul slăbiciunii 
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noastre”.52 Sfântul Părinte îndemna la o serie de fapte pe care creştinii, şi implicit tinerii,  

trebuiau să le îndeplinească pentru mântuirea sufletelor. Aducând în discuţie şi originea 

omului pentru ca acesta să nu uite de unde a venit, ce a fost şi ce a devenit, Episcopul 

Romei cerea celui puternic să se îngrijească de cel slab; bogatulului să-l ajute pe sărac şi 

împreună să-i mulţumească lui Dumnezeu; înţeleptului să-şi arate înţelepciunea prin fapte 

bune; celui smerit să nu dea mărturie despre el însuşi, ci să lase ca altul să dea mărturie 

despre el –  mândria şi trufia să nu fie atributele tinerilor. Promovarea valorilor creştine 

într-o lume a decadenţei umane era mai mult decât necesară. 

     În viziunea Sfântului Părinte, Naţiunile Unite „ar fi trebuit să fie centrul moal, în care 

toate naţiunile lumii să se simtă ca acasă, dezvoltând conştiinţa comună că sunt, ca să 

spunem aşa, o familie de naţiuni”.53 Pentru toate cele ce se întâmplau în lume, 

responsabilitatea era, în mare măsură, a celor puternici, incapabili să gestioneze situaţii 

precum: încălcarea drepturilor fundamentale ale omului şi aducerea acestuia la o stare de 

disconfort, teamă sau incertitudine. Era momentul pentru propăvăduirea Iubirii; omenirea 

avea nevoie se iubire – o afirmaţie care a căpăta sens deoarece numai cei care credeau în  

iubirea lui Dumnezeu, puteau cunoaşte mântuirea., viaţa şi speranţa. Continuitatea 

credinţei, spunea Sfântul Părinte, luminează suflete şi minţi pentru că atunci Când omul 

crede că, îndepărtându-se de Dumnezeu, se va găsi pe sine însuşi, existenţa lui eşuează. 

(Lc 15,11-24) 

     În virtutea spiritului libertăţii de gândire şi a dreptului la libertatea opiniilor, Sfântul 

Părinte a îndemnat liderii lumii la promovarea demnităţii umane, la promovarea valorilor 

creştine. În numele acestei libertăţi, gesturile guvernelor trebuiau să realizeze o relaţie de 

corelare între drepturi şi obligaţii – pentru că omul nu era numai beneficiarul unor 

drepturi, ci avea de îndeplinit şi un set de obligaţii. În materie de drepturile omului, 

statele lumii erau semnatare a Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, a numeroase 

convenţii şi decrete: Convenţia asupra drepturilor femeii a O.N.U.; Convenţia asupra 

eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei; Convenţia internaţională 

privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială; Pactul Internaţional cu 

privire la drepturile civile şi politice; Pactul Internaţional cu privire la drepturile 

                                                 
52 Sfântul Clement Romanul, Epistola către Corinteni, XXXVI,1 
53 Mesaj adresat de Papa Ioan Paul al II-lea, Adunării Generale a Naţiunilor Unite, la aniversarea a 50 de 
ani de la întemeiere, New York, 5 octombrie 1995. 
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economice, sociale şi culturale; Convenţia pentru reprimarea traficului cu fiinţe umane şi 

a exploatării prostituţiei semenilor; Convenţia privind sclavia; Convenţia suplimentară 

cu privire la abolirea sclaviei; Convenţia U.N.E.S.C.O. privind lupta împotriva 

discriminării în domeniul învăţământului etc. În completarea acestor acte – care, nu de 

puţine ori, au fost încălcate, Sfântul Părinte a simţit nevoia ca Biserica Universală să ia 

atitudine. Astfel, pe lângă predici, audienţe generale, discursuri şi mesaje, un rol 

important pentru învăţătura creştină şi învăţătura morală, atât de încercate în secolul XX, 

l-au avut enciclicele, exortaţiile şi scrisorile apostolice; Veritatis splendor – în care erau 

tratate câteva probleme fundamentale ale învăţăturii morale a Bisericii; Evangelium Vitae 

= Evanghelia Vieţii – un document monument, adresat episcopilor, preoţilor şi diaconilor, 

călugărilor şi călugăriţelor, credincioşilor laici şi tuturor oamenilor de bună voinţă – 

despre valoarea şi inviolabilitatea vieţii umane; Dives in Misericordia: „Dumnezeu bogat 

în milostivire”; Fides et ratio = Credinţa şi raţiunea „două aripi cu care spiritul uman se 

înalţă spre contemplarea adevărului”; Ut Unum Sint – chemarea la unirea creştinilor pe 

care Conciliul Vatican II a relansat-o şi pe care Sfântul Părinte a rostit-o cu prilejul vizitei 

apostolice în România. 

