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Constituţia despre sfânta liturgie 

– SACROSANCTUM CONCILIUM – 

Publicat la 31 octombrie 2001 în categoria Conciliul Vatican II. 

PAUL, EPISCOP,  
SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU,  

ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU  
SPRE AMINTIRE PERPETUĂ  

INTRODUCERE 

 

INTRODUCERE 

1. Deoarece SFÂNTUL CONCILIU îşi propune creşterea necontenită a vieţii creştine 
în rândul credincioşilor, mai buna adaptare la necesităţile epocii noastre a acelor 
instituţii care sunt supuse schimbărilor, favorizarea a tot ce poate contribui la unirea 
tuturor acelora care cred în Cristos şi întărirea a tot ce duce la chemarea tuturor 
oamenilor în sânul Bisericii, el consideră de datoria sa să vegheze în mod deosebit şi 
la reînnoirea şi cultivarea liturgiei.  

Locul liturgiei în misterul Bisericii  

2. Într-adevăr, liturgia, prin care, mai ales în jertfa divină a Euharistiei, “se 
actualizează opera răscumpărării noastre”[1], îi ajută în cel mai înalt grad pe 
credincioşi să exprime în viaţa lor şi să arate şi altora misterul lui Cristos şi natura 
autentică a adevăratei Biserici, caracterizată prin faptul că este în acelaşi timp 
umană şi divină, văzută şi înzestrată cu realităţi nevăzute, ferventă în acţiune şi 
dăruită contemplaţiei, prezentă în lume şi totuşi străină şi călătoare, dar toate 
acestea în aşa fel încât ceea ce este uman în ea să fie orânduit spre ceea ce e divin 
şi subordonat lui, ceea ce este vizibil – invizibilului, acţiunea – contemplaţiei şi 
realitatea prezentă – cetăţii viitoare spre care tindem[2].  

Prin urmare, liturgia, zidindu-i în fiecare zi ca templu sfânt în Domnul pe aceia care 
sunt în Biserică, făcându-i lăcaşul lui Dumnezeu în Duh[3], până la măsura vârstei 
plinătăţii lui Cristos[4], le întăreşte în acelaşi timp, într-un mod minunat, puterile 
pentru a-l vesti pe Cristos şi astfel arată celor din afară Biserica drept steag înălţat 
pentru neamuri[5], sub care fiii risipiţi ai lui Dumnezeu să se adune pentru a fi una[6], 
până ce se va face o singură turmă şi un singur păstor[7].  

Constituţia despre liturgie şi celelalte rituri  

3. De aceea, Conciliul socoteşte necesar să reamintească principiile de mai jos în 
privinţa cultivării şi reînnoirii liturgiei şi să stabilească norme practice.  
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Între aceste principii şi norme există unele care pot şi trebuie să fie aplicate atât 
ritului roman cât şi tuturor celorlalte rituri, deşi normele practice care urmează trebuie 
privite ca referitoare numai la ritul roman, dacă nu este vorba de lucruri care, prin 
natura lor, se referă şi la celelalte rituri.  

Respectul pentru toate riturile legitim recunoscute  

4. Fidel tradiţiei, Conciliul declară că sfânta Maică Biserică socoteşte egale în 
drepturi şi în demnitate toate riturile legitim recunoscute şi vrea ca în viitor să fie 
păstrate şi cultivate în toate modurile şi doreşte ca, acolo unde este necesar, să fie 
revăzute cu prudenţă, în mod integral, în spiritul tradiţiei sănătoase, şi reînsufleţite 
după cum cer condiţiile şi necesităţile timpului nostru.  

Capitolul I 

PRINCIPII GENERALE PENTRU REFORMA ŞI PROGRESUL LITURGIEI 

I. NATURA LITURGIEI ŞI IMPORTANŢA EI ÎN VIAŢA BISERICII  

5. Dumnezeu, care “vrea ca toţi oamenii să se mântuiască şi să ajungă la 
cunoaşterea adevărului” (1Tim 2,4), “care de multe ori şi în multe feluri a vorbit 
odinioară părinţilor noştri prin profeţi” (Evr 1,1), când a venit plinirea timpului, l-a 
trimis pe Fiul său, Cuvântul făcut trup, uns de Duhul Sfânt, să ducă vestea cea bună 
săracilor, să-i vindece pe cei cu inima zdrobită[8], “ca un medic trupesc şi 
sufletesc”[9] mijlocitor între Dumnezeu şi oameni[10]. Într-adevăr, firea lui 
omenească în unitatea persoanei Cuvântului a fost instrumentul mântuirii noastre. De 
aceea, în Cristos s-a realizat împăcarea noastră desăvârşită şi ne-a fost dată 
plinătatea cultului divin[11].  

Această operă a răscumpărării oamenilor şi a preamăririi desăvârşite a lui 
Dumnezeu, prefigurată în faptele măreţe ale Domnului, săvârşite cu poporul 
Vechiului Testament, a fost îndeplinită de Cristos Domnul, mai ales prin misterul 
pascal al fericitei sale pătimiri, al învierii şi al înălţării glorioase, mister prin care, 
“murind, a nimicit moartea noastră şi, înviind, ne-a redobândit viaţa”[12]; căci din 
coasta lui Cristos “dormind pe cruce”, s-a născut “sacramentul admirabil al întregii 
Biserici”[13].  

Opera mântuirii, continuată de Biserică, se realizează în liturgie  

6. De aceea, precum Cristos a fost trimis de Tatăl, la fel şi el a trimis pe apostolii săi, 
plini de Duhul Sfânt, nu numai ca, predicând evanghelia la toată făptura[14], să 
proclame că Fiul lui Dumnezeu, prin moartea şi învierea sa, ne-a eliberat de puterea 
Satanei[15] şi a morţii şi ne-a strămutat în împărăţia Tatălui, dar şi ca ei să 
înfăptuiască opera mântuirii pe care o vesteau, prin jertfa şi sacramentele în jurul 
cărora gravitează întreaga viaţă liturgică. Astfel, prin Botez, oamenii sunt introduşi în 
misterul pascal al lui Cristos: morţi împreună cu el, înmormântaţi şi înviaţi împreună 
cu el[16], ei primesc spiritul înfierii “prin care strigăm: «Abba – Tată!»” (Rom 8,15) şi, 
astfel, devin adevăraţii adoratori pe care îi caută Tatăl[17]. De asemenea, ori de câte 
ori mănâncă Cina Domnului, ei vestesc moartea lui până când va veni[18]. De aceea, 
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chiar în ziua de Rusalii, când Biserica a apărut în lume, “aceia care au primit 
cuvântul” lui Petru “au fost botezaţi” şi “stăruiau în învăţătura apostolilor, în 
împărtăşirea frângerii pâinii şi în rugăciuni…, lăudând pe Dumnezeu împreună şi fiind 
plăcuţi înaintea întregului popor” (Fap 2,41-42.47 Vg.). De atunci Biserica nu a 
încetat niciodată să se întrunească pentru a celebra misterul pascal: citind din toate 
Scripturile cele despre Cristos (cf. Lc 24,27), celebrând Euharistia, în care “sunt 
reprezentate victoria şi triumful realizate prin moartea sa”[19], şi aducând mulţumiri în 
acelaşi timp lui Dumnezeu pentru “darul lui nespus de mare” (2Cor 9,15), în Cristos 
Isus, “pentru lauda gloriei sale” (Ef 1,12), prin puterea Duhului Sfânt.  

Prezenţa lui Cristos în liturgie  

7. Pentru a îndeplini o operă atât de mare, Cristos este mereu prezent în Biserica sa, 
mai ales în acţiunile liturgice. El este prezent în jertfa sfintei Liturghii, atât în 
persoana preotului, oferindu-se acum prin slujirea acestuia, el care s-a oferit 
odinioară pe cruce[20], cât mai ales sub speciile euharistice. El e prezent în 
sacramente prin puterea sa, aşa încât, atunci când cineva botează, Cristos însuşi 
este cel care botează[21]. E prezent în cuvântul său, căci el este cel care vorbeşte în 
timp ce se citeşte în biserică sfânta Scriptură. În sfârşit, este prezent atunci când 
Biserica se roagă şi aduce laude, el care a făgăduit: “Unde sunt doi sau trei adunaţi 
în numele meu, acolo sunt şi eu în mijlocul lor” (Mt 18,20).  

Într-adevăr, într-o operă atât de mare, în care se aduce lui Dumnezeu preamărirea 
desăvârşită şi oamenii sunt sfinţiţi, Cristos îşi asociază totdeauna Biserica, Mireasa 
lui preaiubită, care se roagă Domnului său şi prin el aduce cult Tatălui veşnic. 
Aşadar, pe bună dreptate liturgia este considerată ca exercitarea misiunii sacerdotale 
a lui Cristos, prin care sfinţirea omului este reprezentată prin semne văzute şi este 
realizată într-un mod propriu fiecăruia şi în acelaşi timp se aduce cultul public integral 
de către trupul mistic al lui Cristos – de către Cap şi mădularele sale.  

Prin urmare, orice celebrare liturgică, întrucât este opera lui Cristos-Preotul şi a 
trupului său, care este Biserica, este acţiune sacră prin excelenţă, a cărei eficacitate 
nu o poate atinge cu acelaşi titlu şi în acelaşi grad nici o altă acţiune a Bisericii.  

Liturgie pământească şi liturgie cerească  

8. În liturgia pământească noi participăm, prin pregustare, la liturgia cerească, ce se 
celebrează în cetatea sfântă a Ierusalimului, spre care ne îndreptăm ca nişte călători, 
unde Cristos şade de-a dreapta lui Dumnezeu ca slujitor al sanctuarului şi al 
adevăratului chivot[22]; împreună cu întreaga oştire cerească îi cântăm Domnului 
imnul de slavă; amintindu-i cu veneraţie pe sfinţi, nădăjduim să avem parte împreună 
cu ei şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul nostru Isus Cristos, până când se va arăta 
el însuşi, viaţa noastră, şi atunci ne vom arăta împreună cu el în glorie[23].  

Liturgia nu este unica activitate a Bisericii  

9. Liturgia sacră nu epuizează toată acţiunea Bisericii, deoarece mai înainte ca 
oamenii să se poată apropia de liturgie trebuie ca ei să fie chemaţi la credinţă şi la 
convertire: “Cum vor chema numele aceluia în care nu au crezut? Şi cum vor crede 
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în acela despre care nu au auzit? Şi cum vor auzi fără propovăduitor? Şi cum vor 
propovădui fără să fie trimişi?” (Rom 10,14-15).  

De aceea Biserica vesteşte necredincioşilor mesajul mântuirii pentru ca toţi oamenii 
să cunoască pe singurul Dumnezeu adevărat şi pe acela pe care l-a trimis, pe Isus 
Cristos, şi să se întoarcă de la căile lor, făcând pocăinţă[24]. Iar credincioşilor ea 
trebuie să le vestească necontenit credinţa şi pocăinţa; trebuie de asemenea să-i 
dispună pentru sacramente, să-i înveţe să păstreze tot ceea ce a poruncit Cristos[25] 
şi să-i îndemne la toate faptele de caritate, de pietate, de apostolat, ca să se arate 
prin aceste fapte că, deşi creştinii nu sunt din lumea aceasta, ei sunt totuşi lumina 
lumii şi că ei dau slavă Tatălui înaintea oamenilor.  

Liturgia este culmea şi izvorul vieţii Bisericii  

10. Cu toate acestea, liturgia e culmea spre care tinde acţiunea Bisericii şi izvorul din 
care emană toată puterea ei. Căci scopul acţiunilor apostolice este ca toţi oamenii, 
deveniţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţă şi botez, să se adune laolaltă, să laude pe 
Dumnezeu în Biserică, să participe la jertfă şi să se hrănească la Cina Domnului.  

La rândul ei, liturgia îndeamnă pe credincioşi ca, hrăniţi cu sacramentele pascale, să 
trăiască în perfectă unire[26] şi se roagă ca ei să exprime în viaţa lor ceea ce au 
primit prin credinţă[27]. Într-adevăr, reînnoirea legământului lui Dumnezeu cu 
oamenii în Euharistie îi atrage şi îi aprinde pe credincioşi de iubirea lui Cristos cea 
fără de răgaz. Aşadar, prin liturgie, şi în special prin Euharistie, se revarsă în noi, ca 
dintr-un izvor, harul şi se dobândeşte cu maximum de eficacitate acea sfinţire a 
oamenilor şi preamărire a lui Dumnezeu în Cristos, spre care se îndreaptă, ca spre 
scopul lor, toate celelalte acţiuni ale Bisericii.  

Necesitatea dispoziţiilor sufleteşti personale  

11. Pentru a obţine această deplină eficacitate, credincioşii trebuie să ia parte la 
liturgie cu suflet drept, conformându-şi gândul celor rostite cu glasul, şi să coopereze 
cu harul divin, pentru a nu-l primi în zadar[28]. De aceea, este de datoria păstorilor 
să fie atenţi ca în acţiunea liturgică nu numai să se respecte legile unei celebrări 
valide şi licite, dar şi credincioşii să participe la ea într-un mod conştient, activ şi 
rodnic.  

Liturgia şi rugăciunea personală  

12. Totuşi viaţa spirituală nu se poate reduce numai la participarea la liturgia sacră. 
Într-adevăr, deşi creştinul e chemat să se roage în comun, trebuie şi să intre în 
camera sa pentru a se ruga Tatălui în ascuns[29]; ba chiar, după învăţătura 
Apostolului, trebuie să se roage fără încetare[30]. Acelaşi Apostol ne învaţă să 
purtăm necontenit în trupul nostru pătimirile şi moartea lui Isus, pentru ca şi viaţa lui 
Isus să se arate în trupul nostru muritor[31]. De aceea, la jertfa sfintei Liturghii cerem 
Domnului ca, “fiindu-i plăcută oferirea jertfei spirituale”, să facă din noi “o ofrandă 
veşnică pentru el”[32].  
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Exerciţiile de pietate trebuie să se inspire din liturgie  

13. Exerciţiile de pietate ale poporului creştin sunt foarte recomandate dacă sunt 
conforme cu normele şi legile Bisericii, mai ales când se fac din dispoziţia Scaunului 
Apostolic.  

De o demnitate specială se bucură şi exerciţiile sacre ale Bisericilor particulare atunci 
când se fac după dispoziţiile episcopilor, conform obiceiurilor sau cărţilor legitim 
aprobate.  

Totuşi astfel de exerciţii trebuie orânduite ţinând seama de timpul liturgic, în aşa fel 
încât să se potrivească cu liturgia sacră, să se inspire din ea într-un fel sau altul şi la 
ea să-l ducă pe poporul creştin, pentru că ea prin natura sa e cu mult superioară 
oricăror exerciţii.  

II. EDUCAŢIA LITURGICĂ ŞI PARTICIPAREA ACTIVĂ  

14. Maica noastră Biserica doreşte foarte mult ca toţi credincioşii să fie îndemnaţi la 
acea participare deplină, conştientă şi activă la celebrările liturgice care e cerută de 
însăşi natura liturgiei şi care, pentru poporul creştin, “seminţie aleasă, preoţie 
împărătească, neam sfânt, popor răscumpărat” (1Pt 2,9; cf. 2,4-5), constituie în 
virtutea Botezului un drept şi o datorie. Acestei participări active şi depline a 
întregului popor i se va acorda o grijă deosebită în reînnoirea şi cultivarea liturgiei; 
într-adevăr, o astfel de participare este izvorul primar şi indispensabil din care 
credincioşii pot dobândi un spirit cu adevărat creştin şi de aceea păstorii sufleteşti 
trebuie să o urmărească cu zel în toată activitatea lor pastorală, printr-o educaţie 
adecvată.  

Dar nu se poate spera realizarea acestui obiectiv dacă înşişi păstorii sufleteşti nu 
sunt ei mai întâi pătrunşi de spiritul şi puterea liturgiei şi nu devin maeştri ai ei; este 
deci foarte necesar să se dea o importanţă primordială formaţiei liturgice a clerului. 
De aceea Conciliul a stabilit cele ce urmează:  

Formarea profesorilor de liturgică  

15. Profesorii însărcinaţi cu predarea liturgicii în seminarii, în casele de studiu ale 
institutelor călugăreşti şi în facultăţile teologice trebuie să primească o formaţie 
adecvată şi îngrijită în vederea acestei misiuni, în institute specializate.  

Predarea liturgicii  

16. În seminarii şi în casele de studiu ale institutelor călugăreşti, liturgica trebuie 
aşezată printre materiile necesare şi cele mai importante, iar în facultăţile teologice 
trebuie pusă printre materiile pricipale şi ea trebuie să fie predată atât sub aspect 
teologic şi istoric, cât şi spiritual, pastoral şi juridic. În afară de aceasta, profesorii de 
alte materii, mai ales cei de teologie dogmatică, de sfânta Scriptură, de teologie 
spirituală şi pastorală, se vor strădui să scoată în relief, conform exigenţelor 
intrinsece ale fiecărei materii, misterul lui Cristos şi istoria mântuirii, astfel încât să se 
vadă clar legătura lor cu liturgia şi unitatea formaţiei preoţeşti.  
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Formaţia liturgică a candidaţilor la preoţie  

17. Clericii, în seminarii şi în casele călugăreşti, îşi vor însuşi o formaţie liturgică a 
vieţii spirituale printr-o iniţiere adecvată, pentru a înţelege ceremoniile sacre şi a 
participa la ele cu tot sufletul, precum şi prin însăşi celebrarea sfintelor mistere şi prin 
celelalte exerciţii de pietate impregnate de spiritul liturgic. De asemenea, vor învăţa 
să respecte legile liturgice, astfel ca viaţa seminariilor şi a institutelor călugăreşti să 
fie profund pătrunse de spiritul liturgic.  

Sprijinirea preoţilor din pastoraţie  

18. Preoţii, fie seculari, fie regulari, care lucrează deja în via Domnului, să fie ajutaţi 
prin toate mijloacele potrivite să pătrundă tot mai adânc ceea ce îndeplinesc în 
funcţiunile sacre, să trăiască viaţa liturgică şi să o împărtăşească şi credincioşilor 
care le-au fost încredinţaţi.  

Educaţia liturgică a credincioşilor  

19. Păstorii sufleteşti se vor îngriji cu zel şi răbdare de formarea liturgică precum şi 
de participarea activă a credincioşilor, atât interioară cât şi exterioară, după vârsta 
lor, condiţia, felul de viaţă şi cultura lor religioasă, îndeplinindu-şi astfel una din 
principalele lor îndatoriri de împărţitori fideli ai tainelor lui Dumnezeu. Vor avea 
totodată grijă să-şi conducă turma nu numai prin cuvânt, ci şi prin exemplu.  

Mijloacele audiovizuale şi liturgia  

20. Transmisiunile radiofonice şi televizate ale acţiunilor sacre, mai ales dacă e vorba 
de sfânta Liturghie, să fie făcute cu discreţie şi demnitate, sub conducerea şi garanţia 
unei persoane competente, desemnată pentru asemenea funcţie de către Episcop.  

III. REFORMA LITURGIEI SACRE  

21. Pentru ca poporul creştin să poată dobândi mai sigur belşugul de haruri din 
liturgie, sfânta Maică Biserica doreşte să se facă, cu mare grijă, o reformă generală a 
liturgiei. Căci liturgia constă dintr-o parte neschimbătoare, instituită de Dumnezeu, şi 
părţi supuse schimbării, care în decursul timpului pot sau chiar trebuie să varieze, 
dacă în ele au pătruns elemente ce corespund mai puţin naturii interne a liturgiei sau 
dacă respectivele părţi au ajuns să fie mai puţin adecvate. În această reformă textele 
şi ceremoniile trebuie să fie astfel orânduite încât să exprime mai clar realităţile sfinte 
pe care le semnifică şi pentru ca poporul creştin, pe cât posibil, să le poată înţelege 
uşor sensul şi să participe la ele printr-o celebrare deplină, activă şi comunitară. De 
aceea, Conciliul a hotărât următoarele norme generale:  

A) Norme generale  

Orânduirea liturgiei este de competenţa ierarhiei bisericeşti  

22. §1. Orânduirea liturgiei sacre depinde numai de autoritatea Bisericii, care rezidă 
în Scaunul Apostolic, şi, conform Dreptului, în episcop.  
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§2. În virtutea puterii acordate de Drept, orânduirea în materie de liturgică, în limitele 
determinate, aparţine şi Conferinţelor Episcopale teritoriale competente legitim 
constituite[33].  

§3. De aceea, absolut nimeni altul, fie şi preot, nu poate din iniţiativă proprie să 
adauge, să scoată sau să schimbe ceva în liturgie.  

Tradiţie şi progres  

23. Pentru a păstra tradiţia sănătoasă şi a deschide în acelaşi timp calea unui 
progres legitim, revizuirea fiecărei părţi din liturgie trebuie să fie precedată totdeauna 
de studiu serios teologic, istoric şi pastoral. În afară de aceasta, se vor lua în 
consideraţie atât legile generale ale structurii şi ale spiritului liturgiei, cât şi experienţa 
reformei liturgice precedente şi a indultelor acordate în diferite părţi. În sfârşit, nu se 
vor introduce inovaţii decât dacă le cere o adevărată şi certă utilitate pentru Biserică 
şi având grijă ca formele noi să izvorască organic din formele deja existente.  

Se vor evita pe cât posibil diferenţele rituale importante între regiuni vecine.  

Biblie şi liturgie  

24. Sfânta Scriptură are o foarte mare importanţă în celebrarea liturgică. Din ea se 
citesc lecturile şi se explică în omilie, din ea se cântă psalmii; sub inspiraţia şi din 
spiritul ei au izvorât rugăciunile şi imnurile liturgice, şi din ea îşi primesc semnificaţia 
acţiunile şi semnele liturgice. De aceea, pentru a promova reforma, progresul şi 
adaptarea liturgiei, trebuie să se favorizeze acea cunoaştere gustată şi vie a sfintei 
Scripturi despre care dă mărturie tradiţia venerabilă a riturilor atât orientale cât şi 
occidentale.  

Revizuirea cărţilor liturgice  

25. Cărţile liturgice vor fi revizuite cât mai curând, făcând apel la experţi şi consultând 
episcopi din diferitele regiuni ale globului.  

B) Norme izvorâte din caracterul ierarhic şi comunitar al liturgiei  

26. Acţiunile liturgice nu sunt acţiuni private, ci sunt celebrări ale Bisericii, care este 
“sacramentul unităţii”, adică poporul sfânt adunat şi organizat sub călăuzirea 
episcopilor[34].  

De aceea, asemenea acţiuni aparţin întregului trup al Bisericii, îl manifestă şi se 
răsfrâng asupra lui, dar pe fiecare membru îl implică în mod diferit, după diversitatea 
stărilor, a îndatoririlor şi a participării efective.  

E de preferat celebrarea comunitară  

27. Ori de câte ori ceremoniile, conform naturii proprii a fiecăreia, comportă o 
celebrare comunitară caracterizată prin prezenţa şi participarea activă a 
credincioşilor, să fie educată la toţi convingerea că, în măsura în care e posibil, 



Conciliul Vatican al II-lea [constituții, decrete, declarații] 
 

9 

aceasta este de preferat celebrării individuale şi cvasi-private. Acest lucru e valabil 
mai ales pentru celebrarea sfintei Liturghii, păstrându-se totdeauna natura publică şi 
socială a oricărei sfinte Liturghii, şi pentru administrarea sacramentelor.  

