
 

 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ 

 

ASISTENȚA SOCIALĂ A BISERICII 

 

 
 

 
 

LUCRARE DE DISERTAȚIE 
 

SFÂNTUL VINCENȚIU DE PAUL  

APOSTOLUL CARITĂȚII 

MIȘCAREA VINCENȚIANĂ DIN ROMÂNIA  

 
 
Coordonator științific : 

Pr. Lect. Dr. Emil MORARU 

                                

                                                                                                               Studenta : 

                                                                                      Mariana Monica PEREȘI 

 

 

 

        București 

            2017 
 



 
 

  2 

 

   CUPRINS 

 
 

Sigle și abrevieri ……………………………………………………………………...3 

Introducere …………………………………………………………………………… 4 
 

 

CAPITOLUL I. Noțiunea de caritate………………………………………………….6 

1.1. Etimologia termenului caritate ……………………………………………….6 

1.1.1. Studiu biblic al termenului caritate ......................................................... 7 

1.1.2. Studiu terminologic al noțiunii de caritate………………………………8 

     1.1.3. Caritatea în afara creștinismului .............................................................13 

     1.2. Caritatea în Vechiul Testament .................................................................. ....15 

1.3. Caritatea în Noul Testament ........................................................................... 17 

1.4. Iubirea virtute teologală...................................................................................22 

 

 

CAPITOLUL II. Caritatea în viața Bisericii ………………………………………. 25 

2.1. Caritatea în primele enciclice sociale ............................................................. 27 

2.2. Caritatea după Conciliul Vatican II ................................................................ 31 

2.3. Biserica și evanghelizarea celor săraci ........................................................... 34 

2.4. Caritatea în enciclicele Papei Benedict al XVI-lea ........................................ 36 

2.4.1. Deus caritas est (Dumnezeu este iubire) ................................................ 36 

2.4.2. Caritas in veritate (Caritate în adevăr) ................................................... 41 

 

 

CAPITOLUL III. Vincențiu de Paul – Apostolul Carității ................................ 46 

3.1. Viața și misiunea sa ........................................................................................ 46 

3.2. Spiritualitatea Sfântului Vincențiu ................................................................. 50 

3.3. Familia vincențiană ...  ………………………………………………………52 

     3.4. Societatea Sfântul Vincențiu de Paul ..... ……………………………………53 

3.5. Societatea Sfântului Vincențiu de Paul în România........................................55 

3.5.1. Mișcarea vincențiană înainte de 1989 ................................. ……………55 

3.5.2. Mișcarea vincențiană post revoluție ............... …………………………57 

 

Concluzii………………………………………………............................................... 62 

                                                              

Bibliografie…………………………………………………………...…………....... 64 

1. Documente magisteriale …………………………………………………………..64 

     2. Cărți şi articole …………………………………………………………………... 65 

 

 

 



 
 

  3 

SIGLE ŞI ABREVIERI 

 

 

1. Cărți biblice 

 

Ex  Cartea Exodului 

Lev  Cartea Leviticului 

Dt  Cartea Deuteronomului 

Ps  Cartea Psalmilor 

Prov  Cartea Proverbelor 

Ct  Cântarea Cântărilor 

Mt  Evanghelia după sfântul Matei 

Mc  Evanghelia după sfântul Marcu 

Lc  Evanghelia după sfântul Luca 

In  Evanghelia după sfântul Ioan 

Fap  Faptele Apostolilor 

Rom                   Scrisoarea către Romani 

1Cor  Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 

         2Cor  Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 

Gal  Scrisoarea către Galateni 

Ef  Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 

Col  Scrisoarea către Coloseni 

1Tim  Scrisoarea întâi către Timotei 

Tit  Scrisoarea către Tit 

1In  Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 

 

 

2. Alte abrevieri 

 

ARCB  Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti. 

art.cit.  articolul citat. 

can.                    canon 

cf.   vezi. 

coll.                   coloane. 

CBC                  Catehismul Bisericii Catolice. 

Ed.  editor / editori. 

etc.  etcetera. 

Ibid                    din aceeași lucrare / document 

nr / nn  numărul / numerele. 

op.cit.                opera citată. 

p/ pp         pagina / paginile.  

Pp.  Papa. 

         SSVP                 Societatea Sfântul Vincențiu de Paul 

         Vol.                    Volumul .



INTRODUCERE 

 

4 
 

 

 

INTRODUCERE 

 

 
Întotdeauna, în cei două mii de ani de istorie, Biserica s-a remarcat prin iubirea sa maternă și 

grija pentru cei săraci. "Biserica nu a renunțat niciodată, conform cuvintelor Papei Leon al XIII-lea, 

să pronunțe "cuvântul ei de drept" în privința vieții sociale" 1. Mesajul social al acesteia nu trebuie 

considerat o simplă teorie; este mai presus de toate, fundația și motivația de a acționa. Primii creștini 

obișnuiau să distribuie din bunurile lor celor săraci și nevoiași; de-a lungul secolelor cu puterea 

Evangheliei, femei și bărbați din toate clasele sociale, au lucrat în via Domnului în favoarea celor 

marginalizați, motivați de cuvintele lui Cristos: "Adevăr vă spun: tot ce ați făcut unuia dintre frații 

mei cei mai mici, mie  mi-ați făcut" (Mt 25, 40).  

 Caritatea este cea mai mare poruncă socială. Ea îl respectă pe celălalt și drepturile lui. Pretinde 

practicarea dreptății și numai ea ne face capabili de aceasta (CBC 1889). Nu trebuie  să rămână doar 

o  dorință pioasă, ci să devină un angajament concret de viață. Opțiunea preferențială pentru cei 

săraci, așa cum o numește Sfântul Ioan Paul al II-lea, este o formă specială de primat în exercitare a 

carității creștine, se referă la viața fiecărui credincios ca imitator al vieții lui Cristos. Iubirea față de 

cei săraci este inspirată din Evanghelia Fericirilor (Lc 6, 20-22), din sărăcia lui Isus (Mt 8, 20), dar 

mai ales din iubirea acestuia față de ei (Mc 12, 41-44).  

 "Cu toții suntem realmente răspunzători pentru toți"2. Tocmai de aceea, Conciliul Ecumenic 

Vatican II, îi îndeamnă pe toți credincioșii laici, înflăcărați de caritatea lui Cristos și spiritul Evangheliei, 

să își asume responsabilitățile și nevoile timpurilor lor, pentru ca prin mărturia propriei vieți să 

contribuie la progresul umanității (Cf. Lumen gentium, 31).  

Omul este iubit de Dumnezeu, pentru că în om Dumnezeu se vede pe sine. Sădind viața în el, 

Dumnezeu îl cheamă să participe activ la viața care este în el, la caritate. Omul devine astfel obiectul 

iubirii lui Dumnezeu, imaginea Fiului său. Motivația  noastră de a face bine, de a fi activi pentru 

dreptate socială și de a împărtăși învățătura socială a Bisericii nu este decât dorința de a dărui, și 

anume a dărui iubirea lui Dumnezeu celor care au nevoie de ea, iubire spirituală și materială. 

                                                 
1 CONSILIUL PONTIFICAL PENTRU DREPTATE ȘI PACE,Compendiu de doctrină socială a Bisericii, p. 23. 
2 Pp. IOAN PAUL AL II-LEA, Sollicitudo rei socialis, nr. 38. 
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Sfinții transformă lumea, întorcând-o la puritatea inițială dorită de Dumnezeu. În fiecare epocă 

a istoriei, îi găsim pe acești oameni obișnuiți cu vieți neobișnuite, oameni care au gustat bucuria de a 

trăi în iubirea lui Dumnezeu; chiar de a muri din iubire față de Domnul. Privindu-i pe ei, pe sfinți, 

înțelegem că omul, orice om, creat după chipul și asemănarea Creatorului, este bun în interiorul lui, 

capabil de sfințenie.  

Sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu, dar și prietenii noștri, cei care dau strălucire Bisericii; ei 

văd această lume cu ochii lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, am ales ca temă de studiu  Caritatea, 

Viața și spiritualitatea Sfântului Vincențiu de Paul și cu referire în mod particular la Mișcarea 

Vincențiană din România. Alegerea acestei teme, are și o motivație de ordin personal, deoarece de 

peste 15 ani sunt implicată în mod direct în tot ce înseamnă SSVP în România. Am descoperit carisma 

și spiritualitatea acestui sfânt, prin intermediul Asociației Caritative Sfântul Vincențiu de Paul, 

prezentă pe lângă comunitatea noastră parohială. Am fost fascinată de multitudinea faptelor care se 

pot face pentru aproapele, din dragoste prin slujire.  

Lucrarea a fost elaborată având ca metodă de cercetare studiul teologic, în lumina doctrinei 

sociale a Bisericii. Primul capitol se axează pe aprofundarea noțiunii de caritate, explicarea teologică, 

și nu numai; pe definirea noțiunii de caritate în lumina Vechiului și Noului Testament, și ca cea mai 

mare virtute teologică. Capitolul doi prezintă caritatea în viziunea Bisericii, atât în primele enciclice 

sociale, cât și după Conciliul Vatican II. În mod deosebit, ne oprim asupra enciclicelor Papei Benedict 

al XVI-lea: Deus caritas est și Caritas in veritate. Al treilea și ultimul capitol, dar nu cel mai puțin 

lipsit de importanță, este dedicat Sfântului Vincențiu de Paul, Apostolul carității, promotor al operelor 

de caritate în societatea modernă. El prezintă viața și spiritualitatea Sfântului, precum și bogata 

moștenire lăsată nouă de acesta, respectiv Familia Vincențiană sub toate aspectele activității ei, 

încheind cu  Mișcarea Vincențiană din țara noastră.  

Să luăm exemplul sfinților care au avut curajul să își ridice ochii și să privească la Dumnezeu, 

să se întâlnească cu El față în față. Dragostea lui Cristos este cea care ne constrânge să cultivăm mereu 

iubirea, să fim adevărați profeți ai timpului nostru.  
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Capitolul I 

Noțiunea de caritate 
 

 

 

1.1. Etimologia termenului caritate  

 

Iubire, generozitate, filantropie, solidaritate, compasiune, toate sunt valori și virtuți îndelung 

dezbătute și analizate încă din cele mai vechi timpuri.  Nu se poate gândi o implicare în sfera socială 

fără cunoașterea, dar mai ales recunoașterea, esenței religioase a iubirii. Raportarea la aproapele, dar 

și aprofundarea relației cu lumea și cu Dumnezeu depind în cea mai mare măsură de înțelegerea 

acordată termenului caritate. 

Vechimea cuvântului caritate în limba română este necunoscută. El provine atât din limba 

latină (caritas, caritatis), dar și din limba franceză deopotrivă (charité).  Putem  afirma astfel, că 

românescul caritate este un neologism cu origini latine. Dicționarele ne oferă o primă abordare, 

referitoare la originile și proveniența acestui termen.  

Latinescul caritas a suferit de-a lungul timpului câteva schimbări de înțeles. Dicționarul 

universal al limbii române, din anul 1929, definea caritatea "iubirea lui Dumnezeu și a aproapelui: 

credința, speranța și caritatea sunt cele trei virtuți teologale" 3. August Scriban, unul dintre cei mai 

mari lingviști români 4, având ca operă principală lucrarea Dicționarul limbii românești5, apreciată 

mai ales pentru efortul autorului de a afla originea majorității cuvintelor limbii române, îl descrie 

astfel: "Iubire de Dumnezeu sau de oameni, Milă, Pomană. Soră de caritate, călugăriță din 

congregațiunea instituită la 1607 de Vincențiu de Paul pentru ajutarea săracilor și bolnavilor, Birou 

de caritate, unde se distribuie ajutoare nevoiașilor, Dame de caritate, acelea care secundează 

biurourile de caritate".  

                                                 
3 Cf  Lazăr ȘĂINEANU, Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a, Craiova: Editura  "Scrisul românesc" S.A 

1929, p. 106. 
4 60% din explicațiile etimologice ale lui August Scriban se regăsesc în  Dicționarul Academic (total sau parțial), dovedind 

o contribuție importantă a acestuia la lexicologia națională. 
5 Cf. August SCRIBAN, Dicționaru limbii românești (Etimologii, înțelesuri, exemple, citațiuni, arhaizme, neologizme, 

provincialisme), Iași: Presa Bună 1939, p. 233. 
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Astăzi limba română definește cuvântul caritate prin  "atitudine miloasă, plină de generozitate 

față de cineva; filantropie. Soră de caritate - soră de ocrotire, infirmieră" 6.  

În limba română, ca și sinonim al carității se cunoaște cuvântul milă, și el împrumutat din 

limbile slavilor din Balcani, dar și sensul acestui cuvânt a fost deturnat negativ, întrucât în limbile 

slavilor de la sud de Dunăre expresia "milo mi je" înseamnă "mi-e drag de", și nu "îmi e milă de" 7. 

În  teologia creștină iubirea-caritate  este una dintre cele trei virtuți teologale, alături de 

credință și speranță.  Pentru creștini termenul caritate reprezintă iubirea dezinteresată față de 

aproapele "Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții. Așa cum eu v-am iubit, așa să vă iubiți 

unul pe altul. Prin acesta vor recunoaște toți că sunteți discipolii mei: dacă aveți dragoste unii față 

de alții" (In  1 3 , 34 - 35 ) .  Specific iubirii creștine este modalitatea de a iubi asemenea lui Isus 

Cristos, care ne-a iubit până la moartea pe Cruce, jertfindu-se pentru noi.  

Numai parcurgând calea iubirii putem ajunge la autenticitatea existenței creștine. Cu ajutorul 

harului lui Dumnezeu, creștinul primește porunca iubirii aproapelui.  

 

1.1.1. Studiu biblic al  termenului caritate (iubire) 

În ceea ce privește sensul biblic al cuvântului caritate, dicționarul de spiritualitate 8  face 

următoarele precizări: pentru exprimarea ideii de iubire, evreii aveau doar verbul aheb și substantivul 

derivat ahabah. Același cuvânt semnifică atât iubirea sacră dar și iubirea profană, iubirea castă dar și 

impură, tandrețea familială dar și simpla prietenie. Dar în cărțile religioase, ca în Biblie, semnifică  

iubirea  lui Dumnezeu pentru om și iubirea omului pentru Dumnezeu.  

          Grecii pentru a traduce cuvântul  aheb,  dispun de patru termeni : agapan, philein,  eran și 

stergein. Ultimul, stergein, desemnează afecțiunea părinților pentru copii, nu apare niciodată în 

Bibliile grecești, iar eran, de unde derivă eros, asociat ideii de impuritate este interzis în Noul 

Testament și apare foarte rar în Vechiul Testament. Rămân astfel doar cele două: agapan și philein; 

philein  vorbește mai ales de sentimentul care inspiră legăturile de rudenie sau relațiile de prietenie, 

în timp ce agapan semnifică o alegere sau o preferință, care depinde de voință mai degrabă decât de 

                                                 
6 Cf. Elena COMȘULEA, Valentina ȘERBAN, Sabina TEIUȘ, Dicționar  explicativ al limbii române de azi, București: 

Editura Litera 2008, p. 122. 
7 Cf. Dan ALEXE, Discopatia și alte rătăciri românești, București: Humanitas 2015, p. 48.  
8 Cf. M.VILLER, F.CAVALLERA, J.de GUIBERT, Dictionnaire de spiritualité, Vol.II, Prima Parte, Cabasilas, Paris: 

Editure Beauchesne, 1953, coll. 508 -511. 
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inimă. În cazul în care este vorba de a iubi dușmanii vom folosi cuvântul agapan și nu cuvântul 

philein, deoarece implică simțurile.  

Traducerea latină a Bibliei (Vulgata) folosește în general verbul diligere pentru verbul agapan 

și amare pentru philein, deoarece între cuvintele latine și cuvintele grecești există aproximativ aceeași 

nuanță a sensului. Iubirea agape primește două echivalări dilectio și caritas, ambele cuvinte latinești 

având absolut aceeași valoare, doar raportul numeric diferă și este favorabil celui de-al doilea.  

Cuvântul caritate derivă din latinescul caritas (bunătate, afecțiune), substantivul carus 

însemnând drag, iubit, în imitație cu grecescul charis (har) . Caritate nu este sinonim cu iubire. Când 

vorbim despre Dumnezeu, despre părinți, patrie,  folosim cu preferință cuvântul caritate, iar când 

vorbim despre copii, despre frați , despre cei dragi preferăm cuvântul iubire. Distincția nu este foarte 

riguroasă, dar în general, caritate are un sens nobil. 

 Caritate are și o conotație rațională (de voință), în timp ce cuvântul iubire indică o dragoste 

(sentiment) emoțională și senzuală,  pornit din inimă. În sensul biblic, subliniază caracterul voluntar 

al dăruirii față de aproapele, eventual "bunăvoința" (în semnificația sa etimologică = a vrea binele) , 

în timp ce iubire  indică dăruirea conștientă și nu rațiunea controlată 9. 

În continuare, pentru o mai bună cunoaștere și aprofundare a celor doi termeni  caritate  și 

iubire, vom încerca să prezentăm opțiunile anumitor dicționare de specialitate și nu numai.  

 

1.1.2. Studiu terminologic al noțiunii caritate (iubire) 

Dictionnaire de théologie( Edition française) 10  

Iubirea este un concept complex, polisemantic. Și tocmai de aceasta, în efortul de a fi înțeles 

a fost interpretat diferit. Din cauza inepuizabilei sale interpretări, a suferit modificări importante. 

Autorul face o istorie a conceptului, în întreaga sa complexitate, invitând-ne în continuare să reflectăm 

și să medităm asupra iubirii. Totuși ne schițează o definiție: 

"Iubirea este realitatea lui Dumnezeu revelată în Isus Cristos, descoperită în credință, în 

ciuda aparențelor, realitatea lui Dumnezeu în acțiunea creatoare, providență și bunăvoință 

                                                 
9 Cf. Pietro BALESTRERO, Le radici della carita, în http://famvin.org/it/2009/01/le-radici-della-carita-i-radici-nelle-

culture-non-cristiane-a-cura-di-p-pietro-balestrero-cm.  
10 Cf. Otto Herman PESCH, Peter EICHE, Dictionnaire de théologie, Paris : Cerf 1988, pp. 7-17. 

http://famvin.org/it/2009/01/le-radici-della-carita-i-radici-nelle-culture-non-cristiane-a-cura-di-p-pietro-balestrero-cm
http://famvin.org/it/2009/01/le-radici-della-carita-i-radici-nelle-culture-non-cristiane-a-cura-di-p-pietro-balestrero-cm
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în favoarea lumii și a omului, și care fiind acțiunea lui Dumnezeu, se transmite tuturor 

persoanelor, le modifică existența și îi unește pe toți între ei."  

Vocabulaire de théologie biblique 11 

Autorii ne oferă un parcurs istoric foarte interesant. De comun acord, se întreabă, cum de un 

termen așa ambiguu ca iubire, care desemnează realități diferite (carnală sau spirituală, pasională sau 

grijulie, gravă sau ușoară, îndeplinire sau distrugere) ne pot ajuta să descoperim misterul iubirii divine 

? Ei găsesc răspunsul în cuvintele Sfintei Scripturi: Dumnezeu însuși este cel care a luat inițiativa de 

a ne iubi.  

Dicționarul face o lectură a istoriei mântuirii (Vechiul Testament), ca o poveste a unui dialog 

de iubire între Dumnezeu și om. El enunță pașii lui mari: crearea gratuită, iubirea milostivă față de 

omul păcătos, iubirea ca prietenie necondiționată (Abraham și descendenții săi), iubire personală și 

confidențială (Regii și Profeții), iubire fidelă și dramatică în fața ingratitudinii și trădării … iubire ca 

răspuns la iubirea față de ceilalți.  

În Noul Testament învățăm că nu există nici o opoziție între iubirea de Dumnezeu șu iubirea 

de aproapele. Este doar o singură iubire: iubindu-i pe ceilalți îl iubim pe Dumnezeu însuși. Prin 

urmare, iubirea este regula în care suntem toți judecători. Iubirea este întotdeauna dramatică și nu 

este posibil să stabilească, întotdeauna, paradisul pe pământ. Organizațiile sociale de caritate se 

confruntă cu spaima și suferința umană. 

Dictionnaire des Religions 12 

Este un articol divizat în două părți, o abordare biblică elaborată de Claude Wiéner și o 

contribuție teologică a lui René Coste. În prezentarea biblică, autorul subliniază că Septuaginta greacă 

a ales cuvântul grec agapé pentru a traduce cuvântul iubire. Acest cuvânt era practic necunoscut  în 

literatura timpului său. În Biblie, iubirea lui Dumnezeu se prezintă ca o iubire total gratuită, se 

adresează în special celor mai săraci. Dar dragostea lui Dumnezeu cere un răspuns, cere iubire față de 

aproapele.  În Noul Testament, iubirea lui Isus Cristos, iubire care se dăruiește până la moartea pe 

                                                 
11 Cf. Claude WIÉNER, Léon DUFOUR, Xavier DUPLACY, Jean GEROGE, Augustin GRELOT, Pierre GUILLET, 

Jaques LACAN, Vocabulaire  de théologie biblique, Paris : Cerf 1970, coll. 46-56. 
12 Cf. Claude WIÉNER et René COSTE, Dictionnaire des Religions, Paris : PUF 1984, pp. 272-276. 
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cruce, ne învață modul de a îl iubi pe aproapele. Nu este vorba de o imitare, este aceeași iubire a lui 

Dumnezeu în noi, care ne permite să o realizăm. 

Iubirea este elementul fundamental al creștinismului. Iubirea de Dumnezeu și iubirea de 

aproapele sunt legate și formează o unitate. Autorul afirmă că iubirea biblică este o exigență a 

dreptății. Caritatea trebuie înțeleasă în sensul credinței: toți suntem copii ai lui Dumnezeu și frați 

intre noi. Autorul semnalează că iubirea evanghelică are astăzi nume concrete: dreptate, solidaritate, 

pace, fraternitate, libertate, etc.  