     Toate eforturile Episcopului Romei s-au concentrat asupra persoanei pentru că fiinţele 

umane se nasc libere şi egale în drepturi, libere şi egale în demnitate, „ele sunt înzestrate 

cu raţiune şi conştiinţă, şi trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul 

fraternităţii.”54 Şi-n acest sens, întoarcerea împotriva aproapelui echivalează cu lupta 

dintre bine şi rău. Societăţile trebuiau să înţeleagă faptul că răul nu devenise numai un 

neajuns firesc, ci ceva care ar fi putut pieri odată cu triumful binelui. El devenise o forţă 

reală, iar istoria sa nu era d dată recentă întrucât răul pătrunsese în lume chiar înainte de 

„Păcatul originar”. Răul produsese majore schimbări în dispoziţiile sufleteşti, 

schimonosise suflete şi reuşise să transforme fiinţa umană în ceea ce nu era, în ceea ce 

Creatorul nu s-a gândit să fie. Dumnezeu, reafirma Sfântul Părinte, crease omul după 

chipul şi asemănarea sa. Ori răul nu făcea parte din planul divin. Prin Biserica Sa, 

Dumnezeu lupta împotriva răului, aşa cum lupta de secole, aşa cum luptase chiar prin 

propriul Fiu pe care îl trimisese la moarte pentru mântuirea lumii - pentru ca lumea să 

                                                 
54 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 1 – accesibilă la: 
http://www.anr.gov.ro/docs/legislatie/internationala/Declaratia_Universala_a_Drepturilor_Omului.pdf  
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conştientizeze această problematică a răului şi după Răstignire. Un om fără Cristos era o 

unealtă în mâinile răului şi un pericol pentru el şi pentru ceilalţi. Cristos, ne spunea vocea 

Bisericii Universale, era salvatorul, era Mântuitorul. Lumea secolului XX părea o lume 

fără Cristos, o lume care nu dorea Mântuirea.  
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Capitolul III – Studiu de caz: Un Sfânt care a vizitat România  

      

     În România, există o bibliografie despre Sfântul Ioan Paul al II-lea, alcătuită din 

lucrări, broşuri, albume şi articole de presă. Cele mai multe informaţii, în care ne sunt 

puse la dispoziţie discursuri – reprezentând un caz particular întrucât sunt adresate 

românilor, le deţinem din perioada în care Sanctitatea Sa a vizitat România. Premergător 

acestei vizite, am putut configura imaginea pregătirilor desfăşurate de autorităţile române 

pentru realizarea acestui moment istoric. Informaţiile au fost preluate din Arhiva Radio 

Vatican (A.R.V.), secţia Română, unde documentele sunt cuprinse în dosarul intitulat 

„1999 – Presa şi vizita papei Ioan Paul al II-lea în România”.  

Mesajele pe care Sanctitatea Sa le-a transmis prin intermediul celor 6 discursuri (7 mai: 

discursul în limba română, rostit la sosirea pe Aeroportul Bucureşti-Băneasa; discursul 

adresat românilor, în faţa Catedralei Patriarhale şi discursul de la recepţia oferită în 

cinstea Sanctităţii Sale, la Palatul Cotroceni; 8 mai – discurs rostit în Aula Palatului 

Patriarhiei, cu ocazia întâlnirii cu Patriarhul Teoctist şi cu membrii Sfântului Sinod al 

Bisericii Ortodoxe Române – B.O.R.; 9 mai – discursul adresat celor peste 200.000 de 

credincioşilor veniţi în Piaţa Unirii, unde patriarhul Teoctist împreună cu membrii 

Sfântului Sinod al B.O.R. au oficiat Sfânta Liturghie şi discursul adresat poporului 

român, la ceremonia de rămas bun, Aeroportul Bucureşti-Băneasa), au constituit 

subiectul unor comentarii la posturile de televiziune din România. 

     Ulterior, pe lângă articolele din presă, au fost publicate, în special pentru publicul de 

confesiune romano-catolică, câteva lucrări generale şi albume, precum: Papa Ioan Paul 

al II-lea în România. Discursuri şi omilii, (Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice de 

Bucureşti, Biroul de presă, 1999 – o lucrare care conţine discursurile şi omiliile Sfântului 

Părinte, din perioada 7-9 mai 1999); Trei zile dintr-un mileniu. Vizita papei Ioan Paul al 

II-lea în România (album realizat de Agenţia Naţională de Presă „Rompres” şi Fundaţia 

Rompres, 1999); 7-8-9 mai 1999. Vizita apostolică a lui Ioan Paul al II-lea în România 

(broşură în limba română, franceză şi engleză – Mario Agnes, director „L’Osservatore 

Romano). La acestea se adaugă albumul realizat de Ambasada României pe lângă Sfântul 
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Scaun, în colaborare cu Dieceza din Padova, în limba italiană, intitulat: Giovanni Paolo II 

in Romania. 7-9 maggio 1999.     

     „Românie, ţară-punte între Orient şi Occident, punct de răscruce între Europa centrală  

şi cea orientală, Românie, pe care tradiţia o numeşte cu frumosul titlu de Grădina Maicii 

Domnului, vin la tine în numele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu şi al preasfintei 

Fecioare Maria. În pragul unui nou mileniu, întemeiază-ţi viitorul mai departe pe stânca 

tare a evangheliei. Cu ajutorul lui Cristos vei fi protagonista unei noi perioade de 

entuziasm şi curaj. Vei fi naţiune prosperă, pământ roditor de bine, popor solidar şi 

făcător de pace. Dumnezeu să te ocrotească şi să te binecuvânteze mereu!”55 

     Aşa îşi încheia memorabilul discurs Sfântul Părinte, Papa Ioan Paul al II-lea, în cadrul 

Ceremoniei de bun venit care a avut loc pe Aeroportul Băneasa, vineri, 7 mai1999. Era 

pentru prima dată în istoria României când Vicarul lui Isus Cristos, Urmaşul Sfântului 