Buna rânduială a celebrărilor liturgice  

28. În celebrările liturgice, fiecare, atât preotul cât şi credincioşii, îndeplinindu-şi 
oficiul propriu, va îndeplini tot şi numai ceea ce-i revine conform ritului şi normelor 
liturgice.  

29. Ministranţii, lectorii, comentatorii şi membrii corului îndeplinesc o adevărată slujire 
liturgică. De aceea ei trebuie să-şi îndeplinească funcţiile cu pietatea sinceră şi buna 
orânduială demne de măreţia acestei slujiri şi pe care poporul lui Dumnezeu pe drept 
le cere de la ei.  

De aceea, trebuie ca ei să fie educaţi cu grijă, fiecare după condiţia proprie, pentru a 
fi pătrunşi de spiritul liturgic şi pentru a-şi îndeplini rolul după normele stabilite şi în 
bună rânduială.  

Participarea activă a credincioşilor  

30. Pentru a promova participarea activă, se va pune accent pe aclamaţiile poporului, 
pe răspunsuri, cântarea psalmilor, antifoane, cântece, precum şi pe acţiunile, 
gesturile şi atitudinile corporale. Se va respecta, de asemenea, la timpul cuvenit, 
tăcerea sacră.  

31. În revizuirea cărţilor liturgice se va veghea cu atenţie ca rubricile să prevadă şi 
părţile credincioşilor.  

Liturgie şi clase sociale  

32. În liturgie, în afară de deosebirea care provine din oficiul liturgic şi din ordinele 
sacre şi în afară de onorurile datorate autorităţii civile, conform legilor liturgice, nu se 
va face nici o deosebire de persoane particulare sau de condiţie socială, atât în 
ceremonii cât şi în solemnităţile exterioare.  

C) Norme izvorâte din natura didactică şi pastorală a liturgiei  

33. Deşi liturgia sacră e în special cultul adus Maiestăţii divine, ea este şi un izvor 
bogat de instruire pentru poporul creştin[35]. Într-adevăr, în liturgie Dumnezeu 
vorbeşte poporului său; Cristos continuă să-şi vestească evanghelia; poporul, la 
rândul său, răspunde lui Dumnezeu prin cântări şi rugăciuni.  

Mai mult, rugăciunile adresate lui Dumnezeu prin preotul care prezidează adunarea 
in persona Christi sunt spuse în numele întregului popor sfânt şi al tuturor celor de 
faţă. În sfârşit, semnele vizibile de care se foloseşte liturgia sacră pentru a face 
cunoscute realităţile invizibile sunt alese de Cristos sau de Biserică.  
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De aceea, nu numai când se citeşte “ceea ce a fost scris pentru învăţătura noastră” 
(Rom 15,4), ci şi atunci când Biserica se roagă sau cântă sau acţionează, este 
alimentată credinţa celor de faţă, iar minţile se înalţă spre Dumnezeu pentru a-i 
aduce un omagiu spiritual şi pentru a primi harul său cu mai multă îmbelşugare.  

De aceea, în înfăptuirea reformei se va ţine seama de următoarele norme generale:  

Armonia celebrărilor  

34. Celebrările să strălucească printr-o nobilă simplitate; să fie clare în scurtimea lor 
şi fără repetiţii inutile; să fie adaptate capacităţii de înţelegere a credincioşilor şi, în 
general, să nu aibă nevoie de multe explicaţii.  

Biblie, predică şi cateheză liturgică  

35. Ca să apară clar că în liturgie ritul şi cuvântul sunt strâns unite:  

1) În celebrările sacre lectura din sfânta Scriptură să fie mai abundentă, mai variată 
şi mai bine adaptată.  

2) Momentul cel mai potrivit pentru predică, parte din acţiunea liturgică, în măsura 
îngăduită de ritual, să fie indicat şi în rubrici, iar îndatorirea de a predica să fie 
îndeplinită cu fidelitate şi exactitate. Predica să izvorască în primul rând din sfânta 
Scriptură şi din liturgie, ca o vestire a faptelor minunate ale lui Dumnezeu în istoria 
mântuirii, în misterul lui Cristos, care e mereu prezent şi activ în noi, mai ales în 
celebrările liturgice.  

3) De asemenea, să se înfăptuiască în toate modurile o cateheză mai direct liturgică; 
şi chiar în cadrul ceremoniilor vor fi prevăzute, dacă sunt necesare, scurte îndemnuri 
rostite de preot sau de celebrantul competent, cu formule fixe sau prin cuvinte 
echivalente, în momentele cele mai potrivite.  

4) Se va promova celebrarea cuvântului lui Dumnezeu în ajunul sărbătorilor mai 
solemne şi în anumite zile din Advent şi Postul Mare, în duminici şi sărbători, mai 
ales în locurile lipsite de preot. În acest caz, celebrarea va fi condusă de un diacon 
sau de altă persoană delegată de episcop.  

Limba liturgică  

36. §1. Uzul limbii latine, cu excepţia unor cazuri de drept particular, va fi păstrat în 
riturile latine.  

§2. Totuşi, atât în sfânta Liturghie, cât şi în administrarea sacramentelor sau în alte 
părţi ale liturgiei, întrebuinţarea limbii materne poate fi deseori foarte utilă pentru 
popor: i se va putea acorda aşadar un loc mai larg, mai ales în lecturi şi îndemnuri, în 
anumite rugăciuni şi cântece, după normele fixate pentru fiecare caz în capitolele 
următoare.  



Conciliul Vatican al II-lea [constituții, decrete, declarații] 
 

11 

§3. Pe baza acestor norme, revine autorităţii bisericeşti teritoriale competente, 
despre care face menţiune art. 22. §2, fiind consultaţi, dacă e cazul, şi episcopii 
regiunilor limitrofe de aceeaşi limbă, să stabilească oportunitatea şi modalitatea 
folosirii limbii poporului. Aceste decizii trebuie supuse aprobării sau confirmării 
Scaunului Apostolic.  

§4. Traducerea pentru uz liturgic a textului latin în limba poporului trebuie să aibă 
aprobarea autorităţii bisericeşti teritoriale competente, despre care e vorba mai sus.  

D) Norme pentru adaptarea liturgiei la firea şi la tradiţiile diferitelor popoare  

37. În lucrurile ce nu lezează credinţa sau binele întregii comunităţi, Biserica nu vrea 
să impună nici în liturgie o uniformitate rigidă; dimpotrivă, ea respectă şi favorizează 
calităţile şi talentele diferitelor rase şi popoare; tot ceea ce în moravurile popoarelor 
nu e în mod indisolubil legat de superstiţii sau de erori este apreciat de ea cu 
bunăvoinţă şi, pe cât posibil, este păstrat nealterat, ba chiar, uneori, este admis în 
liturgie, cu condiţia să fie conform principiilor unui adevărat şi autentic spirit liturgic.  

38. Păstrându-se unitatea substanţială a ritului roman, se va lăsa loc, şi în revizuirea 
cărţilor liturgice, diferenţelor şi adaptărilor legitime pentru diferitele grupuri, regiuni, 
popoare, mai ales în misiuni; se va avea în vedere acest principiu în structura 
celebrărilor şi la stabilirea rubricilor.  

39. În limitele stabilite în ediţiile tipice ale cărţilor liturgice, este de competenţa 
autorităţii bisericeşti teritoriale, despre care a fost vorba la art. 22. §2, să se 
stabilească adaptările, mai ales în ceea ce priveşte administrarea sacramentelor, a 
sacramentaliilor, procesiunile, limba liturgică, muzica sacră şi artele, ţinând totuşi 
seama de normele fundamentale cuprinse în această Constituţie.  

Adaptarea liturgică în dieceze şi parohii  

40. Deoarece în diferite locuri şi împrejurări e necesară o adaptare mai profundă a 
liturgiei, ceea ce implică un grad mai mare de dificultate:  

1) Autoritatea bisericească teritorială competentă, amintită la art. 22. §2, va examina 
cu atenţie şi cu prudenţă, din tradiţiile şi mentalitatea diferitelor popoare, elementele 
care, în această privinţă, pot fi în mod oportun admise în cultul divin. Adaptările 
socotite utile sau necesare vor fi propuse Scaunului Apostolic pentru a fi introduse cu 
consimţământul lui.  

2) Pentru ca adaptarea să se facă cu prudenţa necesară, Scaunul Apostolic, dacă e 
cazul, va acorda acestei autorităţi bisericeşti teritoriale facultatea de a permite şi de a 
dirija experienţele prealabile necesare, în cadrul unor grupuri pregătite în acest scop 
şi pentru un timp determinat.  

3) Deoarece legile liturgice prezintă de obicei dificultăţi speciale în materie de 
adaptare, mai ales în misiuni, va trebui să se recurgă la persoane competente în 
materie pentru a le stabili.  
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IV. CULTIVAREA VIEŢII LITURGICE ÎN DIECEZE ŞI PAROHII  

41. Episcopul trebuie să fie considerat ca Marele Preot al turmei sale: de el depinde 
şi de la el decurge într-o anumită măsură viaţa credincioşilor săi în Cristos.  

De aceea, toţi trebuie să acorde cea mai mare importanţă vieţii liturgice a diecezei, 
ce se desfăşoară în jurul Episcopului, mai ales în biserica sa catedrală: toţi trebuie să 
fie convinşi că manifestarea principală a Bisericii este participarea deplină şi activă a 
întregului popor sfânt al lui Dumnezeu la aceleaşi celebrări liturgice, mai ales la 
aceeaşi Euharistie, la aceleaşi rugăciuni, la acelaşi altar, la care prezidează 
episcopul înconjurat de preoţi şi de ceilalţi slujitori ai altarului[36].  

42. Deoarece, în Biserica sa, episcopul nu poate să prezideze personal, totdeauna şi 
pretutindeni, întreaga sa turmă, el trebuie să constituie în mod necesar grupuri de 
credincioşi printre care locul primordial îl deţin parohiile, organizate pe criteriul local 
sub conducerea unui păstor, care ţine locul episcopului: ele într-adevăr reprezintă, 
într-un anumit mod, Biserica văzută, orânduită pe întregul pământ.  

De aceea, viaţa liturgică a parohiei şi legătura ei cu episcopul trebuie cultivată în 
sufletul şi viaţa credincioşilor şi a clerului; şi se vor depune toate strădaniile pentru 
creşterea sentimentului comunităţii parohiale, mai ales în celebrarea comunitară a 
Liturghiei duminicale.  

V. DEZVOLTAREA ACŢIUNII PASTORALE LITURGICE  

43. Interesul pentru dezvoltarea şi reînnoirea liturgiei e socotit pe bună dreptate un 
semn al planurilor providenţiale ale lui Dumnezeu asupra epocii noastre, ca o trecere 
a Duhului Sfânt prin Biserica Sa; el imprimă o notă caracteristică vieţii acesteia şi 
chiar întregii atitudini religioase a timpului nostru.  

De aceea, pentru a favoriza tot mai mult această pastorală liturgică în Biserică, 
Conciliul decretează:  

Comisia liturgică naţională  

44. Se recomandă autorităţii ecleziastice teritoriale competente, amintite la art. 22. 
§2, să instituie o comisie liturgică, comisie care va solicita colaborarea unor experţi în 
liturgie, în muzică, în arta sacră şi în pastorală; această comisie poate fi ajutată de un 
institut de liturgică pastorală care, după necesităţi, poate număra printre membrii lui 
şi laici deosebit de experţi în această materie. Această comisie, sub conducerea 
autorităţii bisericeşti teritoriale amintite mai sus, va trebui să dirijeze pastorala 
liturgică în teritoriul aflat în competenţa sa şi să promoveze studiile şi experienţele 
necesare, ori de câte ori va fi vorba de adaptări care trebuie propuse Scaunului 
Apostolic.  

Comisie liturgică diecezană  

45. De asemenea, va fi constituită o comisie liturgică în fiecare dieceză pentru a 
promova acţiunea liturgică sub conducerea episcopului. În anumite cazuri va fi 
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oportun ca mai multe dieceze să numească o singură comisie pentru a promova de 
comun acord acţiunea liturgică.  

Alte comisii  

46. Pe lângă comisia liturgică, se vor constitui în fiecare dieceză, în limita 
posibilităţilor, şi comisii de muzică sacră şi de artă sacră.  

Este necesar ca aceste trei comisii să colaboreze între ele şi deseori va fi oportun să 
se unească într-o singură comisie.  

Capitolul II 

MISTERUL EUHARISTIC 

Sfânta Liturghie şi misterul pascal  

47. La Cina cea de taină, în noaptea în care a fost vândut, Mântuitorul nostru a 
instituit jertfa euharistică a Trupului şi Sângelui său pentru a perpetua de-a lungul 
veacurilor jertfa crucii până la a doua sa venire şi pentru a încredinţa astfel Miresei 
sale preaiubite, Biserica, memorialul morţii şi al învierii sale: sacrament al pietăţii, 
semn al unităţii, legătură a carităţii[37], ospăţ pascal în care îl primim pe Cristos, 
sufletul este copleşit de har şi ne este dată chezăşia gloriei viitoare[38].  

Participarea activă a credincioşilor la sfânta Liturghie  

48. Aşadar, Biserica veghează cu grijă ca fiii săi să nu asiste ca străini sau spectatori 
muţi la acest mister al credinţei, ci înţelegându-l bine, cu ajutorul ceremoniilor şi 
rugăciunilor, să participe la acţiunea sacră în mod conştient, cu pietate şi activ; să fie 
instruiţi prin cuvântul lui Dumnezeu, să se hrănească la masa Trupului Domnului, să 
aducă mulţumire lui Dumnezeu; oferind Ostia nepătată, nu numai prin mâinile 
preotului, ci împreună cu el, să înveţe a se oferi pe ei înşişi şi, prin Cristos 
Mijlocitorul, să se desăvârşească din zi în zi în unirea cu Dumnezeu şi în unirea 
dintre ei[39], pentru ca în cele din urmă Dumnezeu să fie totul în toţi.  

49. Pentru ca jertfa sfintei Liturghii să-şi atingă deplina eficacitate pastorală şi prin 
forma ceremoniilor, Conciliul stabileşte cele ce urmează în privinţa Liturghiilor 
celebrate cu participarea poporului, mai ales în duminici şi în sărbătorile de poruncă:  

Reforma rânduielii sfintei Liturghii  

50. Ritualul sfintei Liturghii va fi revizuit în aşa fel încât să apară mai clar natura 
specifică a fiecărei părţi şi conexiunea lor reciprocă şi să fie facilitată participarea 
evlavioasă şi activă a credincioşilor.  

Pentru aceasta, ceremoniile vor fi simplificate păstrându-se neatinsă substanţa lor; 
se vor omite repetiţiile introduse în decursul veacurilor sau adăugirile mai puţin utile; 
în schimb, în măsura în care vor părea oportune sau necesare, vor fi restabilite, după 
tradiţia sfinţilor Părinţi, unele elemente dispărute sub vitregia timpurilor.  
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O mai mare bogăţie biblică  

51. Pentru a oferi din belşug credincioşilor hrana cuvântului lui Dumnezeu, se vor 
deschide mai larg comorile biblice, în aşa fel încât, într-un număr determinat de ani, 
să se citească poporului tot ce este mai important din sfânta Scriptură.  

Omilia  

52. Este stăruitor recomandată omilia ca parte integrantă a Liturghiei: pornind de la 
textul sacru, în ea sunt prezentate, de-a lungul anului liturgic, misterele credinţei şi 
normele vieţii creştine. La Liturghiile care se celebrează cu participarea poporului, în 
duminici şi sărbători de poruncă, omilia nu se va omite decât din motive grave.  

Rugăciunea credincioşilor  

53. “Rugăciunea comună” sau “rugăciunea credincioşilor” va fi reintrodusă după 
evanghelie şi după omilie, mai ales în duminici şi în sărbători de poruncă, pentru ca 
prin participarea poporului să se facă rugăciuni speciale pentru sfânta Biserică, 
pentru aceia care ne conduc, pentru cei care sunt copleşiţi de diferite necazuri, 
pentru toţi oamenii şi pentru mântuirea lumii întregi[40].  

Latina şi limba poporului în Liturghie  

54. La Liturghiile celebrate cu participarea credincioşilor se va putea acorda locul 
cuvenit limbii poporului, mai ales în lecturi şi în “rugăciunea comună” şi, în funcţie de 
condiţiile locale, de asemenea în părţile ce revin poporului, conform art. 36 din 
această Constituţie.  

Se va avea grijă totuşi ca poporul să poată recita sau cânta împreună, şi în limba 
latină, părţile din rânduiala sfintei Liturghii care îi revin.  

Acolo unde o folosire mai largă a limbii poporului în Liturghie pare oportună, se vor 
respecta prescripţiile art. 40 din această Constituţie.  

Împărtăşania sub ambele specii  

55. Se recomandă mult acea participare mai desăvârşită la sfânta Liturghie prin care 
credincioşii, după împărtăşania preotului, primesc la aceeaşi jertfă trupul Domnului. 
Împărtăşania sub ambele specii, rămânând valabile principiile dogmatice stabilite de 
Conciliul Tridentin[41], poate fi dată atât clericilor şi călugărilor cât şi laicilor în 
cazurile pe care le va preciza Scaunul Apostolic şi după aprecierea episcopului, ca 
de exemplu noilor hirotoniţi, la Liturghia sfinţirii lor, celor care depun voturile, la 
Liturghia profesiunii religioase, neofiţilor, la Liturghia care urmează botezului.  

Unitatea Liturghiei  

56. Cele două părţi din care este alcătuită sfânta Liturghie, adică liturgia cuvântului şi 
liturgia euharistică, sunt atât de strâns unite între ele încât constituie un singur act de 
cult. De aceea, Conciliul îndeamnă insistent pe păstorii sufleteşti să-i înveţe cu 
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stăruinţă, în cateheză, pe credincioşi că trebuie să participe la sfânta Liturghie 
întreagă, mai ales în duminici şi în sărbătorile de poruncă.  

Concelebrarea  

57. §1. Concelebrarea, care este o formă adecvată de manifestare a unităţii preoţiei, 
a rămas în uz până acum în Biserică, atât în Orient cât şi în Occident. De aceea, 
Conciliul a decis să extindă facultatea de a concelebra la următoarele cazuri:  

I. În Joia Sfântă, atât la sfânta Liturghie crismală cât şi la sfânta Liturghie de seară;  

II. La sfintele Liturghii celebrate în concilii, la întrunirile episcopale şi la sinoade;  

III. La liturghia binecuvântării unui abate.  

IV. În afară de acestea, cu permisiunea ordinariului, care e competent să aprecieze 
oportunitatea concelebrării:  

a) La Liturghia conventuală şi la Liturghia principală din biserici, atunci când folosul 
credincioşilor nu cere ca toţi preoţii prezenţi să celebreze individual;  

b) La sfintele Liturghii celebrate cu ocazia unor întruniri de preoţi, atât regulari cât şi 
seculari.  

§2. I. E de competenţa episcopilor să reglementeze disciplina concelebrării în 
dieceză.  

II. Totuşi, orice preot va fi liber să celebreze sfânta Liturghie individual, dar nu în 
acelaşi timp, în aceeaşi biserică, şi nici în Joia Sfântă.  

58. Se va redacta un nou ritual al concelebrării, care va trebui introdus în Pontifical şi 
în Liturghierul Roman.  

Capitolul III 

CELELALTE SACRAMENTE ŞI SACRAMENTALII 

Natura sacramentelor  

59. Sacramentele sunt menite să-i sfinţească pe oameni, să zidească trupul lui 
Cristos şi să dea cultul datorat lui Dumnezeu; în calitate de semne, ele au şi un rol 
instructiv. Nu numai că presupun credinţa, ci, prin cuvintele şi elementele rituale, o şi 
nutresc, o întăresc şi o exprimă; de aceea sunt numite sacramente ale credinţei. Ele 
conferă, într-adevăr, harul, dar celebrarea lor îi şi dispune mai bine pe credincioşi să 
primească rodnic acest har, să dea cult cum se cuvine lui Dumnezeu şi să trăiască 
iubirea.  
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Aşadar, e foarte important ca toţi credincioşii să înţeleagă uşor semnele 
sacramentelor şi să frecventeze cu cea mai mare asiduitate acele sacramente care 
au fost instituite pentru hrănirea vieţii creştine.  

Sacramentaliile  

60. Afară de aceasta, sfânta Maică Biserică a înfiinţat şi sacramentaliile. Acestea 
sunt semne sacre prin care, datorită unei asemănări cu sacramentele, sunt 
semnificate şi, prin puterea de mijlocire a Bisericii, sunt obţinute efecte mai ales 
spirituale. Prin ele, oamenii sunt pregătiţi să primească efectul principal al 
sacramentelor şi sunt sfinţite diferitele împrejurări ale vieţii.  

61. Aşadar, liturgia sacramentelor şi a sacramentaliilor are drept rezultat ca, pentru 
credincioşii cu dispoziţii sufleteşti bune, aproape toate evenimentele vieţii să fie 
sfinţite prin harul divin, care izvorăşte din misterul pascal al patimii, morţii şi învierii lui 
Cristos, mister din care îşi trag puterea toate sacramentele şi sacramentaliile. Şi 
astfel nu există nici o folosire dreaptă a lucrurilor materiale care să nu poată fi 
îndreptată spre sfinţirea omului şi preamărirea lui Dumnezeu.  

Necesitatea unei reforme a riturilor sacramentale  

62. În decursul veacurilor, însă, au pătruns în ritualul sacramentelor şi 
sacramentaliilor anumite elemente care, astăzi, fac mai puţin clare natura şi scopul 
lor şi de aceea trebuie să se opereze în ele anumite adaptări la necesităţile timpului 
nostru. Din acest motiv, Conciliul stabileşte cele ce urmează cu privire la revizuirea 
lor:  

Limba  

63. Deoarece adeseori, în administrarea sacramentelor şi a sacramentaliilor, 
folosirea limbii poporului poate fi de mare folos pastoral, i se va acorda un loc mai 
larg, după următoarele norme:  

a) În administrarea sacramentelor şi sacramentaliilor, limba poporului se poate folosi 
conform art. 36;  

b) Pe baza noii ediţii a Ritualului Roman, autoritatea bisericească competentă, 
amintită la art. 22. §2 din această Constituţie, va pregăti cât de curând rituale 
particulare adaptate, şi din punctul de vedere al limbii, necesităţilor diferitelor regiuni 
şi popoare; după revizuirea lor de către Scaunul Apostolic, aceste rituale vor fi 
folosite în regiunile respective.  

În compunerea acestor rituale sau culegeri particulare de forme de celebrare, nu se 
vor omite instrucţiunile din Ritualul Roman, aflate la începutul diverselor ceremonii, 
fie că e vorba de instrucţiuni pastorale şi rubricale, fie de cele înzestrate cu o 
importanţă socială deosebită.  
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Catehumenatul  

64. Se va restabili catehumenatul adulţilor, împărţit în mai multe etape, a cărui 
punere în practică va fi la aprecierea ordinariului locului, astfel încât timpul 
catehumenatului, destinat unei instruiri adecvate, să poată fi sfinţit prin ceremonii 
sacre, celebrate în perioade succesive.  