Dictionnaire encyclopédique de la Bible 13 

În Biblie, iubirea lui Dumnezeu pentru poporul său este exprimată cu bogăția  și ambiguitatea 

cuvântului iubire: iubirea paternă, iubirea dintre soți, prietenie, simpatie, iubirea sexuală, asistarea 

altora, iubirea pentru Dumnezeu. Este o iubire originală: aceasta ajunge la toți cei disprețuiți: străinul, 

refugiatul, cel dezrădăcinat. Doar în Isus Cristos iubirea este prezentă în exigența sa radicală: asemeni 

lui Isus trebuie să iubim și să ne dăm viața pentru aproapele, inclusiv dușmanul.  Nu este o iubire în 

cuvânt, ci trebuie trăită concret, zi după zi. 

Dictionnaire de morale catholique 14 

Caritatea este iubirea intra-trinitară. Mișcarea sa este circulară: merge de la iubirea de 

Dumnezeu la iubirea de sine și de aproapele. Caritatea se afirmă ca regină și mamă a tuturor virtuților. 

Ea exprimă politețe, delicatețe, grijă, solidaritate, milă, pomană, comuniune cu cei săraci, corecție 

fraternă. Caritatea dă bucurie, pace, milostivire; ea distruge ura și conflictele.  

Dictionnaire Théologiquec 15 

Polisemia cuvântului iubire ne învață bogăția sa semantică: érôs – dorință; philia – prietenie, 

iubirea de oameni; agapé – stimă, prietenie reciprocă; dilectio – bunătate față de celălalt; caritas – 

iubire generoasă.  

                                                 
13 Responsabili științifici : Pierre-Maurice BOGAERT - Matthias DELCOR, Edmond JACOB – Edouard LIPINSKI – 

Robert MARTIN – ACHARD, Joseph PONTHOT, Dictionnaire encyclopédique de la Bible, Centre Informatique et 

Bible, Brepols : Abbaye de Maredsous 1987, pp. 51-53. 
14 Cf. Jean-Louis BRUGUÈS, Dictionnaire de morale catholique, Chambray : CLD 1996, pp. 77-80. 
15 Cf. Louis BOUYER, Dictionnaire Théologique, Tournai : Desclée 1963, pp. 44-52. 
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Autorul remarcă următoarea idee: caritatea evanghelică poate însemna toate acestea, cu 

condiția ca aceasta să fie dragoste transformată în har.  

Encyclopédie Philosophique Universelle 16 

Definește caritatea ca pomană și împărtășire (a da ceva folositor aproapelui). Ea se opune 

dreptății (a răsplăti fiecăruia ceea ce este). Ea a preferat să păstreze cuvântul agapé pentru iubirea 

evanghelică, care înseamnă mai mult decât filantropie. 

Vocabulaire Techique et Critique de la Philosophie 17 

Autorul are pretenția de a stabili corect folosirea acestui cuvânt în filosofie. Caritate este 

folosit pentru a enunța iubirea față de Dumnezeu însuși și iubirea față de aproapele. Este un termen 

religios, principiul din care emană moralitatea. Este o diferență între caritate și dreptate. În timp ce 

prima – caritatea enunță principul general al moralității, subiective și emoționale; a doua – dreptatea 

formează regula practică și obiectivele sociale.  

Catholicisme 18 

Articolul de aici dă mărturie despre nașterea unui nou concept, în Doctrina Socială a Bisericii: 

caritatea socială (Quadragessimo Anno). Această caritate apare ca o organizație de caritate 

supranaturală în istorie. Ea introduce un principiu personal și misterios în ordinea socială, superior 

dreptății.  

Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale 19 

Este un studiu filosofic deosebit de interesant din care putem reține următoarele: termenul 

caritate integrează toată bogăția gândirii grecești și biblice despre iubire: iubire efectivă și gratuită, 

iubirea lui Dumnezeu pentru om, iubirea omului față de el însuși și față de aproapele său. Ea nu poate 

fi trăită, dacă Dumnezeu nu ne-o dăruiește.  

 

                                                 
16 Cf. Roger TEXTIER, Encyclopédie Philosophique Universlle.  Les Notions Philosophiques Dictionnaire, Vol.1,   Paris 

: PUF 1990, pp. 306-307. 
17 Cf. André LALANDE, Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie, Paris : PUF 1976, pp. 138-139. 
18 Cf. E. RIDEAU, G. JACQUEMENT, Catholicisme, Paris : Létouzey et Ané 1949, Vol. 2, coll. 984-985. 
19 Cf. Eberhard SCHOCKENHOFF, Monique CANTO-SPERBER, Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale, 

Paris : PUF 1996, pp. 233-237. 
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Dictionnaire encyclopédique de la Bible 20 

Autorul a fost, în epoca sa, licențiat în scris, Director al Societății Școlilor duminicale din 

Franța. El vorbește despre iubire ca virtute creștină fundamentală (nu în sensul iertării, al carității sau 

pomană). 

Dictionnaire de la Bible 21 

În acest articol, caritatea este coroana Legii și a Profeților, cea mai mare poruncă, rădăcina 

vieții spirituale, cu atât mai mare sacrificiul, este incompatibil cu iubire de lume, este necesară pentru 

mântuire, ea reformează toate celelalte virtuți și devine perfectă când ea se transformă în sacrificiu 

pentru alții.  

Dictionnaire des mots de la foi chrétienne 22 

Caritatea este prezentată ca iubire voluntară. Specificitatea sa este de a îl iubi pe Dumnezeu 

cu toată puterea și mai presus de orice lucru. Ea poate fi trăită doar în contextul credinței.  

Enciclopedia Filosofica 23 

Din acest scurt articol ceea ce este important și trebuie învățat este motivul pentru care autorul 

pune caritatea mai presus de justiție, aceasta ascunde un lucru rău: summum ius, summa iniuria 

(supremul drept, suprema nedreptate), un fel de românescul scopul scuză mijloacele . 

Dictionnaire de la théologie chrétienne 24 

Analizând raportul dintre érôs și agapé, autorul găsește, că deja la nivel uman, agapé  vorbește 

despre prietenie, bunăvoință, ascultare și dezinteres. Dar apariția creștină aduce o noutate: ea exprimă 

iubirea neașteptată și necondiționată a lui Dumnezeu pentru oameni, și continuă în iubirea omului față 

                                                 
20 Cf. Jean LAROCHE, Alexandre WESTPHAL, Dictionnaire encyclopédique de la Bible, Valence-sur-Rhône : 

Imprimeries réunies 1973, p.183. 
21 Cf. Paul RENARD, F. VIGOUROUSE, Dictionnaire de la Bible, Paris : Letouzey et Ané, Vol. 2, coll. 591-592. 
22 Cf. Olivier HENRY, De La BROSSE, Antonin-Marie ROUILLARD, Dictionnaire des mots de la foi chrétienne 

Paris : Cerf 1989, coll.141-142. 
23 Cf. Giovanni De NAPOLI , Enciclopedia Filosofica, Centro de Studi Filosofici di Gallarate, Fireze: Sansori Editore 

1967, pp. 1220-1221. 
24 Cf. Henry DUMÉRY, Dictionnaire de la théologie chrétienne, Encyclopédie Universalis et Albin Michel, Paris : 

1998, pp. 18-20. 
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de aproapele: călătorul, necunoscutul, străinul, dușmanul. Ne iubim aproapele fără condiții prealabile, 

pentru "iubirea pură", așa cum Dumnezeu iubește !  

 

1.1.3. Caritatea (Iubirea) în afara creștinismului 

Cum este prezentată caritatea, sau mai degrabă solidaritatea, în afara creștinismului ? Vom 

încerca să vedem, pe scurt, această noțiune în celelalte religii ale lumii. 

Unul dintre principiile majore ale iudaismului este "Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine 

însuți" (Lev 19,18). Caritatea  este considerată de iudei o formă de justiție, purtând denumirea de 

tzedakah . 

În islam caritatea este definită de cuvântul Zakat, și este unul dintre cei cinci stâlpi25, cum 

sunt numite elementele centrale ale islamului, și deci obligatorie pentru orice musulman. 

În religia budistă, compasiunea (numită Karuna) este considerată o virtute fundamentală. 

Aceasta se identifică nu numai cu empatia – participarea la suferința altora, ci trebuie să aibă un rol 

activ, prin efectuarea de acțiuni care să atenueze această suferință. Compasiunea apare din bunăvoința 

față de celălalt și se realizează prin generozitate, care ar trebuie să nu se limiteze doar la aspectul 

material. Unii autori identifică compasiunea budistă cu caritatea creștină, în timp ce alții, din cauza 

diferențelor conceptuale existente între cele două religii, o precizează ca incorectă.  

Chiar și în hinduism, una dintre cele trei mari religii ale Asiei, există dorința de a-i ajuta pe 

cei aflați în nevoie, această dorință vine tocmai din dorința de a-l întâlni pe Dumnezeu în aproapele, 

așa încât iubirea față de aproapele devine una dintre căile care conduc spre mântuire.  Dar această 

latură caritabilă nu este specifică hinduismului, ci este rezultatul contactului cu lumea creștină, de la 

sfârșitul secolului XIX 26. 

Judecata conform căreia civilizațiile precreștine știu doar violență și cruzime este puțin 

superficială. Civilizațiile antice, egiptenii, au avut idei înalte despre umanitate: egalitate, justiție, 

drepturi pentru femei și copii, drepturi pentru sclavi, asistență pentru cei în nevoi. Cultul divinității 

era legat de asistență pentru cei săraci, anticipând oarecum caritatea lui Cristos. În lumea greco-

romană, există numeroase exemple de caritate, dar întotdeauna acestea sunt un fel de filantropie, de 

schimb de interese, în care individul sau comunitatea doresc protecția zeilor. Sensul creștin al carității 

                                                 
25 Cei cinci stâlpi ai islamului sunt : Credința în Dumnezeul unic, Cele cinci rugăciuni zilnice, Postul de Ramandan, 

Pelerinajul la Mecca și Caritatea. 
26  Cf. G.De ROSA, Cristianeisimo, Religioni e Sette non cristiane a confronto, Ed.Citta Nuova, pp. 148 -152. 
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pentru cei săraci este complet absent. Săracul este considerat o pierdere pentru oraș și pentru omenire. 

Dacă omul sărac este salvat, nu este din dragoste, ci pentru a neutraliza pericolul pe care îl reprezintă 

pentru viața comunitară 27.  

Aristotel afirma că sărăcia este "sursă de răzvrătire și crimă". Etosul antichității a dorit ca 

societatea umană să fie ordonată idealului de dreptate și nu de dragoste. Anticii cunoșteau, cu 

siguranță, atitudinea și acțiunea milostivă, dar a fost înțeleasă mai mult ca o emoție interioară , și nu 

ca o atitudine asumată.  

Grija pentru cei săraci și mizerabili este ceva străin la greci și romani, părinții culturii 

umanitare, în așa-numita  prima lume. Persoanele nevoiașe nu sunt sub protecția zeilor. Zeus este 

numit "prietenul străinilor", dar niciodată "prietenul săracilor". Cine face un bine pentru aproapele 

face un serviciu în favoarea comunității, dar nu și pentru cei care trăiesc în sărăcie. Distribuția de 

cereale garantează faimă și renume, aceasta este îndreptată către cetățeni, dar nu la cei înfometați 28. 

Menționăm câteva citate din literatură, și nu numai, referitoare la sensul și înțelesul noțiunii 

de caritate. 

 

"Cea dintâi și singura datorie esențială a omului este caritatea, adică o neobosită justificare 

a bucuriei existenței" – Mircea Eliade 

"Adevărata caritate este dorința de a fi folositor celorlalți, fără a avea gândul de a primi o 

recompensă" – Emanuel Swedenborg 

"În caritate nu există exces"- Francis Bacon 

"Numai cu inima poți vedea cu adevărat ceea ce este invizibil pentru ochi" - Antoine de Saint-

Exupery 

"Fiecare faptă bună este caritate. Adevărata avere a unui om în viața de apoi constă din 

lucrurile bune făcute pe această lume pentru semenii săi" – Moliere 

  

 

  

 

                                                 
27  Cf. G.De ROSA, Cristianeisimo, Religioni e Sette non cristiane a confronto, Ed.Citta Nuova, p. 138. 
28 Cf. Paul Josef CORDES, Ci ha amati per primo, Le radici dimenticate della carità, S.Paolo 1999, în 

http://vincenziano2.altervista.org/sezionegvv/radici.htm.  

http://vincenziano2.altervista.org/sezionegvv/radici.htm
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 Dacă am dori să exprimăm, într-un singur cuvânt, ce deosebește caritatea creștină de 

umanism și filantropie, putem spune cu toată convingerea: caracteristica definitorie este Cristos, el 

este sursa, centrul și sfârșitul. Prin credința în Cristos și comuniunea vie cu el, creștinul este capabil 

de a își iubi aproapele asemenea lui Cristos 29. 

 

1.2. Caritatea în Vechiul Testament 

 

 Iubirea agape/caritas îmbracă în Vechiul Testament două perspective: iubirea față de 

Dumnezeu și iubirea față de aproapele. Perceptele iubirii de Dumnezeu sunt formulate foarte bine de 

legea mozaică: "Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, 

din tot sufletul tău și din toată puterea ta" (Dt 6,5). 

Această a devenit profesiunea de credință, pe care toți israeliții trebuie să o recite cel puțin de 

două ori pe zi, și  care trebuie purtată permanent, la ora rugăciunii, într-o capsulă prinsă pe frunte sau 

la brațul stâng. Cartea Deuteronomului  prezintă atitudinea de fidelitate a poporului față de Dumnezeu, 

adeziunea sinceră și totală pentru cel care i-a eliberat din robia Egiptului, sintetizând această iubire în 

următoarele cuvinte: "Ascultă, Israele ! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn" (Dt 6,4).   

Poporul nu a reușit întotdeauna să corespundă acestei alianțe de iubire, dar cu toate acestea a 

existat mereu speranța vie că Dumnezeu însuși va interveni și îi va vindeca inima. 

"Domnul Dumnezeul tău te va copleși cu bunătăți în tot ceea ce mâna ta va face: în rodul 

sânului tău, în rodul animalelor tale și în rodul pământului tău, căci Domnul se va bucura 

din nou de tine, spre bine, așa cum s-a bucurat de părinții tăi, 

dacă vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău păzind poruncile şi hotărârile lui scrise 

în cartea acestei legi, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi 

din tot sufletul tău" (Dt 30, 9-10) 

 

Cu timpul se trece de la teama de lege la legea iubirii, la sentimentul care îl unește pe om cu 

Dumnezeu. Evrei i-au dăruit, bine lui Dumnezeu numele de Tată, în calitate de membru al poporului 

ales și nu ca titlu individual. Raportul astfel instituit, între om și divinitate, este unul de apartenență 

filială, de încredere și totală dependență,  dar de natură strict comunitară. Este un sens cu totul diferit, 

față de cel care îl regăsim in Evanghelia lui Ioan: "Însă celor care l-au primit, celor care cred în 

                                                 
29 Cf. Mario.SHAFFI, Carita in Nuovo Dizionario di Spiritualita, Ed.Paoline, p. 146. 
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numele lui le-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu" (In 1,12), mai mult decât raportul 

creaturii cu Creatorul, mai mult decât relația specială a poporului ales cu Dumnezeul lui Abraham, al 

lui Isaac și al lui Iacob.  

 

De aici derivă a doua  perspectivă a carității iubirea de aproapele. Așa cum iubirea față de 

Dumnezeu privește doar sfera comunitară, la fel și iubirii față de aproapele îi corespund doar 

atitudinile comunitare. Eliberându-l din robia Egiptului şi dăruindu-i țara promisă, Dumnezeu cere 

poporului să formeze o comunitate fraternă, solidară şi dreaptă. 

" Să nu faceți nedreptate la judecată: să nu dispreţuieşti  faţa săracului şi să nu lauzi faţa 

celui mare, ci să judeci pe aproapele tău după dreptate. Să nu umbli cu bârfă în poporul tău. 

Să nu te ridici împotriva sângelui aproapelui tău. Eu sunt Domnul. Să nu urăşti pe fratele 

tău în inima ta; să mustri pe aproapele tău ca să nu porți păcat din cauza lui. Să nu te 

răzbuni şi să nu ții ură pe fiii poporului tău.  Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. 

" (Lev 19,15-18) 

 

Aproapele  în mentalitatea israelită este numai concetățeanul, compatriotul, acela pe care ei îl 

numesc frate în sensul cel mai strict. Tot ce depășeste limitele comunității intră în categoria celuilalt: 

străinul, văduva (care nu se recăsătorește), orfanul și preotul. Da, chiar și preoții, membrii ai tribului 

lui Levi, care la divizarea teritoriilor nu au primit nimic, deci fără surse de venit (zeciuiala nu este 

suficientă pentru întreținerea întregului trib al lui Levi). Deosebit de interesant este faptul că nu se 

face nici un fel de deosebire între evreu și non-evreu. 

Fiecare israelit este chemat să trăiască ca o persoană responsabilă în comunitate, solidar  unei 

societăți  în care să domnească dreptatea și nu egoismul, protejarea celui slab și nu privilegiul celor 

mai puternici, recunoașterea demnității celuilalt și nu dominarea de sine. 

"Să nu te iei după cei mulți ca să faci rău! Iar la judecată, să nu mărturisești trecând de 

partea celor mulți ca să abați dreptatea. Să nu fii părtinitor nici cu cel sărac la judecată ... 

Să nu-l asuprești pe străin; voi cunoașteți sufletul celui străin, căci şi voi ați fost străini în 

țara Egiptului." (Ex 23,1-9) 

 

Dimensiunea carității, a cărei motivație este în Dumnezeu are astfel o caracteristică 

comunitară, bazată pe raporturi de fraternitate. 
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Cartea Proverbelor propune discret universalizarea legii carității: "Dacă este înfometat cel 

care te urăşte, dă-i să mănânce pâine şi dacă este însetat, dă-i să bea apă! Căci tu vei aduna cărbuni 

aprinşi pe capul lui şi Domnul îţi va răsplăti" (Prov 25, 21-22), o flexibilizare a limitelor ei în 

conformitate cu posibilitățile membrilor comunității, de a își pune la încercare propriile  limite.  

Iubirea dușmanului nu este o absurditate, nu lucrează împotriva înclinațiilor naturale ale 

omului, deoarece niciodată caritatea (agape) nu trebuie confundată cu iubirea (philia). Iubirea 

caritate este o iubire în care fiecare membru al comunității are control nemijlocit, iar în cazul iubirii 

philia controlul este aproape inexistent. Tocmai de aceea Caritatea este liantul comunității lărgite și 

garanția legăturii cu Dumnezeu.  

 

1.3. Caritatea în Noul Testament 

 

În Noul Testament, iubirea este unul dintre conceptele centrale, capabilă să evoce întregul 

conținut al credinței "atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unicul născut, 

ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică" (In 3,16). Dumnezeu este iubire și așteaptă 

ca răspuns iubirea omului "Noi iubim pentru că el ne-a iubit mai întâi" (1In 4,19). Iubirea este mai 

presus de credință și de speranță, Dumnezeu însuși este definit ca iubire "Iubiților, să ne iubim unii 

pe alții pentru că iubirea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și-l 

cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubeşte nu l-a cunoscut pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu este iubire 

(1In 4, 7-8)" 30. 

Învățătura apostolilor propovăduiește iubirea de aproapele mai presus de celelalte virtuți 

creștine. Esența carității este elogiată cel mai bine în imnul iubiri,  care arată și aplicațiile practice ale 

acesteia: menținerea păcii, unirea dintre frați, sprijinirea aproapelui, compasiunea față de cei slabi, 

bunătatea față de cei mici, ospitalitatea, milostenia, toate îndemnând la binefacere sub toate aspectele 

ei.  

" Dacă aș vorbi limbile oamenilor și ale îngerilor, dar nu aș avea iubire, aș deveni o aramă 

sunătoare sau un chimval zăngănitor. Și dacă aș avea darul profeției, și dacă aș cunoaște 

toate misterele și toată știința, și dacă aș avea toată credința așa încât să mut munții, dacă 

                                                 
30 Cf. L.COENEN, E.BEYREUTHER, H.BIETENHARD, Dizionario dei concetti biblici del nuovo testamento,  Bologna: 

Edizioni Dehoniane 2000, p. 94.  



CAPITOLUL I                                                                                                                        NOȚIUNEA DE CARITATE 

 

18 
 

n-aș avea iubire, n-aș fi nimic. Și dacă toată averea mea aș da-o ca hrană săracilor, și dacă 

mi-aș da trupul ca să fie ars, dar n-aș avea iubire, nu mi-ar folosi la nimic... Iar acum rămân 

acestea trei: credința, speranța și iubirea. Dar mai mare decât toate acestea este iubirea". 

(1Cor 13, 1-13) 

  

Prima dimensiune a carității în Noul Testament este porunca iubirii.  Omul creat după chipul 

lui Dumnezeu, care îmbrățișează cu aceeași iubire toate creaturile sale, trebuie să se ridice prin iubire 

(imitându-l pe Dumnezeu) deasupra oricărei deosebiri de origine, condiție socială, a egoismului și 

oricăror considerente pământești. Caritatea  cultivată și pusă în practică aduce roade; din ea răsar 

bunătatea  și milostenia.  

Cele două porunci ale iubirii, față de Dumnezeu și de aproapele, sunt formulate cu claritate și 

fermitate de Isus Cristos. Semnificația celei mai mari și importante dintre porunci, porunca iubirii, 

rezultă din unitatea exigențelor lui Dumnezeu "Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima 

ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine 

însuți" (Lc 10, 27).  

Cine e aproapele meu ? Isus răspunde, relatând Parabola Samariteanului Milostiv, cel pe care 

legea lui Israel îl disprețuia (un om cobora de la Ierusalim la Ierihon și a căzut în mâna tâlharilor, care 

l-au lăsat pe jumătate mort. Trec pe lângă el un preot și un levit, care nu se opresc să îl ajute și tocmai 

un samaritean îl îngrijește pentru că i se face milă de el): "Cel care a făcut milă cu el. Și Isus i-a zis: 

Mergi și fă și tu asemenea" (Lc 10, 37).  