Petru, Episcopul Romei, Capul Bisericii Catolice din întreaga lume, păşea într-o ţară 

majoritar ortodoxă, la 10 ani de la căderea regimului comunist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Discursul Sfântului Părinte, Ioan Paul al II-lea, în timpul ceremoniei de bun venit de pe Aeroportul 
Băneasa, vineri, 7 mai 1999 – disponibil la http://www.ercis.ro/magisteriu/ioanpaul2div.asp?doc=rom – 
accesat în data de 04.01.2015. 
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III.1. Sosirea în Grădina Maicii Domnului  

 

     Istoria vizitei Pontifului Roman în România post-decembristă se leagă, se pare, de 

faptul că în 1997 Papa şi-ar fi manifestat dorinţa de a sosi la Bucureşti într-o vizită 

apostolică, desigur cu acrodul Bisericii Ortodoxe Române. Probabil că această dorinţă 

fusese pronunţată, pentru prima dată, în urmă cu 9 ani, atunci când Sanctitatea Sa îl 

primea, la Vatican, pe Patriarhul Teoctist, într-o vizită care nu a fost pe placul Securităţii 

lui Ceauşescu: „...Teoctist a ieşit în dimineaţa de 5 ianuarie din hotel, anunţând că 

urmează să facă o plimbare pe unde altădată călcaseră paşii Sfântului Apostol Petru. 

Însoţit de câţiva ierarhi, el a intrat în Cetatea Vaticanului. Convorbirea de taină cu papa 

ioan Paul al II-lea a durat aproape un ceas şi a fost strict confidenţială. De altfel, în epocă, 

această întâlnire a fost trecută sub adâncă tăcere şi a stârnit furia poliţiei politice 

ceauşiste.”56 

     Cu toate că părea o vizită aşteptată, o invitaţie din partea B.O.R. a întârziat să apară 

întrucât divergenţele patrimoniale dintre ortodocşi şi greco-catolici nu se stinseseră.  În 

aceste condiţii, o posibilă vizită a Suveranului Pontif în România părea a fi un subiect 

închis, din fericire, redeschis în primăvara anului 1998. În acel timp, în mass-media din 

România era lansa ideea conform căreia Pontiful Roman urma să efectueze, un an mai 

târziu, o vizită apostolică în România. Păreau simple speculaţii, de vreme ce nici Biserica 

Romano-Catolică din România, nici Vaticanul nu confirmaseră acest zvon, dar care 

dădeau speranţă unui popor. Agenţia de Presă Mediafax, insista asupra acestei informaţii 

(generatoare de confuzii), şi în ziua de 23 iunie 1998,  preluând afirmaţiile episcopului 

Nifon Mihăiţă (episcop al Sloboziei şi Călăraşilor), titra următoarea ştire: „Biserica 

ortodoxă Română (BOR) nu are, în principiu, nimic împotriva vizitei Papei Ioan Paul al 

II-lea în România.” În lipsa certitudinii, episcopul Nifon a considerat că un asemenea 

eveniment, dacă s-ar produce, fiind vorba de un şef de Biserică, ar fi trebuit pregătit după 

„toate regulile”. În urma acestor speculaţii, Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti 

a considerat oportun să trimită o adresă, secţiei Române de la Radio Vatican, prin care a 

cerut lămuriri întrucât se vehicula chiar o posibilă dată: mai 1999.  (Anexa 5). 

                                                 
56 Articol din publicaţia Evenimentul Zilei – A.R.V., secţia Română, dosar: 1999: Presa şi vizita papei în 
România,  f. 3. 
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     În acelaşi an, în timpul vizitei oficiale pe care premierul de atunci al României, Radu 

Vasile, a efectuat-o la Vatican, din partea Preşedinţiei României a fost lansată şi invitaţia 

mult aşteptată: „Radu Vasile i-a precizat Suveranului Pontif că are acceptul verbal şi al 

Patriarhului Ortodox al Bisericii Române (BOR), Teoctist, pentru o eventuală vizită a 

papei Ioan Paul al II-lea în România, în cursul anului viitor.”57 Însă, potrivit purtătorului 

de cuvânt al B.O.R., detaliile despre această vizită istorică depindeau de întâlnirea dintre 

B.O.R. şi reprezentanţii Bisericii Greco-Catolice, care urma să aibă loc în perioada 30 

august-2 septembrie, la Bucureşti. 

     Însă, pe lângă invitaţia Preşedinţiei şi a Bisericii Catolice din România, conform 

regulilor diplomatice ale Vaticanului, Suveranul Pontif nu putea să pronunţe acceptarea 

de vreme ce B.O.R., în calitate de biserică majoritară, nu lansase către Roma nicio 

invitaţie. În acest sens, cotidianul Adevărul transmitea o ştire care oferea răspunsul la 

întrebarea: de ce Roma întârzie cu un răspuns? Pentru că Sfântul Sinod al B.O.R. nu îl 

împuternicise pe Patriarh să facă o astfel de invitaţie. Afirmând într-un comunicat de 

presă, la data de 13 iulie 1998 că, deşi nu se opunea acestei vizite (dacă ea ar fi fost 

anunţată), B.O.R. îndemna la amânarea acestui moment până când cele două Biserici – 

Ortodoxă şi Greco-Catolică – ar fi ajuns la o înţelegere (Anexa 6). Însă, pentru a se 

ajunge la o înţelegere, părţile trebuiau să se aşeze la masa discuţiilor. Fapt care s-a 

petrecut în ziua de 28 octombrie 1998. Sub titlul Papa se roagă pentru pacea credinţei în 

România – editorialul Leliei Munteanu din Adevărul a surprins foarte bine acest 

eveniment: „ortodocşii şi greco-catolicii s-au aşezat la masa dialogului. După aproape un 

deceniu de tensiuni, care nu o dată au explodat în violenţe de stradă, în păruieli în faţa 

Sfintelor Altare, Dumnezeu a dat gândul cel bun arhipăstorilor celor două Biserici. 