Reforma ritualului Botezului  

65. În ţările de misiuni, în afară de elementele cuprinse în tradiţia creştină, vor putea 
fi admise şi elemente de iniţiere aflate în uz la respectivul popor, în măsura în care 
se pot adapta cultului creştin, după normele de la art. 37-40 din această Constituţie.  

66. Vor fi revizuite ambele rituale ale Botezului adulţilor, atât cel simplu cât şi cel 
solemn, ţinând seama de restabilirea catehumenatului, şi se va introduce în 
Liturghierul Roman o liturghie proprie, “cu ocazia administrării Botezului”.  

67. Va fi revizuit ritualul pentru botezul copiilor şi va fi adaptat la condiţia lor reală. În 
ritual se vor scoate mai bine în evidenţă rolul părinţilor şi al naşilor precum şi datoriile 
lor.  

68. În ritualul Botezului se vor prevedea unele adaptări utilizabile după aprecierea 
ordinariului locului pentru cazul unui mare număr de candidaţi la botez. Se va redacta 
şi un ritual mai scurt, care să poată fi folosit mai ales în ţările de  

misiuni de către cateheţi şi, în general, în pericol de moarte, de către credincioşi, în 
lipsa preotului sau a diaconului.  

69. În locul “ritualului menit să suplinească ceremoniile omise pentru un copil deja 
botezat” se va redacta unul nou, în care să se exprime în mod mai clar şi mai 
adecvat faptul că acest copil, botezat după ritualul scurt, a fost deja primit în Biserică.  

Se va compune un nou ritual pentru aceia care, deja botezaţi valid, se convertesc la 
religia catolică. În el se va exprima admiterea lor în comuniunea Bisericii.  

70. În afara timpului pascal, apa pentru Botez poate fi sfinţită chiar în cadrul 
ceremoniei Botezului, cu o formulă mai scurtă.  

Reforma ritualului Mirului  

71. Va fi revizuit ritualul Mirului, arătându-se mai clar legătura intimă a acestui 
sacrament cu întreaga iniţiere creştină. De aceea e foarte potrivit ca primirea acestui 
sacrament să fie precedată de reînnoirea făgăduinţelor de la Botez.  

Când se va considera oportun, Mirul va putea fi conferit în cadrul Liturghiei; iar pentru 
ritualul administrării lui în afara Liturghiei se va pregăti o formulă introductivă.  
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Reforma ritualului Pocăinţei  

72. Ritualul şi formulele Pocăinţei vor fi revizuite în aşa fel încât să exprime mai clar 
natura şi efectul sacramentului.  

Sacramentul Ungerii bolnavilor  

73. “Ungerea de pe urmă”, sau “Sfântul Maslu”, care poate fi numită mai bine 
“Ungerea bolnavilor”, nu este numai sacramentul acelora care se află în momentul 
critic al sfârşitului vieţii. De aceea, timpul potrivit pentru a-l primi este cu siguranţă 
atunci când credinciosul începe să fie în pericol de moarte din cauza bolii sau a 
bătrâneţii.  

74. În afara ritualurilor distincte – al Ungerii bolnavilor şi al Viaticului – se va 
compune un ritual continuu pentru conferirea sacramentului Ungerii după Spovadă şi 
înainte de primirea Viaticului.  

75. Numărul ungerilor va fi adaptat după împrejurări, iar rugăciunile care însoţesc 
ritualul Ungerii bolnavilor vor fi revizuite pentru a corespunde diferitelor condiţii în 
care se află bolnavii care primesc sacramentul.  

Reforma ritualului Ordinaţiunilor  

76. Ritualul Ordinaţiunilor va fi revizuit atât în privinţa ceremoniilor cât şi a textelor.  

Alocuţiunile episcopului, de la începutul fiecărei ordinaţiuni sau consacrări, pot fi 
făcute în limba poporului.  

La consacrarea episcopală, impunerea mâinilor poate fi făcută de către toţi episcopii 
prezenţi.  

Reforma ritualului Căsătoriei  

77. Ritualul celebrării Căsătoriei, care se găseşte în Ritualul Roman, va fi revizuit şi 
îmbogăţit, pentru a se arăta mai clar harul sacramentului şi pentru a se scoate mai 
bine în evidenţă îndatoririle soţilor.  

“Dacă în anumite regiuni se folosesc la celebrarea sacramentului Căsătoriei alte 
obiceiuri şi ceremonii lăudabile, Conciliul doreşte mult ca acestea să fie păstrate 
întocmai”[42].  

În plus, autoritatea bisericească teritorială competentă, amintită la art. 22. §2 din 
această constituţie, are facultatea de a pregăti, după norma art. 63, un ritual propriu, 
care să corespundă cu obiceiurile diferitelor locuri şi popoare, rămânând valabilă 
legea după care preotul care asistă la cununie trebuie să ceară şi să primească 
consimţământul celor care o contractează.  

78. Căsătoria va fi celebrată în mod obişnuit în timpul sfintei Liturghii, după citirea 
evangheliei şi după omilie, înainte de rugăciunea credincioşilor. Rugăciunea asupra 
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miresei, corectată astfel încât să se scoată în evidenţă că ambii soţi au îndatoriri 
egale de fidelitate reciprocă, poate fi făcută în limba poporului.  

Dacă sacramentul Căsătoriei este celebrat fără sfânta Liturghie, la începutul 
ceremoniei se va citi Epistola şi Evanghelia de la “Liturghia pentru miri” şi li se va da 
întotdeauna mirilor binecuvântarea.  

Reforma sacramentaliilor  

79. Sacramentaliile vor fi revizuite în lumina principiului fundamental al unei 
participări conştiente, active şi simple a credincioşilor şi ţinând seama de necesităţile 
vremurilor noastre.  

În revizuirea ritualelor, în conformitate cu art. 63, se vor putea adăuga noi 
sacramentalii, după necesităţi.  

Binecuvântările rezervate vor fi în număr cât se poate de mic şi numai în favoarea 
episcopilor sau a ordinariilor.  

Se va prevedea ca anumite sacramentalii, cel puţin în împrejurări speciale şi după 
aprecierea rdinariului, să poată fi administrate şi de laici înzestraţi cu calităţile 
necesare.  

Profesiunea călugărească  

80. Ritualul consacrării fecioarelor, aflat în Pontificalul Roman, va fi revizuit.  

În afară de aceasta, se va compune un ritual pentru profesiunea călugărească şi 
pentru reînnoirea voturilor, care să contribuie la o mai mare unitate, sobrietate şi 
demnitate; el va trebui să fie adoptat de aceia care fac profesiunea sau reînnoirea 
voturilor în timpul Liturghiei, păstrându-se totuşi drepturile particulare.  

E de recomandat ca profesiunea călugărească să se facă în timpul sfintei Liturghii.  

Reforma ritualului înmormântării  

81. Ritualul înmormântărilor va trebui să exprime mai clar caracterul pascal al morţii 
creştine şi să răspundă mai bine, chiar în ceea ce priveşte culoarea liturgică, la 
condiţiile şi tradiţiile fiecărei regiuni.  

82. Va fi revizuit ritualul înmormântării copiilor şi va fi înzestrat cu Liturghie proprie.  

Capitolul IV 

OFICIUL DIVIN 

Oficiul divin – lucrare a lui Cristos şi a Bisericii  
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83. Marele Preot al Noului şi veşnicului Testament, Cristos Isus, luând firea 
omenească, a adus în acest exil pământesc imnul care se cântă veşnic în lăcaşurile 
cereşti. El uneşte cu sine întreaga comunitate a oamenilor asociindu-şi-o în înălţarea 
acestei divine cântări de laudă.  

El continuă să-şi exercite funcţia preoţească prin Biserica sa, care laudă pe Domnul 
fără încetare şi mijloceşte pentru mântuirea lumii întregi, nu numai prin celebrarea 
euharistică, ci şi prin alte mijloace, mai ales prin împlinirea Oficiului divin.  

84. Oficiul divin, după vechea tradiţie creştină, e alcătuit în aşa fel încât întreg cursul 
zilei şi al nopţii să fie consacrat prin lauda lui Dumnezeu. Când acest minunat cântec 
de laudă este înălţat după rânduială de preoţi sau de alte persoane delegate de 
Biserică pentru aceasta, sau de credincioşi care se roagă împreună cu preotul în 
forma aprobată, atunci este într-adevăr glasul miresei care vorbeşte Mirelui ei, ba 
chiar este rugăciunea pe care Cristos, împreună cu trupul său, o înalţă către Tatăl.  

85. Prin urmare, toţi cei care săvârşesc această rugăciune îndeplinesc îndatorirea 
Bisericii şi în acelaşi timp se împărtăşesc din privilegiul suprem al miresei lui Cristos, 
deoarece, aducând laudele divine, ei se înfăţişează înaintea tronului lui Dumnezeu în 
numele Maicii Biserici.  

Valoarea pastorală a Oficiului divin  

86. Preoţii însărcinaţi cu îndatorirea pastorală vor recita aceste laude ale Orelor cu 
atât mai mare zel cu cât vor avea o conştiinţă mai vie că au datoria să pună în 
practică îndemnul sfântului Paul: “Rugaţi-vă fără încetare!” (1Tes 5, 17), căci numai 
Domnul poate da rodnicie şi creştere operei la care ei lucrează, el care a spus: “Fără 
mine nu puteţi face nimic!” (In 15,5). De aceea, apostolii au spus atunci când au 
instituit pe diaconi: “Noi ne vom îndeletnici stăruitor cu rugăciunea şi cu slujba 
cuvântului” (Fap 6,4).  

87. Dar ca Oficiul divin să fie împlinit mai bine şi mai desăvârşit de către preoţi şi alţi 
membri ai Bisericii în împrejurările actuale, Conciliul, continuând reforma fericit 
inaugurată de Scaunul Apostolic, a hotărât să decreteze cele ce urmează, referitor la 
Oficiul de rit roman:  

Modificări în orânduirea tradiţională a Orelor  

88. Deoarece scopul Oficiului este sfinţirea zilei, cursul tradiţional al Orelor va fi 
reaşezat în aşa fel încât Orele să corespundă, pe cât posibil, timpului real şi să ţină 
seama de condiţiile vieţii de azi, mai ales pentru aceia care se îndeletnicesc cu opere 
de apostolat.  

89. De aceea, în reforma Oficiului se vor respecta următoarele norme:  

a) Laudele, ca rugăciuni de dimineaţă, şi Vesperele, ca rugăciuni de seară, care, 
după venerabila tradiţie a Bisericii universale, constituie două puncte de reper ale 
Oficiului zilei, trebuie socotite ca ore principale şi celebrate ca atare;  
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b) Completoriul va fi astfel stabilit încât să se potrivească sfârşitului zilei;  

c) Ora numită “Matutinum”, deşi păstrează caracterul de laudă nocturnă pentru 
celebrarea comună, va fi adaptată în aşa fel încât să poată fi recitată la orice oră din 
zi şi va avea un număr mai mic de psalmi şi lecturi mai lungi;  

d) Ora “Prima” va fi suprimată;  

e) În recitarea obligatorie în comun se vor păstra orele mici: “Terţa”, “Sexta” şi 
“Nona”. În afara acestui caz e permis să se aleagă una singură din acestea trei, cea 
mai adecvată momentului zilei.  

Oficiul divin, izvor de pietate  

90. În afară de aceasta, deoarece Oficiul divin, ca rugăciune publică a Bisericii, e 
izvorul pietăţii şi hrana rugăciunii personale, preoţii şi toţi aceia care iau parte la 
Oficiul divin sunt rugaţi stăruitor în Domnul ca atunci când îl recită să aibă gândul în 
armonie cu glasul. Şi pentru a realiza mai bine aceasta, îşi vor însuşi o cunoaştere 
mai profundă a liturgiei şi a Bibliei, mai ales a psalmilor.  

În înfăptuirea acestei reforme, venerabila comoară seculară a Oficiului roman va fi 
astfel adaptată încât toţi aceia cărora le este încredinţată să se poată folosi de ea cu 
mai mare uşurinţă şi cu mai mult rod. 

Distribuirea psalmilor  

91. Pentru ca aranjarea Orelor propusă la art. 89 să poată fi bine înfăptuită, psalmii 
nu vor mai fi repartizaţi pe o singură săptămână, ci pe un spaţiu mai lung.  

Lucrarea de revizuire a Psaltirii, în mod fericit începută, trebuie să fie dusă la capăt 
cât mai repede, ţinându-se seama de latinitatea creştină, de uzul liturgic, inclusiv în 
cântare, precum şi de întreaga tradiţie a Bisericii latine.  

Ordinea lecturilor  

92. În ceea ce priveşte lecturile, se va ţine seama de următoarele:  

a) Lectura din sfânta Scriptură va fi în aşa fel orânduită încât să faciliteze un acces 
mai larg la comorile cuvântului divin;  

b) Lecturile din operele sfinţilor Părinţi, ale învăţătorilor şi scriitorilor Bisericii vor fi mai 
bine alese;  

c) Faptele martirilor sau vieţile sfinţilor vor fi aduse la conformitate cu adevărul istoric.  
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Revizuirea imnurilor  

93. Imnurile, dacă e cazul, vor fi readuse la forma lor originară, suprimând sau 
schimbând tot ceea ce, în ele, are iz mitologic sau nu se potriveşte cu evlavia 
creştină. După necesităţi, se vor introduce şi altele, luate din tezaurul de imnuri.  

Timpul recitării Oficiului divin  

94. Pentru a sfinţi cu adevărat ziua şi pentru a recita Oficiul cu mai mult folos 
spiritual, e bine să se respecte timpul care se apropie mai mult de timpul propriu al 
fiecărei ore canonice.  

Obligativitatea Oficiului divin  

95. Comunităţile obligate la celebrarea în comun a Oficiului divin, în afara Liturghiei 
conventuale, sunt datoare să-l celebreze în fiecare zi în comun, după cum urmează:  

a) Întregul Oficiu: comunităţile de canonici, călugării şi călugăriţele şi alţi membri ai 
institutelor obligate la recitarea în comun după norma dreptului sau a constituţiilor;  

b) Capitlurile de catedrale sau Colegialele: acele părţi ale Oficiului care le sunt 
impuse prin drept comun sau particular;  

c) Toţi membrii acestor comunităţi care au primit Ordinele majore sau au făcut 
profesiunea solemnă, cu excepţia converşilor, sunt obligaţi să recite singuri Orele 
canonice pe care nu le recită în comun.  

96. Clericii care nu sunt obligaţi la recitare în comun, dacă au primit Ordinele majore, 
sunt obligaţi zilnic să recite, în comun sau singuri, întreg Oficiul, după normele de la 
art. 89.  

97. Oportunitatea comutării Oficiului divin cu altă acţiune liturgică va fi determinată de 
rubrici.  

În cazuri particulare şi pentru motiv întemeiat, ordinarii pot să dispenseze total sau 
parţial pe supuşii lor de obligaţia recitării Oficiului divin sau pot să permită comutarea 
lui.  

98. Membrii oricărui institut care, în virtutea constituţiilor, recită o parte din Oficiul 
divin împlinesc rugăciunea publică a Bisericii.  

De asemenea, ei împlinesc rugăciunea publică a Bisericii dacă, în virtutea 
constituţiilor, recită un “mic Oficiu”, cu condiţia ca acesta să fie compus după 
structura Oficiului divin şi să fie aprobat legal.  

Recitarea comunitară a Oficiului divin  

99. Deoarece Oficiul divin e glasul Bisericii, al întregului trup mistic, care îl laudă în 
mod public pe Dumnezeu, clericii neobligaţi la recitarea lui în comun, şi mai ales 
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preoţii care locuiesc sau se află împreună, sunt îndemnaţi să recite în comun cel 
puţin o parte a Oficiului divin.  

Toţi aceia care recită Oficiul în comun, în virtutea obligaţiei sau ocazional, îşi vor 
îndeplini în modul cel mai perfect posibil îndatorirea încredinţată, atât în privinţa 
evlaviei interioare cât şi a atitudinii externe.  

Pe lângă aceasta, e bine ca, după împrejurări, Oficiul în comun să fie cântat.  

Participarea credincioşilor la Oficiul divin  

100. Păstorii sufleteşti se vor îngriji ca Orele principale, mai ales Vesperele, în 
duminici şi în sărbătorile mai solemne, să fie celebrate în biserică în comun. Se 
recomandă ca şi laicii să recite Oficiul divin, fie împreună cu preoţii, fie adunaţi între 
ei, sau chiar singuri.  

Limba Oficiului divin  

101. §1. După tradiţia seculară a ritului latin, clericii trebuie să păstreze în Oficiul 
divin limba latină. Ordinariul are totuşi puterea de a îngădui folosirea unei traduceri în 
limba poporului, realizată conform art. 36, pentru cazuri individuale, clericilor cărora 
folosirea limbii latine le este o piedică gravă în recitarea Oficiului aşa cum se cuvine.  

§2. Membrelor diferitelor institute cu viaţă consacrată şi membrilor care nu sunt 
clerici, superiorul competent poate să le permită folosirea limbii materne în Oficiul 
divin chiar celebrat în comun, cu condiţia ca traducerea să fie aprobată.  

§3. Orice cleric obligat la Oficiul divin, dacă îl recită în limba poporului cu un grup de 
credincioşi, sau cu aceia despre care este vorba la §2, îşi îndeplineşte obligaţia, cu 
condiţia ca textul traducerii să fie aprobat.  

Capitolul V 

ANUL LITURGIC 

Sensul anului liturgic  

102. Sfânta Maică Biserică socoteşte de datoria ei să celebreze printr-o comemorare 
sacră, în anumite zile din cursul anului, opera mântuitoare a Mirelui său divin. În 
fiecare săptămână, în ziua pe care a numit-o duminică, ea sărbătoreşte Învierea 
Domnului, pe care, o dată pe an, o celebrează împreună cu fericita lui pătimire, prin 
marea solemnitate a Paştelui.  

Pe lângă aceasta, ea desfăşoară în ciclul anual, întregul mister al lui Cristos, de la 
întrupare şi naştere până la Înălţare, la ziua Rusaliilor şi până la aşteptarea fericitei 
speranţe şi a venirii Domnului.  

Celebrând astfel misterele răscumpărării, ea deschide credincioşilor comorile 
virtuţilor şi meritelor Domnului său, actualizându-le într-un fel în tot decursul timpului, 



Conciliul Vatican al II-lea [constituții, decrete, declarații] 
 

24 

pentru ca astfel credincioşii să vină în contact cu ele şi să se umple de harul 
mântuirii.  

103. În celebrarea acestui ciclu anual al misterelor lui Cristos, sfânta Biserică o 
venerează cu o iubire deosebită pe fericita Fecioară Maria, Născătoarea de 
Dumnezeu, care este indisolubil unită cu Fiul ei în opera mântuirii; în Maria, Biserica 
admiră şi preamăreşte rodul cel mai ales al răscumpărării şi contemplă cu bucurie, ca 
într-o icoană preacurată, ceea ce ea însăşi doreşte şi speră să fie în întregime.  

104. În acelaşi timp, Biserica a introdus în ciclul anual comemorarea martirilor şi a 
altor sfinţi care, ajunşi la perfecţiune prin harul multiform al lui Dumnezeu şi 
bucurându-se deja de mântuirea veşnică, Îi cântă lui Dumnezeu în cer o laudă 
desăvârşită şi mijlocesc pentru noi.  

În ziua naşterii lor pentru cer, Biserica proclamă Misterul Pascal realizat în Sfinţi, care 
au suferit cu Cristos şi cu el împreună sunt preamăriţi; ea pune în faţa credincioşilor 
exemplele acestora, care îi atrag pe toţi prin Cristos la Tatăl, şi, pentru meritele lor, 
ea dobândeşte binefacerile lui Dumnezeu.  

105. În sfârşit, în diferite timpuri ale anului, conform unor rânduieli transmise prin 
tradiţie, Biserica întregeşte formaţia credincioşilor prin exerciţii de pietate şi asceză, 
prin instruire, prin rugăciune, prin fapte de pocăinţă şi de milostenie.  

De aceea Conciliul a găsit de cuviinţă să stabilească cele ce urmează:  

Revalorizarea duminicii  

106. Conform tradiţiei apostolice, care datează încă din ziua învierii lui Cristos, 
Biserica celebrează misterul pascal în fiecare a opta zi, care e numită pe bună 
dreptate ziua Domnului sau duminica.  

Într-adevăr, în această zi credincioşii trebuie să se adune ca, ascultând cuvântul lui 
Dumnezeu şi participând la sfânta Euharistie, să-şi amintească de patima, învierea şi 
gloria Domnului Isus şi să mulţumească lui Dumnezeu, care “i-a renăscut la o 
nădejde vie prin învierea lui Cristos din morţi” (1Pt 1,3).  

Aşadar, duminica este sărbătoarea primordială, care trebuie prezentată pietăţii 
credincioşilor şi întipărită bine în ea, aşa încât să devină şi zi de bucurie şi de 
încetare a lucrului. Celelalte celebrări, dacă nu sunt într-adevăr de cea mai mare 
importanţă, nu trebuie să aibă întâietate asupra ei, deoarece ea este fundamentul şi 
nucleul întregului an liturgic.  

Reforma anului liturgic  

107. Anul liturgic va fi revizuit astfel încât, fiind păstrate sau restabilite obiceiurile şi 
disciplinele tradiţionale legate de timpurile sacre, conform condiţiilor epocii noastre, 
să se menţină caracterul lor originar, pentru a hrăni în mod corespunzător pietatea 
credincioşilor prin celebrarea misterelor răscumpărării creştine şi, mai ales, a 
misterului pascal.  
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Adaptările după condiţiile locale, dacă vor fi necesare, se vor face conform art. 39 şi 
40.  

108. Sufletele credincioşilor să fie orientate înainte de toate spre sărbătorile 
Domnului, prin care se celebrează în decursul anului misterele mântuirii.  

De aceea, Propriul timpului (Proprium de tempore) îşi va primi locul cuvenit, mai 
presus de sărbătorile sfinţilor, ca să fie celebrat cum se cuvine întregul ciclu al 
misterelor mântuirii.  

Postul Mare  

109. Caracterul dublu al Postului Mare, care mai ales prin reamintirea sau pregătirea 
botezului şi prin pocăinţă îi pregăteşte pe credincioşi la celebrarea misterului pascal, 
prin ascultarea mai frecventă a cuvântului lui Dumnezeu şi prin practicarea 
rugăciunii, acest dublu caracter trebuie să fie mai bine pus în evidenţă atât în liturgie, 
cât şi în cateheza liturgică. De aceea:  

a) Elementele baptismale ale liturgiei din Postul Mare se vor folosi mai abundent şi, 
dacă e oportun, unele dintre ele vor fi restabilite conform tradiţiei anterioare;  

b) Acelaşi lucru este valabil şi în privinţa elementelor penitenţiale. Iar prin cateheză 
se va întipări în sufletele credincioşilor, odată cu urmările sociale ale păcatului, acel 
aspect propriu pocăinţei. de ură faţă de păcat întrucât acesta este o ofensă adusă lui 
Dumnezeu. Nu se va trece cu vederea rolul Bisericii în acţiunea penitenţială şi se va 
insista asupra rugăciunii pentru păcătoşi.  