Important pentru Isus Cristos este să fim aproape de toată lumea, în situațiile cele mai demne 

de milă. Conceptul de aproape devine astfel o nevoie de iubire adresată nouă, o decizie personală și 

voluntară de a fi un bun samaritean, în drumul vieții mele, pentru oricine are nevoie. Milostivirea lui 

Dumnezeu Tatăl, gratuită și nelimitată, devine măsura iubirii noastre față de aproapele 31. 

"Dimpotrivă, când dai un ospăț, invită-i pe cei săraci, infirmi, șchiopi, orbi și vei fi fericit, pentru că 

ei nu pot să te răsplătească, dar vei fi răsplătit la învierea celor drepți" (Lc 14, 13-14) 

 

Cine îl iubește pe Dumnezeu îl iubește și pe aproapele "Avem această poruncă de la el:        

cine-l iubeşte pe Dumnezeu să-l iubească şi pe fratele său" (1In 4,21). Ioan ne învață că a îl iubi pe 

Dumnezeul revelației creștine implică, în mod necesar și indisolubil, a ne iubi unii pe alții. "Dacă 

                                                 
31 Cf. G.BARBAGLIO, S.DIANICH, Nuovo Dizionario di Teologia, Milano: Edizione Paoline 1988, p. 129. 
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cineva spune: „Îl iubesc pe Dumnezeu” şi-l urăşte pe fratele său, este un mincinos" (1In 4,20); "Dacă 

cineva are bogățiile lumii şi-l vede pe fratele său, care este în nevoie, şi își închide inima față de el, 

cum poate să rămână în acela iubirea lui Dumnezeu ?" (1In 3,17).  

Atitudinea pe care o am față de aproapele e determinată de atitudinea pe care mi-o asum 

înaintea lui Dumnezeu, ca o persoană ascultătoare, la care învinge în fața propriului egoism voința de 

a renunța la sine, gata să se sacrifice atât pentru Dumnezeu, cât și pentru aproapele. "Oricine vă va da 

să beți un pahar cu apă în numele meu, pentru că sunteți ai lui Cristos, adevăr vă spun, nu-și va 

pierde răsplata" (Mc 9,41); "Deci, tot ce vreți ca oamenii să facă pentru voi, faceți și voi pentru ei, 

căci aceasta este Legea și Profeții" (Mt 7,12). 

Pe calea iubirii ajungem la autenticitatea existenței noastre "Iubirea nu face nici un rău 

aproapelui: așadar, plinătatea Legii este iubirea" (Rom 13,10-13). Privind la Cristos, vedem că el a 

ales calea umilinței și a slujirii. A ales să se facă om, și ca și om slujitor al tuturor, până la moartea pe 

cruce. Aceasta este calea iubirii, nu există alta. De aceea vedem caritatea nu doar o simplă asistență, 

o asistență care să ne liniștească conștiința. Nu, aceasta nu e iubire, aceasta e negoț, alegerea de a iubi 

este gratuitate. Caritatea, iubirea, sunt alegeri de viață, un mod de a fi, de a trăi, sunt căi de umilință 

și solidaritate. Smerenia  pentru Cristos e reală, e alegerea de a fi mic, de a trăi pentru cei mici, de a 

sta alături de cei mici, de cei excluși, de a sta alături de toți păcătoșii. Nu este o ideologie, este un mod 

de a fi și de a trăi care vorbește despre iubire, ca parte din inima Creatorului. Nu ajunge doar să privim, 

trebuie să acționăm.  

Isus nu a venit în lume pentru spectacol, pentru a fi văzut. El este calea, este modelul de urmat. 

Deci, să îl urmăm pe Cristos pe drumul carității, să mergem cu el la periferiile existenței: "Caritatea 

lui Cristos ne constrânge" spune Paul (2Cor 5,14). Pentru Bunul Păstor cel care este îndepărtat, cel 

de la periferie, cel pierdut, cel disprețuit, cere o atenție sporită, iar Biserica trebuie să o ofere. În 

Biserică primii sunt cei aflați în cele mai mari nevoi: umană, spirituală, materială. Urmându-l pe 

Cristos pe drumul carității noi semănăm speranță. Ca și Biserică, avem toți o  mare responsabilitate, 

de a semăna speranța prin opere de solidaritate, căutând mereu să colaborăm pentru o lume mai bună. 

Caritatea este semnul comunității, e puterea comunității creștine, care face să crească  societatea din 

interior, să dospească 32.  

 

                                                 
32 Pp. FRANCISC, Mesajul la întâlnirea cu săracii și deținuții, Cagliari, 22 Septembrie 2013, în 

http://www.magisteriu.ro/discursul-papei-la-intalnire-cu-saracii-si-detinutii-2013.  

http://www.magisteriu.ro/discursul-papei-la-intalnire-cu-saracii-si-detinutii-2013
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 Caritatea lui Dumnezeu este ceea revelată  direct de Isus Cristos, pentru a descoperi pe 

deplin despre ceea ce scripturile vorbesc cu mare bogăție, în mod direct și indirect. 

 Isus se roagă Tatălui, ca iubirea divină a lui Dumnezeu să fie cunoscută tuturor "Eu le-am 

făcut cunoscut numele tău şi-l voi face cunoscut, pentru ca iubirea (agape, dilectio) cu care m-ai 

iubit (egàpesas, dilexisti )pe mine să fie în ei şi eu în ei" (In 17,26). 

 Iubirea cu care Dumnezeu îl iubește pe Fiul, ne este transmisă încă de la Botez, prin 

intermediul Duhului Sfânt, astfel încât să Îl putem iubi atât pe el cât și pe ceilalți cu aceeași iubire. 

"Iubirea (agàpe, charitas) lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care 

ne-a fost dat." (Rom 5,5) 

 Isus ne poruncește "Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții. Așa cum eu v-am 

iubit, așa să vă iubiți unul pe altul" (In 13,34). Dar omul nu este în măsură să iubească așa cum ne-a 

iubit Isus, cu o iubire divină: o iubire superioară naturii umane; caritatea este o autentică virtute 

(putere, energie, capacitate) transmisă de Cristos la Botez prin Duhul Sfânt. Fără a primi această 

"capacitate" nu putem iubi cu iubirea de care vorbește Cristos. Sfântul Ioan cu definiția lui despre 

Dumnezeu (1In 4,8) "Dumnezeu este iubire" (Agape, Charitas) ne conduce în mod direct la sursa 

vie a carității. 

  

 Iubirea (caritatea) lui Dumnezeu pentru oameni are conotații esențiale, între care amintim 

ofranda (darul gratuit) și fidelitatea. Nici o dragoste nu e autentică fără a dărui și a te dărui. Dragostea  

în sine este gratuită: ar fi o ofensă împotriva lui Dumnezeu a pretinde să cumpărăm, să câștigăm 

dragostea lui prin faptele noastre bune, Dumnezeu ne iubește nu pentru că noi suntem buni, ci pentru 

că El este bun. "Dacă un om şi-ar da toată averea casei sale pentru iubire, ar fi disprețuit." (Ct 8,7) 

 Fidelitatea lui Dumnezeu face veșnic neschimbată dragostea Lui, de aceea: "Lăudaţi-l pe 

Domnul, toate neamurile, preamăriţi-l toate popoarele. Căci mare este îndurarea lui asupra noastră 

şi adevărul Domnului rămâne întotdeauna." (Ps 117) 

 Caritatea (agape) dăruită de Dumnezeu omului, spre deosebire de iubirea pasională și 

egoistă, este o iubire care vrea binele persoanei iubite. Binele pentru Dumnezeu înseamnă a îndeplini 

voința sa, de aceea Isus ne învață constant "Dacă mă iubiți, veți tine poruncile mele" (In 14,15). Isus 

dăruiește afecțiune (mamei sale, apostolilor, copiilor) și o primește de la cei care i-o oferă (Maria 

Magdalena, femeia păcătoasă), dar nu a cerut-o niciodată ca semn al iubirii, mereu a rugat să se facă 

voia Tatălui "Aceasta este iubirea (agape) lui Dumnezeu: să ținem poruncile lui" (1In 5,3) 
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 Este contradictoriu să-i asociezi pe cei care refuză să asculte poruncile lui Dumnezeu cu cei 

capre pretind că trăiesc în iubire, caritate. Binele celorlalți, este în primul rând binele spiritual, 

mântuirea lor veșnică. Isus-Cristos, om-Dumnezeu, mediatorul universal al harului, este calea prin 

care vom primi și vom trăi caritatea. Este tulpina viței de vie care asigură sevă ramurilor, este capul 

trupului care transmite viață membrelor, este sursă de lumină și căldură. Fără El nu avem capacitatea 

de a îl iubi pe Dumnezeu și pe aproapele nostru așa cum El ne iubește, cu iubire divină. "Iubirea lui 

Cristos (agape, caritate) ne constrânge pe noi care ne gândim că unul singur a murit pentru toți." 

(2Cor 5,14) 

 Iubirea lui Cristos nu e doar iubire divină, este umană și sensibilă "Dar când s-a arătat 

bunătatea şi iubirea de oameni a lui Dumnezeu mântuitorul nostru, nu prin faptele pe care le-am fi 

făcut noi în dreptate, ci după îndurare – el ne-a mântuit prin baia renașterii şi reînnoirii Duhului 

Sfânt" (Tit 3,4-5). Iubirea de familie și prietenia (philia) nu este numai voință, ci și inimă, o iubire 

sensibilă. Inima lui Isus ne iubește uman și divin. Caritatea sa (agape) a ridicat iubirea umană – philia, 

și nu distrus-o. Similar, caritatea noastră, nu poate înăbuși dragostea inimii.  

  

 Înțeleasă sub dublu aspect, de poruncă și dar, caritatea marchează constructiv raporturile 

dintre Biserică și societate. Cel credincios, se simte răspunzător de zidirea fratelui său, de dezvoltarea 

comunității, văzută ca un trup cu multe membre, diferite unele de altele dar complementare. 

Deschizându-se spre celălalt, spre fragilitatea și slăbiciunile lui, caritatea îi ajută pe cei credincioși să 

fie elemente care construiesc Biserica și dau viață trupului lui Cristos. În alte cuvinte, putem spune că 

iubirea este forța de socializare a celui credincios, chemat să trăiască în solidaritate cu frații în  

comunitatea creștină, să construiască împreună Biserica lui Cristos.  

"Fideli adevărului în iubire, să creștem în toate pentru el, care este capul, Cristos, de la 

care tot trupul se leagă şi se îmbină prin orice încheietură, în funcție de menirea stabilită 

fiecărui mădular în parte, şi se realizează astfel creșterea trupului spre edificarea sa în 

iubire." (Ef 4, 15-16) 

 

" Toți câți ați fost botezați în Cristos v-aţi îmbrăcat în Cristos. Așadar, nu mai este nici 

iudeu, nici grec, nici sclav, nici [om] liber, nici bărbat şi nici femeie: voi toţi sunteţi una 

în Cristos Isus."  (Gal 3,27-28) 
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 Rezumând cele prezentate mai sus, putem trage o concluzie: rădăcinile carității, înțeleasă în 

natura ei autentică, pot fi găsite și în afara creștinismului, cu siguranță nu se pot găsi în afara sursei 

originale care este Dumnezeu - caritate, revelat în Isus Cristos. Porunca iubirii, cea instituită și 

promulgată de Isus Cristos, își are izvorul în dragostea lui Dumnezeu, care justifică și dă adevăratul 

sens al dragostei creștine față de aproapele.  

  

 Sfântul Vincențiu de Paul este modelul de caritate ales ca studiu în această lucrare  și urmat 

în trăirea propriei vieți de credință,  nu doar pentru ce a făcut pentru cei mai săraci, dar mai ales 

motivul pentru care a făcut: dragostea lui Cristos. Henry Brémond descrie figura lui astfel:                   

"Nu a fost iubirea lui de oameni cea care l-a condus la sfințenie. A fost, în schimb, sfințenia ceea care 

l-a făcut cu adevărat model de caritate. Nu săracii l-au dăruit lui Dumnezeu, ci Dumnezeu l-a dăruit 

săracilor" 33. 

 

1.4.  Iubirea – Virtute teologică  

 Iubirea este virtutea teologală prin care îl iubim pe Dumnezeu mai presus de toate, pentru 

El însuși, și, pe aproapele nostru, ca pe noi înșine, din iubire față de Dumnezeu 34. 

" Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima, din tot sufletul tău și din tot 

cugetul tău. Aceasta este cea mai mare și cea dintâi poruncă."  (Mt  22, 37-38) 

 

 Practicarea tuturor virtuților este însuflețită și inspirată de iubire. Aceasta este "legătura 

desăvârșirii" (Col 3,14); ea este forma virtuților; le leagă și le orânduiește între ele; ea este izvorul și 

ținta practicării lor creștine 35. 

 Dumnezeu este iubire, la fel și omul , creat după chipul și asemănarea Sa este iubire; iar 

principiul iubirii are o deosebită importanță în procesul de desăvârșire, de transformare a omului vechi 

în omul nou, imagine vie a Tatălui ceresc. Astfel omul este creat pentru a iubi. Desăvârșirea este 

legată indisolubil de iubire, cea care dă viață credinței și sens speranței, și care, cu puterea Duhului 

Sfânt devine izvorul noii vieți din noi. 

                                                 
33 Cf. Henry BRÉMOND, Histoire littéraire du Sentiment Religieux en France, Paris 1923, Vol III, p. 219. 
34 CATEHISMUL BISERICII CATOLICE, nr. 1822. 
35 Ibid., nr. 1827. 
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 Omul este capabil de o iubire după modelul lui Cristos, o iubire superioară, bazată pe dăruire 

și spirit de sacrificiu. Pornind de la originea divină a omului putem afirma că idealul de viață uman 

este iubirea de Dumnezeu. Tocmai de aceea omul trebuie să experimenteze această iubire, iubire ce 

împlinește nevoia omului de a fi iubit și de a iubi și să trăiască această iubire în mod concret conform 

noutății evanghelice, care ne cere să îl iubim pe Dumnezeu și pe om deopotrivă, mai cu seamă să îl 

iubim pe om în Dumnezeu, renunțând astfel să iubim în mod pur omenesc, numai pe Dumnezeu sau 

numai pe om.  

 Desăvârșirea înseamnă astfel pentru om sfințirea sa, năzuința pentru a fi asemănător cu 

Dumnezeu "Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit" (Mt 5, 48). 

Vocația omului este să îl iubească pe aproapele său, pentru că fiecare om este imaginea lui Dumnezeu. 

Aproapele participă la raportul nostru cu Dumnezeu, este parte din el. Îl iubim pe Dumnezeu, iar dacă 

această iubire este autentică, în ea este inclus și celălalt, aproapele. Între iubirea de Dumnezeu și 

iubirea de aproapele este o legătură strânsă; dacă suntem împreună cu Dumnezeu, îl vom conduce la 

acesta și pe aproapele, din iubire față de Dumnezeu. Iubirea de aproapele nu este doar un drum spre 

desăvârșire, un drum de renunțare în favoarea aproapelui, ci este cea mai frumoasă manifestare socială 

a naturii noastre umane, deoarece oricine are milă, compasiune pentru aproapele său, simte greutățile 

acestuia ca și cum ar fi ale sale proprii.  

 Iubirea reprezintă participarea întregii ființe, nu este o reacție automată, ci o stare a voinței, 

a minții și a sentimentelor, o înfrângere a egoismului. Este rodul Duhului Sfânt, este o atitudine 

producătoare de schimbare,  producătoare de virtuți, transfigurare, depășind timpul, este însăși 

condiția veșniciei. Dumnezeu este iubire, dar și milostivire, îndurare, bucurie, lumină, pace. El dorește 

binele omului, spre deosebire de eros care urmărește doar binele propriu. Iubirea lui Dumnezeu își 

găsește plinătatea în iubirea față de aproapele, vorbind de iubirea divină vorbim de Dumnezeu însuși. 

 Omul este iubit de Dumnezeu, pentru că în om Dumnezeu se vede pe sine. Sădind viața în el, 

Dumnezeu îl cheamă să participe activ la viața care este în el, la caritate. Omul devine astfel obiectul 

iubirii lui Dumnezeu, imaginea Fiului său. Iubirea vine de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt și se 

dăruiește fiecăruia dintre noi. Ea este capacitatea omului de a iubi așa cum Dumnezeu iubește, și de 

a-i iubi pe ceilalți așa cum îi iubește Dumnezeu. Caritatea este, în noi, ceea ce iubirea este în 

Dumnezeu.  

 Prin credință oamenii ajung să îl cunoască pe Dumnezeu, prin speranță este cel mai vrednic 

de dorit, iar prin iubire ajung la comuniunea de viață suprafirească cu Dumnezeu. Morala creștină 
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consideră iubirea cea mai înaltă dintre virtuți. Dacă prin credință devenim creștini, numai pe calea 

iubirii ne manifestăm cu adevărat caracterul de creștini.  

Speranța și credința devin virtuți desăvârșite doar dacă sunt însuflețite de iubire: "Mergi și fă 

și tu la fel!" (Lc 10,37) spune Isus. Nu putem afirma că există, în Sfânta Scriptură, modele standard 

de "fapte bune", pe care fiecare creștin ar trebui să le săvârșească. Acestea derivă din voința lui 

Dumnezeu și ne sunt arătate de Isus Cristos. Motivația acțiunilor caritabile este de a manifesta față de 

aproapele milostivirea și iubirea lui Dumnezeu, și de a o face cunoscută prin intermediul oamenilor. 

Afecțiunea și dragostea pe care o manifestăm față de cei săraci, bătrâni, neajutorați, bolnavi nu este 

decât dragostea mântuitoare a lui Cristos "Adevăr vă spun: tot ce ați făcut unuia dintre frații mei cei 

mai mici, mie mi-ați făcut" (Mt 25,40). 

 

Iubirea care îl are ca temelie pe Isus Cristos este statornică și nepieritoare. Sfântul Paul spune 

"Iubirea nu încetează niciodată." (1 Cor 13,8). Iubirea este totul, este pecetea care autentifică toate 

valorile și virtuțile creștine. Iubirea de Dumnezeu se împlinește prin iubirea semenilor.  

"Să nu datorați nimic nimănui, decât să vă iubiți unii pe alții, pentru că cel care îl iubește 

pe altul a împlinit deja Legea ! ... Iubirea nu face nici un rău aproapelui. Așadar, 

plinătatea Legii este iubirea." (Rom 13, 8;10) 

 

Iubirea nu are limite, timpul și spațiul nu o pot îngrădi, atât prin prisma esenței ei dumnezeiești,  

cât și din pricina misiunii sale veșnice. Nu este ceva voluntar, este obligatorie prin raportarea ei la 

Cristos. Este o datorie care rămâne mereu prezentă. Prin intermediul iubirii  îl percepi pe aproapele 

ca pe un alt sine al tău, părtaș la necazurile lui, ca și cum ar fi ale tale. Iubirea face din noi toți un 

singur trup și din sufletele noastre vase ale Duhului Sfânt. "Mulțimea celor care au crezut era o 

singură inimă și un singur trup. Nici unul dintre ei nu spunea că ceea ce are este al său, ci toate le 

aveau în comun." (Fap 4,32) 

Să dăruiești pare un lucru dificil, dar iubirea îl face ușor. Sub chipul săracului găsim 

întotdeauna înfățișarea lui Cristos. Să nu privim la săracul care primește, ci la Dumnezeu care ne 

întoarce darul. Iubirea este calea mântuirii. Să umblăm așadar pe această cale, pentru a putea dobândi 

viața veșnică.  

 

" În seara vieții noastre vom fi judecați după iubire" – Sfântul Ioan al Crucii. 
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Capitolul II 

 Caritatea în viața Bisericii 
 

 

Virtute evanghelică, caritatea este centrul vieții creștine. Sursă a doctrinei, ea inspiră 

angajamentul social al Bisericii, progresiv dezvoltat  începând cu sfârșitul secolului XX 36. Biserica 

"coloana și temelia adevărului" (1Tim 4,12), de-a lungul celor două milenii, s-a implicat în trăirea 

vieții caritative, care rezumă doctrina și învățătura socială a Bisericii prin porunca iubirii 37.  

 Biserica trăiește în lume și face parte din ea. Ea "are datoria de a vesti întotdeauna și 

pretutindeni principiile morale, chiar și cele referitoare la ordinea socială, precum și să-și exprime 

părerea despre toate realitățile umane" 38. Contactul permanent cu societatea, influența culturii, a 

legilor, determină Biserica să se angajeze, prin misiunea sa evanghelizatoare, pentru apărarea dreptății 

după rolul, vocația și condiția sa. 

 Misiunea încredințată de Cristos Bisericii și a păstorilor ei este aceea de a vesti Evanghelia, o 

misiune esențial religioasă "nu este de ordin politic, economic sau social: scopul pe care i l-a fixat 

este de ordin religios." 39.  Biserica este privită din punctul de vedere al existenței ei în lume, al vieții 

și acțiunii sale împreună cu ea. Scopul ei este de a vesti mântuirea și răscumpărarea realizate de Isus 

Cristos: "Izvorând din iubirea Tatălui Veșnic, întemeiată în timp de Cristos Răscumpărătorul, 

adunată laolaltă în Duhul Sfânt " 40 . 

 Biserica instituită de Cristos pe acest pământ reprezintă "comunitate de credință, de speranță 

și de dragoste ... și, prin ea, revarsă asupra tuturor harul și adevărul" 41.  Ea "înconjoară cu dragostea 

sa pe toți cei apăsați de povara slăbiciunii umane; ba mai mult, ea recunoaște în săraci și suferinzi 

                                                 
36 Cf. René COSTE, Les dimensions sociales de la foi, Pour une théologie sociale, Paris : Cerf 2000, pp. 127-128. 
37 Pp. IOAN AL XXIII-LEA, Mater et magistra, nr. 6. Sfântul Părinte afirmă: "Această Biserică catolică, imitându-l și 

ascultându-l pe Cristos, de două mii de ani, a ținut foarte sus flacăra iubirii atât prin poruncile, cât și prin nenumăratele 

sale exemple. Această caritate, armonizând perceptele iubirii reciproce cu practicarea lor, redefinește într-un mod 

admirabil porunca acestui dublu dar care rezumă învățătura și acțiunea social a Bisericii". 
38 CODUL DE DREPT CANONIC, can. 747. 
39 CONCILIUL VATICAN II, Gaudium et spes, nr. 42. 
40 Ibid., nr. 40. 
41 CONCILIUL VATICAN II, Lumen gentium, nn. 8-9. 
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chipul Întemeietorului său sărac și suferind, își dă toată silința să înlăture mizeria lor și vrea să-l 

slujească pe Cristos în ei" 42. 