Miercuri, la Palatul Patriarhal din Capitală, delegaţiile episcopale au avut prima rundă de 

convorbiri.”58 Acest eveniment fusese discutat încă din anul 1993, la întâlnirea de la 

Balamand (Liban), când Comisia mixtă internaţională pentru dialog teologic între 

Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-Catolică, a considerat oportună dezbaterea asupra 

problemei uniatismului – întrucât Bisericile Orientale erau considerate „părţi ale 

comunităţii catolice”, uniatismul nefiind, sub niciun pretext, o metodă de unire între cele 

                                                 
57 A.R.V., secţia Română, dosar: 1999: Presa şi vizita papei în România,  f. 2. 
58 Ibidem,  f. 9. 
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două Biserici, Răsăriteană şi Apuseană.59 La finalul convorbirilor, la care a asistat, din 

partea Sfântului Scaun, monseniorul Francesco Pio Tamburrino, declaraţia comună 

concluziona că pentru reconciliere era nevoie de calea dialogului – inepuizabilă din punct 

de vedere al patrimoniului care ar fi aparţinut Bisericii Greco-Catolice. Capii celor două 

Biserici făceau apel la încredere reciprocă atât la nivelul clerului, cît şi la nivelul 

credincioşilor întrucât actul reconcilierii îi reprezenta pe toţi, deopotrivă. A doua parte a 

discuţiilor a fost fixată pentru data de 28 ianuarie 1999, la Blaj: „Miza acestui dialog are 

importanţă istorică pentru climatul confesional din România şi vizează rezolvarea 

conflictului deschis de retrocedarea fostelor lăcaşe de cult greco-catolice, ca şi pregătirile 

comune privind vizita papei Ioan Paul al II-lea în România.”60 Într-un articol scris de Ion 

Zubaşcu (Cotidianul Evenimentul Zilei), intitulat: La Mitropolia din Blaj: A doua 

întâlnire de reconciliere între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Română Unită cu 

Roma, Greco-Catolică, din 29 ianuarie 1999 – o întâlnire cu miză pentru climatul 

confesional din România, accentul era pus pe faptul că între cele două Biserici tensiunile 

nu dispăruseră; chiar dacă B.O.R. retrocedase câteva lăcaşe de cult în unele localităţi din 

Transilvania, în alte zone ale ţării, dialogul dintre preoţii celor două confesiuni nu fusese 

posibil, fiind refuzat de partea ortodoxă (a fost dat ca exemplu gestul episcopului 

Maramureşului şi Sătmarului, Iustinian Chira). Roma, prin vocea mons. Tamburrino, 

sosit şi la Blaj, sublinia importanţa pe care Sfântul Părinte o acorda acestei întâlniri. Se 

pare că în acele momente petrecute la Blaj, sublinia Corneliu Ciocan, în Evenimentul 

Zilei, după 11 ore de dezbateri, „S-a semnat armistiţiul pentru vizita Papei în România”. 

„Rezolvarea retrocedării bisericilor foste greco-catolice”, sublinia Corneliu Ciocan, aflate 

în acel moment în proprietatea B.O.R., prin dialog, era „condiţia fundamentală pentru ca 

dorinţa Suveranului Pontif de a vizita România, în luna mai a acestui an, să se 

materializeze.”61 La finalul acestor lupte diplomatice, aşa cum nu întâmplător fuseseră 

denumite aceste discuţii, a fost dat publicităţii un comunicat – o reflectare a stadiului în 

care ajunsese acest dialog inter-religios – prin care se reafirmau principiile stabilite la 

Bucureşit, la 28 octombrie 1998, privitoare la „renunţarea ocupării prin forţă a lăcaşurilor 

de cult; renunţarea la acţiunile juridice sau legislative; renunţarea la orice formă de 

                                                 
59 Ibidem. 
60 Ibidem, f. 10. 
61 Ibidem, f. 22. 
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prozelitism; rezolvarea prin dialog a tuturor problemelor patrimoniale.”62 De asemenea, 

ortodocşii se obligau să-i recunoască pe greco-catolici ca posesori de drept ai celor peste 

100 de biserici pe care aceştia le ocupau la acel moment, excepţie de la discuţie făcând 

catedralele din Oradea şi Baia Mare – un punct nevralgic pentru care nu se găsise 

deocamdată nicio soluţie. Însă, momentul cel mai important a fost reprezentat de 

„ultimatumul” pe care ortodocşii l-au adresat greco-catolicilor, cerând retragerea tuturor 

acţiunilor judecătoreşti până la data de 22 februarie 1999. În caz contrar, B.O.R. nu va 

trimite către Sfântul Părinte invitaţia de a vizita România. Ulterior, a fost stabilită şi data 

următoarei întâlniri: 10 iunie 1999, la Mănăstirea Râmeţ, judeţul Alba. „În fapt, ceea ce s-

a realizat la Blaj, după părerea unuia dintre Înalţii Ierarhi ortodocşi prezenţi, este un 

armistiţiu pentru a putea face posibilă vizitat Papei în România.” 63 Din punct de vedere 

istoric, vizita Suveranului Pontif avea o miză foarte mare – privită ca o vizită unică în 

istoria creştinătăţii, pentru că era o premieră: până în acel moment, niciun Pontif Roman 

nu vizitase o ţară predominant ortodoxă (Rusia şi Grecia refuzau un „contact” cu 

Vaticanul). La 3 februarie 1999, la palatul Patriarhal din Bucureşti începeau lucrările 

Sfântului Sinod al B.O.R., în urma căruia s-a hotărât ca preafericitul Părinte patriarh 

Teoctist să lanseze către Suveranul Pontif invitaţia de a vizita România – o decizie 

considerată, în parte, ca fiind un demers pur politic, ca o însemnată contribuţie de 

imagine la integrarea României în structurile europene. 