110. Pocăinţa din timpul Postului Mare nu trebuie să fie numai internă şi individuală, 
ci şi externă şi socială.  

Practica pocăinţei, conform posibilităţilor timpului nostru şi ale diferitelor regiuni, 
precum şi conform condiţiilor credincioşilor, va fi favorizată şi recomandată şi de 
autorităţile menţionate la art. 22.  

Postul pascal din Vinerea patimilor şi morţii Domnului va fi sacru; el va trebui celebrat 
pretutindeni şi, dacă se consideră oportun, va trebui chiar extins la Sâmbăta Mare 
pentru a se putea ajunge cu inimă înălţată şi deschisă la bucuria duminicii Învierii.  

Sărbătorile sfinţilor  

111. După Tradiţie, sfinţii sunt cinstiţi în Biserică şi ea venerează relicvele lor 
autentice şi icoanele lor. Sărbătorile sfinţilor proclamă faptele minunate ale lui Cristos 
în slujitorii săi şi oferă credincioşilor exemple vrednice de imitat.  

Pentru ca sărbătorile sfinţilor să nu fie puse mai presus de sărbătorile care 
celebrează misterele mântuirii, multe din ele vor fi lăsate să se celebreze la nivel de 
Biserică locală, naţiune sau familie călugărească; vor fi extinse la Biserica întreagă 
numai acelea care comemorează sfinţi de importanţă cu adevărat universală.  
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Capitolul VI 

MUZICA SACRĂ 

Muzica sacră şi liturgia  

112. Tradiţia muzicală a Bisericii universale constituie o comoară de o valoare 
inestimabilă şi ea are întâietate asupra altor expresii ale artei mai ales pentru faptul 
că, unit cu cuvintele, cântul sacru constituie o parte necesară şi integrantă a liturgiei 
solemne.  

Desigur, cântul sacru a fost proslăvit atât de sfânta Scriptură[43], cât şi de sfinţii 
Părinţi şi de Pontifii romani care în vremea din urmă, începând cu Pius al X-lea, au 
subliniat cu tărie funcţia de slujire a muzicii sacre în serviciul divin.  

De aceea muzica sacră va fi cu atât mai sfântă cu cât va fi mai strâns legată de 
acţiunea liturgică, fie exprimând mai plăcut rugăciunea sau favorizând unitatea, fie 
contribuind la o mai mare solemnitate a riturilor sacre. Biserica aprobă şi admite în 
cultul divin toate formele de artă adevărată, cu condiţia să fie înzestrate cu calităţile 
necesare.  

Aşadar Conciliul, păstrând normele şi prescripţiile tradiţiei şi ale disciplinei bisericeşti 
şi având în vedere scopul muzicii sacre, care este slava lui Dumnezeu şi sfinţirea 
credincioşilor, hotărăşte cele ce urmează:  

Cântul în acţiunea liturgică  

113. Acţiunea liturgică îmbracă o formă mai nobilă când slujbele divine sunt 
celebrate solemn cu cântări, când slujesc preoţii iar poporul participă activ.  

În ceea ce priveşte limba, se vor respecta normele de la art. 36; în privinţa Liturghiei, 
de la art. 54; în privinţa sacramentelor, de la art. 63; în privinţa Oficiului divin, de la 
art. 101.  

114. Tezaurul muzicii sacre va fi păstrat şi cultivat cu cea mai mare grijă. Corurile vor 
fi dezvoltate în mod deosebit, mai ales pe lângă bisericile catedrale; totuşi  

episcopii şi ceilalţi păstori sufleteşti vor veghea cu atenţie ca în orice acţiune sacră 
celebrată cu cânt întreaga adunare a credincioşilor să-şi poată manifesta propria 
participare activă, conform art. 28 şi 30.  

Formaţia muzicală  

115. Se va acorda o mare importanţă educaţiei şi practicii muzicale în seminarii, în 
noviciatele călugăreşti de ambele sexe şi în casele de studii, precum şi în alte 
instituţii şi şcoli catolice; pentru aceasta, profesorii însărcinaţi cu predarea muzicii 
sacre vor fi formaţi cu grijă.  
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Se recomandă, în plus, unde este posibil, înfiinţarea unor institute superioare de 
muzică sacră.  

Instrumentiştilor şi cântăreţilor, mai ales copiilor, li se va da şi o educaţie liturgică 
autentică.  

Cântul gregorian şi polifonic  

116. Biserica recunoaşte cântul gregorian ca fiind propriu liturgiei romane; de aceea, 
în acţiunile liturgice, în condiţii egale, el trebuie să ocupe primul loc.  

Celelalte genuri de muzică sacră, şi mai ales polifonia, nu sunt câtuşi de puţin 
excluse de la celebrarea slujbelor divine, cu condiţia să fie conforme cu spiritul 
acţiunii liturgice, după norma art. 30.  

117. Ediţia tipică a cărţilor de cânt gregorian va fi terminată; mai mult, se va întocmi o 
ediţie critică a cărţilor deja editate în urma reformei sfântului Pius al X-lea.  

Este bine să se pregătească şi o ediţie conţinând melodiile mai simple, pentru uzul 
bisericilor mici.  

Cântul religios popular  

118. Cântul religios popular va fi promovat în mod inteligent aşa încât în devoţiuni, ca 
şi în acţiunile liturgice înseşi, după normele şi prescrierile rubricilor, să poată răsuna 
glasurile credincioşilor.  

Muzica sacră în misiuni  

119. Deoarece în anumite regiuni, mai ales în ţările de misiune, există popoare care 
posedă o tradiţie muzicală cu rol mare în viaţa lor religioasă şi socială, se va acorda 
acestei muzici respectul şi locul cuvenit, atât în formarea simţământului religios al 
acestor popoare, cât şi în adaptarea cultului la caracterul lor, după normele art. 39 şi 
40.  

De aceea, în educaţia muzicală a misionarilor, se va avea grijă ca, pe cât posibil, ei 
să fie în stare să promoveze muzica tradiţională a acestor popoare, atât în şcoli cât şi 
în acţiunile sacre.  

Orga şi alte instrumente  

120. În Biserica latină se va bucura de mare apreciere orga cu tuburi, ca instrument 
muzical tradiţional, al cărui sunet poate să adauge o strălucire minunată ceremoniilor 
Bisericii şi să înalţe puternic sufletele spre Dumnezeu şi spre cele de sus.  

În privinţa altor instrumente, ele pot fi admise în cultul divin după aprecierea şi cu 
consimţământul autorităţii bisericeşti teritoriale competente, după norma art. 22. §2, 
37 şi 40, în măsura în care sunt sau pot fi adaptate uzului sacru, sunt adecvate 
demnităţii templului şi favorizează într-adevăr edificarea credincioşilor.  
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Misiunea compozitorilor  

121. Muzicienii, animaţi de spirit creştin, vor înţelege că sunt chemaţi să cultive 
muzica sacră şi să-i sporească tezaurul.  

Ei vor compune melodii care să prezinte caracteristicile adevăratei muzici sacre şi 
care să poată fi cântate nu numai de marile coruri, ci să fie accesibile şi corurilor mai 
mici şi să favorizeze participarea activă a întregii adunări a credincioşilor.  

Textele destinate cântului sacru vor fi conforme cu doctrina catolică, ba mai mult, vor 
fi luate de preferinţă din sfânta Scriptură şi din izvoarele liturgice.  

Capitolul VII 

ARTA SACRĂ ŞI MATERIALUL DE CULT 

Demnitatea artei sacre  

122. Printre cele mai nobile activităţi ale spiritului uman se numără, pe bună dreptate, 
artele frumoase, şi mai ales arta religioasă şi apogeul ei, arta sacră. Prin natura lor, 
ele sunt îndreptate către infinita frumuseţe divină, ce trebuie exprimată, într-un fel, în 
lucrările omului, şi sunt cu atât mai mult consacrate laudei şi gloriei lui Dumnezeu cu 
cât nu au nici un alt scop decât să contribuie în mod cât mai eficient, prin realizările 
lor, la îndreptarea sufletelor oamenilor spre Dumnezeu.  

De aceea, sfânta Maică Biserica a fost totdeauna prietena artelor frumoase şi a cerut 
necontenit concursul lor nobil, mai ales pentru ca obiectele care aparţin cultului să fie 
într-adevăr demne, armonioase şi frumoase, semne şi simboluri ale realităţilor 
supranaturale, şi nu a încetat să formeze artişti. Mai mult, Biserica s-a socotit 
întotdeauna pe bună dreptate arbitră în materie, deosebind printre operele artiştilor 
pe cele conforme credinţei, pietăţii şi legilor religioase tradiţionale şi, ca atare, 
adecvate uzului sacru.  

Biserica a vegheat cu o deosebită grijă ca materialul sacru să adauge un spor de 
demnitate şi frumuseţe cultului, admiţând, în ceea ce priveşte materialele, formele şi 
ornamentele, modificările introduse de progresul tehnicii în decursul secolelor.  

Părinţii au căzut aşadar de acord să stabilească în această privinţă cele ce urmează:  

Libertatea stilurilor artistice  

123. Biserica nu a considerat niciodată un anume stil artistic ca fiindu-i propriu, dar 
după caracterul şi condiţiile popoarelor şi după necesităţile diferitelor rituri, ea a 
admis formele artistice din fiecare epocă, creând în decursul veacurilor un tezaur 
artistic ce trebuie păstrat cu toată grija posibilă. Arta epocii noastre şi aceea a tuturor 
popoarelor şi regiunilor trebuie să aibă de asemenea libertatea de a se exprima în 
Biserică, cu condiţia de a sluji edificiile şi riturile sacre cu respectul şi onoarea care le 
sunt datorate. Astfel ea îşi va putea uni glasul cu minunatul concert de laudă pe care 
l-au cântat oamenii cei mai iluştri în veacurile trecute, spre cinstea credinţei catolice.  
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124. Promovând şi favorizând o artă sacră autentică, Ordinarii să aibă în vedere mai 
degrabă o frumuseţe nobilă, decât pura somptuozitate. Acest lucru este valabil şi 
privitor la veşmintele şi podoabele sacre.  

Episcopii să vegheze ca operele artistice care lezează credinţa şi moravurile precum 
şi pietatea creştină, cele care ofensează simţul religios autentic, fie din cauza 
depravării formelor, fie din cauza insuficienţei, mediocrităţii sau falsităţii expresiei 
artistice, să fie îndepărtate cu grijă din casa lui Dumnezeu şi din alte locuri sfinte.  

În construirea edificiilor sacre se va avea grijă ca ele să fie adecvate pentru 
îndeplinirea acţiunilor liturgice şi să favorizeze participarea activă a credincioşilor.  

125. Se va menţine practica de a expune în biserici imagini sacre spre a fi venerate 
de credincioşi; dar ele vor fi expuse în număr moderat şi într-o ordine corectă, pentru 
a nu trezi uimirea în poporul creştin şi pentru a nu favoriza o devoţiune mai puţin 
corectă.  

126. În aprecierea operelor de artă, ordinarii locurilor vor ţine seama de părerea 
comisiei diecezane pentru arta sacră şi, dacă e cazul, a altor experţi, precum şi de 
cea a comisiilor menţionate la art. 44, 45, 46.  

Ei vor veghea cu grijă ca mobilierul sacru sau operele de valoare, precum şi 
podoabele casei lui Dumnezeu să nu fie înstrăinate sau distruse.  

Formarea artiştilor  

127. Episcopii, personal sau prin preoţi capabili, cunoscători şi iubitori de artă, se vor 
ocupa de artişti, pentru a-i educa în spiritul artei sacre şi al liturgiei.  

Mai mult, se recomandă crearea de şcoli sau de academii de artă sacră pentru 
formarea artiştilor, în acele regiuni în care se va socoti oportun.  

Toţi artiştii care, îndemnaţi de talent, voiesc să slujească slavei lui Dumnezeu în 
sfânta Biserică, să-şi amintească întotdeauna că este vorba despre o anume imitare 
sacră a lui Dumnezeu Creatorul şi de opere destinate cultului catolic şi edificării 
credincioşilor, precum şi pietăţii şi educaţiei lor religioase.  

Revizuirea legislaţiei privitoare la arta sacră  

128. Canoanele şi statutele bisericeşti care privesc totalitatea obiectelor destinate 
cultului divin, mai ales în ceea ce priveşte construcţia demnă şi adaptată a edificiilor, 
forma şi construcţia altarelor, nobleţea, amplasarea şi securitatea tabernacolului 
euharistic, funcţionalitatea şi demnitatea baptisteriului, precum şi aşezarea 
corespunzătoare a imaginilor sacre, a podoabelor şi ornamentelor vor fi revizuite cât 
mai curând, în acelaşi timp cu cărţile liturgice, conform art. 25. Ceea ce corespunde 
mai puţin reformei liturgice va fi corectat sau suprimat, iar ceea ce o favorizează va fi 
păstrat sau introdus.  
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În acest domeniu, mai ales în ceea ce priveşte materialul şi forma mobilierului sacru 
şi a veşmintelor, se acordă Conferinţelor episcopale teritoriale facultatea de a face 
adaptările la necesităţile şi obiceiurile locale, conform art. 22 din această Constituţie.  

Educaţia artistică a clerului  

129. În timpul studiilor filosofice şi teologice, clericii vor fi instruiţi şi asupra istoriei şi 
evoluţiei artei sacre, precum şi asupra principiilor sănătoase pe care trebuie să se 
bazeze operele de artă sacră, ca astfel ei să aprecieze şi să păstreze monumentele 
venerabile ale Bisericii şi să poată da sfaturi potrivite artiştilor pentru realizarea 
operelor lor.  

Însemnele pontificale  

130. Se cuvine ca folosirea însemnelor pontificale să fie rezervată persoanelor 
ecleziastice care sunt învestite cu caracterul episcopal sau cu o jurisdicţie specială.  

 

Anexă 

 
DECLARAŢIA CONCILIULUI VATICAN II DESPRE REVIZUIREA 

CALENDARULUI 

Conciliul ecumenic Vatican II, acordând o mare importanţă dorinţelor multora de a se 
stabili sărbătoarea Paştelui într-o duminică anume şi de a se adopta un calendar fix, 
după ce a examinat cu atenţie consecinţele posibile ale introducerii unui nou 
calendar, declară cele ce urmează:  

1. Conciliul nu se opune ca sărbătoarea Paştelui să fie fixată într-o duminică anume 
în Calendarul gregorian, cu asentimentul celor interesaţi, mai ales al fraţilor despărţiţi 
de comuniunea cu Scaunul Apostolic.  

2. De asemenea, Conciliul declară că nu se opune proiectelor care au drept scop 
introducerea unui calendar permanent în societatea civilă.  

Dar dintre diferitele sisteme propuse în vederea stabilirii unui calendar permanent şi 
a introducerii lui în societatea civilă, Biserica le admite numai pe acelea care 
păstrează şi apără săptămâna de şapte zile inclusiv duminica, fără a intercala vreo 
altă zi în afara săptămânii, astfel încât succesiunea săptămânilor să rămână 
neatinsă, afară de intervenţia unor motive foarte grave asupra cărora va trebui să se 
pronunţe Scaunul Apostolic.  

Toate cele stabilite în această Constituţie şi fiecare în parte au plăcut părinţilor 
conciliari. Iar noi, cu puterea apostolică acordată nouă de Cristos, le aprobăm, 
împreună cu venerabilii părinţi, în Duhul Sfânt, le decretăm şi le stabilim şi dispunem 
ca cele hotărâte astfel în Conciliu să fie promulgate spre slava lui Dumnezeu.  
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Roma, Sfântul Petru, 4 decembrie 1963. 

Eu, PAUL, episcop al Bisericii Catolice 

(Urmează semnăturile părinţilor)  

Titlul original: CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Constitutio de sacra 
liturgia Sacrosanctum Concilium (Sessio III, 4 dec. 1963): AAS 56 (1964) 97-134.  
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[5] Cf. Is 11,12.  
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[29] Cf. Mt 6,6.  
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collectio, VIII. Actorum pars V, 961; COD, 735.  
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[37] Cf. Sf. AUGUSTIN DE HIPPONA, Comentariu la Evanghelia după sfântul Ioan, 26, 6, 13: PL 35, 
1613.  
[38] Breviarul roman, În sărbătoarea „Trupul Domnului”, antifona la Magnificat de la Vespere II.  
[39] Cf. Sf. CIRIL DE ALEXANDRIA, Comentariu la Evanghelia după sfântul Ioan, 11, 11-12: PG 74, 
557-565, în special, 564-565.  
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Decretul asupra mijloacelor de comunicare socială 

– INTER MIRIFICA – 

Publicat la 29 octombrie 2001 în categoria Conciliul Vatican II. 

PAUL, EPISCOP,  
SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU,  

ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU  
SPRE AMINTIRE PERPETUĂ 

4 decembrie 1963 

Introducere 

1. DINTRE MINUNATELE descoperiri ale tehnicii pe care geniul uman le-a extras, 
mai ales în zilele noastre, cu ajutorul lui Dumnezeu, din lucrurile create, Biserica le 
primeşte şi le urmăreşte cu o solicitudine deosebită pe acelea care privesc mai direct 
sufletul omenesc şi au deschis căi noi de a comunica mai uşor ştiri, idei şi orientări 
de tot felul. Iar dintre aceste descoperiri se evidenţiază mijloacele care, prin natura 
lor, pot atinge şi influenţa nu numai indivizi izolaţi, ci mulţimi întregi şi toată societatea 
umană, cum ar fi presa, cinematograful, radioul, televiziunea şi altele de acest fel, 
care pot fi numite, aşadar, pe drept “mijloace de comunicare socială”.  

2. Sfânta Maică Biserica ştie că aceste mijloace, bine întrebuinţate, oferă neamului 
omenesc avantaje mari, întrucât contribuie mult la destinderea şi îmbogăţirea 
sufletelor şi la răspândirea şi întărirea împărăţiei lui Dumnezeu. Mai ştie însă că 
oamenii le pot folosi împotriva planului Creatorului divin şi le pot întoarce spre propria 
pierzare; mai mult, ea se nelinişteşte şi inima ei de mamă se umple de durere 
văzând pagubele pe care reaua lor folosire le-a adus adeseori omenirii.  

De aceea, Conciliul, continuând să manifeste aceeaşi grijă neobosită arătată de 
suveranii pontifi şi de episcopi într-un domeniu atât de important, consideră de 
datoria lui să trateze principalele probleme legate de mijloacele de comunicare 
socială. El e convins, de altfel, că doctrina şi normele de disciplină propuse în acest 
fel vor fi de folos nu numai pentru mântuirea creştinilor, ci şi progresului întregii 
omeniri.  

Capitolul I 

NORME PENTRU DREAPTA FOLOSIRE A MIJLOACELOR DE 
COMUNICARE SOCIALĂ 

Îndatoririle Bisericii  

3. Întrucât Biserica Catolică a fost instituită de Cristos Domnul pentru a aduce 
mântuirea tuturor oamenilor şi de aceea este presată de necesitatea de a le vesti 
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evanghelia, ea consideră de datoria ei să predice vestea mântuirii şi cu ajutorul 
mijloacelor de comunicare socială şi să-i înveţe pe oameni folosirea dreaptă a 
acestor mijloace. Biserica are, aşadar, dreptul înnăscut de a folosi şi de a poseda 
orice mijloc de acest fel în măsura în care e necesar sau util pentru educaţia creştină 
şi pentru întreaga ei operă de mântuire a sufletelor. E de datoria păstorilor să-i educe 
şi să-i orienteze pe credincioşi astfel încât aceştia să urmărească şi cu ajutorul 
acestor mijloace mântuirea şi desăvârşirea proprie şi a întregii familii umane. Le 
revine mai ales laicilor să însufleţească de spirit uman şi creştin aceste mijloace 
pentru ca ele să răspundă pe deplin marii aşteptări a comunităţii umane şi planului lui 
Dumnezeu.  

Legea morală  

4. Pentru o dreaptă folosire a acestor mijloace este absolut necesar ca toţi aceia care 
le utilizează să cunoască normele ordinii morale şi să le aplice cu fidelitate în acest 
domeniu. Să ţină, aşadar, seama de conţinutul comunicării, în funcţie de natura 
proprie a fiecărui mijloc; totodată să nu scape din vedere condiţiile şi împrejurările în 
care se realizează comunicarea: scopul, persoanele, locul, timpul etc., căci acestea îi 
pot modifica valoarea morală, ba chiar o pot schimba total. În acest sens, trebuie 
avut în vedere şi modul propriu de acţiune al fiecăruia dintre mijloace, adică puterea 
lui de convingere; aceasta poate fi atât de mare încât oamenii, mai ales cei care nu 
sunt pregătiţi, reuşesc cu greu să o observe, să o domine şi, dacă e cazul, să o 
respingă.  

Dreptul la informare  

5. În special e necesar ca toţi cei interesaţi în materie să-şi formeze o conştiinţă 
dreaptă cu privire la folosirea acestor mijloace, mai ales în privinţa unor probleme 
mai puternic controversate în timpurile noastre.  

Prima problemă priveşte informarea sau culegerea şi difuzarea ştirilor. Desigur că, 
datorită progresului societăţii moderne şi legăturilor din ce în ce mai strânse dintre 
membrii ei, informarea a devenit foarte utilă şi de cele mai multe ori necesară. 
Difuzarea rapidă a evenimentelor şi a faptelor oferă fiecărui om posibilitatea de a 
avea o cunoaştere completă şi continuă a lor, astfel încât să poată contribui în mod 
eficace la binele comun şi toţi împreună să poată promova mai uşor prosperitatea şi 
progresul întregii societăţi. Societatea umană are, aşadar, dreptul la informare 
asupra celor ce interesează pe oameni, fie ca indivizi, fie în comun, după condiţiile 
respective. Dar buna exercitare a acestui drept cere ca, în ceea ce priveşte obiectul, 
comunicarea să fie mereu adevărată şi completă, ţinând seama de dreptate şi 
caritate. Iar în ceea ce priveşte modalitatea ei, să fie cinstită şi adecvată, adică să 
respecte cu sfinţenie, în dobândirea şi difuzarea ştirilor, legile morale precum şi 
drepturile legitime şi demnitatea omului; căci nu orice cunoaştere e de folos, “însă 
dragostea construieşte” (1Cor 8,1).  

Artă şi morală  

6. A doua problemă priveşte raporturile a ceea ce oamenii numesc drepturile artei cu 
normele legii morale. Întrucât controversele crescânde pe această temă nu rareori îşi 
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au originea în concepţii false asupra eticii şi esteticii, Conciliul declară că primatul 
ordinii morale obiective trebuie respectat în mod absolut de toţi. Această ordine este 
singura capabilă să depăşească şi să armonizeze toate celelalte ordini de activităţi 
umane, oricât de nobile, inclusiv arta. Căci numai ordinea morală cuprinde pe om în 
totalitatea fiinţei sale de creatură a lui Dumnezeu, înzestrată cu raţiune şi chemată la 
cele supranaturale; această ordine, dacă este păstrată integral şi fidel, îl duce la 
dobândirea perfecţiunii şi fericirii depline.  