 Intervenția Bisericii în sectorul social este perfect legitimă, deoarece Biserica este învățătoare 

în ceea ce privește morala creștină: "Biserica merge împreună cu omenirea și împarte cu ea aceeași 

soartă de-a lungul istoriei. Luminează activitatea lor cu lumina Evangheliei, contribuind în acest mod 

la îndeplinirea planului divin al iubirii" 43. 

Implicarea Bisericii în domeniul social s-a dezvoltat fără întrerupere, încă din primele veacuri 

ale creștinismului. Impactul Evangheliei cu diferitele culturi, diferitele modele de societate, a 

determinat comunitățile creștine să se confrunte cu probleme ample legate de modul de percepție al 

vieții umane, și să adopte o poziție față de ideologiile și instituțiile pe care se construiește viața socială.  

 Pentru foarte mult timp, poziția Bisericii a avut un caracter incomplet și improvizat, în sensul 

că erau impuse de apariția unor situații specifice care necesitau un răspuns urgent, decât de elaborarea 

unor proiecte specifice. În epoca modernă, ca urmare a instaurării societății industriale, se impune o 

formulare mai atentă a magisteriului social, lucru care conduce la nașterea așa-zisei doctrine sociale 

a Bisericii. Biserica nu se mai mulțumește să ofere o platformă formală de valori și să înfrunte doar 

pe plan etic unele aspecte critice deosebite, dar produce un adevărat corpus  de principii doctrinale , 

orientări operative, care trebuie să lumineze comportamentul creștinilor și al comunităților creștine, 

în diferitele aspecte ale vieții sociale 44. 

 Angajamentul social al Bisericii depășește gestul unei solidarități naturale, care în numele 

justiției încearcă să revendice recunoașterea unui drept fundamentat pe legea simplei egalități dintre 

oameni, deoarece această egalitate este în fapt imposibilă, fiind mereu bazată pe împărțirea societății 

în "bogați" și "săraci" 45. 

Ioan Paul al II-lea în enciclica sa Solicitudo rei socialis  afirmă că "Biserica își împlinește 

misiunea de evanghelizare folosind ca instrument pentru atingerea acestui scop doctrina sa socială" 

aducându-și astfel contribuția la soluționarea problemei urgente a dezvoltării 46. 

                                                 
42 CONCILIUL VATICAN II, Lumen gentium, nn. 8-9. 
43 Pp. PAUL AL VI-LEA, Octogesima adveniens nr. 1. 
44 Cf. Aurel PERCĂ, "Aspecte etice ale doctrinei sociale a Biserici", în Dialog Teologic, nr.2/1998, Iași: Presa Bună,         

p. 111. 
45 Cf. Emil MORARU, "Le parole de l'Eglise sur la charité" în Caietele Institutului Catolic, București : ARCB 2005,         

p. 119. 
46 Pp. IOAN PAUL AL II-LEA, Solicitudo rei socialis, nr. 41. 
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   Compendiul de doctrină socială a Bisericii schițează un cadrul unitar al învățăturii sociale 

catolice și prezintă "într-o formă completă și sistematică, deși într-o manieră sintetică, învățătura 

socială, care este rodul reflecției înțelepte magisteriale și expresia angajării constante a Bisericii în 

fidelitatea față de harul răscumpărător al lui Cristos și în grija plină de iubire față de destinele 

umanității" 47. 

 Răspândirea doctrinei sociale face parte din misiunea de evanghelizare a Bisericii în domeniul 

social, având drept scop de a călăuzi comportamentul persoanelor, de unde derivă "angajarea pentru 

dreptate", în funcție de fiecare persoană, de chemare și de împrejurări 48. 

  

 2.1.  Caritatea în primele enciclice sociale 

 Mulți Pontifi în învățăturile și enciclicele lor sociale tratează noțiunea de caritate. Ultimii zece 

papi, de la Leon al XIII-lea (1878-1903) la Benedict al XVI-lea (2005-2013), au marcat istoria, fiecare 

în felul său, traversând perioade dificile sau inițiind diverse direcții 49.   

Într-o perioadă de mari transformări sociale, apare la 15 mai 1891 enciclica Papei Leon al 

XIII-lea Rereum Novarum, fundamentul tuturor învățăturilor sociale ale Bisericii. Ea tratează 

problemele economice-sociale ale timpului, dar mai ales "problema muncitorească", în special 

acțiunea catolică din domeniul social.  

Leon al XIII-lea, și Biserica odată cu el, precum și societatea civilă aveau să se confrunte cu 

o lume sfâșiată de un conflict violent și inuman,  lipsit de orice urmă de reguli. Este vorba înainte de 

toate, de conflictul dintre capital și muncă, sau așa cum îl numește enciclica problema muncitorească, 

conflictul dintre opulență și supraviețuire. Astfel Leon al XIII-lea actualizează principiile învățăturii 

sociale a Bisericii, aplicând iubirea lui Cristos și credința creștină la noua condiție a vieții umane 50. 

                                                 
47 CONSILIUL PONTIFICAL PENTRU DREPTATE ȘI PACE,Compendiu de doctrină socială a Bisericii, nr. 8. 
48 Pp. IOAN PAUL AL II-LEA, Solicitudo rei socialis, nr. 41. 
49 Cf. Theresa MAY, CRONOLOGIE: Ultimii zece papi și moștenirea lor, Mediafax,  în  

http://www.mediafax.ro/externe/cronologie-ultimii-zece-papi-si-mostenirea-lor-10665119.  
50 Pp. LEON AL XIII-LEA, Rerum novarum, nr. 22. 

http://www.mediafax.ro/externe/cronologie-ultimii-zece-papi-si-mostenirea-lor-10665119
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"Biserica condusă de învățătura și exemplul lui Cristos, tinde spre cele înalte, adică să apropie cel 

mai posibil cele două clase și să le facă prietene" 51 

 El vorbește despre caritate ca regină și stăpână a tuturor virtuților, de la care așteptăm 

mântuirea: 

 "Mântuirea dorită trebuie să fie rodul principal al răspândirii carității; înțelegând 

acea caritate creștină care cuprinde în ea toată Evanghelia și care, e întotdeauna gata 

să se sacrifice pentru aproapele, este cel mai sigur antidot împotriva orgoliului și 

egoismului" 52. 

În fața dramelor clasei proletare Biserica este indignată și insistă pe bună dreptate asupra 

primatului valorilor morale care trebuie ocrotite, și propune filosofia creștină întemeiată pe revelație 

și pe dreptul natural, dar îi scapă încă importanța pe care o dobândește analiza sociologică și științifică 

pentru o cunoaștere mai adecvată  a problemelor sociale; le amintește dur bogaților de obligația de 

caritate față de cei săraci, încă lipsește conștiința naturi structurale a "problemei muncitorești", a cărei 

soluții presupune o corectare profundă a modelului de producere și distribuire a bogăției 53. 

Discursul social și preocupările Bisericii începute de Leon al XIII-lea rămân deschise. Biserica 

se preocupă în continuare de problemele lumii muncitorești, însă îi lipsește interesul unei viziuni 

globale asupra noii societăți care se naște 54. 

Cu papa Leon al XIII-lea apare problema legăturii dintre caritate și dreptate. Enciclica Rereum 

Novarum  este Magna Charta a doctrinei sociale a Bisericii, începe cu încadrarea istorică a problemei 

muncitorilor și-i precizează urgența (1-2), examinează critic și respinge soluția socialistă (3-7), 

prezintă soluția catolică desfășurând gradual opera Bisericii (8-11), a Statului (12-190, și a diferitelor 

categorii de muncă (20-23). Privitor la Biserică: apără dreptul și datoria ei de a proclama principiul 

dreptății și al carității , în rezolvarea chestiunii muncitorești 55. 

                                                 
51 Pp. LEON AL XIII-LEA, Rerum novarum., nr. 18. 
52 Ibid.,, nr. 45. 
53 Cf. Bartolomeo SORGE, Introducere în doctrina socială a Bisericii, Iași: Sapientia 2010, p. 33. 
54 Cf. S.ZANINELLI, Dizionario di dottrina sociale della Chiesa. Scienze sociali e Magistero, Milano: Vita e pensiero 

2004, p. 63. 
55 Cf. Eduard FERENȚ, Biserică, ce simți despre taina ființei tale?, Iași: Sapientia 2004, p. 270. 
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Odată cu revoluția rusă, din octombrie 1917, ideologia marxistă nu mai rămâne doar o 

elaborare teoretică și se traduce în mod concret, în sistem politic și economic, devine socialism real, 

comunism. Ciocnirea acesteia cu Biserica devine imediat violentă. Comunismul se prezintă, în teorie 

și în practică, dușmanul religiei "Religia este opiul poporului. Religia este un fel de rachiu spiritual, 

în care sclavii capitalului își îneacă personalitatea umană și revendicările unei vieți într-un fel demne 

de oameni" 56. 

Peste tot unde comunismul ajunge la putere, în Occident își fac apariția numeroase partide 

comuniste naționale, adesea religia este interzisă în mod violent, recurgându-se adesea la instrumente 

administrative care să-i facă existența dificilă și imposibilă.  

Pontificatul lui Pius al XI-lea, care se întinde de la primul război mondial până la începerea 

celui de al doilea, este marcat de mari probleme: pe de o parte redresarea internațională și tulburările 

interne ale tuturor are loc în perioada marii crize economice; iar în ultima parte va vedea căderea 

democrațiilor occidentale, afirmarea dictaturilor în lume, instaurarea comunismului în unele țări 

europene 57. 

Enciclica Quadragesimo Anno, apărută în ajunul celei de-a patruzeci aniversări a enciclicei 

Rereum Novarum, demonstrează  intervențiile deosebite ale acesteia la elaborarea învățăturii sociale 

a Bisericii. Problema socială este mult schimbată față de cea a predecesorului său, confruntarea nu 

mai este între două clase cu ideologii abstracte, ci între două modele de stat național, care s-au născut 

din acele ideologii.  

Pius al XI-lea afirmă următoarele: "trebuie să  se ia ca și norme supreme dreptatea și caritatea 

socială" 58. "Cu privire la caritatea socială, ea trebuie să fie sufletul acestei ordini pe care puterile 

politice trebuie să o folosească, să o protejeze și să o apere cu eficacitate" 59. Deși socialismul 

moderat, afirmă Sfântul Părinte, conține unele părți de adevăr nu trebuie să ne lăsăm înșelați "Nimeni 

nu poate să fie în același timp bun catolic și adevărat socialist" 60. 

                                                 
56 Cf. Bartolomeo SORGE, op.cit., p.35. 
57 Cf. Isidor MĂRTINCĂ, Doctrina socială a Bisericii, București: Universitatea din București, p. 187. 
58 Pp. PIUS AL XI-LEA, Quadragesimo anno, nr. 149. 
59 Ibid., nr. 149. 
60 Ibid., nr. 130. 
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Cu enciclica Divini Redemptoris, apărută în martie 1937, referitoare la comunismul ateu și la 

doctrina creștină, Pius al XI-lea critică în mod sistematic comunismul, și indică reînnoirea vieții 

creștine , practicarea carității evanghelice, împlinirea datoriilor privind dreptatea în vederea binelui 

comun, pentru remedierea relelor produse de comunism 61. 

 Papa subliniază că dreptatea nu trebuie separată de caritate, caritatea trebuie să își recapete 

valoare în mesajul lui Cristos, iar restaurarea societăților să se facă în pacea lui Cristos. "Constatăm 

cu durere nu numai ca dreptatea nu este suficient respectată, dar porunca iubirii rămâne neînțeleasă 

și nu este trăită în viața cotidiană" 62. 

"Pius al XI-lea a simțit datoria și responsabilitatea de a promova o conștiință mai înaltă, o 

interpretare mai exactă și o aplicare mai urgentă a legii morale menite să reglementeze raporturile 

umane, cu scopul de a depăși conflictul dintre clase și de a ajunge la o nouă ordine socială bazată 

pe dreptate și caritate" 63. 

Papa Pius al XII-lea, urmând învățăturile predecesorului său,  în enciclica sa Summi 

Pontificatus denunță grava eroare de a disocia dreptatea de caritate "prima dintre aceste erori 

periculoase, în mod larg răspândite astăzi, este uitarea acestei legi de solidaritate umană și de 

caritate" 64. 

Una dintre caracteristicile intervențiilor lui Pius al XII-lea constă în accentuarea raportului 

dintre morală și drept. Papa insistă asupra noțiunii de drept natural, ca suflet al ordinii ce trebuie 

instaurată la nivel național și internațional. Prin sensibilitatea și inteligența sa, cu care a înțeles 

semnele timpului, Pius al XII-lea se poate considera precursorul Conciliului al II-lea din Vatican și al 

învățăturii sociale a papilor care i-au urmat 65. În 1958, Papei Pius al XII-lea îi succede Papa  Ioan al 

XXIII-lea,  problema socială se schimbă încă o dată foarte profund. Este în discuție echilibrul 

omenirii: între Nordul bogat și Sudul sărac, țările mari în curs de dezvoltare din America Latină, Asia 

                                                 
61 CONSILIUL PONTIFICAL PENTRU DREPTATE ȘI PACE, Compendiu de doctrină socială a Bisericii, nr. 92.  
62 Pp. PIUS AL XI-LEA, Divini redemptoris, nr. 47. 
63 Cf. Emil DUMEA, "Centesimus annus" în Dialog Teologic  nr.2/1998, Iași: Presa Bună, p. 90. 
64 Cf. E.MONGOLIANO, Tutte le encicliche dei Summi Pontifici, Editore dall'Oglio 1959, p. 1135. 
65 CONSILIUL PONTIFICAL PENTRU DREPTATE ȘI PACE, Compendiu de doctrină socială a Bisericii, nr. 93. 
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și Africa cer dezvoltare și dreptate. Dacă se dorește pacea se impune o nouă ordine mondială: 

economică, juridică și politică 66. 

Domeniul social este îmbogățit de învățătura a două enciclice ale Papei: Mater et Magistra și 

Pacem in terris. Cuvintele cheie ale enciclicei Mater et Magistra sunt comunitate și socializare: 

"Biserica este chemată să colaboreze cu toți oamenii pentru a construi o comunitate autentică în 

adevăr, dreptate și iubire" 67, iar enciclica Pacem in terris a fost un far de speranță pentru oameni în 

zilele Războiului Rece. Papa afirmă că adevărata pace cere "deplin respect față de ordinea stabilită 

de Dumnezeu" 68.        

Adevărul, dreptatea, iubirea și libertatea sunt adevărații stâlpi de susținere ai unei societăți 

pașnice. Legătura unității dintre oameni este bazată pe respectarea demnității persoanei și binele      

păcii 69. 

 

 2.2. Caritatea după Conciliul Vatican II 

"Sub lumina lui Cristos, Chipul Nevăzutului Dumnezeu, Întâiul-născut mai înainte de toată 

făptura, Conciliul își propune să se adreseze tuturor pentru a desluși misterul omului și a colabora 

la găsirea unei soluții pentru principalele probleme ale timpului nostru" 70. 

 Conciliul își îndreaptă atenția asupra întregii familii umane "cu toate realitățile în mijlocul 

cărora trăiește" și care "conform credinței creștinilor, este creată și păstrată de iubirea Creatorului" 

71. Totuși "Biserica afirmă că mai adânc decât toate schimbările există multe lucruri care nu se 

schimbă și care își au temeiul ultim în Cristos, care este același ieri, astăzi și în veac" 72. 

                                                 
66 Cf. Bartolomeo SORGE, op. cit., p. 4. 
67 CONSILIUL PONTIFICAL PENTRU DREPTATE ȘI PACE, Compendiu de doctrină socială a Bisericii, nr. 94. 
68 Pp. IOAN AL XXIII-LEA, Pacem in terris, nr. 41. 
69 Cf. Ernesto BALDUCCI, Papa Giovanni, Firenze: Vallecchi, 1964, pp. 74-75. 
70 CONCILIUL VATICAN II, Gaudium et spes, nr. 10. 
71 Ibid., nr. 2. 
72 Ibid., nr. 9. 
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 Odată cu Suveranii Pontifi Paul al VI-lea și Ioan Paul al II-lea se vorbește despre "civilizația 

iubirii" 73, cuvântul caritate dobândind semnificații multiple. "Caritatea trebuie, astăzi, să își asume 

locul care i se cuvine de drept pe scara valorilor religioase și morale, și nu doar în teorie ci și în 

practica vieții creștine" 74. 

 Într-o lume în plină schimbare, putem spune că discursul despre caritate se modifică profund, 

căpătând nuanțe și accente noi; devenind în același timp mai social. "Caritatea este cheia pentru tot. 

Ea stabilește toate drepturile. Nu există nimic ce nu poate realiza caritatea. Caritatea "acoperă totul, 

crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul" (1Cor 13,7) 75. 

Ioan Paul al II-lea subliniază foarte bine aspectul de continuitate în Biserică al carității, ceea 

ce el numește opțiunea preferențială pentru săraci 76, ca formă specială și prioritară în practicarea 

carității creștine 77.  

 Iubirea Bisericii față de cei săraci (...) face parte din tradiția ei statornică. Ea se inspiră din 

Evanghelia Fericirilor (Lc 6,20-22), din sărăcia lui Isus (Mt 8,20) şi din atenția lui față de cei săraci (Mc 

12,41). Iubirea față de cei săraci este chiar unul dintre motivele îndatoririi de a munci, pentru a "putea 

face binele ajutându-i pe cei lipsiți" (Ef 4, 28). Nu se extinde numai la sărăcia materială, ci şi la 

numeroasele forme de sărăcie culturală şi religioasă 78 . 

 În discursul Bisericii problema carității rămâne legată de limbajul folosit: "Biserica săracă" sau 

"Biserica săracilor" și lupta Bisericii împotriva sărăciei în numele carității 79. Practicarea tuturor 

virtuților este însuflețită şi inspirată de iubire. Aceasta este "legătura desăvârșirii" (Col 3, 14); ea este 

forma virtuților; le leagă şi le orânduiește între ele; ea este izvorul şi ținta practicării lor creștine. 

Dragostea garantează şi purifică în noi capacitatea umană de a iubi; o ridică la perfecțiunea supranaturală 

a iubirii divine. Practicarea vieții morale însuflețite de iubire îi dă creștinului libertatea spirituală a fiilor 

lui Dumnezeu. El nu mai stă în faţa lui Dumnezeu ca un sclav, stăpânit de frica servilă, nici ca un 

                                                 
73 Pp. PAUL AL VI-LEA folosește pentru prima data noțiunea de "civilizația iubirii" în omilia de la închiderea Anului 

Sfânt 24/12/1975. 
74 Pp. PAUL AL VI-LEA, Ecclesiam suam, nr. 56. 
75 Ibid.,  nr. 54. 
76 Pp. IOAN PAUL AL II-LEA, "Discurs către cardinali și curie", în  Documentation Catholique, 3 februarie 1985,      nr. 

889, p. 170. 
77 Pp. IOAN PAUL AL II-LEA, Centesimus annus, nr. 57. 
78 CATEHISMUL BISERICII CATOLICE, nr. 2444. 
79 Cf. Emil MORARU, art. cit., p. 125. 
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mercenar în căutarea plății, ci ca un fiu care răspunde la iubirea "Celui care ne-a iubit mai întâi"(1In 4, 

19) 80.  

 Constituția pastorală privind Biserica în lumea contemporană, Gaudium et Spes, precizează că 

"ordinea socială și progresul ei trebuie să aibă în vedere întotdeauna binele persoanelor, de vreme ce 

ordinea lucrurilor trebuie să fie subordonată ordinii persoanelor și nu invers" 81; "Această ordine 

trebuie să se dezvolte neîncetat, să fie întemeiată pe adevăr, clădită în dreptate, însuflețită de          

iubire" 82.   

 În enciclica Sollicitudo rei Socialis, papa Ioan Paul al II-lea subliniază rolul central al 

solidarității, recunoscută ca una dintre virtuțile fundamentale ale vieții.  

 Solidaritatea este o virtute morală pe care orice om o poate dobândi în timp, în vreme ce caritatea 

este o virtute teologică, pe care doar unele suflete aflate în stare de har o posedă. Prima este firească, 

naturală; în timp ce a doua este supranaturală, izvorând direct din dragostea pentru Dumnezeu. În viața 

socială ea reprezintă o forță, un factor  de progres pentru punerea în aplicare a justiției și edificarea păcii. 

Din punct de vedere moral, solidaritatea reprezintă o virtute mai mult decât necesară, o obligație care 

rezultă din însăși natura omului  introdus într-o comunitate socială-umană 83. 

 Caritatea merge dincolo de dreptate, pentru că este o invitație de a trece de la simpla echitate la 

ordinea iubirii și a dăruirii de sine, astfel încât legăturile dintre oameni se bazează pe respectul față de 

celălalt, pe recunoștință și fraternitate, care constituie fundamentul esențial al vieții sociale 84. 

 Cu ocazia centenarului primei sale enciclice sociale Papa Ioan al II-lea exprimă foarte clar ce 

este caritatea, în opoziție cu mulțumirea de sine "trebuie să abandonăm mentalitatea care îi consideră 

pe săraci, persoane și popoare, ca pe o povară, ca pe niște intruși supărători care pretind să consume 

ceea ce au produs alții. Cei săraci își revendică dreptul de a avea partea lor de bunuri materiale și de 

a-și utiliza cu profit capacitatea lor de muncă, în scopul de a crea o lume mai bună și mai prosperă 

pentru toți" 85. 