     Analiza acestei situaţii – reluarea dialogului în vederea reconcilierii – care a deschis 

calea acestei vizite apostolice pe care Sfântul Părinte a efectuat-o în România, în perioada 

7-9 mai 1999, a fost, în fapt, o invitaţie menită să întărească comuniunea între cele două 

Biserici Surori. Sosirea în Grădina Maicii Domnului a creat posibilitatea unui dialog 

fructuos menit să redefinească înţelegerea, deasupra orgoliilor. (Anexa 7 şi Anexa 8) 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Ibidem. 
63 Ibidem. 
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III.2. – Discursuri către credincioşi 

 

   Discursul Vicarului lui Cristos este răspunsul pe care Dumnezeu ni-l trimite. 

Parafrazându-l pe Noica, nu Papa este cel care, prin discurs, ne învaţă, ne transmite 

răspunsuri, ci: „Ne răspunde Altcineva. Ne răspunde, la tot ce întrebăm şi nu întrebăm, 

Altcineva.”64  

     În cele Trei zile cât un mileniu, Sanctitatea Sa a susţinut 6 discursuri: 7 mai - discursul 

în limba română, rostit la sosirea pe Aeroportul Bucureşti-Băneasa; discursul adresat 

românilor, în faţa Catedralei Patriarhale şi discursul de la recepţia oferită în cinstea 

Sanctităţii Sale, la Palatul Cotroceni; 8 mai – discurs rostit în Aula Palatului Patriarhiei, 

cu ocazia întâlnirii cu Patriarhul Teoctist şi cu membrii Sfântului Sinod al Bisericii 

Ortodoxe Române – B.O.R.; 9 mai – discursul adresat celor peste 200.000 de 

credincioşilor veniţi în Piaţa Unirii, unde patriarhul Teoctist împreună cu membrii 

Sfântului Sinod al B.O.R. au oficiat Sfânta Liturghie şi discursul adresat poporului 

român, la ceremonia de rămas bun, Aeroportul Bucureşti-Băneasa. 

     „Cu profundă emoţie am sărutat pământul României” – un discurs rostit în limba 

română – şi care a produs uimire maximă; o emoţie izvorâtă din dorinţa Sfântului Părinte 

de a contribui la cicatrizarea rănilor produse de trecutul nu foarte îndepărtat, care au 

provocat disensiuni şi conflicte între Bisericile Creştine din România. Încrederea a fost 

cuvântul pe care Sanctitatea Sa a insistat pentru că în rândul comunităţilor, relaţiile 

interumane sau ca suport încrederea. Temelia relaţiilor se zdruncină atunci când 

încrederea începe să dispară. Iată de ce, aflat printe „pelerini în credinţă şi speranţă”, a 

simţit nevoia să-i numească „Peaiubiţi fraţi şi surori” şi să-i salute cu cuvintele rostite 

cândva de Apostolul Pavel: „Har vouă şi Pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la 

Domnul nostru, Isus cristos!”.65 De asemenea, o emoţie izvorâtă din necesitatea, prin 

această vizită, a confirmării legăturilor existente între Sfântul Scaun şi România, o 

legătură cu tradiţie în istoria creştinismului pentru că în aceste ţinuturi, spunea Suveranul 

Pontif, credinţa creştină a fusese propovăduită de Apostolul Andrei, fratele Sfântului 

Petru, pecetluită prin martiriul de la Patras. 

                                                 
64 Constantin Noica, Jurnal filozofic, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1990, pg. 19 
65 Fragment din Discursul rostit de Sfântul Părinte la sosirea pe Aeroportul Băneasa. – 7 mai 1999 
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     Discursurile sale fac referire şi la istoria recentă, la trecutul nu prea îndepărtat, la 

suferinţele poporului român, greu încercat de regimurile totalitare: „...împărtăşind în 

suferinţă soarta a numeroase alte ţări din Europa. Regimul comunist a suprimat biserica 

de rit bizantin-roman, unită cu Roma, şi a persecutat episcopii şi preoţii, călugării şi laicii, 

dintre care nu puţini au plătit cu sângele, fidelitatea lor faţă de Cristos. Unii au 

supravieţuit torturilor şi sunt încă între noi.”66 Evocarea martirilor Bisericii Universale, 

nu se putea face fără un tribut de recunoştinţă faţă de martirii celorlalte culte religioase 

pe care i-a numit fraţi ai noştri prin credinţă. Apoi, acest prim discurs a fost focalizat pe 

reamintirea celor prezenţi de importanţa respectării drepturilor şi libertăţilor umane, a 

demnităţii umane, spunând că Biserica Catolică este gata oricând să-şi aducă contribuţia 

pentru binele comun. În toate vizitele sale, Sfântul Părinte a simţit nevoia afirmării 

concrete a faptului că vine în numele lui Cristos. O afirmaţie pe care a pronunat-o şi cu 

ocazia vizitei apostolice în România, fapt pentru care a cerut ajutorul lu Cristos pentru 

români, cărora le-a urat să facă din ţara noastră protagonista unei noi perioade de 

entuziasm şi curaj. A profeţit României că va fi o naţiune prosperă, pământ roditor de 

bine, popor solidar şi făcător de pace, după care a cerut ocrotirea şi binecuvântarea lui 

Dumnezeu.  