Prezentarea răului moral  

7. În sfârşit, relatarea, descrierea sau reprezentarea răului moral pot, cu siguranţă, şi 
prin mijloacele de comunicare socială, să contribuie la analizarea şi cunoaşterea mai 
profundă a omului, la punerea în lumină a splendorii adevărului şi a binelui, obţinând, 
de altfel, şi efecte dramatice mai reuşite; totuşi, ca nu cumva să se aducă sufletelor 
mai mult prejudicii decât foloase, trebuie avută în vedere o respectare deplină a 
legilor morale, mai ales dacă este vorba de lucruri cărora li se datorează respect sau 
de lucruri care trezesc mai uşor pasiunile dezordonate în omul rănit de prihana 
strămoşească.  

Opinia publică  

8. Deoarece opinia publică exercită astăzi o foarte mare influenţă şi autoritate în viaţa 
atât privată cât şi publică a cetăţenilor, oricine ar fi ei, e necesar ca toţi membrii 
societăţii să-şi îndeplinească şi în acest domeniu datoriile de dreptate şi caritate, 
străduindu-se astfel, şi cu ajutorul acestor mijloace, să formeze şi să răspândească 
opinii generale corecte.  

Îndatoririle publicului receptor  

9. Îndatoriri deosebite îi revin şi publicului receptor – cititorilor, spectatorilor şi 
ascultătorilor care, printr-o alegere personală şi liberă, primesc mesajele difuzate prin 
aceste mijloace. Căci o dreaptă alegere le cere să prefere înainte de toate ceea ce 
se distinge prin virtute, ştiinţă şi artă şi să evite ceea ce le poate fi cauză sau ocazie 
de prejudiciu spiritual, ori prin exemplul rău îi poate primejdui pe alţii; să evite, de 
asemenea, tot ceea ce se opune binelui şi promovează răul prin mijloacele de 
comunicare socială. Aceasta se întâmplă când sunt încurajaţi financiar aceia care 
folosesc aceste mijloace urmărind numai profitul economic.  

Aşadar, pentru ca publicul receptor să poată împlini legea morală, să nu-şi neglijeze 
datoria de a se informa la timp despre opinia autorităţii competente în această 
materie şi să se conformeze ei după normele unei conştiinţe drepte; pe de altă parte, 
pentru a rezista mai bine sugestiilor îndoielnice şi pentru a le accepta mai deplin pe 
cele bune, să aibă grijă să-şi orienteze şi să-şi formeze conştiinţa prin mijloace 
potrivite.  

Datoriile tinerilor şi părinţilor  

10. Receptorii, mai ales cei tineri, trebuie să aibă grijă să se deprindă cu o utilizare 
moderată şi disciplinată a acestor mijloace; să se străduiască să înţeleagă profund 
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cele văzute, auzite, citite; să discute despre ele cu educatorii lor şi cu persoanele 
competente, învăţând astfel să emită asupra acestor lucruri o judecată dreaptă. 
Părinţii să-şi amintească de îndatorirea lor de a veghea cu grijă ca nu cumva să 
treacă pragul casei lor spectacole, publicaţii etc. contrare credinţei sau moravurilor 
bune şi nici copiii lor să nu vină în contact cu ele în altă parte.  

Îndatoririle autorilor  

11. Principala răspundere morală în privinţa dreptei folosiri a mijloacelor de 
comunicare socială le revine ziariştilor, scriitorilor, actorilor, regizorilor, producătorilor, 
editorilor, impresarilor, distribuitorilor şi proprietarilor de săli de spectacol, 
vânzătorilor, criticilor şi tuturor celor care contribuie în vreun fel la elaborarea şi 
difuzarea comunicaţiilor. Este evident că numeroase şi grave îndatoriri le revin în 
condiţiile actuale ale omenirii întrucât, prin activitatea lor de informare şi influenţare, 
pot duce neamul omenesc la bine sau la rău.  

Ei sunt datori să reglementeze interesele economice, politice şi artistice de aşa 
manieră încât acestea să nu se opună niciodată binelui comun. Pentru a realiza mai 
uşor aceasta, este de dorit ca ei să se afilieze asociaţiilor profesionale care impun 
membrilor – solicitându-le, dacă e cazul, angajamentul de a respecta codul moral – 
păstrarea legilor morale în activităţile şi îndatoririle lor profesionale. Să-şi 
amintească, de asemenea, că cea mai mare parte a cititorilor şi spectatorilor e 
formată din tineri care au nevoie de o presă şi de spectacole care să le ofere o 
destindere onestă şi să le îndrepte mintea spre idealuri nobile. În sfârşit, să aibă grijă 
ca tot ce se difuzează în legătură cu religia să fie încredinţat spre elaborare unor 
persoane demne şi competente şi să fie realizat cu respectul cuvenit.  

Îndatoririle autorităţilor civile  

12. Îndatoriri deosebite revin, în această materie, autorităţii civile, în vederea binelui 
comun pe care aceste mijloace trebuie să-l slujească. Aceeaşi autoritate trebuie să 
apere şi să protejeze, în cadrul misiunii ei, adevărata şi dreapta libertate de 
informare, mai ales în domeniul presei, libertate indispensabilă progresului societăţii 
moderne; să promoveze religia, cultura şi artele în ce au ele mai bun; să asigure 
publicului receptor exercitarea liberă a drepturilor sale legitime. Pe lângă acestea, 
puterii civile îi revine datoria să sprijine anumite iniţiative deosebit de utile mai ales 
pentru cei tineri şi care, fără acest ajutor, n-ar putea fi realizate.  

În sfârşit, autoritatea civilă, care se îngrijeşte pe drept cuvânt de bunăstarea fizică a 
cetăţenilor, are datoria ca, prin promulgarea de legi şi aplicarea lor eficientă, să 
vegheze ca nu cumva folosirea în scopuri rele a acestor mijloace să cauzeze 
prejudicii grave moralităţii publice şi progresului societăţii. O astfel de vigilenţă nu 
constituie în nici un fel o îngrădire a libertăţii indivizilor sau grupurilor, mai ales în 
lipsa unor garanţii sigure din partea acelora care prin profesia lor utilizează aceste 
mijloace.  

O grijă specială va fi acordată apărării tineretului de presa şi spectacolele care sunt 
dăunătoare vârstei lor.  
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Capitolul II 

MIJLOACELE DE COMUNICARE SOCIALĂ ŞI APOSTOLATUL 
CATOLIC 

Acţiunea păstorilor şi a credincioşilor  

13. Toţi fiii Bisericii să se străduiască în unitate de gând şi intenţie pentru ca 
mijloacele de comunicare socială să fie utilizate fără întârziere şi cu cea mai mare 
eficienţă în multiplele opere de apostolat, după cum o cer împrejurările, prevenind 
iniţiativele dăunătoare şi aceasta mai ales în ţările în care progresul moral şi religios 
cere o intervenţie mai urgentă şi mai activă.  

Păstorii, aşadar, să-şi dea tot interesul să-şi împlinească misiunea în acest domeniu, 
misiune strâns legată de datoria lor generală de evanghelizare; de asemenea, laicii 
angajaţi în utilizarea acestor mijloace să caute să dea mărturie pentru Cristos, în 
primul rând, îndeplinindu-şi bine şi în spirit apostolic îndatoririle proprii. Pe lângă 
aceasta, să aducă acţiunii pastorale a Bisericii, în măsura mijloacelor de care dispun, 
sprijinul unei colaborări directe pe plan tehnic, economic, cultural şi artistic.  

14. Directive speciale  

a) Presa  

În primul rând trebuie încurajate, în general, publicaţiile oneste. Iar pentru a-i hrăni pe 
deplin pe cititori cu spirit creştin, se va crea şi se va răspândi o presă specific 
catolică. Aceasta, editată şi dependentă fie direct de autoritatea bisericească, fie de 
persoane catolice, să urmărească în mod deschis formarea, întărirea şi promovarea 
unei opinii publice conforme cu dreptul natural şi cu doctrina şi morala catolică şi să 
difuzeze şi să explice corect faptele care privesc viaţa Bisericii. Credincioşii să fie 
conştientizaţi de necesitatea de a citi şi răspândi presa catolică în scopul formării 
unei judecăţi creştine asupra tuturor evenimentelor.  

b) Cinematografia  

Se va promova şi se va asigura, prin toate mijloacele adecvate, producerea şi 
difuzarea unor filme utile pentru o destindere onestă şi având o reală valoare 
culturală şi artistică: e vorba, în primul rând, de filmele destinate tineretului. Acest 
lucru se realizează mai ales susţinând şi coordonând mijloacele şi iniţiativele unor 
producători şi difuzori bine intenţionaţi, recomandând filmele care merită, prin 
sprijinul criticii şi prin premii, susţinând şi grupând sălile de spectacol gestionate de 
catolici serioşi.  

c) Radioul şi televiziunea  

Acelaşi ajutor eficace să li se dea emisiunilor de radio şi televiziune oneste şi, în 
primul rând, acelora care sunt potrivite pentru mediul familial. Să se promoveze activ 
emisiunile catolice prin care ascultătorii şi telespectatorii sunt făcuţi să participe la 
viaţa Bisericii şi sunt hrăniţi cu adevăruri religioase. Acolo unde este nevoie, trebuie 
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să se creeze posturi de radio şi televiziune catolice, dar să se aibă grijă ca emisiunile 
lor să se distingă prin perfecţiune şi eficacitate.  

d) Teatrul  

Să se ia măsuri şi în privinţa vechii şi nobilei arte teatrale care, de altfel, este 
propagată pe scară largă prin mijloacele de comunicare socială, ca ea să contribuie 
la formarea culturală şi morală a spectatorilor.  

Formarea specialiştilor  

15. Pentru a acoperi necesităţile expuse mai sus, trebuie formaţi fără întârziere 
preoţi, călugări şi laici care să dobândească priceperea necesară pentru a folosi 
aceste mijloace în scopuri de apostolat.  

Laicii sunt cei dintâi care trebuie pregătiţi din punct de vedere tehnic şi artistic şi 
instruiţi în privinţa doctrinei şi moralei. În acest scop, trebuie mărit numărul şcolilor, 
facultăţilor şi institutelor în care publicişti, creatori de filme şi emisiuni radiofonice şi 
televizate, precum şi alte persoane interesate în aceste activităţi să poată dobândi o 
formaţie completă, pătrunsă de spirit creştin, mai ales în ceea ce priveşte doctrina 
socială a Bisericii. Trebuie formaţi şi ajutaţi şi actorii ca, prin arta lor, să fie de folos 
societăţii omeneşti. În sfârşit, trebuie pregătiţi cu grijă critici literari, cinematografici, 
de radio, de televiziune etc. care să-şi cunoască bine profesia şi să fie instruiţi şi 
încurajaţi să pună mereu în lumină, în aprecierile lor, aspectul moral.  

Formarea publicului receptor  

16. Folosirea dreaptă a mijloacelor de comunicare socială cere şi ca cititorii, 
ascultătorii şi spectatorii de diferite vârste şi nivele culturale să primească o educaţie 
adecvată şi specifică, atât în plan teoretic cât şi practic. Aşadar, iniţiativele adecvate 
acestui scop – mai ales dacă sunt destinate tinerilor – trebuie favorizate, înmulţite şi 
orientate după principiile moralei creştine, în şcolile catolice de orice grad, în 
seminarii şi în organizaţiile de apostolat ale laicilor. Pentru a ajunge mai uşor la acest 
scop, trebuie să se expună şi să se explice la catehism învăţătura şi disciplina 
catolică în acest domeniu.  

Mijloacele materiale  

17. Ar fi de neconceput ca fiii Bisericii să permită ca, din cauza unor dificultăţi tehnice 
sau a cheltuielilor, ce-i drept uneori extrem de mari, pe care le implică folosirea 
acestor mijloace, cuvântul mântuirii să fie împiedicat să se răspândească. De aceea, 
Conciliul le aminteşte că au datoria să susţină şi să ajute ziarele şi periodicele 
catolice, iniţiativele cinematografice, posturile şi emisiunile de radio şi televiziune ce 
au ca scop principal răspândirea şi apărarea adevărului şi înzestrarea societăţii 
umane cu o formaţie creştină. Totodată, Conciliul invită insistent asociaţiile şi 
persoanele care dispun de o mare influenţă pe plan economic sau tehnic să susţină 
prin resursele şi competenţa lor aceste mijloace, în măsura în care ele servesc 
adevărata cultură şi apostolatul.  
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18. Pentru a spori eficacitatea multiplelor forme de apostolat al Bisericii în ce priveşte 
mijloacele de comunicare socială, se recomandă sărbătorirea, în toate diecezele 
lumii, după aprecierea episcopilor, a unei zile pe an în care să li se explice 
credincioşilor îndatoririle pe care le au în acest domeniu, să fie invitaţi să se roage cu 
această intenţie şi să verse contribuţii care vor fi folosite cu scrupulozitate pentru 
susţinerea şi dezvoltarea instituţiilor şi iniţiativelor promovate de Biserică pe acest 
plan.  

Oficiul specializat al Sfântului Scaun  

19. În împlinirea supremei sale îndatoriri pastorale în ceea ce priveşte mijloacele de 
comunicare socială, suveranul pontif este asistat de un Oficiu special al Sfântului 
Scaun[1].  

Îndatoririle episcopilor  

20. Este de datoria episcopilor ca în propriile dieceze să vegheze asupra unor astfel 
de activităţi şi iniţiative, să le promoveze şi, în măsura în care privesc apostolatul 
public, să le coordoneze, inclusiv pe acelea care sunt conduse de călugări exempţi.  

Înfiinţarea de oficii naţionale  

21. Întrucât un apostolat eficace pe plan naţional cere unitatea iniţiativelor şi 
eforturilor, Conciliul hotărăşte şi decretează să se înfiinţeze peste tot oficii naţionale 
pentru presă, cinematografie, radio şi televiziune şi să fie ajutate prin toate 
mijloacele. Misiunea principală a acestor oficii este de a veghea la formarea corectă 
a conştiinţei credincioşilor cu privire la folosirea acestor mijloace şi de a promova şi 
coordona toate iniţiativele catolicilor în această privinţă.  

În fiecare ţară, conducerea acestor oficii să fie încredinţată unei comisii episcopale 
sau unui episcop delegat; din aceste oficii vor face parte şi laici experţi în doctrina 
catolică şi specialişti în domeniu.  

Asociaţii internaţionale  

22. Întrucât eficacitatea acestor mijloace depăşeşte graniţele naţionale făcându-i pe 
indivizi într-un fel cetăţeni ai întregii societăţi umane, iniţiativele naţionale în acest 
domeniu trebuie să fie coordonate şi pe plan internaţional. De aceea, oficiile despre 
care este vorba la nr. 21 vor colabora în mod activ cu asociaţiile internaţionale 
catolice de resort. Aceste asociaţii catolice internaţionale pot fi aprobate legitim 
numai de Sfântul Scaun şi depind de el.  

Concluzie 

23. Pentru ca toate principiile şi normele acestui sfânt Conciliu referitoare la 
mijloacele de comunicare socială să fie aplicate, se va publica din porunca expresă a 
Conciliului o “Instrucţiune pastorală” prin grija Oficiului Sfântului Scaun, despre care 
este vorba la nr. 19, cu ajutorul unor experţi din diferite naţiuni.  
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24. Sfântul Conciliu este ferm încredinţat că instrucţiunile şi poruncile prezentate în 
acest decret vor fi primite cu bucurie şi respectate cu grijă de toţi fiii Bisericii în aşa fel 
încât, folosindu-se de aceste mijloace, nu numai că nu vor avea de suferit ci, precum 
sarea şi lumina, vor da savoare pământului şi vor lumina lumea. Dincolo de aceasta, 
Conciliul îi îndeamnă pe toţi oamenii de bunăvoinţă, mai ales pe aceia care dirijează 
aceste mijloace, să caute să le folosească numai spre binele societăţii umane, a 
cărei soartă depinde mai mult, pe zi ce trece, de dreapta lor folosire.  

Astfel, precum în capodoperele artistice din vechime, numele Domnului să fie slăvit şi 
prin aceste noi invenţii, după cuvântul Apostolului: “Isus Cristos ieri şi astăzi şi în 
vecii vecilor” (Evr 13,8).  

Toate cele stabilite în acest decret şi fiecare în parte au plăcut părinţilor conciliari. Iar 
noi, cu puterea apostolică acordată nouă de Cristos, le aprobăm, împreună cu 
venerabilii părinţi, în Duhul Sfânt, le decretăm şi le stabilim şi dispunem ca cele 
hotărâte astfel în Conciliu să fie promulgate spre slava lui Dumnezeu.  

Roma, Sfântul Petru, 4 decembrie 1963 
Eu, PAUL, Episcop al Bisericii Catolice 
 
(Urmează semnăturile părinţilor)  

Titlul original: CONCILIUL OECUMENICUM VATICANUM II, Decretum de 
instrumentis communicationis socialis Inter mirifica (Sessio III, 4 dec. 1963): AAS 56 
(1964) 145-153.  

Note  

[1] Părinţii conciliari, însuşindu-şi dorinţa “Secretariatului pentru presă şi spectacole”, roagă respectuos 
pe suveranul pontif ca autoritatea şi competenţele acestui oficiu să fie extinse la toate mijloacele de 
comunicare socială, inclusiv presa, fiind cooptaţi în el specialişti – printre care şi laici – din diferite ţări. 

Autor: Conciliul Vatican II  
Publicarea în original: 04.12.1963 
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Constituţia dogmatică despre Biserică 

– LUMEN GENTIUM – 

Publicat la 28 octombrie 2001 în categoria Conciliul Vatican II. 

PAUL, EPISCOP,  
SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU,  

ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU  
SPRE AMINTIRE PERPETUĂ 

21 noiembrie 1964 

 

Capitolul I 

MISTERUL BISERICII 

Biserica, sacrament în Cristos 

1. Cristos este LUMINA NEAMURILOR; de aceea Conciliul, întrunit în Duhul Sfânt, 
doreşte ca, vestind evanghelia la toată făptura (Mc 16,15), să lumineze pe toţi 
oamenii cu lumina lui Cristos, care străluceşte pe chipul Bisericii. Şi întrucât Biserica 
este în Cristos ca un sacrament, adică semn şi instrument al unirii intime cu 
Dumnezeu şi al unităţii întregului neam omenesc, ea îşi propune să arate mai 
limpede credincioşilor şi lumii întregi, continuând învăţătura conciliilor anterioare, 
natura şi misiunea sa universală. Împrejurările timpurilor noastre sporesc urgenţa 
acestei îndatoriri a Bisericii, pentru ca toţi oamenii, uniţi mai strâns astăzi prin diferite 
legături sociale, tehnice şi culturale, să dobândească şi deplina unitate în Cristos. 

Planul Tatălui de mântuire universală 

2. Părintele veşnic, în planul total liber şi tainic al înţelepciunii şi bunătăţii sale, a 
creat lumea întreagă, a hotărât să-i ridice pe oameni la împărtăşirea vieţii divine, iar 
atunci când ei au căzut, prin Adam, nu i-a părăsit, ci le-a dăruit mereu ajutoare spre 
mântuire, în vederea lui Cristos Răscumpărătorul, “care este chipul lui Dumnezeu cel 
nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura” (Col 1, 15). Pe toţi cei aleşi, Tatăl “i-a 
cunoscut” din veşnicie “în preştiinţa sa şi i-a predestinat să fie asemenea chipului 
Fiului său, pentru ca el să fie întâiul născut între mulţi fraţi” (Rom 8,29). Iar pe cei 
care cred în Cristos a hotărât să-i adune în sfânta Biserică; ea, prefigurată încă de la 
începutul lumii, pregătită în chip minunat în istoria poporului lui Israel şi în vechiul 
legământ[1] şi instituită în “timpurile din urmă”, a fost manifestată prin revărsarea 
Duhului Sfânt şi va fi împlinită în glorie la sfârşitul veacurilor. Atunci, după expresia 
sfinţilor părinţi, toţi drepţii, începând cu Adam, “de la dreptul Abel până la ultimul 
ales”[2], se vor aduna la Tatăl în Biserica universală. 
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Misiunea Fiului 

3. A venit, aşadar, Fiul trimis de Tatăl, care ne-a ales întru el înainte de întemeierea 
lumii şi ne-a predestinat spre înfiere, deoarece a voit să refacă toate în el (cf. Ef 1,4-
5. 10). De aceea Cristos, pentru a împlini voinţa Tatălui, a pus început împărăţiei 
cerurilor pe pământ şi ne-a revelat taina sa, iar prin ascultarea sa a săvârşit 
răscumpărarea. Biserica – împărăţia lui Cristos prezentă deja în mister – creşte vizibil 
în lume prin puterea lui Dumnezeu. Acest început şi această creştere sunt 
semnificate prin sângele şi apa care ies din coasta străpunsă a lui Isus cel răstignit 
(cf. In 19,34) şi sunt prevestite de cuvintele Domnului despre moartea sa pe cruce: 
“Iar eu, când voi fi înălţat de la pământ, voi atrage pe toţi la mine” (In 12,32). Ori de 
câte ori se celebrează pe altar jertfa crucii, în care “Cristos, Paştele nostru, a fost 
jertfit” (1Cor 5,7), se împlineşte opera răscumpărării noastre. Totodată, prin 
sacramentul Pâinii euharistice, este reprezentată şi realizată unitatea credincioşilor, 
care formează un singur trup în Cristos (cf. 1Cor 10,17). Toţi oamenii sunt chemaţi la 
această unire cu Cristos care este Lumina lumii, de la care venim, prin care trăim, 
spre care tindem. 

Duhul care sfinţeşte Biserica 

4. O dată împlinită lucrarea pe care Tatăl a încredinţat-o Fiului pe pământ (cf. In 
17,4), în ziua Rusaliilor a fost trimis Duhul Sfânt pentru a sfinţi necontenit Biserica şi 
astfel cei care cred să poată ajunge la Tatăl, prin Cristos, într-un singur Duh (cf. Ef 
2,18). El este Duhul vieţii, izvorul apei săltătoare în viaţa veşnică (cf. In 4,14; 7,38-
39), prin care Tatăl dă viaţă oamenilor morţi prin păcat, până când va învia în Cristos 
trupurile lor muritoare (cf. Rom 8,10-11). Duhul locuieşte în Biserică şi în inimile 
credincioşilor ca într-un templu (1Cor 3,16; 6,19) şi în ei se roagă şi dă mărturie 
despre înfiere (Gal 4,6; Rom 8,15-16.26). El călăuzeşte Biserica spre tot adevărul (In 
16,13), o uneşte în comuniune şi slujire, o înzestrează şi o conduce cu diferite daruri 
ierarhice şi carismatice şi o împodobeşte cu roadele sale (cf. Ef 4,11-12; 1Cor 12,4; 
Gal 5,22). Prin puterea evangheliei, el întinereşte Biserica, o reînnoieşte fără 
încetare şi o duce la unirea desăvârşită cu Mirele ei[3]. Căci Duhul şi Mireasa spun 
Domnului Isus: “Vino!” (cf. Ap 22, 17). 

Astfel, Biserica universală se înfăţişează ca “popor adunat în comuniunea Tatălui, a 
Fiului şi a Duhului Sfânt”[4]. 