                                                 
80 CATEHISMUL BISERICII CATOLICE, nn. 1827-1828. 
81 CONCILIUL VATICAN II, Gaudium et spes, nr. 26. 
82 Ibid.,  nr. 26. 
83 Cf. Emil MORARU, art. cit., p. 127. 
84 Ibid., pp. 129-130. 
85 Pp. IOAN PAUL AL II-LEA, Centesimus annus, nr. 28. 
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 Conciliul Vatican II ne reamintește că atât din punct de vedere creștin cât și social, toți oamenii 

sunt de  "aceeași parte", adică toți împreună cu Dumnezeu. El  este cel care-i unește printr-o iubire 

caritativă, ce se jertfește din interior pentru ceilalți.  

 

2.3. Biserica și evanghelizarea celor săraci 

Biserica conștientă de darurile sublime cu care a înzestrat-o Dumnezeu, printre care și 

caritatea, vestește Evanghelia nu doar prin cuvântul predicii, ci și prin comuniunea fraternă și prin 

faptele bune ale tuturor membrilor săi 86. Prin intermediul operelor de caritate, omul urmează cu 

fidelitate voința lui Cristos, Învățătorul său, "Căci v-am dat exemplu ca şi voi să faceți așa cum v-am 

făcut eu" (In 13, 15), iar pe de altă parte participă la misiunea Bisericii de vestire a Evangheliei.  

Credința este fundamentul vieții creștinului, deoarece aceasta stă la baza tuturor motivațiilor 

și faptelor sale. Faptele decurg din convingerile interioare ale omului, acestea la rândul lor determină 

voința, o motivează și o amplifică. Mântuirea lui Cristos se adresează oricărui tip de sărăcie, materială, 

morală spirituală și se îndreaptă către toți cei care au nevoie să fie ajutați și apărați. Mântuirea creștină 

este o mântuire integrală, tocmai de aceea toți au nevoie de ea. 

Din punct de vedere social oamenii pot fi împărțiți în săraci și bogați, atât în interiorul cât și 

în afara Bisericii. Aceasta se preocupă atât de mântuirea celor săraci, adică a celor aflați în nevoie, în 

lipsa bunurilor materiale și spirituale și a condițiilor care afectează în mare măsură demnitatea lor 87; 

dar și de mântuirea celor bogați amintindu-le de pericolul bogățiilor și cel al decăderii spirituale.  

Conform Bibliei cei săraci nu sunt cei "săraci cu duhul", ci cei slabi, oprimați, nevoiașii, cei 

de la periferie, văduva, orfanul, străinul.  Încă din cele mai vechi timpuri sărăcia materială era 

considerată ca un rău, împotriva căruia trebuia să se lupte. În Vechiul Testament sărăcia era o formă 

de manifestare a răului, o încercare, ce trebuie îndepărtat cu ajutor fratern, nicidecum o îndepărtare 

voluntară de bunurile materiale. În Noul Testament este aproximativ la fel, doar că termenul sărac , 

                                                 
86 DIECEZA DE IAȘI, "Biserica, Noul Popor al lui Dumnezeu, este trimisă în misiune la oamenii de astăzi" în Cartea  

Sinodală , Iași: Sapientia 2005, 395 §1. 
87 Ibid., 
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folosit de mai multe ori în Evanghelii, se referă la cei lipsiți de bunuri materiale. Totuși, există pasaje, 

unde este prezentată ca model de viață obligatorie pentru primii creștini. 

Prima fericire din predica de pe munte a lui Isus "Fericiți cei săraci..." îi prezintă pe cei săraci 

ca fericiți, ca deținători ai împărăției cerurilor (Lc 6,20). Aici, termenul săraci este folosit corect, 

pentru cei flămânzi, pentru cei care plâng, pentru cei ocărâți, pentru care vestea mântuirii înseamnă 

sfârșitul suferințelor lor.  

Împărăția lui Dumnezeu este o împărăție de dreptate, a unei dreptăți în slujba iubirii, a iubirii 

față de cei care au cea mai mare nevoie de ajutor. Evangheliile și Scriptura nu vor să ne arate un ideal 

de sărăcie, ci doresc să prezinte idealul de caritate, prin care creștinii își pot manifesta iubirea față de 

aproapele; și chiar dacă aici pe pământ nu poate exista dreptatea perfectă, sărăcia poate fi combătută 

și îndepărtată 88. 

Biserica, urmând exemplul întemeietorului ei, Cristos; își îndeplinește misiunea cu o atenție 

prioritară și deosebită față de cei săraci. Isus Cristos i-a ales pe cei săraci, bolnavi ca primii destinatari 

ai mesajului său mântuitor. În Constituția dogmatică despre Biserică Lumen Gentium, Conciliul 

Vatican II declară: "Cristos a fost trimis de Tatăl "pentru a aduce Vestea cea Bună 

săracilor"..."pentru a vindeca pe cei cu inima zdrobită". La fel și Biserica înconjoară cu dragostea 

sa pe toți cei apăsați de povara slăbiciunii umane, ba mai mult, ea recunoaște în săraci și suferinzi 

chipul Întemeietorului său sărac și suferind, își dă toată silința să înlăture mizeria lor și vrea să-L 

slujească pe Cristos în ei" 89. 

"În virtutea Botezului, credincioșii laici sunt protagoniști în vestirea Evangheliei şi 

promovarea umană", afirma Papa Francisc într-un mesaj trimis participanților la simpozionul 

Asociațiilor laicale bisericeşti şi de inspirație creștină, Protagonismul laicilor – subliniază Papa 

Francisc  – este "un element fundamental care face parte din învățăturile Conciliului Vatican II". 

Devenit mădular al Bisericii, fiecare creștin "este în mod nedespărțit discipol şi misionar. Trebuie să 

pornim din nou de la această rădăcină comună pentru noi toţi, fii ai maicii Biserici" 90. 

                                                 
88 http://www.ercis.ro/cateheza/sinodteme.asp?id=125.  
89 CONCILIUL VATICAN II, Lumen gentium, nr. 8. 
90 Pp. FRANCISC, Evangelii gaudium, nr. 120. 

http://www.ercis.ro/cateheza/sinodteme.asp?id=125
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 Papa Francisc  îi îndeamnă pe toți "să folosească în mod frecvent Compendiul de Doctrină 

Socială a Bisericii, un instrument complet şi prețios. Cu ajutorul acestei busole vă încurajez să lucrați 

pentru incluziunea socială a celor săraci, având mereu față de ei o atenție religioasă şi spirituală 

prioritară" 91. 

A crede în caritate trezește caritate ! este Mesajul Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea 

pentru Postul Mare 2013, o meditație deosebit de valoroasă asupra raportului dintre credință, rod al 

acțiunii Duhului Sfânt și caritate,; drum de dăruire față de Dumnezeu și față de ceilalți.   

Creștinul este o persoană cucerită de iubirea lui Cristos, și mișcat de această iubire "Caritas 

Christi urget nos" (2 Cor 5,14), este deschis în mod concret la iubirea față de  aproapele 92. Credința 

înseamnă a cunoaște adevărul și a adera la el, caritatea înseamnă "a umbla în adevăr "; cu credința se 

intră în prietenia cu Dumnezeu, iar prin caritate se trăiește și se cultivă această prietenie.  

Revărsând în noi caritatea, Duhul Sfânt ne face părtași de dăruirea proprie a lui Cristos: filială 

față de Dumnezeu și fraternă față de orice om " dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile 

noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat" 93. 

 

2.4. Caritatea în Enciclicele Papei Benedict al XVI- lea  

 Sfântul Părinte Papă Emerit Benedict al XVI-lea a scris trei enciclice, în care a tratat cele trei 

mari virtuți teologale: credința, speranța și caritatea; având în vedere problemele teologice și sociale 

actuale. În mod special atenția lui s-a concentrat asupra iubirii, ca punct de plecare și realitate de bază 

în analiza sa teologică. A adus, de asemeni, o contribuție deosebit de importantă la doctrina socială, 

cu cele două enciclice Deus Caritas est și Caritas in Veritate, încercând să interpreteze învățăturile 

Conciliului Vatican II, în lumina evenimentelor recente. 

 

                                                 
91 Pp. FRANCISC, Evangelii gaudium, nr. 200. 
92 Pp. BENEDICT AL XVI-LEA, Mesajul Sfântului Părinte Pentru Postul Mare 2013, Acesta spune: "A crede în caritate 

trezește caritate" în http://www.magisteriu.ro/mesaj-cu-ocazia-postului-mare-2013.  
93 Ibid., 

http://www.magisteriu.ro/mesaj-cu-ocazia-postului-mare-2013
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2.4.1. Deus Caritas Est (Dumnezeu este iubire) 

Tema centrală este iubirea, toată - inclusiv cea sexuală, ca dar al lui Dumnezeu. Nu este o 

noutate, dar modul de abordare și contextul în care este scrisă enciclica o face deosebit de atractivă și 

inovatoare. Enciclica este structurată în două părți: prima este o reflecție teologică și spirituală asupra 

iubirii; iar a doua vorbește despre activitatea caritativă a Bisericii, în calitate de comunitate de iubire. 

Ambele aspecte trebuie privite ca fiind doar unul.  

"Termenul "iubire" a devenit astăzi unul dintre cuvintele cele mai folosite și, de 

asemenea, unul dintre cele mai degradate, un cuvânt căruia noi îi dăm înțelesuri 

complet diferite" 94.  

  

 Mesajul primei părți este că erosul, iubirea umană carnală, cere o împlinire ce nu se poate 

realiza decât prin "purificări și maturizări, care și ele trec pe calea renunțării" 95. Papa afirmă că 

acesta, erosul,  "nu se naște din gândire și din voință, ci care, ca să spunem așa, se impune ființei 

umane" 96. Fenomenul erotic comportă și o ambiguitate esențială: pe de o parte, îl face pe om să treacă 

dincolo de limita existenței lui, ajutându-l să experimenteze aceea fericire spre care tinde ființa 

noastră întreagă 97, iar pe de altă parte, atunci când iese de sub controlul rațiunii, devine un fenomen 

greu de interpretat și expus devierilor ce ofensează demnitatea umană 98. 

 În această primă parte enciclică subliniază strânsa legătură dintre eros și agape. Eros-ul 

poate fi atribuit și el lui Dumnezeu, "El iubește și iubirea sa poate fi calificată fără nici o îndoială ca 

eros, care este totodată și în mod total agape" 99, în măsura în care nu se referă la iubirea creatoare, 

ci la iubirea salvifică, cea care l-a făcut pe Dumnezeu să încheie un legământ cu poporul ales 100, iar 

acest eros interpelând libertatea omului pretinde un răspuns din partea acestuia.  

 Legea fundamentală a vieții umane este iubirea agape, a cărei esență este dăruirea de sine. 

"Iubirea crește prin iubire. Iubirea este "divină" pentru că vine de la Dumnezeu și pentru că ne unește 

                                                 
94 Pp. BENEDICT AL XVI-LEA, Deus caritas est, nr. 2. 
95 Ibid., nr. 5. 
96 Ibid., nr. 3. 
97 Pp. BENEDICT AL XVI-LEA, Deus caritas est, nr. 4. 
98 Cf. Wilhelm DANCĂ, "Benedict al XVI-lea și iubirea. Eros, agape și philia în enciclica Deus caritas est", în Dialog 

Teologic nr.20/2007, Iași: Presa Bună, pp.160-161. 
99 Pp. BENEDICT AL XVI-LEA, Deus caritas est, nr. 9. 
100 Cf. Wilhelm DANCĂ, art. cit., p. 180. 
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cu Dumnezeu, și, prin acest proces de unire, ne transformă într-un "noi", care trece dincolo de 

diviziunile noastre și ne face să devenim una, până când, la sfârșit, Dumnezeu va fi "totul în toți" 

(1Cor 15,28)" 101. 

 Prima parte răspunde la câteva întrebări esențiale: Poate fi iubit Dumnezeu cu adevărat? De 

asemenea: iubirea poate să fie impusă? Putem cu adevărat să-l iubim pe "aproapele", care ne este 

străin sau chiar antipatic? Este un sentiment pe care îl avem sau nu îl avem? 

 În partea a doua se vorbește despre iubire, ca iubire comunitară a Bisericii față de toţi cei 

care suferă cu trupul sau cu sufletul şi au nevoie de darul iubirii. Aici se prezintă toate răspunsurile la 

două întrebări: Biserica nu poate lăsa această slujire altor organizații filantropice? Nu ar trebui să se 

tindă mai degrabă spre o ordine a dreptății în care nu mai există nevoiași şi din această cauză dragostea 

devine superficială? 

 Suveranul Pontif, în a doua parte a enciclicei, se folosește, după cum se pare, de anumite 

materiale elaborate în timpul pontificatului său de către Ioan Paul al II-lea, pentru pregătirea unui 

proiect referitor la activitatea caritativă a Bisericii. Benedict al XVI-lea, precizează că organizațiile 

de caritate sunt la fel de esențiale pentru Biserică precum doctrina credinței și celebrarea 

sacramentelor.  

"Natura profundă a Bisericii se exprimă într-o întreită datorie: vestirea cuvântului lui 

Dumnezeu, celebrarea sacramentelor și slujirea carității. Aceste trei datorii se 

interpelează reciproc și nu se pot separa una de alta" 102. 

  

 Biserica trebuie să lucreze pentru dreptate socială  și nu poate să neglijeze apropierea de cei 

aflați în nevoie sau de organizațiile de caritate. Ea trebuie să caute și să slujească omul                

"Păstrând această universalitate a poruncii iubirii, există însă o exigență specific eclezială – aceea 

potrivit căreia, chiar în Biserică, în calitate de familie, nici un membru nu trebuie să sufere pentru 

că se află în nevoi. Cuvintele Scrisorii către Galateni sunt în sensul acesta: "Așadar, acum, cât avem 

timp, să facem bine tuturor și mai ales celor de aceeași credință" (Gal 6,10) " 103. 

 Benedict al XVI-lea subliniază, că scopul politicii este fără îndoială să creeze ordine doar în 

societate, unde fiecăruia în parte i se recunosc propriile drepturi și unde nimeni nu suferă din cauza 

sărăciei. Adevăratul scop real al acțiunii politice este promovarea dreptății, dar fără pace nu poate 

                                                 
101 Pp. BENEDICT AL XVI-LEA, Deus caritas est, nr. 18. 
102 Pp. BENEDICT AL XVI-LEA, Deus caritas est, nr. 25. 
103 Ibid., 
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exista nici o dreptate. Însăși prin natura sa Biserica nu face politică, respectă autonomia statului și a 

instituțiilor sale. Politica se adresează tuturor, chiar și credincioșilor, care trebuie să își îndeplinească 

îndatoririle și se bucură de asemeni de toate drepturile.  

 În practică, și în ceea ce privește exercitarea dreptății,  rațiunea este orbită de interese și 

voința de putere. Credința servește, tocmai pentru a purifica rațiunea, pentru a putea vedea și decide 

adevărul în mod corect. Tocmai de aceea, este datoria Bisericii de a purifica rațiunea și de a consolida 

voința de a face binele. Astfel, fără a face politică, Biserica participă cu devotament și implicare în 

lupta pentru dreptate.  

" Credința sprijină rațiunea să-și împlinească mai bine datoria sa și să vadă mai bine 

ceea ce îi este specific... Vrea să contribuie pur și simplu la purificarea rațiunii și să 

ajute pentru a face în așa fel încât ceea ce este drept să poată fi aici și acum recunoscut 

și apoi pus și în practică" 104. 

"Societatea dreaptă nu poate să fie opera Bisericii, ci trebuie să fie realizată prin politică. Cu 

toate acestea, Biserica se implică în mod profund în favoarea dreptății, lucrând pentru deschiderea 

inteligenței și a voinței la exigențele binelui" 105. 

Mai mult decât de dreptate, omul va avea nevoie întotdeauna de iubire, singura capabilă să 

însuflețească dreptatea. Într-o lume profund rănită, ca cea în care trăim noi astăzi, avem nevoie de 

mărturia iubirii creștine, inspirată de credință. În lumea aceasta, de cele mai multe ori întunecată, 

trebuie să strălucească iubirea și lumina lui Cristos.  

"Iubirea – caritas – va fi întotdeauna necesară, chiar și în societatea cea mai dreaptă. 

Nu există nici un fel de ordine dreaptă a statului care să zădărnicească slujirea iubirii. 

Acela care vrea să se elibereze de iubire să se pregătească să se elibereze de omul ca 

atare" 106. 

Biserica trebuie să practice iubirea față de aproapele ca o comunitate, în caz contrar îl prezintă 

pe Dumnezeul iubirii în mod incomplet și insuficient. Este foarte important, în același timp, activitatea 

                                                 
104 Pp. BENEDICT AL XVI-LEA, Deus caritas est, nr. 28. 
105 Ibid., nr. 25. 
106 Ibid., nr. 28. 
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caritativă a Bisericii trebuie să își păstreze splendoarea și să nu devină o simplă formă de asistență 

socială 107.  

Caritatea creștină este, înainte de toate, răspunsul la nevoile imediate: hrană pentru cel 

flămând, haine pentru cei goi, grija pentru cei bolnavi, vizitarea celor singuri sau a celor aflați în 

închisoare, etc.  

În ceea ce privește modelul de a trăi caritatea creștină îl găsim la sfinți, în mod special și 

particular la Sfânta Fecioară Maria: voia ei este voința Domnului. Toți suntem chemați, asemenea ei, 

să iubim ceea ce iubește Dumnezeu " Iubirea devine grija față de altul și pentru altul. Nu se mai caută 

pe sine însăși, dimpotrivă, caută binele ființei iubite; devine renunțare, este gata de sacrificiu, chiar 

îl caută"  108. 

 Omul este creat după chipul lui Dumnezeu, și Dumnezeu însuși este iubire. Vocația de a 

iubi este ceea care face omul chipul autentic al lui Dumnezeu: fiecare ființă umană este ca Dumnezeu 

în măsura în care devine cineva care iubește. 

 Benedict al XVI-lea subliniază, în prima sa enciclică, că singurul Dumnezeu adevărat, 

creatorul cerului și al pământului, și bineînțeles și al omului, nu l-a creat pe acesta fără a-l iubi.  

" Omul, trăind în fidelitate față de singurul Dumnezeu, experimentează el însuși că 

este iubit de Dumnezeu și descoperă bucuria în adevăr, în dreptate – bucuria în 

Dumnezeu care devine fericirea sa esențială: "Pe cine am eu în ceruri, afară de tine? 

Și, fiind cu tine, nu mai am altă dorință pe pământ… Iar pentru mine, fericirea mea 

este să mă apropii de Dumnezeu" 109.  

 

 Deus caritas est deschide perspective fructuoase cu privire la capacitatea de transformare a 

societății, cu ajutorul iubirii creștine exprimată în caritate. O iubire care este dar, și în care iubirea 

oferită este pe deplin revendicată. O iubire care trebuie să se dezvolte personal, și să pătrundă în viețile 

celor care pe care îi iubim, în primul rând a celor din familie.  

 Papa îi invită pe creștini să se uite în primul rând la ei înșiși, și împreună să se uite, în afară, 

la cei aflați în cele mai mari nevoi. Într-o lume controversată din punct de vedere social, politic și 

                                                 
107 Pp. BENEDICT AL XVI-LEA, Deus caritas est, nr. 31. 
108 Ibid., nr. 6. 
109 Ibid., nr. 9. 
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cultural, unde fiecare se străduiește să facă loc propriilor alegeri și capricii morale, care caută influență 

și putere, cuvintele de la începutul enciclicei au un impact deosebit. Este cea mai de preț comoară pe 

care o are și o poate transmite această umanitate a timpului nostru, atât de afectată de ură și de violență.  

" Noi am crezut în iubirea lui Dumnezeu – în felul acesta creștinul poate să exprime 

alegerea fundamentală a vieții sale. La începutul faptului de a fi creștin nu se găsește 

o decizie etică sau o mare idee, ci întâlnirea cu un eveniment, cu o persoană, care dă 

vieții un orizont nou și totodată orientarea ei decisivă" 110. 

  

 Motivația  noastră de a face bine, de a fi activi pentru dreptate socială și de a împărtăși 

învățătura socială a Bisericii nu este decât dorința de a dărui, și anume a dărui iubirea lui Dumnezeu 

celor care au nevoie de ea, iubire spirituală și materială.  Dacă faptele noastre de caritate nu pot fi 

iubire adevărată, dacă au motive ascunse, suntem simplii lucrători sociali și nu creștini adevărați.  

"Creștinul știe când a venit timpul să vorbească despre Dumnezeu și când este potrivit 

să nu-l pomenească și să lase să vorbească doar iubirea.... Datoria organizațiilor 

caritative din Biserică este întărirea acestei conștiințe în membrii proprii, în așa fel 

încât, prin acțiunile lor – ca și prin cuvintele lor, tăcerea lor, exemplul lor -  să devină 

martori credibili ai lui Cristos" 111. 

 

 Tensiunile, nevoile prea multe și prea mari ale societății în care trăim, precum și propriile 

limite pot să-i descurajeze pe creștinii implicați în activități și opere caritative, dar trebuie să își 

reamintească mereu că " Dumnezeu guvernează lumea, și nu noi. Noi îi oferim doar serviciile noastre, 

atât cât putem, și până când ne dă putere. Dar a face ceea ce este posibil, cu forța de care dispunem, 

aceasta este datoria care îl menține pe bunul slujitor al lui Isus Cristos mereu în mișcare: "Iubirea 

lui Cristos ne constrânge" 112. 

  

 

                                                 
110 Pp. BENEDICT AL XVI-LEA, Deus caritas est, nr. 1. 
111 Ibid., nr. 31. 
112 Ibid., nr. 35. 
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2.4.2. Caritas in Veritate (Caritate în Adevăr) 

Caritas in Veritate este cea de-a treia și ultima enciclică a Papei Benedict al XVI-lea și primul 

său document cu caracter social.  