     Iubire şi responsabilitate – au fost cuvintele care trebuiau să ajungă la inimile 

credincioşilor, frământaţi de neliniştile acestui timp, dădeau şansa renaşterii fiinţei umane 

şi a demnităţii morale a persoanei umane. Nu încăpea dubiu că acesta era un moment de 

regăsire a aceleiaşi Biserici până la urmă, care în prag de nou mileniu îşi găsea explicaţia 

în sintagma „pragul speranţei” – prin această vizită Biserica lui Cristos trecea pragul 

speranţei. Dumnezeu îşi întorsese privirea către România; Bucureştiul îmbrăcase haine 

de sărbătoare: la aeroport sau la Catedrala Patriarhală, la Arcul de triumf sau la 

Universitate, miile de oameni au fost animaţi de solemnitatea momentului. Era evident: 

poporul român merita o astfel de vizită. Printre urale, oamenii nu se mai săturau să-l 

privească şi să-l asculte. Dacă ar fi ştiut că au în faţa lor un Sfânt.... (Anexa 9) 

     În discursul ţinut în faţa Catedralei Patriarhale, Sfântul Părinte a cerut din nou lui 

Dumnezeu să fie cu toţi cei prezenţi. S-a adresat mult iubiţilor fraţi şi surori asigurându-i 

de toată afecţiunea sa şi de faptul că această vizită era un adevărat prilej de bucurie. A 

                                                 
66 Ibidem 
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mulţumit pentru primirea călduroasă de care a avut parte, o primire izvorâtă din credinţa 

în Cristos pentru că, spunea Sfântul Părinte, Cristos însoţete dintotdeauna evenimentele 

Naţiunii române. A reamintit celor prezenţi de evanghelizarea acestor ţinuturi, o 

evanghelizare care a pătruns profunc, încă de la începuturi, în viaţa şi în obiceiurile 

românilor, devenind izvor de civilizaţie şi principiu de sinteză între diversele 

suflete....datorită credinţei creştine, această ţară, care este legată de memoria lui Traian 

şi de romanitate, dar care evocă chiar în numele Imperiului Roman de Răsărit şi 

civilizaţia bizantină, a devenit în decursul secolelor o punte de legătură între lumea 

latină şi ortodoxie, ca şi între civilizaţia elenă şi popoarele slave.67 Iată cum prin apelul 

făcut la romanitatea românilor, Sfântul Părinte dovedea complexele sale cunoştinţe 

despre naţiunea română, despre istoria românilor, despre creştinătatea românilor şi despre 

felul în care românii trăiau această creştinătate care izvora din această romanitate, dar şi 

din picturile prezente pe faţadele bisericilor ortodoxe. Şi modul acesta era plăcut 

Sfântului Părinte, pentru că, aşa cum el însuşi afirma, indiferent de ploi sau vânt, de 

condiţiile istorice tragice – trecute sau recente – creştinismul acesta a fost păzit de români 

cu darul  credinţei creştine, rezistând unor violente persecuţii şi insidioase propuneri de 

a-şi trăi viaţa fără Dumnezeu.68 Din nou, la finalul discursului, Sfântul Părinte a cerut 

binecuvântarea lui Dumnezeu, a cerut ca Domnul să trezească în inimile românilor 

speranţa de mai bine, a cerut ca poporul român să primească forţa de care a constatat că 

avea nevoie pentru a construi civilizaţia iubirii, bazată pe justiţie, pe solidaritate, pe 

angajarea pentru binele comun şi pentru o convieţuire cu adevărat fraternă.69 Prin aceste 

cereri pe care Sfântul Părinte le înălţa către Dunezeu, erau reiterate valorile morale şi 

creştine; creştinismul – religia iubirii – nu putea să aibă continuitate dacă oamenii nu 

întemeiau o civilizaţie a iubirii. (Anexa 10) 

     În toate discursurile adresate mulţimilor de credincioşi, Sfântul Ioan Paul al II-lea 

chema la credinţă, la iubire fraternă, la misterul mântuirii primite – un dar pe care 

oamenii trebuiau să-l primească asemenea unui mesaj util în acele timpuri -, aminteşte de 

Biblia de la Blaj – pe care o considera un monument al credinţei, vorbeşte despre rănile 

trecutului şi despre lumina viitorului. Ce asemănare între discursul lui Martin Luther 

                                                 
67 Trei zile într-un mileniu, Ed. Fundaţiei Rompres, 1999,  p. 123. 
68 Ibidem. 
69 Ibidem. 
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King Jr. şi discursurile Sfântului Părinte – amândoi au vorbit despre ivirea zorilor, despre 

zilele însorite şi despre libertate.  

     Vin pe pământul vostru, spunea Papa, ca pelerin al păcii, al fraternităţii şi al 

înţelegerii în sânul naţiunilor, între popoare şi între discipolii lui Cristos.70 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Ibidem, p. 124 – Discursul Sfântului Părinte adresat cu ocazia recepţiei oficiale de la Palatul Cotroceni. 
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III.3. – Dosar de presă 

 

     7-9 mai 1999 a constituit, fără putinţă de tăgadă, unul dintre cele mai importante 

momente istorice ale sfârşitului de mileniu II. Mass-media autohtonă şi cea internaţională 

au încercat să surprindă cele mai edificatoare momente. Discursurile Sfântului Părinte au 

fost preluate instantaneu şi publicate atât în presa scrisă, cât şi în online.  