Împărăţia lui Dumnezeu 

5. Misterul sfintei Biserici se manifestă în întemeierea ei. Într-adevăr, Domnul Isus a 
pus început Bisericii sale proclamând vestea cea bună, adică venirea împărăţiei lui 
Dumnezeu făgăduită de veacuri în Scriptură: “S-a împlinit timpul şi s-a apropiat 
împărăţia lui Dumnezeu” (Mc 1,15; cf. Mt 4,17). Această împărăţie străluceşte 
oamenilor în cuvântul, faptele şi prezenţa lui Cristos. Cuvântul Domnului este 
comparat cu sămânţa care este semănată pe ogor (cf. Mc 4,14): cei care îl ascultă cu 
credinţă şi fac parte din mica turmă a lui Cristos (cf. Lc 12,32) au primit însăşi 
împărăţia lui Dumnezeu; apoi sămânţa, prin puterea proprie, încolţeşte şi creşte până 
la timpul secerişului (cf. Mc 4,26-29). Minunile lui Isus sunt dovada că împărăţia lui 
Dumnezeu a şi venit pe pământ: “Dacă cu degetul lui Dumnezeu scot diavolii, a venit 
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la voi împărăţia lui Dumnezeu” (Lc 11,20; cf. Mt 12,28). Dar, înainte de toate, 
împărăţia se manifestă în însăşi persoana lui Cristos, Fiul lui Dumnezeu şi Fiul 
omului, care a venit “ca să slujească şi să-şi dea viaţa drept răscumpărare pentru 
mulţi” (Mc 10, 45). 

După ce Isus, pătimind moartea pe cruce pentru oameni, a înviat, el a apărut ca 
Domn, Cristos şi Preot în veac (Fap 2,36; Evr 5,6; 7,17-21) şi a revărsat asupra 
ucenicilor săi pe Duhul promis de Tatăl (Fap 2,32). De atunci Biserica, înzestrată cu 
darurile Întemeietorului său şi păstrând cu fidelitate poruncile dragostei, umilinţei şi 
abnegaţiei, primeşte misiunea de a vesti şi a instaura la toate neamurile împărăţia lui 
Cristos şi a lui Dumnezeu şi constituie pe pământ germenul şi începutul acestei 
împărăţii. Între timp, crescând încetul cu încetul, ea aspiră la Împărăţia desăvârşită şi 
din toate puterile speră şi doreşte să se unească în slavă cu Regele său. 

Imagini ale Bisericii 

6. După cum în Vechiul Testament revelarea împărăţiei adesea e prezentată prin 
figuri, tot astfel şi acum natura intimă a Bisericii ni se face cunoscută prin diferite 
imagini luate fie din viaţa pastorală sau agricolă, fie din construcţii, din familie şi 
nuntă, şi care sunt schiţate încă din cărţile profeţilor. 

Astfel, Biserica este staul, a cărui poartă, unică şi necesară, este Cristos (cf. In 10,1-
10). Ea este şi turma, al cărei Păstor Dumnezeu a prevestit că va fi el însuşi (cf. Is 
40,11; Ez 34,11 ss) şi ale cărei oi, deşi sunt conduse de păstori omeneşti, sunt totuşi 
călăuzite şi hrănite neîncetat de însuşi Cristos, Bunul Păstor şi Păstorul cel mare (cf. 
In 10,11; 1Pt 5,4) care şi-a dat viaţa pentru oi (cf. In 10,11-15). 

Biserica este ogorul lui Dumnezeu (cf. 1Cor 3,9). Pe acest ogor creşte măslinul 
străvechi ale cărui rădăcini sfinte au fost patriarhii şi în care s-a petrecut şi se va 
petrece împăcarea dintre iudei şi păgâni (cf. Rom 11,13-26). Ea a fost sădită de Tatăl 
ceresc ca o vie aleasă (cf. Mt 21 33-43 par.; Is 5,1 ss). Viţa adevărată este Cristos, 
care dă viaţă şi rodnicie mlădiţelor, adică nouă, celor care rămânem în el prin 
Biserică şi care, fără el, nimic nu putem face (cf. In 15, 1-5). 

Mai adesea Biserica este numită zidirea lui Dumnezeu (cf. 1Cor 3,9). Însuşi Domnul 
s-a asemănat cu piatra pe care au aruncat-o ziditorii şi care a fost pusă în capul 
unghiului (cf. Mt 21,42 par.; Fap 4,11; 1Pt 2,7; Ps 117,22). Pe această Temelie este 
construită de către apostoli Biserica (cf. 1Cor 3,11) şi de la el primeşte tărie şi 
coeziune. Acest edificiu primeşte diferite denumiri: casa lui Dumnezeu (cf. 1Tim 3, 
15) în care locuieşte “familia sa”, locuinţa lui Dumnezeu în Duh (cf. Ef 2,19-22), cortul 
lui Dumnezeu printre oameni (Ap 21,3) şi mai ales “templul” sfânt pe care sfinţii 
părinţi îl văd şi îl laudă reprezentat în sanctuarele de piatră, şi care, în liturgie, este 
asemănat pe bună dreptate cu cetatea sfântă, noul Ierusalim[5]. Într-adevăr, în ea 
alcătuim pe acest pământ, ca pietre vii, un templu spiritual (cf. 1Pt 2,5). Această 
sfântă cetate este contemplată de Ioan coborând din cer de la Dumnezeu, la 
reînnoirea finală a lumii, “ca o mireasă împodobită pentru Mirele ei” (Ap 21,1 ss). 

Biserica este numită, de asemenea, “Ierusalimul ceresc” şi “Maica noastră” (Gal 4,26; 
cf. Ap 12,17); este descrisă ca Mireasa nepătată a Mielului nevinovat (cf. Ap 19,7; 
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21,2.9; 22,17), pe care Cristos “a iubit-o şi s-a dat pe sine pentru ea ca să o 
sfinţească” (Ef 5,25-26), pe care şi-a unit-o cu legământ indisolubil şi fără încetare “o 
hrăneşte şi o îngrijeşte” (Ef 5,29), pe care, purificând-o, a voit-o unită şi supusă lui în 
iubire şi fidelitate (cf. Ef 5,24) şi pe care a copleşit-o pentru veşnicie cu daruri cereşti 
pentru a ne face cunoscută dragostea lui Dumnezeu şi a lui Cristos faţă de noi, 
dragoste care întrece orice cunoştinţă (cf. Ef 3,19). Cât timp este călătoare aici pe 
pământ, departe de Domnul, (cf. 2Cor 5,6) Biserica se socoteşte exilată şi de aceea 
caută şi doreşte cele de sus, unde Cristos şade la dreapta lui Dumnezeu, unde viaţa 
Bisericii este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu, până ce va apărea în slavă cu Mirele 
său. (cf. Col 3,1-4). 

Biserica, trupul lui Cristos 

7. Fiul lui Dumnezeu, în natura umană pe care şi-a asumat-o, învingând moartea prin 
moartea şi învierea sa, l-a răscumpărat pe om şi l-a transformat într-o făptură nouă 
(cf. Gal 6,15; 2Cor 5,17). Căci împărtăşindu-le fraţilor săi, adunaţi dintre toate 
neamurile, pe Duhul Sfânt, i-a constituit în mod mistic ca trup al său. 

În acest trup, viaţa lui Cristos se revarsă în toţi credincioşii care, prin sacramente, 
sunt uniţi în mod tainic, dar real, cu Cristos care a pătimit şi a fost glorificat[6]. Astfel, 
prin botez îmbrăcăm chipul lui Cristos: “căci toţi am fost botezaţi într-un singur duh ca 
să alcătuim un singur trup” (1Cor 12,13). Prin acest rit sacru este reprezentată şi 
realizată unirea cu moartea şi învierea lui Cristos: “Într-adevăr, prin botez am fost 
înmormântaţi împreună cu el, în moarte”; iar dacă “am fost altoiţi în el printr-o moarte 
asemenea cu a lui, la fel vom fi şi în învierea lui” (Rom 6,4-5). În frângerea pâinii 
euharistice, făcându-ne realmente părtaşi de trupul Domnului, suntem ridicaţi la 
comuniunea cu el şi între noi. “Întrucât este o singură pâine, un trup suntem şi noi cei 
mulţi, căci toţi ne împărtăşim dintr-o singură Pâine” (1Cor 10,17). Astfel, noi toţi 
devenim mădulare ale acestui trup (cf. 1Cor 12,27) “şi fiecare în parte suntem 
mădulare unii altora” (Rom 12,5). 

După cum toate mădularele trupului omenesc, deşi sunt multe, formează un singur 
trup, tot astfel şi credincioşii în Cristos (cf. 1Cor 12,12). Şi în alcătuirea trupului lui 
Cristos există diversitate de mădulare şi funcţiuni. Unul este Duhul care, după 
bogăţia sa şi după necesităţile slujirilor, îşi împarte darurile sale diferite în folosul 
Bisericii (cf. 1Cor 12,1-11). Dintre aceste daruri, cel mai important este harul 
apostolilor, sub a căror autoritate Duhul însuşi îi aşează şi pe carismatici (cf. 1Cor 
14). Acelaşi Duh, unificând trupul prin propria sa putere şi prin legătura internă dintre 
mădulare, face să se nască şi să crească dragostea între credincioşi. Astfel, dacă un 
membru suferă, toate membrele suferă cu el; dacă un membru este cinstit, toate 
membrele se bucură cu el (cf. 1Cor 12,26). 

Capul acestui trup este Cristos. El este chipul nevăzutului Dumnezeu şi în el au fost 
create toate. El este înainte de toate şi toate stau în el. El este capul trupului care 
este Biserica. El este începutul, întâiul născut dintre cei morţi, ca să aibă întâietate în 
toate lucrurile (cf. Col 1, 15-18). În măreţia puterii sale, el domneşte peste cele 
cereşti şi peste cele pământeşti şi, prin incomparabila sa perfecţiune şi acţiune, 
copleşeşte întregul trup cu bogăţiile slavei sale (cf. Ef 1,18-23)[7]. 
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Toate mădularele trebuie să tindă la asemănarea cu chipul lui până ce Cristos se va 
întruchipa în ele (cf. Gal 4, 19). De aceea suntem cuprinşi în misterele vieţii lui, 
îmbrăcăm chipul lui, morţi şi înviaţi împreună cu el, până ce vom domni împreună cu 
el (cf. Fil 3,21; 2Tim 2,11; Ef 2, 6; Col 2,12 etc.); fiind călători încă pe pământ şi 
mergând pe urmele sale, în încercări şi prigoană, ne asociem pătimirilor sale – ca şi 
trupul faţă de cap – suferind împreună cu el, pentru a fi preamăriţi împreună cu el (cf. 
Rom 8,17). 

Din el “întreg trupul, orânduit şi alcătuit prin legături şi încheieturi, sporeşte în 
creşterea ce i-o dă Dumnezeu” (Col 2,19). El împarte fără încetare în trupul său, care 
este Biserica, darurile slujirilor, datorită cărora, prin puterea sa, ne slujim unul pe altul 
spre mântuire, pentru ca, urmând adevărului în iubire, să creştem întru toate în el, 
care este Capul nostru (cf. Ef 4,11-16). 

Şi, ca să ne reînnoim fără încetare în el (cf. Ef 4,23), ne-a dăruit din Duhul său care, 
fiind unul şi acelaşi în Cap şi în mădulare, dă întregului trup viaţa, unitatea şi 
mişcarea, aşa încât sfinţii părinţi au putut compara rolul său cu acela al principiului 
vital, adică al sufletului, în trupul omenesc[8]. 

Cristos iubeşte Biserica sa ca pe o mireasă, făcându-se model soţului care îşi 
iubeşte soţia ca pe propriul trup (cf. Ef 5,25-28); iar Biserica este supusă Capului său 
(ibid. 23-24). “Pentru că în el locuieşte întrupată plinătatea dumnezeirii” (Col 2,9), el 
copleşeşte cu darurile sale divine Biserica, trupul şi plinătatea sa (cf. Ef 1,22-23), 
pentru ca ea să tindă şi să ajungă la toată plinătatea lui Dumnezeu (cf. Ef 3,19). 

Biserica, realitate vizibilă şi spirituală 

8. Unicul mijlocitor, Cristos, a stabilit pe acest pământ Biserica sa sfântă, comunitate 
de credinţă, de speranţă şi de dragoste, ca organism vizibil; el o susţine fără 
încetare[9] şi, prin ea, revarsă asupra tuturor harul şi adevărul. Dar societatea 
organizată ierarhic, pe de o parte, şi trupul mistic al lui Cristos, pe de altă parte, 
adunarea vizibilă şi comunitatea spirituală, Biserica de pe pământ şi Biserica plină de 
bogăţii cereşti nu trebuie considerate ca fiind două entităţi, căci formează o singură 
realitate, complexă, constituită dintr-un element uman şi un element divin[10]. De 
aceea, printr-o analogie nu lipsită de valoare, ea a fost comparată cu misterul 
Cuvântului întrupat. Căci precum natura asumată de Cuvântul dumnezeiesc Îi 
slujeşte acestuia ca instrument viu de mântuire, indisolubil unit cu el, într-un mod 
comparabil organismul social al Bisericii e în serviciul Duhului lui Cristos care îi dă 
viaţă pentru creşterea trupului (cf. Ef 4,16)[11]. 

Aceasta este Biserica unică a lui Cristos, pe care o mărturisim în crez ca una, sfântă, 
catolică şi apostolică[12]. Mântuitorul nostru, după învierea sa, a încredinţat-o lui 
Petru pentru a o păstori (cf. In 21,17), i-a dat acestuia şi celorlalţi apostoli misiunea 
de a o răspândi şi călăuzi (cf. Mt 28,18 ss) şi a înălţat-o pe veci ca stâlp şi temelie a 
adevărului (cf. 1Tim 3,15). Această Biserică, orânduită şi organizată în această lume 
ca societate, subzistă în Biserica Catolică, cârmuită de urmaşul lui Petru şi de 
episcopii în comuniune cu el[13], deşi în afara organismului său vizibil există 
numeroase elemente de sfinţire şi de adevăr, care, fiind daruri proprii ale Bisericii lui 
Cristos, duc spre unitatea catolică. 
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După cum Cristos a realizat opera răscumpărării în sărăcie şi prigoană, tot astfel şi 
Biserica este chemată să urmeze aceeaşi cale, pentru a împărtăşi oamenilor roadele 
mântuirii. Cristos Isus, “fiind din fire Dumnezeu, s-a nimicit pe sine şi a luat fire de 
rob” (Fil 2,6-7) şi pentru noi “s-a făcut sărac, deşi era bogat” (2Cor 8,9). La fel 
Biserica, deşi pentru împlinirea misiunii sale are nevoie de mijloace omeneşti, nu 
este instituită pentru a căuta slava omenească, ci pentru a propovădui, şi prin 
exemplul său, umilinţa şi abnegaţia. Cristos a fost trimis de Tatăl “pentru a aduce 
vestea cea bună săracilor… pentru a vindeca pe cei cu inima zdrobită” (Lc 4,18), 
“pentru a căuta şi salva ceea ce era pierdut” (Lc 19, 10). La fel şi Biserica înconjoară 
cu dragostea sa pe toţi cei apăsaţi de povara slăbiciunii umane; ba mai mult, ea 
recunoaşte în săraci şi suferinzi chipul Întemeietorului său sărac şi suferind, îşi dă 
toată silinţa să înlăture mizeria lor şi vrea să-l slujească pe Cristos în ei. Dar, în 
vreme ce Cristos, sfânt, nevinovat şi fără pată (Evr 7,26) nu a cunoscut păcatul (cf. 
2Cor 5,21), ci a venit pentru a ispăşi doar păcatele poporului (cf. Evr 2, 17), Biserica, 
incluzând în sânul ei oameni păcătoşi, deopotrivă sfântă şi având mereu nevoie de 
purificare, practică neîncetat pocăinţa şi înnoirea. 

Biserica “îşi continuă peregrinarea între prigoana lumii şi mângâierile lui 
Dumnezeu”[14], vestind crucea şi moartea Domnului până când va veni (cf. 1Cor 
11,26). Dar, cu puterea Domnului înviat, ea este întărită pentru a învinge, prin 
răbdare şi dragoste, suferinţele şi dificultăţile sale interioare şi exterioare şi pentru a 
revela lumii, în mod fidel, deşi sub umbre, misterul Domnului, până când, la sfârşit, el 
se va manifesta în plină lumină. 

Capitolul II 

POPORUL LUI DUMNEZEU 

Noul legământ şi poporul cel nou 

9. În orice timp şi în orice neam este plăcut lui Dumnezeu acela care se teme de el şi 
săvârşeşte dreptatea (cf. Fap 10, 35). Însă i-a plăcut lui Dumnezeu să-i sfinţească şi 
să-i mântuiască pe oameni nu individual şi fără vreo legătură între ei, ci a voit să facă 
din ei un popor care să-l cunoască în adevăr şi să-l slujească în sfinţenie. Şi-a ales 
aşadar un neam, din care a făcut poporul său, poporul israelit, a încheiat cu el un 
legământ şi l-a educat treptat, manifestându-se pe sine şi dezvăluind planul voinţei 
sale în istoria lui, consfinţindu-l pentru sine. Toate acestea, însă, au fost o pregătire 
şi o prefigurare a legământului nou şi desăvârşit care avea să fie încheiat în Cristos 
şi a revelaţiei mai depline care urma să fie transmisă prin Cuvântul lui Dumnezeu 
făcut trup. “Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Iuda şi cu casa lui 
Israel un legământ nou… Voi pune legea mea înăuntrul lor, o voi înscrie în inima lor, 
şi eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Toţi mă vor cunoaşte, de la cel 
mai mic până la cel mai mare, spune Domnul” (Ier 31,31-34). Cristos a instituit acest 
nou legământ, adică noua alianţă în sângele său (cf. 1Cor 11, 25), chemând dintre 
iudei şi păgâni o mulţime care să se contopească în unitate, nu după trup, ci în duh, 
şi care să fie noul popor al lui Dumnezeu. Într-adevăr, cei care cred în Cristos, 
renăscuţi nu din sămânţă pieritoare, ci dintr-una nepieritoare, prin cuvântul lui 
Dumnezeu cel viu (cf. 1Pt 1, 23), nu din trup, ci din apă şi din Duhul Sfânt (cf. In 3,5-
6), constituie în sfârşit un “neam ales, preoţie împărătească, popor sfânt, popor 
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răscumpărat… care înainte nu era un popor, dar acum este poporul lui Dumnezeu” 
(1Pt 2,9-10). 

Acest popor mesianic îl are conducător pe Cristos, care “a fost dat morţii pentru 
fărădelegile noastre şi a înviat pentru îndreptăţirea noastră” (Rom 4,25) şi care, 
dobândind numele care este mai presus de orice nume, domneşte cu slavă în ceruri. 
Acest popor se află în starea demnităţii şi libertăţii fiilor lui Dumnezeu, şi în fiecare 
locuieşte Duhul Sfânt ca într-un templu. El are drept lege porunca nouă de a iubi 
precum însuşi Cristos ne-a iubit (cf. In 13,34). În sfârşit, are drept scop împărăţia lui 
Dumnezeu începută pe pământ de Dumnezeu însuşi şi care trebuie să se 
răspândească neîncetat, până când, la sfârşitul veacurilor, va fi desăvârşită de el 
însuşi, când se va arăta Cristos, viaţa noastră (cf. Col 3,4), şi “făptura însăşi va fi 
eliberată de robia stricăciunii pentru a intra în libertatea plină de slavă a fiilor lui 
Dumnezeu” (Rom 8,1). De aceea poporul mesianic, deşi nu cuprinde în fapt pe toţi 
oamenii şi nu o dată apare ca o turmă mică, este totuşi pentru întreg neamul 
omenesc un germen foarte puternic de unitate, speranţă şi mântuire. Stabilit de 
Cristos în împărtăşire de viaţă, de iubire şi de adevăr, este folosit de el şi ca 
instrument al mântuirii tuturor şi este trimis în lumea întreagă ca lumină a lumii şi sare 
a pământului (cf. Mt 5, 13-16). 

Poporul lui Israel după trup, peregrinând prin pustie, este deja numit Biserica lui 
Dumnezeu (2Esd 13,1; cf. Num 20,4; Dt 23,1 ss); la fel noul Israel, care în veacul 
acesta e călător, îndreptându-se spre cetatea viitoare statornică (cf. Evr 13,14), este 
numit Biserica lui Cristos (cf. Mt 16,18), întrucât acesta şi-a dobândit-o cu sângele 
său, a umplut-o cu Duhul său şi a înzestrat-o cu mijloace potrivite pentru a o uni în 
mod vizibil şi social. Dumnezeu a chemat laolaltă pe aceia care prin credinţă privesc 
spre Cristos, Înfăptuitorul mântuirii şi Principiul unităţii şi al păcii, şi a constituit 
Biserica spre a fi pentru toţi şi pentru fiecare sacramentul vizibil al acestei unităţi 
mântuitoare[15]. Trebuind să se răspândească pretutindeni, ea intră în istoria 
oamenilor, dar depăşeşte totodată timpurile şi frontierele popoarelor. Înaintând prin 
încercări şi suferinţe, Biserica este susţinută de puterea harului divin pe care i l-a 
făgăduit Domnul pentru ca, în condiţiile slăbiciunii omeneşti, să nu se abată de la 
fidelitatea desăvârşită, ci să rămână mireasa vrednică a Domnului său şi, sub 
acţiunea Duhului Sfânt, să se reînnoiască fără încetare până ce, prin cruce, va 
ajunge la lumina cea neînserată. 

Preoţia comună 

10. Cristos Domnul, Preot ales dintre oameni (cf. Evr 5,1-5), a făcut din noul popor “o 
împărăţie de preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl său” (Ap 1,6; cf. 5,9-10). Într-adevăr, cei 
botezaţi sunt consacraţi prin regenerarea şi ungerea Duhului Sfânt pentru a fi lăcaş 
spiritual şi preoţie sfântă, pentru a oferi, prin toată activitatea lor de creştini, jertfe 
spirituale şi pentru a vesti puterea aceluia care i-a chemat din întuneric la minunata 
sa lumină (cf. 1Pt 2,4-10). De aceea, toţi ucenicii lui Cristos, stăruind în rugăciune şi 
lăudându-l împreună pe Dumnezeu (cf. Fap 2,42-47), să se ofere pe ei înşişi drept 
jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu (cf. Rom 12,1), să dea mărturie despre 
Cristos pretutindeni, iar celor care le-o cer, să le dea seamă de speranţa vieţii 
veşnice aflată în ei (cf. 1Pt 3,15). 
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Preoţia comună a credincioşilor şi preoţia ministerială sau ierarhică, deşi diferenţa 
dintre ele este de esenţă şi nu numai de grad, sunt totuşi rânduite una pentru alta, 
căci şi una şi alta participă în modul său specific la preoţia unică a lui Cristos[16]. 
Prin puterea sacră de care se bucură, preotul hirotonit formează şi conduce poporul 
sacerdotal, celebrează jertfa euharistică in persona Christi şi o oferă lui Dumnezeu în 
numele întregului popor; iar credincioşii, în puterea preoţiei lor regale, participă la 
jertfa euharistică[17] şi îşi exercită preoţia prin primirea sacramentelor, prin rugăciune 
şi mulţumire, prin mărturia unei vieţi sfinte, prin abnegaţie şi dragoste activă. 