Enciclica dezbate problemele  dezvoltării globale și progresul în favoarea binelui comun; 

argumentând că atât iubirea, cât și adevărul sunt elementele esențiale ale unui răspuns eficient. Ea se 

adresează tuturor straturilor societății: liderilor politici, oamenilor de afaceri, liderilor religioși, 

finanțatori și organizații de ajutorare, în general se adresează tuturor celor de bunăvoință.  

Sfântul Părinte subliniază că Biserica nu oferă soluții tehnice, ci principii morale pentru 

construirea acestor soluții. Accentul este pus pe acțiunile tuturor factorilor economici, care trebuie să 

țină cont atât de etică, cât și de motivul profitului. Încă din introducere, Benedict al XVI-lea, ne 

reamintește că "a apăra adevărul, a-l propune cu umilință și convingere și a-l mărturisi în viață sunt 

forme exigente și de neînlocuit ale carității" 113.  

 "Dezvoltarea, bunăstarea socială....au nevoie de acest adevăr. Fără adevăr, fără încredere 

și iubire nu există conștiință și responsabilitate socială" scrie Papa Benedict și amintește în mod 

deosebit "două criterii orientative ale acțiunii morale: dreptatea și binele comun" , unde "fiecare 

creștin este chemat să practice această caritate, conform vocației și posibilităților sale" 114. 

 Enciclica începe cu un capitol dedicat mesajului enciclicei Papei Paul al VI-lea, Populorum 

Progressio, care reafirmă importanța indispensabilă a Evangheliei, pentru construirea unei societăți 

bazată pe libertate și dreptate. "Credința creștină se ocupă de dezvoltare fără a se baza pe privilegii 

sau pe poziții de putere...ci numai pe Cristos" 115. Paul al VI-lea observa că "motivele subdezvoltării 

nu sunt, în primul rând, de ordin material". Acestea țin de voință, gândire, și mai presus de toate de 

"lipsa de  fraternitate dintre oameni și dintre popoare" 116. 

  Dezvoltarea umană în timpul nostru este titlul celui de-al doilea capitol al enciclicei. Încă 

de la începutul acestui capitol, Papa ne atrage atenția asupra pericolului de a limita dezvoltarea 

societății la o simplă problemă economică, să nu vedem profitul doar ca un scop în sine.  

                                                 
113 Pp. BENEDICT AL XVI-LEA, Deus caritas est, nr. 1. 
114 Pp. BENEDICT AL XVI-LEA, Caritas in veritate, nn. 5-7. 
115 Ibid., nr. 18. 
116 Ibid., nr. 19. 
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"Profitul este util dacă el, ca mijloc, este orientat spre un scop care să-i furnizeze un 

sens atât cu privire la modul de producere a lui cât și cu privire la modul de folosire 

a lui. Obiectivul exclusiv al profitului, dacă este produs rău și fără binele comun ca 

scop ultim, riscă să distrugă bogăția și să creeze sărăcie" 117.  

 

 Față de perioada lui Paul al VI-lea, diferențele în plan cultural sunt mai mari. Posibilitățile 

de interacțiune între culturi au condus la noi perspective de dialog, dialog ce "trebuie să aibă ca punct 

de pornire conștiința intimă a identității specifice a diferiților interlocutori". Există însă un risc dublu: 

riscul unui "eclectism cultural", unde culturile sunt considerate echivalente în mod substanțial și 

interschimbabile; și nu în ultimul rând, pericolul opus de aplatizare culturală, pierzându-se astfel 

semnificația profundă a culturii diferitelor popoare 118. Un alt aspect deosebit de important, pe care îl 

subliniază este dreptul la libertate religioasă. Violența stopează dezvoltarea autentică și împiedică 

evoluția spirituală a popoarelor 119.  

 

 Cel de-al treilea capitol Fraternitatea, dezvoltarea economică și societatea civilă începe cu 

un elogiu adus experienței darului, nu de multe ori recunoscut din cauza unei viziuni pur productive 

și utilitariste a existenței 120. Și tocmai pentru că este dar, adică este primit de toți, caritatea în adevăr 

este forța ce constituie comunitatea și  îi unește pe oameni .  

  Logica darului nu exclude dreptatea, dar dacă vrea să fie autentic umană trebuie să facă loc, 

ca expresie a fraternității, principiului de gratuitate 121. În plină globalizare viața economică are 

nevoie de legi drepte și forme de redistribuire, de opere care să aibă imprimat spiritul darului 122. 

"Omul, care este singura creatură de pe pământ pe care Dumnezeu a voit-o pentru el 

însuşi, nu poate să fie în întregime el însuşi decât printr-un dar sincer de sine        

însuşi." 123 

 

                                                 
117 Pp. BENEDICT AL XVI-LEA, Caritas in veritate, nr. 21. 
118 Ibid., nr. 26.  
119 Ibid., nr. 29. 
120 Ibid., nr. 34. 
121 Ibid., 
122 Ibid., nr. 37. 
123 CONCILIUL VATICAN II, Gaudium et spes, nr. 24. 
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 Capitolul următor are ca temă Dezvoltarea popoarelor, drepturile și obligațiile, ambientul. 

Guvernele și organizațiile internaționale nu trebuie să uite obiectivitatea și indisponibilitatea 

drepturilor, oprindu-se în acest sens la cele legate de creșterea demografică a populației. Sexualitatea 

nu poate fi "redusă la un simplu fapt hedonist și ludic", statele având obligația să realizeze politici 

fundamentate pe centralitatea familiei.  

"Grija nu poate fi niciodată o atitudine abstractă. Programele de dezvoltare, pentru a 

putea fia adaptate la fiecare situație, trebuie să aibă caracteristici de flexibilitate; și 

persoanele beneficiare ar trebui să fie implicate direct în proiectarea lor și făcute 

protagoniste ale realizării lor" 124. 

 

 Colaborarea familiei umane este esența celui de-al cincilea capitol, în care Benedict al XVI-

lea subliniază, încă o dată, că "Dezvoltarea popoarelor depinde mai ales de recunoașterea că sunt o 

singură familie" 125. Sfântul Părinte explică principiul subsidiarității, care respectă demnitatea 

persoanei și a familiei, în contradicție cu formele de asistențialism ale statului (centralizare, 

birocratizare), care duc la creșterea exagerată puterii aparatului de stat și de diminuare a implicării 

umane. Principul subsidiarității și principiul solidarității trebuie să se condiționeze reciproc.  

 Benedict al XVI-lea îndeamnă țările bogate să aloce fonduri mai mari pentru dezvoltare, un 

acces mai mare la educație, o formare completă a persoanei umane. "Ajutorul dat dezvoltării țărilor 

sărace trebuie considerat ca adevărat instrument de creare a bogăției pentru toți" 126. 

 Un alt subiect tratat cu mare atenției este cel al migrației. "Fiecare migrant este o persoană 

umană care, ca atare, are drepturi fundamentale inalienabile, care trebuie respectat de toți și în orice 

situație." 127 . 

 Lupta culturală între absolutismul tehnologic și responsabilitatea morală a omului se dă pe 

câmpul Bioeticii, concluzionează Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea. Problema socială devine 

astăzi "problemă antropologică": clonarea, cercetarea embrionilor sunt produse ale culturii de astăzi. 

                                                 
124 CONCILIUL VATICAN II, Gaudium et spes, nr. 47. 
125 Pp. BENEDICT AL XVI-LEA, Caritas in veritate, nr. 53. 
126 Ibid., nr. 60. 
127 Pp. BENEDICT AL XVI-LEA, Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Migranților, A 99-A Zi Mondială a Migrantului și 

Refugiatului, "Migrațiile pelerinaj de credință și speranță", 13 ianuarie 2013, în http://www.magisteriu.ro/mesaj-cu-

ocazia-zilei-mondiale-a-migrantilor-2013.  

http://www.magisteriu.ro/mesaj-cu-ocazia-zilei-mondiale-a-migrantilor-2013
http://www.magisteriu.ro/mesaj-cu-ocazia-zilei-mondiale-a-migrantilor-2013
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"Dezvoltarea trebuie să cuprindă, pe lângă o creștere materială, și o creștere spirituală" 128, deoarece 

persoana umană este unitate de trup și suflet 129. 

 În încheiere Papa subliniază că "Dezvoltarea are nevoie de creștini cu brațele ridicate spre 

Dumnezeu în gestul de rugăciune"; gest de iubire și de iertare, renunțare la sine, acceptarea aproapelui, 

de dreptate și de pace 130. 

  

 Benedict al XVI-lea reia convingerile predecesorilor săi, reamintind că adevărul și dreptatea 

sunt esențiale pentru dezvoltarea umană integrală, atât individuală cât și a tuturor popoarelor. În ciuda 

tuturor dificultăților timpurilor noastre, conștientizarea dragostei lui Dumnezeu ne dă curajul de a 

continua și de a lucra în folosul tuturor. Enciclica se încheie cu o rugăciune adresată Fecioarei Maria, 

de a mijloci împreună cu Dumnezeu, pentru ca tuturor să li se dea putere și generozitate pentru 

misiunea încredințată de a realiza "dezvoltarea întregului om și a tuturor oamenilor" . 

 

"Fără Dumnezeu omul nu știe unde să meargă şi nu reușește nici să înțeleagă cine 

este el. În faţa problemelor enorme ale dezvoltării popoarelor care aproape ne duc la 

descurajare şi la cedare, ne vine în ajutor cuvântul Domnului Isus Cristos care ne face 

conștienți: "Fără mine nimic nu puteți face" (În 15,5) şi ne încurajează: "Eu sunt cu 

voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii" (Mt 28,20). În faţa imensității muncii care 

trebuie făcută, suntem susținuți de credința în prezența lui Dumnezeu alături de cei 

care se unesc în numele lui şi lucrează pentru dreptate" 131. 

 

Vladimir  Ghika, slujitorul săracilor, spunea că întreaga viața a omului este dovada iubirii 

lui Dumnezeu, în natură și în har. "Caritatea trebuie să se transforme într-o liturghie a          

aproapelui" 132. Unul singur este motivul carității: trebuie să îl iubim pe fratele nostru, bolnav, sărac, 

abandonat, flămând, păcătos, pentru că în el trăiește și suferă Cristos.  

 Caritatea este împlinirea legii: porunca iubirii cuprinde în ea întreg Decalogul: toate le 

suferă, nu există iubire fără sacrificiu; toate le speră, iubire atinge toate sufletele; toate le crede, toate 

                                                 
128 Pp. BENEDICT AL XVI-LEA, Caritas in veritate, nr.76. 
129 CONCILIUL VATICAN II, Gaudium et spes, nr. 14. 
130 Pp. BENEDICT AL XVI-LEA, Caritas in veritate, nr. 79. 
131 Pp. BENEDICT AL XVI-LEA, Caritas in veritate, nr. 78. 
132 Cf. Vladimir I. GHIKA, Gânduri pentru zilele ce vin, Convorbiri Spirituale,  Editura Dacia, pp. 293-294. 
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sunt dăruite numai lui Dumnezeu și toate le susține, este nesfârșită, nu cere nimic și mereu dăruiește 

celuilalt.  

 

"Voi sunteți sarea pământului….Voi sunteți lumina lumii. ..Așa să lumineze lumina 

voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre bune și să-l preamărească 

pe Tatăl vostru cel din ceruri." (Mt 5, 13-19)
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Capitolul III 

Sfântul Vincențiu de Paul - Apostolul Carității 

 
 

3.1. Viața și misiunea sa 

"Nu putea să vadă pe cineva suferind, fără să sufere cu el; să-l vadă plângând, fără 

să plângă împreună cu el….A fi creștin și a-l vedea pe fratele tău care suferă, fără să 

suferi împreună cu el, înseamnă să fii fără milă, să fii creștin doar cu numele" 133 

 

Sfântul Vincențiu s-a născut la Pouy, localitate redenumită mai târziu în onoarea sfântului 

Saint Vincent de Paul, la data de 24 aprilie 1581, într-o familie de țărani gasconi. A fost crescut, încă 

de mic, în spiritul muncii și al responsabilității, privind mai întâi săracii din propria familie, dar și a 

mediului său de viață: "Să ne amintim de originile noastre și vom vedea că avem motive să-l lăudăm 

pe Dumnezeu, pentru a ajuta săracul trebuie să ne amintim de unde venim". 

 Până la vârsta de 15 ani, când a plecat  la studii la Colegiul Părinților Franciscani din Dax, 

pentru a-și ajuta părinții a avut grijă de puținele oi și de cei câțiva porci pe care îi avea familia. A 

studia însemna, în acea perioadă deosebit de agitată și de zbuciumată, atât sub aspect politic, social, 

cultural și religios, siguranța unui câștig bun, cât mai curând cu putință. Rămâne doar o scurtă perioadă 

la Colegiul franciscanilor, câștigă interesul Monseniorului de Comet – avocat în Dax, localitate din 

apropiere, și judecător de Pouy; care impresionat de perspicacitatea lui, îl primește în casa lui ca și 

tutore al copiilor; și se oferă să-i achite cheltuielile necesare studiilor, studii ce echivalau în epoca 

respectivă cu o carieră eclezială.  

 Studiază teologia la Toulouse și este hirotonit la vârsta de 19 ani. Cu ajutorul domnului Comet, 

este numit paroh de Tilh, dar trebuie să renunțe pentru a-și finaliza studiile. Perioada 1605-1607 este 

                                                 
133 Chiara LUBICH, Cristo dispiegato nei secoli, Roma: Ed.Città Nuova 1994, pp. 92-93. 
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cea mai controversată din biografia sfântului, o perioadă în care i se pierde urma. Pe drumul de 

întoarcere de la Marsilia, spre Toulouse, barca cu care călătorește este atacată de pirații turci, iar 

Vincențiu povestește că a fost luat prizonier și vândut ca sclav. Reîntors în Franța, la Paris, îl cunoaște 

pe Pierre Bérulle (teolog marcant al spiritualității franceze de la acea vreme, pe care îl alege ca director 

spiritual) și pe Sfântul Francisc de Sales134.  

 Grație recomandărilor oferite de Sfântul Scaun, ajunge în 1610 capelan al reginei Margot de 

Valois, soția repudiată a lui Henric al IV-lea; care, mai târziu, va dona o treime din veniturile sale în 

scopuri caritabile, inclusiv "Fraților Carității", de unde el se inspiră pentru a forma mai târziu 

congregația Fiicele Carității 135. 

În 1612, cardinalul Bérulle îi propune funcția de paroh de Clichy, în apropiere de Paris. Un an 

mai târziu, la invitația cardinalului, acceptă să devină tutorele uneia dintre cele mai ilustre familii din 

Franța: familia lui Filip Emanuel de Gondi, familie de bancheri florentini și general al galerelor regale. 

În semn de recunoaștere a serviciilor sale, îndeosebi cele spirituale, Gondi îl numește pe Sfântul 

Vincențiu capelanul copiilor săi. Este primit cu respect în toate casele aristocrației franceze, dar 

vizitează și cocioabele mizere de la marginea Parisului și din satele înconjurătoare. Contactul cu 

realitatea i-a redeschis inima pentru rugăciune și meditarea cuvântului lui Dumnezeu. În sfârșit i se 

îndeplinise visul, am putea spune, o viață confortabilă, lipsită de griji. În fața lui se deschideau astfel 

două căi: o carieră care îi permitea o viață materială liniștită sau aceea a slujirii săracilor, printr-o viață 

asemănătoare cu a lui Cristos136.  

Trăind pe domeniul familiei Gondi, a putut să își dea seama, în mod concret de realitatea 

stilului de viață, din Franța acelor vremuri: exista categoria bogaților, care se bucura de viață și de 

toate bunurile ei pământești, sperând să se bucure apoi și de bunurile cerești; și aceea a săracilor, care 

după o viață mizerabilă și plină de lipsuri, gândeau că vor găsi închise și porțile cerului, din cauza 

ignoranței, a viciilor, și a mizerie spirituale în care trăiau.  

Anul 1617 este anul schimbării, descoperă atât sărăcia spirituală, cât și cea materială a 

poporului său. Într-o noapte, în timpul unei vizite la Folleville, este chemat la căpătâiul unui 

muribund, aici după o spovadă generală, își dă seama de grava sărăcie spirituală a oamenilor. La 25 

ianuarie, în sărbătoarea Convertirea Sfântului Apostol Paul, ține o predică învățând despre 

mărturisirea generală. Reușita este atât de mare, numărul celor care se spovedesc atât de ridicat, încât 

                                                 
134 Cf. Paul RENAUDIN, Saint Vincent de Paul, Marseille : Édition Publiroc 1929, pp. 56-60. 
135 Cf. Jean-Yves DUCOUMEAU, Vincent de Paul : l'amour à l'infini, Mediaspaul Éditions 2000, p. 45. 
136 Cf. Paul RENAUDIN, Saint Vincent de Paul, Marseille : Èdition Publiroc 1929, pp. 46-52. 
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are nevoie de ajutor. Pentru Vincențiu aceasta a fost o revelație; simte că aceasta este lucrarea pe care 

Dumnezeu i-a încredințat-o, misiunea lui fiind să ducă Cuvântul Domnului la cei mai săraci137. Astfel, 

cu sprijinul material al doamnei Gondi începe să organizeze misiuni populare. Opt ani mai târziu, 

când fondează Congregația Misiunii, considera această zi, de 25 ianuarie 1617, ca zi de înființare și 

predica din aceea zi ca "prima predică a misiunii".  

Capelan general al familiei Gondi, vizitează în mod regulat închisorile, în special se preocupă 

de criminali și condamnații la galere, iar pe 8 februarie 1619 este numit capelan general al         

galerelor 138. 

În același an este numit paroh de Chantillon. Acesta este locul fondării societății de caritate la 

20 august 1617: aflând de situația de extremă sărăcie a unei familii în care se îmbolnăviseră cu toții 

și se aflau într-o mare stare de necesitate, în timpul slujbei duminicale la predică Sfântul Vincențiu 

face apel la credincioși pentru a putea fi ajutați. El însuși vorbește despre acest umil început: "Pe cale 

am întâlnit femei care treceau pe lângă noi, altele mergând în sens invers… era un fel de procesiune" 

139. Pentru a nu salva în mod pripit și improvizat, organizează  primul grup de persoane, responsabili 

și dispuși să asiste și să-i ajute, în spiritul evangheliei,  pe cei nevoiași. Aici se pun bazele viitoarei 

mișcări laice vincențiene, iar asociatelor lui le dă numele de Slujitoarele celor Săraci.  Peste trei luni, 

aveau deja propriul regulament, aprobat de episcop, dar cele mai importante erau roadele activității 

lor.  

În foarte scurt timp, numărul membrelor crește foarte mult  și ajung aproape în toate marile 

orașe franceze. În 1629, asociațiile ajung și la Paris, unde se vor numi Doamnele de caritate, iar în 

câțiva ani nu exista aici nici o parohie care să nu aibă asociația ei, chiar și doamnele de caritate 

participă la acțiunile asociațiilor, iar nobilimea pariziană pune la dispoziția sfântului nenumărate 

resurse materiale. Idealul său de slujire a celor săraci, a avut un așa mare succes încât numeroși preoți 

i s-au asociat, astfel s-a format un frumos grup de misionari rurali; iar în 1625 cu ajutorul financiar al 

doamnei de Gondi fondează Congregația Misiunii (lazariștii)¸ dedicat evanghelizării prin cuvânt și 

faptă a celor săraci. El acceptă ca lazariștii, să se dedice formării viitorilor preoți, creează un seminar 

al misiunii, acceptând chiar și misiuni în străinătate140. Primii lazariști vor merge în Alger în 1646, 

Madagascar în 1648 și Polonia în 1651.  

                                                 
137 Cf. Paul RENAUDIN, Saint Vincent de Paul, Marseille : Édition Publiroc 1929, pp. 63-66. 
138 Cf. René François ROHRBACHER, Histoire universelle de l'Église catholique, Gaume Frères et J. Duprey 

1869, p. 206. 
139 Cf. P. BARGELLINI, Mille santi del giorno, Firenze: Vallecchi Editore 1988, p. 541. 
140 Cf. Paul RENAUDIN, Saint Vincent de Paul, Marseille : Édition Publiroc 1929, pp. 82-94. 
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"Vocația noastră este o continuare a vocației lui Isus: a-l face cunoscut pe Dumnezeu 

săracilor, a le vesti pe Isus Cristos, a le spune că împărăția cerurilor este aproape și 

că este pentru cei săraci" (Pierre Coste141XII:80).  

 

La 29 noiembrie 1633, Vincențiu de Paul împreună cu Luiza de Marillac, întemeiază 

Congregația Fiicelor Carității, numite și Surorile Sfântului Vincențiu de Paul, adevărate slujitoare 

ale lui Cristos pe care să-l slujească trupește și sufletește în cei săraci. "Slujindu-i pe săraci, îl slujim 

pe Cristos. … o soră se duce de zece ori pe zi la bolnavi și de zece ori pe zi îl va găsi pe Dumnezeu. 

... Mergeți în case sărace și acolo îl veți găsi pe Dumnezeu" (IX.252). Dacă Doamnele Carității oferă 

în primul rând suport material pentru slujirea săracilor, surorile au misiunea de a asigura slujirea 

propriu-zisă, atât materială cât și spirituală. Lor le spunea:  

"Voi aveți ca mănăstire numai casele bolnavilor și pe acea a superioarei; drept chirie 

o cameră luată cu chirie; drept capelă biserica parohială;, drept curte străzile 

orașului; drept clauzură ascultarea; ca gratii frica de Dumnezeu; ca văl sfânta 

modestie" 142. 

 

Între anii 1633-1660 desfășoară foarte multe activități: înființează spitale, seminarii, trimite 

misionari , surori și laici, se implică în viața politică pentru obținerea păcii, este membru în Consiliul 

de Conștiință al regelui.  