     În România, agenţiile de presă se „înghesuiau” să transmită informaţii, televiziunile să 

„surprindă” cele mai bune cadre,  iar radiourile să preia mesajele Suveranului Pontif.  

În 7 mai, cotidiane precum România Liberă, Evenimentul Zilei, titrau următoarele titluri:     

Cred în ecumenismul curajos, generos, în jertfirea de sine...- „interviu cu Înalt Prea 

Sfinţia Sa Ioan Robu, Arhiepiscopul Arhiepiscopiei Romano-Catolice din România” 

(România Liberă, interviu realizat de Gabriela Bernat).  
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     8 mai 1999: Istoria mileniului III creştin începe în România: Viva Papa! Viva Papa!; 

Adevărată atmosferă de sărbătoare în capitală; La Arcul de Triumf, mulţimea flutura 

steguleţe cu însemnele papale; Primirea la Palatul Patriarhal; Slijbă de întâmpinare la 

catedrala patriarhală (Evenimentul Zilei, ediţia online, o serie de articole semnate de 

Mihai Mihăilescu, Stela Ştefan, Marius Cărbunescu, Cristiana Terenche, Camelia Popa).  
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Cotidianul Adevărul, ediţia online: Spre surprinderea tuturor, Papa s-a oprit la Cimitirul 

Eroilor Revoluţiei, pentru o slujbă de pomenire (Răzvan Popa); La Nunţiatura 

Apostolică, reşedinţa papei în Bucureşti, o mare de oameni (Daniela Dumitrescu); 

Sâmbătă, la Catedrala „Sf. Iosif”, Pelerini din toată ţara s-au adunat să-l vadă pe Papă 

(Loreta Budin). 
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10 mai 1999: Adevărul, ediţia online: Prin Ioan Paul al II-lea, Dumnezeu a binecuvântat 

pământul României. Papa s-a rugat în Cimitirul Bellu la mormintele episcopilor 

martirizaţi de comunism 
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Presa internaţională: 
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Concluzii 

     Aşa cum reiese şi din definiţia cuvântului, discursul ne aduce la starea de unitate. 

Indiferent de subiect, discursul oferă pentru unii unitate, pentru alţii alteritate. Teologia 

catolică, odată cu papii secolului al XX-lea, încearcă să aducă şi să transmită unitate; 

caută să-l aducă pe om într-o stare de echilibru, o stare în care cunoscutul şi necunoscutul 

sunt laolaltă. Mai mult, de la Conciliul Vatican II, discursul teologiei este structurat pe 

idei clare, distincte întrucât acolo, undeva, „în ordinea cunoaşterii există un Paradis 

pierdut.” (Noica, J f, p. 25) 

     Pentru România, Sfântul Părinte a fost cel dintâi Papă care a ridicat la cinstea altarelor 

un român, a avut un discurs în limba română, iar atunci când ne-a vizitat ţara a sărutat 

pământul spunând: „...fiţi asiguraţi că România, pe care tradiţia o numeşte cu frumosul 

titlu de Grădina Maicii Domnului, este în inima Episcopului Romei, care se roagă în 

fiecare zi pentru iubitul popor român” (Discursul de la Aeroportul Băneasa, 7 mai 1999) 

Vizita Sfântului Părinte într-o ţară majoritar ortodoxă a fost îndelung aşteptată şi nu 

trebuia să mire pe nimeni deoarece Sfântul Ioan Paul al II-lea – „un papă al tuturor şi al 

vremurilor noastre”, a fost primul Papă care a intrat într-o sinagogă şi într-o moschee. 

Fără urmă de îndoială, vizita Sfântului Părinte, în România, în acele momente a fost un 

gest de bunăvoinţă şi fraternitate pe care Vicarul lui Cristos pe pământ l-a făcut sub 

deviza: Ut Unum Sint! = Ca toţi să fie una! 

Intuiţia şi bunul simţ i-au făcut pe români, să recunoască întotdeauna, aprioric, 

importanţa prezenţei în lume a Papei. Chiar şi în timpul comunismului, care a reuşit să 

deregleze nobleţea oamenilor, Papa a fost o prezenţă constantă, extrem de discretă.  

     Deşi contextul politic internaţional era extrem de fragil: intervenţia ONU în Kosovo, 

iar în zilele respective Belgradul era bombardat, Sfântul Părinte, el însuşi, la un moment 

dat victima urii iraţionale, a considerat că momentul pe care îl aştepta încă din decembrie 

1989, sosise. La trecerea dintre milenii, acest gest era menit să îndrepte ochii întregii 

planete, pentru trei zile, spre România. 