Exercitarea preoţiei comune în sacramente 

11. Natura sacră şi structurată organic a comunităţii sacerdotale se manifestă în fapt 
prin sacramente şi prin virtuţi. Credincioşii, încorporaţi în Biserică prin Botez, devin 
apţi, în puterea caracterului baptismal, pentru cultul religiei creştine şi, renăscuţi ca fii 
ai lui Dumnezeu printr-o nouă naştere, trebuie să mărturisească înaintea oamenilor 
credinţa pe care au primit-o de la Dumnezeu prin Biserică[18]. 

Prin sacramentul Mirului sunt legaţi mai desăvârşit de Biserică, sunt întăriţi cu o 
putere specială a Duhului Sfânt, şi prin aceasta au obligaţia mai strictă de a răspândi 
şi de a apăra, prin cuvânt şi faptă, credinţa, ca adevăraţi martori ai lui Cristos[19]. 

Participând la jertfa euharistică, izvor şi apogeu al întregii vieţi creştine, ei oferă lui 
Dumnezeu victima divină şi pe ei înşişi odată cu ea[20]. Astfel, atât prin oferire cât şi 
prin sfânta Împărtăşanie, toţi, nu în mod identic, ci fiecare în felul său, îşi împlinesc 
rolul propriu în acţiunea liturgică. Hrăniţi cu trupul lui Cristos în adunarea sfântă, ei 
manifestă concret unitatea poporului lui Dumnezeu care este în mod adecvat 
semnificată şi minunat realizată prin acest sacrament sublim. 

Cei ce se apropie de sacramentul Pocăinţei dobândesc de la mila lui Dumnezeu 
iertare pentru ofensa adusă şi în acelaşi timp sunt reconciliaţi cu Biserica, pe care au 
rănit-o prin păcat şi care, prin dragostea, exemplul şi rugăciunea ei, colaborează la 
convertirea lor. 

Prin sfânta Ungere a bolnavilor şi prin rugăciunile preoţilor, Biserica întreagă îi 
încredinţează pe bolnavi Domnului răstignit şi glorificat, pentru a-i alina şi a-i mântui 
(Iac 5,14-16); mai mult, ea îi îndeamnă să se asocieze de bunăvoie patimii şi morţii 
lui Cristos (cf. Rom 8,17; Col 1,24; 2Tim 2,11-12; 1Pt 4,13) pentru a contribui astfel la 
binele poporului lui Dumnezeu. 

Apoi, aceia dintre credincioşi care sunt pecetluiţi cu caracterul preoţesc sunt instituiţi 
în numele lui Cristos pentru a păstori Biserica, prin cuvântul şi harul lui Dumnezeu. 

În sfârşit, soţii creştini, prin puterea sacramentului Căsătoriei, prin care ei semnifică 
misterul unităţii şi dragostei rodnice dintre Cristos şi Biserică şi participă la el (cf. Ef 
5,32), se ajută reciproc să ajungă la sfinţenie în viaţa conjugală precum şi în 
acceptarea şi educarea copiilor. Prin aceasta, în starea şi felul lor de viaţă, au un dar 
propriu în sânul poporului lui Dumnezeu[21]. Din această unire provine familia, în 
care se nasc noi membri ai societăţii umane, care, prin harul Duhului Sfânt, sunt 
ridicaţi prin Botez la starea de fii ai lui Dumnezeu, pentru a perpetua de-a lungul 
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veacurilor poporul lui Dumnezeu. În ceea ce s-ar putea numi Biserica familială, 
părinţii trebuie să fie pentru copiii lor, prin cuvânt şi exemplu, primii vestitori ai 
credinţei şi să vegheze la vocaţia proprie a fiecăruia, acordând atenţie specială 
vocaţiei sacre. 

Întăriţi cu atâtea mijloace puternice de mântuire, toţi credincioşii, de orice condiţie şi 
stare, sunt chemaţi de Domnul, fiecare pe calea sa, la perfecţiunea sfinţeniei Tatălui. 

Simţul credinţei şi carismele în poporul lui Dumnezeu 

12. Poporul sfânt al lui Dumnezeu participă şi la misiunea profetică a lui Cristos 
aducându-i o mărturie vie mai ales printr-o viaţă de credinţă şi iubire şi oferind lui 
Dumnezeu o jertfă de laudă, rodul buzelor care mărturisesc numele lui (cf. Evr 
13,15). Totalitatea credincioşilor care au primit ungerea Celui Sfânt (cf. 1In 2,20.27) 
nu se poate înşela în credinţă şi manifestă această prerogativă prin simţământul 
supranatural de credinţă al întregului popor atunci când “de la episcopi şi până la 
ultimii credincioşi laici”[22] îşi exprimă consensul universal în materie de credinţă şi 
moravuri. Prin acest simţământ al credinţei, insuflat şi susţinut de Duhul adevărului, 
poporul lui Dumnezeu, sub îndrumarea magisteriului sacru, căruia i se supune cu 
fidelitate, primeşte nu cuvântul oamenilor, ci adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu (cf. 
1Tes 2,13), aderă neclintit la “credinţa transmisă sfinţilor odată pentru totdeauna” 
(Iud 3), o pătrunde mai adânc prin judecată dreaptă şi o aplică mai pe deplin în viaţă. 

Pe lângă aceasta, acelaşi Duh Sfânt sfinţeşte, conduce şi împodobeşte cu virtuţi 
poporul lui Dumnezeu nu numai prin sacramente şi slujiri, ci “împărţindu-şi fiecăruia 
darurile după cum voieşte” (1Cor 12,11), el dăruieşte credincioşilor de toate 
categoriile haruri speciale, prin care îi face capabili şi dispuşi să primească diferite 
activităţi şi servicii folositoare pentru reînnoirea şi creşterea Bisericii, după cuvântul 
sfântului Paul: “Fiecăruia i se dă o manifestare a Duhului spre folosul tuturor” (1Cor 
12,7). Aceste carisme, fie extraordinare fie mai simple şi mai răspândite, fiind 
deosebit de adecvate şi folositoare pentru nevoile Bisericii, trebuie primite cu 
recunoştinţă şi bucurie. Darurile extraordinare nu trebuie însă cerute în mod temerar, 
nici nu trebuie aşteptate de la ele cu prezumţie roadele acţiunilor apostolice. Iar 
judecata despre autenticitatea şi dreapta lor folosire aparţine acelora care sunt în 
fruntea Bisericii şi care au o datorie specială de a nu stinge Duhul, ci de a cerceta 
toate şi a păstra ce e bun (cf. 1Tes 5,12.19-21). 

Universalitatea poporului unic al lui Dumnezeu 

13. Toţi oamenii sunt chemaţi în noul popor al lui Dumnezeu. De aceea acest popor, 
păstrându-şi unitatea şi unicitatea, trebuie să se răspândească în toată lumea şi în 
toate veacurile, pentru a se împlini planul lui Dumnezeu, care la început a creat 
natura umană unitară şi a voit apoi să adune laolaltă pe fiii săi risipiţi (cf. In 11,52). 
Pentru aceasta Dumnezeu a trimis pe Fiul său, pe care l-a orânduit moştenitor a 
toate (cf. Evr 1,2), ca să fie Învăţătorul, Regele şi Preotul tuturor, Capul poporului nou 
şi universal al fiilor lui Dumnezeu. Pentru aceasta Dumnezeu a trimis şi pe Duhul 
Fiului său, Domnul şi de viaţă Dătătorul, care este pentru întreaga Biserică, pentru 
toţi credincioşii şi pentru fiecare dintre ei, principiul de unire şi de unitate în învăţătura 
apostolilor, în comuniune, în frângerea pâinii şi în rugăciune (cf. Fap 2,42). 
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În toate neamurile pământului există un singur popor al lui Dumnezeu, pentru că el 
îşi ia cetăţenii din toate neamurile, cetăţeni ai unei împărăţii care nu este 
pământească, ci de natură cerească. Toţi credincioşii răspândiţi pe suprafaţa 
pământului se află în comuniune unii cu alţii în Duhul Sfânt şi astfel “cel care stă la 
Roma ştie că indienii sunt mădularele sale”[23]. Şi fiindcă împărăţia lui Cristos nu 
este din această lume, Biserica sau poporul lui Dumnezeu, când implantează 
această împărăţie, nu sustrage nimic din binele vremelnic al vreunui popor, ci, 
dimpotrivă, promovează şi adoptă înzestrările, bogăţiile şi obiceiurile popoarelor în 
măsura în care sunt bune şi, adoptându-le, le purifică, le întăreşte şi le înalţă. 
Biserica nu uită că trebuie să adune împreună cu acel Rege căruia i-au fost date 
neamurile drept moştenire (cf. Ps 2,8) şi în a cărui cetate neamurile vor aduce daruri 
şi ofrande (cf. Ps 71/72,10; Is 60,4-7; Ap 21,24). Acest caracter de universalitate care 
împodobeşte poporul lui Dumnezeu este darul Domnului însuşi, prin care Biserica 
catolică tinde în mod eficace şi perpetuu spre adunarea întregii omeniri cu toate 
bunurile sale sub conducerea lui Cristos, în unitatea Duhului său[24]. 

În virtutea acestei catolicităţi, fiecare parte comunică celorlalte şi întregii Biserici 
darurile proprii, astfel ca întregul şi fiecare parte să sporească prin contribuţia tuturor 
celorlalte spre plinătatea în unitate. Prin urmare, poporul lui Dumnezeu nu numai că 
este constituit din diferite popoare, ci se dezvoltă şi înlăuntrul său în varietatea 
funcţiunilor. Într-adevăr, între membrii săi există o diversitate, fie în ce priveşte 
funcţiunile, unii slujind prin preoţie spre binele fraţilor lor, fie în ce priveşte condiţia şi 
orânduirea vieţii, mulţi tinzând la sfinţenie pe o cale mai strâmtă, în starea 
călugărească, şi stimulând, prin exemplu, pe fraţii lor. În virtutea aceleiaşi catolicităţi 
există în mod legitim în comuniunea eclezială Biserici particulare, înzestrate cu tradiţii 
proprii, rămânând neatins primatul Catedrei lui Petru care se află în fruntea adunării 
universale a carităţii[25], ocroteşte formele de diversitate legitime şi veghează, în 
acelaşi timp, ca ceea ce este particular să nu aducă nici un prejudiciu unităţii, ci mai 
degrabă să o slujească. Tot de acolo provin, în sfârşit, legăturile de comuniune 
intimă între diferitele părţi ale Bisericii, în ce priveşte bogăţiile spirituale, lucrătorii 
apostolici şi resursele materiale. Căci membrii poporului lui Dumnezeu sunt chemaţi 
să-şi împărtăşească unii altora bunurile, iar cuvintele apostolului sunt valabile şi 
pentru fiecare Biserică în parte: “Fiecare din voi să slujească altora după darul pe 
care l-a primit, ca nişte buni administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu” (1Pt 
4,10). 

La această unitate catolică a poporului lui Dumnezeu, unitate care prefigurează şi 
promovează pacea universală, sunt chemaţi, aşadar, toţi oamenii; cu ea se află în 
relaţie, în diferite feluri, şi pentru ea sunt meniţi atât credincioşii catolici cât şi ceilalţi 
care cred în Cristos, precum şi absolut toţi oamenii, chemaţi la mântuire prin harul lui 
Dumnezeu. 

Credincioşii catolici 

14. Sfântul Conciliu se adresează în primul rând credincioşilor catolici. Bazat pe 
Scriptură şi tradiţie, el afirmă învăţătura de credinţă că Biserica aceasta peregrină 
este necesară pentru mântuire. Aceasta deoarece Cristos, care este singurul 
mijlocitor şi calea mântuirii, este prezent pentru noi în trupul său, care este Biserica; 
el însuşi, afirmând în mod explicit necesitatea credinţei şi a Botezului (cf. Mc 16,16; 
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In 3,5), a confirmat în acelaşi timp necesitatea Bisericii, în care oamenii intră, ca pe o 
poartă, prin Botez. Prin urmare, nu s-ar putea mântui aceia care, bine ştiind că 
Biserica Catolică a fost întemeiată ca necesară de Dumnezeu prin Cristos Isus, nu ar 
voi să intre în ea sau să rămână în ea. 

Fac parte pe deplin din comunitatea Bisericii aceia care, având Duhul lui Cristos, 
acceptă întreaga ei structură şi toate mijloacele de mântuire instituite în ea şi sunt 
uniţi, în organismul ei vizibil – prin legătura mărturisirii de credinţă, a sacramentelor, a 
conducerii şi comuniunii bisericeşti – cu Cristos, care o conduce prin supremul pontif 
şi prin episcopi. Totuşi nu se mântuieşte acela care, deşi încorporat în Biserică, nu 
perseverează în dragoste rămânând astfel în sânul Bisericii cu “trupul”, dar nu cu 
“inima”[26]. Toţi fiii Bisericii să nu uite că nu trebuie să atribuie nobila lor condiţie 
meritelor proprii, ci unui har al lui Cristos; iar dacă nu vor corespunde acestui har cu 
gândul, cuvântul şi fapta, nu numai că nu se vor mântui, ci vor fi mai aspru 
judecaţi[27]. 

Catehumenii care, sub impulsul Duhului Sfânt, doresc din toată inima să fie 
încorporaţi în Biserică, se unesc cu ea prin însăşi această dorinţă, iar Maica Biserică 
îi îmbrăţişează ca pe fiii săi, cu iubire şi grijă. 

Biserica şi creştinii necatolici 

15. Cu aceia care, fiind botezaţi, poartă numele de creştini dar nu mărturisesc 
întreaga credinţă sau nu păstrează unitatea comuniunii sub conducerea urmaşului lui 
Petru, Biserica se ştie unită din mai multe puncte de vedere[28]. Există, într-adevăr, 
mulţi care cinstesc Sfânta Scriptură ca normă de credinţă şi de viaţă, dau dovadă de 
un zel religios sincer, cred cu iubire în Dumnezeu Tatăl Atotputernicul şi în Cristos, 
Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul[29], sunt însemnaţi cu Botezul prin care sunt uniţi cu 
Cristos, ba chiar recunosc şi primesc şi alte sacramente în Bisericile sau comunităţile 
lor bisericeşti. Mulţi dintre ei se bucură şi de episcopat, celebrează sfânta Euharistie 
şi au o evlavie deosebită faţă de Fecioara Născătoare de Dumnezeu[30]. La acestea 
se adaugă comuniunea în rugăciune şi în alte binefaceri spirituale şi chiar o 
adevărată unire în Duhul Sfânt, care cu darurile şi harurile sale lucrează şi în ei prin 
puterea sa sfinţitoare şi i-a întărit pe unii dintre ei până la vărsarea sângelui. Astfel, 
Duhul trezeşte în toţi ucenicii lui Cristos dorinţa şi acţiunea pentru ca toţi să se 
unească paşnic, în modul stabilit de Cristos, într-o singură turmă sub conducerea 
unui singur păstor[31]. Pentru a ajunge la aceasta, Maica Biserică nu încetează să 
se roage, să spere şi să lucreze şi îi îndeamnă pe fiii săi la curăţire şi la reînnoire, 
pentru ca semnul lui Cristos să strălucească mai limpede pe faţa Bisericii. 

Biserica şi necreştinii 

16. În sfârşit, cei care nu au primit încă evanghelia, se raportează în diferite moduri la 
poporul lui Dumnezeu[32]. În primul rând acel popor căruia i-au fost date 
testamentele şi făgăduinţele, şi din care s-a născut Cristos după trup (cf. Rom 9,4-5), 
popor ales, iubit pentru părinţii lui: căci Dumnezeu nu-şi ia înapoi darurile şi 
chemarea făcută (cf. Rom 11,28-29). Însă planul mântuirii îi îmbrăţişează şi pe aceia 
care îl recunosc pe Creator, şi printre ei în primul rând pe musulmani care, declarând 
că ţin credinţa lui Abraham, adoră împreună cu noi pe Dumnezeul unic, milostiv, care 
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va judeca pe oameni în ziua de apoi. De asemenea, Dumnezeu nu este departe nici 
de aceia care, în umbre şi chipuri, caută un Dumnezeu necunoscut, căci el dă tuturor 
viaţă, suflare şi orice lucru (cf. Fap 17,25-28) şi ca Mântuitor voieşte ca toţi oamenii 
să se mântuiască (cf. 1 Tim 2,4). Într-adevăr, aceia care, necunoscând, fără vina lor, 
evanghelia lui Cristos şi Biserica sa, îl caută totuşi pe Dumnezeu cu inimă sinceră şi 
se străduiesc, sub impulsul harului, să împlinească în fapte voia lui cunoscută prin 
glasul conştiinţei, pot dobândi mântuirea veşnică[33]. Providenţa divină nu refuză 
ajutoarele necesare pentru mântuire nici acelora care, fără vina lor, nu au ajuns încă 
la o cunoaştere limpede a lui Dumnezeu şi se străduiesc, cu ajutorul harului divin, să 
ducă o viaţă dreaptă. Tot ceea ce este bun şi adevărat la ei este socotit de Biserică 
drept o pregătire la evanghelie[34] şi un dar al aceluia care luminează pe tot omul ca 
să ajungă să aibă viaţa. Dar foarte adesea oamenii, amăgiţi de cel rău, au rătăcit în 
gândurile lor şi au schimbat adevărul lui Dumnezeu cu minciuna, slujind mai degrabă 
făpturii decât Creatorului (cf. Rom 1,21.25) sau, trăind şi murind fără Dumnezeu în 
această lume, se expun la disperarea absolută. De aceea, pentru slava lui 
Dumnezeu şi mântuirea acestora, Biserica, amintindu-şi de porunca Domnului: 
“Predicaţi evanghelia la toată făptura!” (Mc 16,16), se îngrijeşte cu zel de dezvoltarea 
misiunilor. 

Caracterul misionar al Bisericii 

17. Într-adevăr, precum Fiul a fost trimis de Tatăl, la fel i-a trimis şi el pe apostoli (cf. 
In 20,21) zicând: “Mergeţi, învăţaţi toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui şi 
al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-i să păzească toate câte v-am poruncit vouă. 
Şi iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacurilor” (Mt 28,19-20). 
Această poruncă solemnă a lui Cristos de a vesti adevărul mântuitor, Biserica a 
primit-o de la apostoli pentru a o împlini până la marginile pământului (cf. Fap 1,8). 
Ea îşi aplică, de aceea, cuvintele Apostolului: “Vai mie dacă nu voi vesti evanghelia” 
(1Cor 9,16) şi continuă să trimită neîncetat misionari până când tinerele Biserici sunt 
deplin constituite şi pot continua ele însele opera de evanghelizare. Duhul Sfânt o 
împinge să conlucreze pentru împlinirea efectivă a planului lui Dumnezeu, care l-a 
rânduit pe Cristos principiu de mântuire pentru lumea întreagă. Predicând 
evanghelia, Biserica atrage pe aceia care o ascultă la credinţă şi la mărturisirea 
credinţei, îi dispune pentru Botez, îi smulge din robia greşelii şi îi încorporează în 
Cristos, pentru ca ei să crească în el prin iubire până la plenitudine. Prin activitatea 
sa face ca orice sămânţă bună aflată în mintea şi inima oamenilor sau în religiile şi 
culturile popoarelor să nu piară, ci, dimpotrivă, să fie împrospătată, înălţată şi 
desăvârşită, spre slava lui Dumnezeu, spre ruşinarea diavolului şi fericirea omului. 
Fiecărui ucenic al lui Cristos îi revine îndatorirea de a răspândi personal credinţa[35]. 
Dar dacă oricine poate boteza pe cei ce cred, preotul este totuşi cel care trebuie să 
desăvârşească zidirea trupului prin jertfa euharistică, împlinind cuvântul spus de 
Dumnezeu, prin profetul care zice: “De la răsăritul soarelui şi până la apus, mare 
este numele meu printre neamuri şi în tot locul se jertfeşte şi se aduce numelui meu 
jertfă curată” (Mal 1,11)[36]. Astfel se roagă şi munceşte Biserica pentru ca 
plinătatea lumii întregi să devină poporul lui Dumnezeu, trupul Domnului şi templul 
Duhului Sfânt, şi pentru ca în Cristos, Capul tuturor, să se aducă toată slava şi 
cinstea Creatorului şi Părintelui a toate. 
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Capitolul III 

CONSTITUŢIA IERARHICĂ A BISERICII 

Introducere 

18. Cristos Domnul, pentru a păstori şi a creşte neîncetat poporul lui Dumnezeu, a 
instituit în Biserica sa felurite slujiri care tind spre binele întregului trup. Cei care le 
exercită, înzestraţi cu putere sfântă, sunt în slujba fraţilor lor, pentru ca toţi cei care 
fac parte din poporul lui Dumnezeu şi, ca atare, se bucură de adevărata demnitate 
de creştini, aspirând împreună în mod liber şi organizat spre acelaşi scop, să ajungă 
la mântuire. 

Acest sfânt Conciliu, mergând pe urmele primului conciliu din Vatican, învaţă şi 
declară, împreună cu el, că Isus Cristos, Păstorul veşnic, a întemeiat sfânta Biserică, 
trimiţându-i pe apostoli aşa cum el însuşi a fost trimis de Tatăl (cf. In 20,21), şi a voit 
ca urmaşii lor, adică episcopii, să fie până la sfârşitul veacurilor păstori în Biserica sa. 
Iar pentru ca episcopatul însuşi să fie unul şi indivizibil, a aşezat în fruntea celorlalţi 
apostoli pe sfântul Petru şi a stabilit în el principiul şi fundamentul veşnic şi vizibil al 
unităţii credinţei şi comuniunii[37]. Conciliul pune din nou în faţa tuturor credincioşilor, 
pentru a fi crezută cu tărie, această învăţătură despre instituirea, perpetuitatea, 
puterea şi rostul primatului sacru al pontifului roman şi despre magisteriul lui infailibil 
şi, mergând pe aceeaşi linie, a hotărât să mărturisească şi să proclame în faţa tuturor 
învăţătura despre episcopi, urmaşii apostolilor, care, împreună cu urmaşul lui Petru, 
vicarul lui Cristos[38] şi capul văzut al întregii Biserici, conduc casa Dumnezeului 
celui viu. 