Anul 1638 îi aduce o nou misiune și o altă operă caritabilă: Misiunea copiilor găsiți.  Sfântul 

Vincențiu a organizat opere de salvare a copiilor nou-născuți abandonați pe stradă, la porțile spitalelor 

și mânăstirilor. Nu există nenorocire morală sau spirituală pentru care Sfântul Vincențiu să nu caute 

o soluție. În 1648, la o reuniune a Doamnelor de Caritate, afirmă că s-au  salvat peste 600 de copii și 

tocmai de aceea era imperios necesar să se continue.  

 Părintele săracilor, al orfanilor, al bolnavilor, al prizonierilor și ocnașilor, a fost alături de toți 

cei greu încercați. Era convins că starea de sărăcie își are în primul rând sursa în lipsa de corectitudine 

în administrarea mijloacelor materiale, și tocmai de a ceea a cerut și a primit de la ministerul 

Ajutorului Public sarcina de a organiza pe scară națională ajutorarea celor săraci. Este numit pe bună 

                                                 
141 Cf. Pierre COSTE, preot lazarist, a scris bibliografia, corespondența, documentele, scrisorile Sântului Vincențiu, într-

o lucrare foarte amplă, între anii 1920-1925 Saint Vincent de Paul : Corespondență, Conferințe, Documente, lucrare  

care cuprinde 15 Vol., Paris : Lecoffre & Gagaldo, 1920-1925. Începând de aici vom preciza doar volumul și numărul 

citat. 
142 Art. Cit. din Bibliotheca  Santorum, XII, Roma: Città Nuova 1990, 1160. 



                                                                                                                                                                     BIBLIOGRAFIE 

 

51 
 

dreptate binefăcătorul secolului al XVII-lea, spunându-se despre el că ar fi distribuit nevoiașilor mai 

multe milioane decât se găseau în banca națională a Franței.  

Moare la 27 septembrie 1660, fiind îngropat în Biserica din Saint-Lazare. Sfântul a fost 

beatificat de Papa Benedict al XIII-lea la 13 august 1729 și canonizat de Papa Clement al XII-lea, la 

16 iunie 1737 143. În prezent corpul lui, cu excepția inimii sale care este păstrată într-o raclă în capela 

Fiicelor Carității este expus la Paris în capela lazariștilor, într-un relicvariu de argint144. În 1885 , Papa 

Leon al XIII-lea îl declară patronul tuturor operelor caritative 145.  

Concluzionând, am putea spune că ceea ce ne impresionează cel mai mult este motivația 

faptelor Sfântului Vincențiu. El a fost întotdeauna conștient că face lucrarea lui Dumnezeu, născută 

din unirea carității cu Evanghelia; a fost dorit de Dumnezeu, găsit de El. El a simțit iubirea lui 

Dumnezeu și a dorit-o pentru semeni. Pasiunea sa, zelul său sunt doar expresia dragostei pentru 

Dumnezeu. 

  

3.2. Spiritualitatea Sfântului Vincențiu 

Carisma acestui gigant al carității este iubirea concretă, cea care face ca inimile să se 

întrepătrundă  una cu alta și să simtă ceea ce simte celălalt; nu într-un spirit filantropic, ci pentru că îl 

vede în cel care suferă pe Cristos însuși. 

"Am fost flămând şi mi-aţi dat să mănânc, am fost însetat şi mi-aţi dat să beau, am fost 

străin şi m-aţi primit,  gol şi m-aţi îmbrăcat, bolnav şi m-aţi vizitat, am fost în 

închisoare şi aţi venit la mine".  (Mt 25, 35-36) 

 

Putem afirma, cu toată tăria, că Sfântul Vincențiu a fost pentru timpul său un profet al lui 

Dumnezeu. A fost ales, chemat și trimis de Dumnezeu, devenind un instrument în desfășurarea 

planului său divin. El a descoperit voința lui Dumnezeu și a dorit să o împlinească. Denunțând răul 

societății și proclamând judecata lui Dumnezeu, se străduiește să-i conducă pe oameni să răspundă 

chemării divine prin schimbarea vieții lor.  

Caracterul special al învățăturilor sale se datorează faptului că el a fost fondatorul formelor 

moderne de caritate, un mare educator al preoților și al laicilor în sens social-caritativ; și aceasta se 

                                                 
143 Michel Ulysse MAYNARD, Saint Vincent de Paul : sa vie, son temps, ses œuvres, son influence, Vol. 4, pp. 341-404. 
144 Jean-Yves DUCOURNEAU, Vincent de Paul : l'amour à l'infini, Mediaspaul : 2000, p. 201. 
145 André DODIN, L'esprit vincentin : le secret de Saint Vincent de Paul, Desclée De Brouwer 1981, p. 29. 
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întâmpla cu douăsutetreizeci de ani înaintea primului document oficial, al primei enciclice sociale 

scrisă de Leon al XIII-lea în 1891. 

Spiritualitatea Sfântului Vincențiu își are rădăcina în întâlnirea cu Cristos, întruchipat în chipul 

săracului. Și, tocmai datorită acestei experiențe propune două principii esențiale: a-i sluji pe săraci 

înseamnă a-L sluji pe Dumnezeu și a-i sluji pe săraci înseamnă a construi în numele lor împărăția 

lui Dumnezeu și dreptatea Lui. Pentru Sfântul Vincențiu de Paul experiența lui cu Dumnezeu este 

mediată de întâlnirea cu cei săraci, idee pe care o găsim în mesajul adresat Fiicelor Carității:  

"Slujitorii celor săraci sunt aceiași cu cei care își spun slujitorii lui Cristos, de vreme ce 

El consideră faptele făcute acestora ca fiind făcute pentru El, pentru că ei sunt membrele 

Lui (IX:256). În slujirea celor săraci, îl slujim pe Cristos. Cât de adevărat Surorilor! Îl 

slujiți pe Cristos în persoana săracului" (IX:199). 

 

Peste ani, la fel, avea să exprime și Papa Benedict al XVI-lea : "Iubirea lui Dumnezeu și iubirea 

aproapelui devin una, deoarece în cel mai mic îl întâlnim pe Isus însuși, iar în Isus îl întâlnim pe 

Dumnezeu" 146.  

Trebuie să slujim tuturor și întregii persoane umane, atât în nevoile trupești cât și în cele 

spirituale: "făcând asta înseamnă să predici Evanghelia prin cuvinte și prin fapte, și aceasta este cea 

mai bună cale; este ceea ce a făcut Domnul nostru și ce ar trebui să facă cei care îl reprezintă pe 

pământ" (XII:77-78). Patru secole mai târziu, Compendiul de doctrină socială al Biserici va vorbi 

despre mântuirea integrală 147. 

 O altă trăsătură importantă a spiritualității sale este obligația de a îi vedea pe cei săraci ca 

persoane care au propria lor demnitate și propriile drepturi; le datorăm și dreptate nu doar milă și 

compasiune. El descrie relația dintre caritate și dreptate astfel: "Dreptatea poate fi însoțită de milă 

(I:449); Nu există nici un act de caritate care să nu fie însoțit de dreptate (II:68); obligațiile dreptății 

au prioritate față de cele ale carității (VII:633); ajutându-i facem un act de dreptate și nu de milă 

(VII:115)". 

 Pentru Sfântul Vincențiu deschiderea față de cei săraci și promovarea lor integrală depindea 

în primul rând de respectarea dreptății. Caritatea și dreptatea sunt reciproc complementare; caritatea 

nu anulează cerințele dreptății, ci le face obligatorii, în timp ce  dreptatea izvorăște din iubire și se 

îndreaptă spre iubire.  

                                                 
146 Pp. BENEDICT AL XVI-LEA, Deus caritas est, nr. 15. 
147 CONSILIUL PONTIFICAL PENTRU DREPTATE ȘI PACE, Compendiu de doctrină socială a Bisericii, nn. 2-3. 
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 Sfântul Vincențiu avea convingerea că săracii sunt capabili să devină responsabili ai propriei 

lor promovări; el oferă un răspuns imediat: hrană, îngrijire, adăpost, dar și acțiune: pentru a diminua 

sărăcia trebuie să luptăm împotriva cauzelor ei pentru a le elimina. "Unui flămând să i se dea de 

mâncare, apoi să i se dea o unealtă de lucru, apoi nimic…. astfel ajutoarele nu vor fi decât pentru 

cei care nu pot să muncească." 

 

 

3.3. Familia Vincențiană 

Sfântul Vincențiu de Paul nu a intenționat să fondeze sau se întemeieze Institute sau 

Organizații. El a căutat mereu colaboratori pentru a lucra împreună în via Domnului; a căutat bărbați 

și femei, înflăcărați de iubire pentru Dumnezeu și pentru oameni, gata să transforme credința și iubirea 

lor în fapte concrete; bărbați și femei care să-i privească pe cei marginalizați cu ochii credinței, 

capabili să deslușească în chipul lor deformat, din cauza suferinței și al păcatului, chipul lui Cristos 

care se identifică cu ei și-i numește frații mei 148 . 

Când vorbim despre Familia Vincențiană, vorbim de trei grupuri diferite: laici (Doamnele de 

caritate), preoți și frați (Congregația Misiunii: Lazariștii) și surori (Fiicele Carității); fiecare grup cu 

regulament propriu conform, stării de viață a membrilor lui, uniți de același scop: Isus Cristos prezent 

în săraci și săracii în Cristos, de aceea trebuie slujiți cu devoțiune ca pe Cristos. Putem astfel vorbi 

de unitate în diversitate; având obligația de a practica unitatea în sânul Familiei Vincențiene și de a 

respecta diversitatea. Membrii ei împărtășesc aceeași carismă , cu următoarele caracteristici: 

 

 

Îl urmăm pe Cristos 

Cristos este cel care duce Vestea cea Bună, este Evanghelizatorul săracilor. Centrul 

spiritualității noastre este Isus Cristos, prezent în cei săraci: " Adevăr vă spun: tot ce aţi făcut unuia 

dintre frații mei cei mai mici, mie mi-aţi făcut". (Mt 25,40) 

 

 

                                                 
148 Conform site-ului oficial al Uniunii Asociațiilor Caritative Sfântul Vincențiu de Paul din România , 

http://www.svpromania.ro/acasa/familia-vincentiana.  

http://www.svpromania.ro/acasa/familia-vincentiana
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Slujim  săracii  cu iubire concretă și efectivă  

Sfântul Vincențiu pune accentul pe iubirea efectivă "am fost flămând şi mi-aţi dat să mănânc, 

am fost însetat şi mi-aţi dat să beau, am fost străin şi m-aţi primit, gol şi m-aţi îmbrăcat, bolnav şi m-

aţi vizitat, am fost în închisoare şi aţi venit la mine". Vincențienii sunt cei care simțind nevoia 

aproapelui îl ajută, în mod concret și efectiv, ca adevărați slujitori.   

 

Slujirea în simplitate 

Sfântul Vincențiu ne învață că Duhul Domnului este Duhul simplității ce constă în a spune 

adevărul, a prezenta lucrurile așa cum sunt, încredințând totul lui Dumnezeu. El numește simplitatea 

"evanghelia mea". Noul Testament subliniază radicalitatea simplității: " Cuvântul vostru să fie: da, 

da; nu, nu. Ceea ce este în plus este de la Cel Rău." (Mt 5, 37) 

 

Slujirea în umilință 

Umilința este cea care ne ajută în asumarea vocației de slujitori ai săracilor, să ne apropiem cu 

respect și să ne lăsăm evanghelizați de ei. Sfântul Vincențiu afirmă că umilința este fundamentul 

perfecțiunii evanghelice și al vieții spirituale, și le cere celor care slujesc alături de el să-l contemple 

pe Isus Cristos, exemplu de umilință. 

Familia Vincențiană deține o carismă ce este deschisă tuturor, carismă moștenită de la 

predecesorii noștri, având datoria de a o trăi concret și de a o transmite generațiilor următoare. Să 

împărțim această mare bogăție tuturor și fără teamă. Lumea are nevoie de iubire, iubire afectivă și 

efectivă. "Să îl iubim pe Dumnezeu cu puterea brațelor și sudoarea frunții" 

 

3.4. Societatea Sfântul Vincențiu de Paul  

Fondată la Paris, la 23 aprilie 1833, de un grup de șase studenți, Societatea Sfântul Vincențiu 

de Paul este o organizație laică catolică de voluntari, bărbați și femei, care și-au asumat cu răspundere 

și devotament misiunea de laici în Biserică 149. Grupul celor șase studenți era compus din: Frédéric 

Ozanam, Auguste Tallandier, François Lallier, Paul Lamache,  Félix Clavé  și Jules Devaux ; conduși 

                                                 
149 A se vedea site-ul oficial al Confederației Internaționale al Societăților Sfântului Vincențiu de Paul, 

http://www.ssvpglobal.org/200-ans-d-histoire/Des-origines-a-aujourd-hui.  

http://www.ssvpglobal.org/200-ans-d-histoire/Des-origines-a-aujourd-hui
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de profesorul Emmanuel Bailly. Chiar dacă nici unuia dintre ei nu i-a fost atribuit oficial titlul de 

fondator, unii istorici îl indică pe Frédéric Ozanam, beatificat de către John Paul al II-lea la 22 august 

1997.  Încă de la înființare grupul s-a axat pe ajutorarea persoanelor aflate în dificultate, pe dezbaterea 

diferitelor aspecte ale vieții sociale, luând denumirea de Conferință de caritate. Datorită colaborării   

pe care o vor avea cu sora Rosalie Rendu, purtătoare a carismei și valorilor vincențiene, vor învăța   

să-i slujească pe săraci cu demnitate și respect, indiferent de originile și convingerile lor. Astfel va 

lua naștere Societatea Sfântului Vincențiu de Paul, după numele sfântului a cărui spiritualitate și operă 

caritativă au ales să o urmeze. Două principii fundamentale stau la baza vocației lor: rugăciune 

permanentă (aprofundarea credinței) și întâlnire cu Cristos în cei săraci.  

 

 Societatea Sfântului Vincențiu de Paul, este instituită definitiv, și acceptată cu regulamentele 

ei, la 8 decembrie 1835 150. Întotdeauna a fost condusă de laici catolici și se adresează laicilor, fiind 

alcătuită din voluntari; colaborează cu Biserica Catolică, dar acționează în mod independent. 

Activitățile ei sunt diverse, fiind implicată în aproape toate domeniile vieții sociale, cel mai important 

lucru fiind contactul direct și personal cu oamenii, oameni aflați în diferite stări de necesitate: sărăcie 

materială sau spirituală sau defavorizați, indiferent de etnie, religie, cultură, opinii politice; elaborând 

diferite proiecte de asistență, educație, formare și dezvoltare personală sau comunitară. 

 Iubirea (caritativă) față de aproapele și spiritualitatea Sfântului Vincențiu formează 

fundamentul activităților de voluntariat al membrilor conferințelor vincențiene. Societatea Sfântului 

Vincențiu de Paul dispune de un Statut și Reguli ale Confederației Internaționale; care menționează 

scopul, organizarea și misiunea acesteia. Grupurile și-au păstrat denumirea inițială, de Conferințele 

Sfântului Vincențiu. Ele sunt unite în lumea întreagă printr-un statut și un regulament, adaptate  

condițiilor sociale și juridice ale fiecărei țări. Conferințele, sunt recunoscute de către Consiliul General 

al Confederației Internaționale al Societății, care le dă o scrisoare de agregare. Fiecare conferință 

trebuie să fie coordonată de un președinte, ales pentru un timp definit; un vicepreședinte; un secretar 

și un trezorier; dar și un conducător spiritual, care în cele mai multe cazuri este preotul paroh.  

 Mai sus de conferințe, există o structură pe mai multe niveluri, în funcție de țară, cu Consilii 

Superioare, care sprijină și coordonează activitatea tuturor conferințelor. Președinții tuturor consiliilor 

și conferințelor sunt aleși în mod democratic, și aproape la toate nivelurile vorbim de o muncă 

voluntară. Doar o mică echipă de personal plătit sprijină consiliile cele mai mari. Consiliul general 

                                                 
150  Cf. Gérard CHOLVY,  Frédéric Ozanam, Fayard 2003, pp. 237-309. 
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asigură direcția generală necesară pentru consiliile naționale și îndeplinește funcția de ajutorare pentru 

proiectele de dezvoltare  pentru consiliile naționale ale Societății Sfântului Vincențiu de Paul (SSVP)  

din întreaga lume. Confederația Internațională face parte din Familia Vincențiană.  

 

3.5. Societatea Sfântul Vincențiu de Paul în România  

3.5.1. Mișcarea vincențiană înainte de 1989 

Vorbind despre începutul mișcării vincențiene în România … gândul ne duce indubitabil la 

Fericitul Vladimir Ghika, prinț prin naștere, dar un adevărat slujitor al lui Dumnezeu prin vocație și 

har și cel căruia i se datorează prezența primelor surori și a carismei vincențiene în țara noastră. În 

anul 1904, însoțindu-și fratele într-o misiune la Salonic, frate care era consul general al României, o 

cunoaște aici pe sora Pucci, Fiică a Carității 151. Lucrează împreună cu ea pentru alinarea bolnavilor 

și suferinzilor, trezindu-i-se astfel dorința de a aduce și în România Fiicele Carității. 

Astfel, la 6 mai 1906, trei surori din Congregația Fiicele Carității, însoțite de superioara Pucci, 

sosesc la București, la invitația Fericitului Vladimir Ghika și cu sprijinul Curții Regale. Surorile 

vincențiene s-au instalat foarte modest, în preajma Gării de Nord, pe Calea Griviței; reușind o lună 

mai târziu să întemeieze Casa "Fiicele Carității"; un important centru medical pe Șoseaua Jianu. Sora 

Pucci în colaborare cu prințul Ghika și cu sprijinul Reginei Maria, organizează la Zimnicea un spital 

(lazaret) pentru a îngrijii  bolnavii de holeră. La 20 iunie au deschis primul spital gratuit din București 

"Bethlehem Marie" și au pus bazele marelui spital și sanatoriu Sfântul Vincențiu de Paul (Spitalul C. 

I. Parhon) , în colaborare cu Prof. dr. Nicolae Paulescu, medic și om de știință excepțional152. Lângă 

spital, se va ridica o capelă, iar mai târziu Biserica Franceză, închinată Preasfintei Inimi a lui Isus. În 

jurul așezământului "Bethlehem Marie" și a călugărițelor se formează prima  Asociație a Doamnelor 

de caritate. Surorile înființează de asemenea un spital, azile de bătrâni, un orfelinat și un serviciu de 

ambulanță. În plină prigoană comunistă, la 26 martie 1949 părăseau țara cele nouă surori vincențiene, 

în frunte cu superioara lor Marie Augustine Soize. Asupra neprețuitei lor opere sociale avea să se 

așterne o lungă și dureroasă tăcere 153. Astfel îl putem numi pe Fericitul Vladimir Ghika fondatorul 

                                                 
151 Cf. Angela BANDEA, Monseniorul Vladimir Ghika, în "Columna" nr. 3, 2014, p. 53. 
152 Ibid.,  
153 Cf. Ioan ȘTEFAN, Surorile Sfântului Vincențiu de Paul, în "Actualitatea Creștină" nr. 3, 1997. 
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primei opere caritative, de o asemenea amploare, din România. În anul 1949, numărul comunităților 

ajunsese la 24.  

 

Nu putem omite prezența în România a Preoților Misionari Lazariști, preoți misionari din 

Cracovia (Polonia), care sosesc la Cacica în anul 1902. Conform unor relatări ale vremii, parohia din 

Cacica, era neglijată din punct de vedere religios, dar și foarte diversă din punct de vedere confesional. 

Aici locuiau polonezi, români, nemți, slovaci, ruteni și maghiari 154. Cum preoții comunității din 

Cacica păstoreau și câteva comunității învecinate, în același an este delegat un preot din Congregația 

Preoților Misionari să se ocupe și de comunitatea din Solonețu Nou. Frații lazariști se vor îngriji de 

această comunitate până în anul 1967. La 23 septembrie 1909, la cererea Episcopului Camilli, 

provincialul Misiunii din Franța trimite un grup de preoți lazariști la Seminarul din Iași, în timpul 

prezenței lor un număr de 21 de tineri cer să fie primiți la studii. În anul 1912, odată cu schimbarea 

conducerii seminarului, preoții lazariști se retrag de la seminar și pleacă definitiv din țară 155. De 

asemenea, îi menționăm și pe preoții lazariști care activau la atât la Capela Sacre Coeur din București, 

capelă aparținând Spitalului Sfântul Vincențiu de Paul, cât și pe cei care activau la Parohie; preoți 

care au fost arestați împreună cu  credincioșii la confiscarea bunurilor de către regimul comunist 156; 

prezența  unei comunități a misionarilor Lazariști la Oradea, în vestul țării, începând cu anul 1940, ca 

parte a Provinciei Congregației Lazariste Ungare; totodată o casă a congregației exista și la Miercurea-

Ciuc.  

 

Chiar dacă teritorial, nu aparțineau de România, la vremea înființării lor, amintim și prezența 

Surorilor de caritate Sfântul Vincențiu de Paul de la Satu Mare: Congregația a fost instituită în anul 

1842, la cererea episcopului Ham Janos, pentru a se ocupa de educația tinerelor fete și a îngrijirii 

bolnavilor în spiritualitatea vincențiană. În anul 1949, după instaurarea regimului comunist, 

congregația a fost desființată și toate surorile au fost nevoite să se întoarcă în familii. După anii '90, 

surorile au început să se reorganizeze în mici comunități, iar în anul 1996 au construit actuala 

mănăstire. Astăzi, ele lucrează cu multă dăruire și abnegație într-un centru de reabilitare pentru copiii 

cu deficiențe fizice și cognitive 157. Nu în ultimul rând, Compania Fiicelor Carității de la Oradea: 

                                                 
154 Cf. Istoricului Parohiei Romano-Catolice Cacica, luat de pe http://www.sanctuarcacica.ro/parohia.  
155 Cf. Ana DOBOȘ, 1617-2017, 400 de ani de carismă vincențiană, Iași: Sapientia 2017, p. 87. 
156 Cf. Oana SECELEANU, Ultimii preoți lazariști de la Sacre-Coeur, în "Actualitatea Creștină" nn.4-5 1997. 
157 Cf. Ana DOBOȘ, 1617-2017, 400 de ani de carismă vincențiană, Iași: Sapientia 2017, p. 96. 

http://www.sanctuarcacica.ro/parohia
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între anii 1878-1924, a fost sub conducerea Provinciei  din Ungaria; iar după încheierea Primului 

Război Mondial, s-a hotărât ca, pe teritoriul alipit României, celor nouă comunități de surori care 

activau aici să li se întemeieze un nou centru la Oradea, la Institutul "Saint Vincent de Paul". În anul 

1949 numărul surorilor ajunsese la 210, iar al comunităților crescuse la 24. Soarta surorilor a fost 

asemănătoare cu a tuturor institutelor sociale și caritative, astfel încât după 1949 ele au fost alungate, 

marea majoritate a surorilor tinere fiind nevoite să se reîntoarcă acasă. În prezent ele se ocupă cu un 

azil de bătrâni, conduc centrul social "Sfântul Ștefan", se ocupă de cateheza tinerilor, vizitează 

persoanele singure și nevoiașe 158. 