Ca mesager al păcii între Biserici şi popoare, Episcopul Romei a reuşit să ne trezească, 

reamintindu-ne că indifernt dacă suntem săraci sau bogaţi, fără Dumnezeu, cu toţii 

suntem fără adăpost; fiecare dintre noi trebuie să încercăm să ne găsim drumul spre casă. 
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Şi, cel mai important mesaj pe care Dumnezeu ni-l transmite prin Urmaşul lui Petru se 

reduce la două propoziţii simple: Nu eşti invizibil. Te văd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60

Bibliografie:  

 

I. Surse istorice: 

1. Arhiva Radio Vatican – Secţiunea Limba Română 

2. Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii - CNSAS 

 

II. Lucrări generale: 

1. Karol Wojtyła, Love and responsability, Ed. Ignatius, 1960 

2. Domenico Del Rio, Wojtyła: un pontificato itinerante, Ed. EDB, Bologna, 1994 

3. Ioan Paul al II-lea, Sculaţi-vă, să mergem!, Ed. A.R.C.B., 2009 

4. Karol Wojtyła, La izvoarele reînnoirii, Ed. Sapientia, 2011 

5. Andrzej Jawień, Karol Wojtyła, Magazinul bijutierului, Ed. Sapientia, 2011 

6. Papa Ioan Paul al II-lea / Karol Wojtyła, În mâinile Domnului. Însemnări personale 

1962-2003, Ed. Humanitas, 2015 

7. Domenico Del Rio, Luigi Accattoli, Wojtyła. Il nuovo Mosè, Ed. Mondadori, 1988 

8. Domenico Del Rio, I fioretti di papa Wojtyła, Ed. EDB, 1999 

9. Domenico Del Rio, Roveto ardente. Ritratto di Karol Wojtyła, Ed. Studium, 2000 

10. Domenico Del Rio, Karol cel Mare. Istoria Papei Ioan Paul al II-lea, Ed. Pauline, 

2005 

11. Papa Ioan Paul al II-lea în România. Discursuri şi omilii, Ed. Arhiepiscopia 

Romano-Catolică de Bucureşti, Biroul de presă, 1999 

12. Stephen E. Lucas, The Art of Public Speaking,Tenth Edition  

Accesibilă online:  

http://uitmprepo.uitm.edu.my/97/3/The%20Art%20of%20Public%20Speaking.pdf 

13. Michael Quenot, Icoana fereastră spre absolut, trad., pref. şi note de Pr. dr. Vasile 

Răducă, Colecţia Orizonturi, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1993 

14. Angela Bidu-Vrănceanu, Dicţionarul de Ştiinţe ale Limbii (DSL), Ed. Ştiinţifică, 

Bucureşti, 1997 

15. Samuel P. Huntington, Cicnirea civilizaţiilor, Tipografia ANTETT XX PRESS, 

Prahova 



 61

16. Conciliul Ecumenic Vatican II. Constituţii, decrete, declaraţii, ediţie revizuită, Ed. 

A.R.C.B., 1999, p. 65 – Constituţia dogmatică despre Biserică (LUMEN GENTIUM) 

17. The Private Prayers of POPE JOHN PAUL II. A life in Prayer, Atria Books – 

Libreria Editricen Rogate, New York, U.S.A., 2005, p. 19. 

18. Nicolae Mareş, IOAN PAUL  al II-lea. Un Papă Sfânt, Ed. Arhiepiscopiei Romano-

Catolice, Bucureşti, 2009 

19. Fabian Doboș, coord., Rolul Bisericii Catolice din Europa de Est la căderea 

comunismului, Ed. Sapienția, Iași, 2015 

20. Arturo Mari, La revedere în Rai. Dialog cu Jarosław Dziwisz, Trad. Anca Mărtinaş 

Giulimondi, Editura A.R.C.B., 2009 

21. Constantin Noica, Jurnal filozofic, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1990 

22. Oreste Pesare, Atunci Petru s-a ridicat....(Fapte 2,14): colecţia cuvântărilor papilor 

către Reînoirea Carismatică Catolică, de la origini până în anul 2005, Ed. Serafica, 

2006 

23. Vladimir Soloviov, Povestire despre Antichrist, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2005 

24. Mesaj adresat de Papa Ioan Paul al II-lea, Adunării Generale a Naţiunilor Unite, la 

aniversarea a 50 de ani de la întemeiere, New York, 5 octombrie 1995 

25. Trei zile într-un mileniu, Ed. Fundaţiei Rompres, 1999 

 

 

III. Articole presă: 

1. L’Osservatore Romano 

2. Evenimentul Zilei 

3. Adevărul 

4. România Liberă 

5. Buletin de Informaţie pentru Români în Exil – B.I.R.E., nr. 788 din 16 februarie 1984, 

pg.  4 

 

 

IV. Site-uri web: 

1. http://w2.vatican.va 



 62

2. http://www.osservatoreromano.va/it 

3. http://www.magisteriu.ro/categorie/papa-ioan-paul-al-ii-lea/discursuri-ip2/ 

4. https://www.archives.gov/files/press/exhibits/dream-speech.pdf 

5. http://www.ercis.ro/magisteriu/ioanpaul2div.asp?doc=rom 

6. 
http://www.anr.gov.ro/docs/legislatie/internationala/Declaratia_Universala_a_Drepturilor
_Omului.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63

Anexa 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64

Anexa 2: 

 
(Arturo Mavi, La revedere în Rai.  Dialog cu Jarosław Dziwisz, Trad. Anca Mărtinaş Giulimondi, Editura 
A.R.C.B., 2009, p. 123) 
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Anexa 3: 
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Anexa 4: 

  
(Arturo Mavi, La revedere în Rai.  Dialog cu Jarosław Dziwisz, Trad. Anca Mărtinaş Giulimondi, Editura 
A.R.C.B., 2009, p. 124) 
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Anexa 5: 
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Anexa 6: 
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Anexa 7: 
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Anexa 8: 
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Anexa 9: 
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Anexa 10: 

 

 