 

3.5.2. Mișcarea Vincențiană post revoluție 

După aproape cinzeci de ani de comunism oamenii se simt debusolați; dacă primii ani sunt ani 

de confuzie și căutări, următorii ne-au învățat cât poate fi de greu de gestionat libertatea mult dorită 

și visată. Vom învăța că democrație nu înseamnă neapărat bogăție, în acei ani România înregistrează 

un număr record de șomeri, industria cade în colaps, iar starea de sărăcie capătă proporții din ce în ce 

mai mari.  

Surghiunită și interzisă vreme de 45 de ani, Biserica a fost întotdeauna aproape de cei singuri 

și în suferință; a găsit mereu noi posibilități să ajute. Românii nu și-au pierdut niciodată credința în 

Dumnezeu, și tocmai de aceea încet încep să organizeze pe lângă Biserici mici asociații de laici, care 

în numele lui Isus Cristos, îi ajută pe cei bătrâni, singuri și neajutorați. O fac pentru că simt că trebuie 

să o facă, chiar dacă nu sunt organizați din punct de vedere juridic. A da un ban celui care îți cere nu 

este același lucru cu a face caritate; a face caritate impune iubire și responsabilitate din partea celui 

care o practică. Important este că spiritul carității nu s-a pierdut, iar oamenii dornici de practicarea ei 

încep să se întrebe ce este, cum trebuie practicată aceasta; caută și află răspunsuri îndeosebi de la 

diferitele congregații caritative sau de la reprezentanții diferitelor organizații internaționale care încep 

să își facă simțită prezența și implicarea în țara noastră.  

Începutul activității vincențiene în România este foarte simplu; marea majoritate a 

Conferințelor nu știau foarte multe, dispuneau doar de o dorință mare și de entuziasmul membrilor de  

a-și ajuta aproapele, convinși că urmând calea dorită de Cristos nu pot greși. Așa cum în vremea lui, 

Sfântul Vincențiu dădea "drept mănăstire" pentru Fiicele Carității "străzile orașului", fără uniforme și 

                                                 
158 Cf. Ana DOBOȘ, 1617-2017, 400 de ani de carismă vincențiană, Iași: Sapientia 2017, p. 96. , pp. 88-90. 
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fără voturi solemne; tot așa și membrii conferințelor erau mai preocupați, la început, de partea efectivă 

a activității lor, decât de forma juridică. Cu ajutorul diferitelor materiale, din întâlnirile organizate, 

din colaborarea cu Fiicele Carității și Frații Lazariști, sau pur și simplu din experiența proprie au 

învățat să dea atenție tuturor aspectelor activității lor. Prin activitățile desfășurate, asociațiile 

vincențiene au început ușor să își facă simțită prezența și să fie remarcate în comunitățile locale și nu 

numai 159 .  

 

 Primul promotor al carismei vincențiene în România a fost Episcopul Ioan Ploscaru, Episcop 

greco-catolic de Lugoj, una dintre cele mai ilustre personalități ale Bisericii Române Unite cu Roma 

din țara noastră. Cu toate că a pătimit ani grei de detenție și izolare, în perioada greu încercată a 

regimului comunist; mai presus de toate a iubit, pe Cristos și Biserica; a iubit  mai presus de toate și 

orice oamenii – chipurile văzute ale lui Dumnezeu Tatăl. Încă din primele clipe ale anului 1990, prin 

intermediul legăturilor sale din Franța ia contact cu Mișcarea Vincențiană din Paris, și înființează în 

dieceza sa prima organizație laică vincențiană, de după 1989, din România. Grupul era format din 

membrii tineri, foarte inimoși, care se încumetă să pășească pe acest drum al credinței și al dragostei, 

iar Conferința se va numi Coborârea Sfântului Spirit. Din păcate, cu trecerea timpului, acest nucleu 

s-a destrămat, iar conferința nu mai există la ora actuală160.  

 În anii '90 - ' 91 sosește la  Câmpulung Muscel sora Ágnes Sevlin, soră din Congregația 

"Surorile de Caritate ale Sfântului Apostol Paul". Foarte curând în jurul ei se formează un nucleu de 

voluntari, care alături de preotul paroh ajută persoanele marginalizate și defavorizate. Conferința 

(Sfântul Iacob) va fi acreditată abia la 19 octombrie 1997 161. Surorile vor înființa, în timp, o conferință 

la Drobeta Turnu Severin (Neprihănita Zămislire) în 1996, și una la Motru (Sfântul Ioan Botezătorul) 

– 1997, care s-a desființat.  

 Tot în Banat, la Reșița, în anul 1992, cu ocazia unei vizite făcute de o delegație din Graz / 

Austria, ajung aici primele informații despre mișcarea vincențiană; și aceasta datorită faptului că unul 

dintre membrii delegației era președintele SSVP Austria. El este cel care vorbește pentru prima dată 

despre SSVP și spiritualitatea vincențiană. Cu susținerea preotului paroh și implicarea comunității, la 

                                                 
159 Cf. Erwin Josef ȚIGLA, Mișcarea vincențiană laică la 10 ani de activitate în România, 

http://www.svpromania.ro/media/Zece-ani-de-activitate-vincentiana.pdf.  
160 Ibid.,  
161 Ibid., 

http://www.svpromania.ro/media/Zece-ani-de-activitate-vincentiana.pdf
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1 octombrie 1992 se formează aici o Conferință SVP (Maria Zăpezii) . Din anul 2000 funcționează 

aici și Centrul Social Frédéric Ozonam 162.  

 În București odată cu înființarea Parohiei Sacré Coeur în 1991, enoriașii se simt obligați să nu 

uite trecutul, și astfel să lege viața comunității de Monseniorul Vladimir Ghika, fără de care aceasta 

nu ar fi existat; și deci totodată și de spiritualitatea vincențiană, Sfântul Vincențiu fiind patronul 

secundar al Bisericii. Fiind convinși că respectă spiritualitatea înaintașului lor, credincioșii nu s-au 

grăbit să își oficializeze activitatea, și astfel Conferința (Sfântul Iosif Muncitorul) va fi acreditată abia 

în anul 1997 . Spre regretul tuturor, odată cu trecerea timpului, schimbarea preotului, și a multor altor 

probleme conferința s-a desființat.  

 Încet, din vorbă în vorbă, veștile încep să circule și spiritul vincențian se extinde din ce în ce 

mai mult; astfel într-un timp scurt încep să se formeze noi conferințe: Bocșa Montană (Neprihănita 

Zămislire 1992), Misentea (Toți Sfinții 1992), București (Sfânta Maria 1993), Miercurea Ciuc (Szent 

Tamás 1994), București (Sfântul Anton de Padova 1994), Trei Sate (Sfânta Margareta 1995), 

Bucureștii Noi (Maica Îndurerată 1995), București (Sfinții Petru și Paul 1995), Timișoara (Sfântul 

Gheorghe 1995), Plăieșii de Jos (Sfânta Ecaterina din Alexandria 1995), Covasna (Sfântul Aloisiu 

1995), Bălan (Ioan Nepomuk 1996), Brașov (Sf. Maria și Marta 1997), Iași (Sfânta Tereza a Pruncului 

Isus 1997), Sânmartin (Sfântul Vincențiu de Paul 1997), Pitești (Sfinții Petru și Paul 1998), Onești 

(Sfântul Iosif 1998), Văcărești (Sfântul Benedict 1998), Slatina (Nașterea Sfintei Fecioare Maria 

1998), Iași (Sfântul Anton de Padova 1998), Bălțați (Coborârea Sfântului Duh 1998), Târgoviște 

(Sfântul Francisc de Assisi 1999), Joseni (Sfântul Emeric 2000), București (Adormirea Maicii 

Domnului 2001), Racu Ciuc (Sfânt Elisabeta 2001), Vița (Sfânta Maria 2003), Târgu Frumos (Sfântul 

Anton de Padova 2004), Adjudeni (Coborârea Duhului Sfânt 2005), Tomești (Sfântul Ieremia 

Valahul 2005), și cele mai tinere Roman (Sfânta Tereza a Pruncului Isus 2012) și Turț (Maica 

Domnului Milostivă 2015). Chiar dacă nu toate conferințele mai activează în acest moment, este 

datoria noastră morală să le recunoaștem meritele și să încercăm pe cât posibil să ducem mai departe 

munca începută.  

 Uniunea Asociațiilor Caritative "Sfântul Vincențiu de Paul" din România se constituie 

la 25 mai 1996, având în componență nouă conferințe; iar personalitatea juridică o primește la data 

                                                 
162 Cf. Erwin Josef ȚIGLA, Mișcarea vincențiană laică la 10 ani de activitate în România, 

http://www.svpromania.ro/media/Zece-ani-de-activitate-vincentiana.pdf. 

http://www.svpromania.ro/media/Zece-ani-de-activitate-vincentiana.pdf
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de 1 aprilie 1997, în urma unei sentințe a Curții de Apel Timișoara și având în componență nouă 

conferințe.  

 Încă de la fondarea ei, Uniunea a fost constituită din două grupe: Grupa I, cuprinzând 

conferințele de pe teritoriul Arhidiecezei romano-catolice de București și al diecezei de Iași; și Grupa 

a II-a, cuprinzând conferințele de pe teritoriul Arhidiecezei romano-catolice de Alba-Iulia și a 

diecezelor de Timișoara, Oradea și Satu Mare, vorbitoare în special de limba germană și maghiară.. 

Astăzi, are ca membre, pe teritoriul țării noastre, un număr de 30 de conferințe: 18 în Grupa I și 12 în 

Grupa a II-a. La nivel național, există un conducător spiritual, care conduce și coordonează activitatea 

Activitățile conferințelor variază în funcție de numărul membrilor, de nevoile și specificul 

comunităților în care se află; motivația este una și rămâne mereu aceeași: Isus Cristos se află în cel 

sărac, săracul este Isus Cristos! Vincențienii au ca scop slujirea dezinteresată, doar din iubire pentru 

și față de Cristos. În fiecare an, are loc o întâlnire națională la care participă toți președinții 

conferințelor din țara noastră, și tot odată pe an are loc și câte o întâlnire a conferințelor grupate pe 

grupa de apartenență. Scopul acestor întâlniri este de cunoaștere și de împărtășire a activităților,  dar 

și a problemelor cu care se confruntă conferințele. Prin grija și buna coordonare a președintelui 

național, aceste întruniri se organizează de către câte o conferință, diferită de la an la an. Trebuie 

menționat, că la nivel internațional, România este bine reprezentată, chiar de primul nostru președinte 

SVP, domnul. Erwin Iosef Țigla, care actualmente este responsabil pentru zona Europa 2 (țările 

Europei centrale, de Est și Sud est) . 

Astăzi, după aproape 20 de ani de activitate; putem spune că mișcarea vincențiană din țara 

noastră este bine ancorată în viața comunităților, dar se găsește în fața unor noi provocări și încercări: 

într-o lume lipsită de valori morale și divizată, implicarea voluntară și asumată pare un risc. Privind 

la inima generoasă, plină de iubire și dăruire  a Sfântului Vincențiu de Paul, găsim puterea să ne 

confruntăm cu noi înșine, cu propriile limite pentru a ne putea uni cu Cristos și astfel să dăruim 

speranță și lumină acestei lumi. 

Sfântul Vincențiu spune: "Un misionar, un adevărat misionar, este un om al lui Dumnezeu, 

unul umplut cu Duhul Lui Dumnezeu" (XI:191). A-i sluji pe cei săraci în spirit de caritate presupune 

a ține seama de prezența lui Dumnezeu în ei, chiar dacă uneori vedem și "reversul monedei". Altfel 

slujirea este lipsită de iubire, suflet și cade în misticism; ea durează atâta timp cât își găsește motivația. 

În cazul în care, adevărata motivație este dragostea de Dumnezeu, sufletul se înflăcărează în 



                                                                                                                                                                     BIBLIOGRAFIE 

 

62 
 

momentele de oboseală și descurajare; eșecul se suportă mai ușor, fără a renunța în fața greutăților. 

Acest spirit al carității va face ca slujirea noastră să fie adevărată, o slujire închinată lui Dumnezeu, 

prezent în cei săraci. 

Nimeni nu poate pune la îndoială spiritualitatea și spiritul vincențian în toate aspectele sale. 

Fondatorul a lăsat ușile deschise pentru vremurile viitoare: odată cu trecerea timpului alte servicii vor 

fi încredințate urmașilor săi, în funcție de noile nevoi sociale și de sărăcie. Experiența ne arată, din 

păcate, că fiecare moment al istoriei oferă noi oportunități de apostolat și caritatea poate să își exercite 

misiunea sa.  

 

 "Slujirea săracilor - scria el - trebuie să fie preferată înainte de orice. Nu trebuie să o 

lăsăm pe mai târziu. Dacă în timpul orei de rugăciune aveți de dus un medicament sau 

un ajutor unui sărac, duceți-vă liniștiți. Oferiți-i lui Dumnezeu acțiunea voastră, 

adăugând intenția de la rugăciune. Nu trebuie să vă preocupați şi să credeți că aţi 

pierdut ceva, dacă pentru slujirea bolnavilor aţi părăsit rugăciunea. Nu-l părăsiți pe 

Dumnezeu când îl lăsați pe Dumnezeu pentru Dumnezeu, sau o lucrare a lui Dumnezeu 

pentru a face o alta. Dacă lăsați rugăciunea pentru a asista un sărac, să știți că faceți 

aceasta pentru a-l sluji pe Dumnezeu. Caritatea este superioară tuturor celorlalte 

reguli, şi toate trebuie să se raporteze la aceasta. Ea este o mare doamnă: trebuie să 

facem ceea ce ne poruncește. Toţi cei care îi vor iubi pe cei săraci în viața lor nu vor 

avea nici o frică în faţa morții. Să-i slujim deci cu reînnoită iubire pe săraci şi să-i 

căutăm pe cei mai abandonați. Ei sunt domnii şi stăpânii noștri"  163. 

 

Caritatea nu este un lucru trecător, este un dar al Duhului Sfânt care va dăinui mereu, o 

realitate vie; o provocare constantă și o invitație permanentă. Avem datoria de a o păstra, de a o 

dezvolta și de a o trăi cu fidelitate.  

O valoare cu cât își descoperă mai devreme adevărata motivație, cu atât mai mult se dezvoltă. 

Reușita acțiunilor noastre constă și în capacitatea de a arăta celor mai tineri realitățile complexe ale 

lumii noastre; într-un mod simplu, educativ și mai ales motivant, oferind posibilitatea construirii unei 

                                                 
163 Cit. din Scrisori şi conferințe spirituale. Cf. Scrisoarea 2546, cit. în Liturgia orelor. 
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lumi mai bune, cu ajutorul nostru. Caritatea nu este milă, compasiune pentru celălalt … este iubire, e 

dorința sinceră de a face bine; de a-l ajuta în orice fel putem și de a-l împinge să crească.  

În aceste situații de criză, ca aceasta a timpului nostru, se manifestă în plinătatea ei această 

caritate a lui Dumnezeu; cel care l-a trimis pe Fiul său ca lumină a neamurilor "Eu sunt lumina lumii. 

Cine mă urmează nu umblă în întuneric, ci va avea lumina vieții" (In 8, 12). Tocmai în aceste situații 

Biserica se simte provocată de această iubire pentru a fi "samariteanul milostiv", dispusă să mizeze 

de tot ce este nevoie pentru a vindeca rănile fiilor săi. De aceea, în această lucrare am pus un accent 

deosebit pe o mai bună cunoaștere și aprofundare a noțiunii de caritate în lumina iubirii și a 

documentelor magisteriului Bisericii, deoarece din propria experiență am observat că adevăratul spirit 

al carității este mai puțin cunoscut, și adesea acesta este asociat cu o atitudine de altruism sau de 

filantropie. 
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CONCLUZII  

 

 "Atitudinea față de cei săraci nu trebuie să fie condiționată de ceea ce apare în exterior și nici 

de calitățile lor interioare. Mai curând, trebuie să-i percepem în lumina credinței. Fiul lui Dumnezeu 

a voit să fie sărac și să fie reprezentat de cei săraci. În pătimirea sa, aproape că nu mai avea înfățișare 

de om; apărea ca un nebun înaintea neamurilor, o piatră de scandal pentru iudei; și totuși, el se 

consideră evanghelizator al săracilor. Trebuie să intrăm în aceste sentimente și să facem ceea ce a 

făcut Isus: să-i îngrijim pe săraci, să-i mângâiem, să-i ajutăm, să-i recomandăm. El însuși a voit să se 

nască sărac să-i primească în compania sa pe săraci, să-i slujească pe săraci, să se pună în locul 

săracilor, ajungând să spună că binele sau răul pe care îl von face săracilor îl va considera persoanei 

sale divine. Dumnezeu îi iubește pe săraci și, prin urmare, îi iubește și pe cei care iubesc săracii. În 

realitate, atunci, când este iubit cineva, sunt iubiți prietenii și slujitorii săi. Astfel, avem dreptate să 

sperăm că, din iubire față de ei Dumnezeu ne va iubi și pe noi. De aceea să ne străduim să devenim 

sensibili față de suferințele și lipsurile aproapelui. Pentru aceasta, să îl rugăm pe Dumnezeu să ne dea 

spiritul milostivirii și al iubirii, care să ne umple inima și să ni-l păstreze. Slujirea săracilor trebuie 

preferată oricărei alte lucrări" 164.  

 Putem concluziona, pe bună dreptate, că aceste cuvinte ale Sfântului Vincențiu de Paul 

definesc în modul cel mai exact și concret atitudinea corectă a unui creștin autentic. Dacă am dori să 

exprimăm, într-un singur cuvânt, ce deosebește caritatea creștină de umanism și filantropie, putem 

spune cu toată convingerea: caracteristica definitorie este Cristos, el este sursa, centrul și sfârșitul. 

Prin credința în Cristos și comuniunea vie cu el, creștinul este capabil de a își iubi aproapele asemenea 

lui Cristos. Sub chipul săracului găsim întotdeauna înfățișarea lui Cristos. Să nu privim la săracul care 

primește, ci la Dumnezeu care ne întoarce darul. Iubirea este calea mântuirii. Să umblăm așadar pe 

această cale, pentru a putea dobândi viața veșnică.  

 Biserica trebuie să practice iubirea față de aproapele ca o comunitate, în caz contrar îl prezintă 

pe Dumnezeul iubirii în mod incomplet și insuficient. Este foarte important, în același timp, ca 

                                                 
164 Din Scrierile Sfântului Vincențiu de Paul, Cf. Pierre COSTE, preot lazarist, a scris bibliografia, corespondența, 

documentele, scrisorile Sântului Vincențiu, într-o lucrare foarte amplă, între anii 1920-1925 Saint Vincent de Paul : 

Corespondență, Conferințe, Documente, lucrare  care cuprinde 15 Vol., Paris : Lecoffre & Gagaldo, 1920-1925 
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activitatea caritativă a Bisericii să își păstreze autenticitatea și să nu devină o simplă formă de asistență 

socială. Creștinul este o persoană cucerită de iubirea lui Cristos, și mișcat de această iubire "Caritas 

Christi urget nos" este deschis în mod concret la iubirea față de aproapele. Credința înseamnă a 

cunoaște adevărul și a adera la el, caritatea înseamnă "a umbla în adevăr ", cu credința se intră în 

prietenia cu Dumnezeu, iar prin caritate se trăiește și se cultivă această prietenie.  

Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea subliniază că Biserica nu oferă soluții tehnice, ci principii 

morale pentru construirea acestor soluții. Accentul este pus pe acțiunile tuturor factorilor economici; 

care trebuie să țină cont atât de etică, cât și de motivul profitului. El ne reamintește că "a apăra 

adevărul, a-l propune cu umilință și convingere și a-l mărturisi în viață sunt forme exigente și de 

neînlocuit ale carității".  

Putem afirma, cu toată tăria, că Sfântul Vincențiu a fost pentru timpul său un profet al lui 

Dumnezeu. A fost ales, chemat și trimis de Dumnezeu, devenind un instrument în desfășurarea 

planului său divin. El a descoperit voința lui Dumnezeu și a dorit să o împlinească; denunțând răul 

societății și proclamând judecata lui Dumnezeu. El se străduiește să-i conducă pe oameni să răspundă 

chemării divine prin schimbarea vieții lor. Spiritualitatea Sfântului Vincențiu își are rădăcina în 

întâlnirea cu Cristos, întruchipat în chipul săracului. Tocmai, datorită acestei experiențe propune două 

principii esențiale: a-i sluji pe săraci înseamnă a-L sluji pe Dumnezeu și a-i sluji pe săraci înseamnă 

a construi în numele lor împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui. Pentru Sfântul Vincențiu de Paul 

experiența lui cu Dumnezeu este mediată de întâlnirea cu săracii.  

 

Citându-l pe Sfântul Vincențiu de Paul "Dragostea este inventivă până la nesfârșit"; putem 

concluziona, că indiferent de vitregiile timpurilor sau împrejurărilor, creștinul adevărat va găsi 

întotdeauna calea de a face binele; din iubirea de Cristos și pentru Cristos.  
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