Chemarea şi instituirea celor doisprezece 

19. Domnul Isus, după ce s-a rugat Tatălui, chemând la sine pe cei pe care i-a voit, a 
stabilit doisprezece pentru a fi cu el şi pentru a-i trimite să predice împărăţia lui 
Dumnezeu (cf. Mc 3,13-19; Mt 10,1-42); pe aceştia i-a constituit apostoli (cf. Lc 6,13) 
în forma unui colegiu sau grup stabil, în fruntea căruia l-a pus pe Petru, ales dintre ei 
(cf. In 21,15-17). I-a trimis mai întâi la fiii lui Israel şi apoi la toate popoarele (cf. Rom 
1,16) pentru ca ei, împărtăşindu-se din puterea lui, să transforme toate popoarele în 
ucenici ai Domnului, să-i sfinţească şi să-i cârmuiască (cf. Mt 28,16-20; Mc 16,15; Lc 
24,45-48; In 20,21-23) şi astfel să extindă Biserica şi să o păstorească, exercitându-
şi slujba sub conducerea Mântuitorului în toate zilele, până la sfârşitul veacurilor (cf. 
Mt 28,20). În această misiune ei au fost pe deplin întăriţi în ziua Rusaliilor (Fap 2,1-
36) conform făgăduinţei Domnului: “Veţi primi puterea Duhului Sfânt care se va 
coborî peste voi şi îmi veţi fi martori în Ierusalim şi în toată Iudeea şi Samaria şi până 
la marginile pământului” (Fap 1,8). Apostolii, aşadar, predicând pretutindeni 
evanghelia (cf. Mc 16,20) primită prin lucrarea Duhului Sfânt de către cei care îi 
ascultau, adună laolaltă Biserica universală, pe care Domnul a întemeiat-o pe 
apostoli şi a zidit-o pe sfântul Petru, mai marele lor, Isus Cristos fiind el însuşi piatra 
din capul unghiului (cf. Ap 21, 14; Mt 16,18; Ef 2,20)[39]. 
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Episcopii – urmaşi ai apostolilor 

20. Misiunea divină încredinţată de Cristos apostolilor va trebui să continue până la 
sfârşitul veacurilor (cf. Mt 28, 20), deoarece evanghelia pe care trebuie să o 
transmită este pentru Biserică, în orice timp, principiul întregii sale vieţi. De aceea 
apostolii, în această societate orânduită ierarhic, au avut grijă să-şi instituie urmaşi. 

Într-adevăr, nu numai că au avut diferiţi colaboratori în activitatea lor[40], ci, pentru 
ca misiunea care le fusese încredinţată să se continue şi după moartea lor, ei au 
lăsat colaboratorilor lor imediaţi, ca pe un testament, misiunea de a desăvârşi şi de a 
întări lucrarea începută de ei[41], poruncindu-le să vegheze asupra întregii turme în 
care Duhul Sfânt i-a aşezat ca să păstorească Biserica lui Dumnezeu (cf. Fap 20,28). 
Ei i-au rânduit, aşadar, pe aceştia şi au dispus apoi ca, după moartea lor, alţi oameni 
încercaţi să le preia slujirea[42]. Printre diferitele slujiri care se exercită în Biserică 
încă din primele timpuri, după mărturia tradiţiei, pe primul loc se află misiunea 
acelora care, stabiliţi în episcopat printr-o succesiune neîntreruptă de la origini[43], 
sunt vlăstare din trunchiul apostolic[44]. Astfel, după cum atestă sfântul Irineu, prin 
aceia care au fost instituiţi episcopi de către apostoli şi prin urmaşii lor până la noi, 
tradiţia apostolică este manifestată[45] şi păstrată[46] în lumea întreagă. 

Prin urmare, episcopii au primit misiunea de a sluji comunitatea, misiune pe care să o 
exercite ajutaţi de preoţi şi de diaconi[47], conducând în numele lui Dumnezeu 
turma[48] ai cărei păstori sunt, ca învăţători ai doctrinei, preoţi ai cultului sacru şi 
având drept slujire conducerea Bisericii[49]. Şi după cum dăinuie misiunea 
încredinţată în mod individual de Domnul lui Petru, primul între apostoli, pentru a fi 
transmisă şi urmaşilor săi, tot astfel dăinuie misiunea apostolilor de a păstori 
Biserica, misiune care trebuie să fie exercitată fără întrerupere de către ordinul sacru 
al episcopilor[50]. De aceea Conciliul afirmă învăţătura de credinţă că episcopii, în 
virtutea instituirii divine, au urmat apostolilor[51] ca păstori ai Bisericii; cine îi ascultă, 
pe Cristos îl ascultă, iar cine îi dispreţuieşte, pe Cristos îl dispreţuieşte şi pe acela 
care l-a trimis pe Cristos (cf. Lc 10, 16)[52]. 

Caracterul sacramental al episcopatului 

21. În persoana episcopilor, asistaţi de preoţi, este aşadar prezent în mijlocul 
credincioşilor Domnul Isus, Pontiful suprem. Într-adevăr, şezând de-a dreapta lui 
Dumnezeu Tatăl, el nu încetează de a fi prezent în comunitatea pontifilor săi[53], ci, 
în primul rând prin slujba lor privilegiată, predică tuturor popoarelor cuvântul lui 
Dumnezeu şi administrează necontenit credincioşilor sacramentele credinţei; prin 
grija lor părintească (cf. 1Cor 4,15), încorporează noi mădulare în trupul său, 
renăscându-le la cele de sus; în sfârşit, prin înţelepciunea şi prudenţa lor, el conduce 
şi organizează poporul Noului Testament în peregrinarea sa spre fericirea veşnică. 
Aceşti păstori, aleşi pentru a paşte turma Domnului, sunt slujitorii lui Cristos şi 
împărţitorii tainelor lui Dumnezeu (cf. 1Cor 4,1), cărora li s-a încredinţat să dea 
mărturie pentru evanghelia harului lui Dumnezeu (cf. Rom 15,16; Fap 20,24) şi 
pentru slujirea Duhului şi a dreptăţii în slavă (cf. 2Cor 3,8-9). 

Pentru a îndeplini aceste îndatoriri atât de însemnate, apostolii au fost dăruiţi de 
Cristos cu o specială revărsare a Duhului Sfânt, care a coborât asupra lor (cf. Fap 
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1,8; 2,4; In 20,22-23). Iar ei înşişi au conferit colaboratorilor lor, prin impunerea 
mâinilor, darul spiritual (cf. 1Tim 4,14; 2Tim 1, 6-7), care s-a transmis până la noi prin 
consacrarea episcopală[54]. Conciliul afirmă învăţătura de credinţă că prin 
consacrarea episcopală este conferită plenitudinea sacramentului Preoţiei, pe care 
uzanţa liturgică a Bisericii şi glasul sfinţilor părinţi o numesc preoţia supremă, culmea 
slujirii sacre[55]. Consacrarea episcopală, odată cu misiunea de a sfinţi, le conferă şi 
pe acelea de a învăţa şi a conduce, misiuni care însă, prin natura lor, nu pot fi 
exercitate decât în comuniune ierarhică cu capul şi membrii colegiului. Din tradiţia 
atestată mai ales în ceremoniile liturgice şi în obiceiurile Bisericii atât din Răsărit cât 
şi din Apus rezultă clar că impunerea mâinilor şi cuvintele consacrării conferă harul 
Duhului Sfânt[56] şi imprimă un caracter sacru[57], astfel încât episcopii, în mod 
eminent şi vizibil, ţin locul lui Cristos Învăţător, Păstor şi Mare Preot şi acţionează in 
persona Christi, în numele şi ca reprezentanţi ai lui[58]. Numai episcopii au puterea 
de a primi noi aleşi în colegiul episcopal prin consacrare. 

Colegiul episcopilor şi capul său 

22. Precum, prin hotărârea Domnului, sfântul Petru şi ceilalţi apostoli au format un 
singur colegiu apostolic, în acelaşi fel sunt uniţi între ei pontiful roman, urmaşul lui 
Petru, şi episcopii, urmaşii apostolilor. Încă din cele mai vechi timpuri, disciplina după 
care episcopii din lumea întreagă comunicau între ei şi cu episcopul Romei prin 
legătura unităţii, a dragostei şi a păcii[59] arată caracterul şi natura colegială a 
ordinului episcopal, arătate şi prin reunirea de concilii[60] pentru a hotărî în 
comun[61], după cântărirea şi discutarea[62] părerii multora, asupra unor probleme 
de mare importanţă, iar conciliile ecumenice care au avut loc în decursul veacurilor 
confirmă în mod vădit această colegialitate. Acelaşi lucru reiese şi din obiceiul stabilit 
încă din antichitate de a chema mai mulţi episcopi să participe la ridicarea unui nou 
ales în slujba preoţiei supreme. Membru al colegiului episcopal se devine prin 
puterea consacrării sacramentale şi prin comuniunea ierarhică cu capul colegiului şi 
cu membrii lui. 

Colegiul sau corpul episcopal nu are, însă, autoritate decât împreună cu pontiful 
roman, urmaşul lui Petru, în calitate de cap, care păstrează integral primatul asupra 
tuturor, atât păstori cât şi credincioşi. Căci pontiful roman, în virtutea misiunii sale de 
vicar al lui Cristos şi păstor al întregii Biserici, are în Biserică puterea deplină, 
supremă şi universală, pe care o poate exercita totdeauna în mod liber. Ordinul 
episcopilor, care succede, în magisteriu şi în conducerea pastorală, colegiului 
apostolilor, sau, mai exact, în care corpul apostolic se perpetuează neîntrerupt, este 
de asemenea, împreună cu capul său, pontiful roman, şi niciodată fără acest cap, 
subiectul supremei şi deplinei puteri asupra întregii Biserici[63], putere care nu poate 
fi exercitată decât cu consimţământul pontifului roman. Domnul l-a stabilit numai pe 
Simon ca piatră şi “purtătorul cheilor Bisericii” (cf. Mt 16,18-19) şi l-a făcut păstor al 
întregii sale turme (cf. In 21,15 ss); însă însărcinarea de a lega şi dezlega, care a fost 
dată lui Petru (cf. Mt 16,19), se ştie că a fost dată şi colegiului apostolilor unit cu 
capul său (cf. Mt 18,18; 28,16-20)[64]. Acest colegiu, întrucât este compus din mulţi, 
exprimă varietatea şi universalitatea poporului lui Dumnezeu, iar întrucât este adunat 
sub un singur cap, exprimă unitatea turmei lui Cristos. În acest colegiu, episcopii, 
respectând cu fidelitate primatul şi preeminenţa capului lor, îşi exercită puterea 
proprie, spre binele credincioşilor lor, precum şi pentru acela al întregii Biserici, ale 
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cărei structură organică şi armonie sunt necontenit întărite de Duhul Sfânt. Puterea 
supremă asupra întregii Biserici de care se bucură acest colegiu este exercitată 
solemn în conciliul ecumenic. Nu poate exista conciliu ecumenic dacă nu este 
confirmat ca atare sau cel puţin acceptat de urmaşul lui Petru; şi este o prerogativă a 
pontifului roman de a convoca aceste concilii, de a le prezida şi a le confirma[65]. 
Aceeaşi putere colegială poate fi exercitată împreună cu papa de episcopii aflaţi în 
lumea întreagă, cu condiţia de a fi chemaţi la o acţiune colegială de către capul 
colegiului, sau cel puţin cu condiţia ca acesta să aprobe sau să accepte liber 
acţiunea comună a episcopilor răspândiţi pe tot pământul, aşa încât să fie vorba de 
un adevărat act colegial. 

Relaţiile în interiorul colegiului 

23. Unitatea colegială apare de asemenea în relaţiile reciproce ale fiecărui episcop 
cu Bisericile particulare şi cu Biserica universală. Pontiful roman, ca urmaş al lui 
Petru, este principiul şi fundamentul perpetuu şi vizibil al unităţii, atât a episcopilor cât 
şi a mulţimii credincioşilor[66]. Fiecare episcop, la rândul său, este principiul vizibil şi 
fundamentul unităţii în Biserica lui particulară[67], formată după chipul Bisericii 
universale; în aceste Biserici particulare constă şi din ele este constituită Biserica 
Catolică, una şi unică[68]. Prin urmare, fiecare episcop reprezintă Biserica sa şi toţi 
împreună cu papa reprezintă Biserica întreagă în legătura păcii, a dragostei şi a 
unităţii. 

Fiecare episcop pus în fruntea unei Biserici particulare îşi exercită conducerea 
pastorală asupra acelei părţi a poporului lui Dumnezeu care i-a fost încredinţată şi nu 
asupra altor Biserici, nici asupra Bisericii universale. Însă în calitate de membri ai 
colegiului episcopal şi urmaşi legitimi ai apostolilor, toţi episcopii sunt datori, prin 
orânduirea şi porunca lui Cristos, să aibă pentru Biserica întreagă[69] o grijă care, 
deşi nu se exercită printr-un act de jurisdicţie, contribuie în cel mai înalt grad la binele 
Bisericii universale. Într-adevăr, toţi episcopii trebuie să promoveze şi să apere 
unitatea credinţei şi disciplina comună a întregii Biserici, să educe pe credincioşi să 
iubească întregul trup mistic al lui Cristos, mai ales mădularele sărace şi suferinde şi 
pe acelea care îndură prigoană pentru dreptate (cf. Mt 5,10), în sfârşit, să promoveze 
întreaga activitate comună a Bisericii, mai ales în vederea creşterii credinţei şi pentru 
ca lumina adevărului deplin să strălucească tuturor oamenilor. De altfel este sigur că, 
dacă îşi conduc bine Biserica proprie, ca pe o parte a Bisericii universale, ei 
contribuie în mod eficient la binele întregului trup mistic, care este şi un trup format 
din Biserici[70]. 

Grija de a vesti evanghelia pe tot pământul revine colegiului păstorilor, cărora Cristos 
le-a dat această poruncă tuturor în comun, impunându-le o îndatorire comună, după 
cum papa Celestin le reaminteşte deja părinţilor conciliului din Efes[71]. Prin urmare, 
fiecare episcop, în măsura în care i-o permite împlinirea misiunii proprii, e dator să 
colaboreze cu colegii săi şi cu urmaşul lui Petru, căruia i-a fost încredinţată în mod 
deosebit înalta îndatorire de a răspândi numele creştin[72]. Ei trebuie să facă toate 
eforturile pentru a sprijini misiunile, nu numai trimiţând lucrători pentru seceriş, ci şi 
ajutoare spirituale şi materiale, atât direct, de la ei înşişi, cât şi trezind cooperarea 
ferventă a credincioşilor. În sfârşit, episcopii, în comuniunea universală a carităţii, 
trebuie să ofere din toată inima un ajutor frăţesc celorlalte Biserici, în special celor 
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vecine şi celor mai sărace, urmând întru aceasta venerabilul exemplu al Bisericii de 
la începuturi. 

Prin providenţa divină, diferite Biserici, întemeiate în diferite locuri de către apostoli şi 
urmaşii lor, s-au constituit în decursul timpurilor în mai multe grupuri legate în mod 
organic, care, păstrând unitatea credinţei şi unica structură divină a Bisericii 
universale, au o disciplină proprie, o uzanţă liturgică proprie, un patrimoniu teologic şi 
spiritual propriu. Unele dintre ele, mai ales vechile Biserici patriarhale, au odrăslit, ca 
nişte trunchiuri, alte vlăstare ale credinţei, cu care au rămas unite până astăzi printr-o 
legătură mai strânsă de iubire în viaţa sacramentală şi în respectul reciproc al 
drepturilor şi îndatoririlor[73]. Această varietate de Biserici locale ce converg în 
unitate demonstrează şi mai limpede catolicitatea Bisericii nedespărţite. În mod 
similar, conferinţele episcopale pot aduce astăzi o contribuţie multiplă şi rodnică 
pentru ca spiritul colegial să se traducă în realizări concrete. 

Slujirea episcopală 

24. Episcopii, în calitate de urmaşi ai apostolilor, primesc de la Domnul, căruia i-a 
fost dată toată puterea în cer şi pe pământ, misiunea de a învăţa toate neamurile şi 
de a predica evanghelia la toată făptura, pentru ca toţi oamenii, prin credinţă, Botez 
şi împlinirea poruncilor, să ajungă la mântuire (cf. Mt 28,18; Mc 16,15-16; Fap 26,17 
ss). Pentru împlinirea acestei misiuni, Cristos Domnul a făgăduit pe Duhul Sfânt 
apostolilor şi în ziua de Rusalii l-a trimis din cer, pentru ca prin puterea acestuia ei 
să-i fie martori până la marginile pământului, înaintea neamurilor şi a popoarelor şi a 
regilor (cf. Fap 1,8; 2,1 ss; 9,15). Această misiune pe care Domnul a încredinţat-o 
păstorilor poporului său este o adevărată slujire, care în Sfânta Scriptură este numită 
în mod semnificativ “diakonia”, ministerium (cf. Fap 1,17.25; 21,19; Rom 11,13; 1Tim 
1,12). 

Misiunea canonică a episcopilor se poate transmite după obiceiurile legitime 
nerevocate de puterea supremă şi universală a Bisericii, sau prin legi date ori 
recunoscute de aceeaşi autoritate, sau, în mod direct, prin însuşi urmaşul lui Petru; 
dacă acesta se opune sau le refuză comuniunea apostolică, episcopii nu pot fi admişi 
în această funcţie[74]. 

Îndatorirea de a învăţa 

25. Printre principalele îndatoriri ale episcopilor, prima este predicarea 
evangheliei[75]. Într-adevăr, episcopii sunt crainicii credinţei, care aduc la Cristos noi 
ucenici; ei sunt adevăraţii învăţători, îmbrăcaţi cu autoritatea lui Cristos, care vestesc 
poporului încredinţat lor credinţa pe care trebuie să o îmbrăţişeze şi să o pună în 
practică, învăţători care, sub inspiraţia Duhului Sfânt, luminează această credinţă, 
scoţând din comoara revelaţiei lucruri noi şi vechi (cf. Mt 13, 52), fac credinţa să 
rodească şi veghează cu grijă pentru a îndepărta de la turma lor erorile care o 
ameninţă (cf. 2Tim 4,1-4). Episcopii, când învaţă în comuniune cu pontiful roman, 
trebuie să fie veneraţi de toţi ca martori ai adevărului divin şi catolic; credincioşii 
trebuie să accepte cuvântul episcopului lor, exprimat în numele lui Cristos, asupra 
credinţei şi moravurilor, şi cugetul lor să-l îmbrăţişeze cu un respect religios. Această 
supunere religioasă a voinţei şi a minţii este datorată în mod cu totul deosebit 
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magisteriului autentic al pontifului roman chiar atunci când nu vorbeşte ex cathedra, 
aşa încât magisteriul lui suprem să fie acceptat cu respect, iar afirmaţiile lui să fie 
întâmpinate cu o adeziune sinceră, după gândul şi voinţa sa expresă, care se deduc 
mai ales din natura documentelor sau din repetarea deasă a aceleiaşi învăţături, ori 
din însuşi modul de exprimare. 

Deşi fiecare episcop în parte nu se bucură de prerogativa infailibilităţii, totuşi atunci 
când, fie şi răspândiţi în întreaga lume dar păstrând legătura comuniunii între ei şi cu 
urmaşul lui Petru, în învăţătura lor autentică de credinţă şi morală sunt de acord 
asupra unei afirmaţii care trebuie socotită definitivă, atunci ei enunţă în mod infailibil 
învăţătura lui Cristos[76]. Acest lucru este şi mai evident când, reuniţi în conciliu 
ecumenic, ei sunt pentru toată Biserica lui Cristos învăţători şi judecători ai credinţei 
şi moravurilor, şi definiţiile lor trebuie primite cu adeziune de credinţă[77]. 

Această infailibilitate, cu care divinul Mântuitor a voit să înzestreze Biserica sa în 
definirea învăţăturii privind credinţa sau moravurile, are aceeaşi extindere cu tezaurul 
revelaţiei divine, pe care Biserica trebuie să-l păstreze cu sfinţenie şi să-l expună cu 
fidelitate. De această infailibilitate se bucură pontiful roman, capul colegiului 
episcopilor, în virtutea funcţiei sale, atunci când, în calitate de păstor şi învăţător 
suprem al tuturor credincioşilor, care întăreşte în credinţă pe fraţii săi (cf. Lc 22,32), 
proclamă printr-un act definitiv o învăţătură privind credinţa sau moravurile[78]. De 
aceea pe drept se spune că definiţiile pontifului roman sunt ireformabile prin natura 
lor şi nu în virtutea consimţământului Bisericii, deoarece ele au fost proclamate cu 
asistenţa Duhului Sfânt, care i-a fost făgăduită lui în persoana sfântului Petru, şi că, 
prin urmare, ele nu au nevoie de nici o altă aprobare şi nu admit nici un apel la o altă 
instanţă. Într-adevăr, atunci pontiful roman nu se pronunţă ca persoană particulară, ci 
expune şi apără învăţătura credinţei catolice ca învăţător suprem al Bisericii 
universale, învăţător în care rezidă într-un mod deosebit carisma infailibilităţii Bisericii 
înseşi[79]. Infailibilitatea promisă Bisericii rezidă şi în corpul episcopal atunci când 
exercită magisteriul suprem împreună cu urmaşul lui Petru. Aceste definiţii întâmpină 
întotdeauna asentimentul Bisericii datorită acţiunii aceluiaşi Duh Sfânt care păstrează 
şi face să progreseze în unitatea credinţei întreaga turmă a lui Cristos[80]. 

Când pontiful roman sau colegiul episcopilor împreună cu el definesc un adevăr, ei o 
fac conform Revelaţiei înseşi, căreia toţi trebuie să i se conformeze şi să i se supună 
şi care s-a transmis integral prin Scriptură sau prin tradiţie, prin succesiunea legitimă 
a episcopilor şi în primul rând prin grija pontifului roman însuşi; revelaţie care este 
păstrată cu sfinţenie şi expusă cu fidelitate în Biserică prin lumina Duhului 
adevărului[81]. Pontiful roman şi episcopii, în virtutea misiunii lor şi în funcţie de 
importanţa lucrului, se străduiesc cu grijă şi atenţie, prin mijloace corespunzătoare, 
ca revelaţia să fie cât mai bine cercetată şi să fie adecvat exprimată[82]; însă ei nu 
primesc o nouă revelaţie publică drept făcând parte din tezaurul divin al credinţei[83]. 

Îndatorirea de a sfinţi 

26. Episcopul, înzestrat cu plinătatea sacramentului Preoţiei, este “împărţitorul 
harului cu care este înzestrată Preoţia supremă”[84], mai ales în ce priveşte 
Euharistia, pe care el însuşi o oferă şi se îngrijeşte să fie oferită[85] şi prin care 
Biserica trăieşte şi creşte fără încetare. Această Biserică a lui Cristos este cu 
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adevărat prezentă în toate comunităţile locale legitime ale credincioşilor care, 
adunate în jurul păstorilor lor, sunt şi ele numite în Noul Testament “Biserici”[86]. Ele 
sunt, acolo unde se află, poporul cel nou, chemat de Dumnezeu în Duhul Sfânt şi cu 
deplină convingere (cf. 1Tes 1,5). În ele, prin predicarea evangheliei lui Cristos, se 
adună credincioşii şi se celebrează misterul Cinei Domnului “pentru ca prin trupul şi 
sângele Domnului să fie strâns uniţi toţi fraţii trupului (mistic)”[87]. Orice comunitate 
adunată în jurul altarului, sub conducerea sacră a episcopului[88], este simbolul 
acelei iubiri şi “unităţi a trupului mistic în afara căreia nu există mântuire”[89]. În 
aceste comunităţi, adesea mici, sărace, izolate, este prezent Cristos care, prin 
puterea sa, adună Biserica, una, sfântă, catolică şi apostolică[90]. Într-adevăr, 
“participarea la trupul şi sângele lui Cristos nu face altceva decât să ne transforme în 
acela pe care îl primim”[91]. 

Oricare celebrare legitimă a Euharistiei este condusă de episcop, căruia îi este 
încredinţată îndatorirea de a aduce maiestăţii dumnezeieşti cultul religiei creştine şi 
de a-l orândui conform poruncilor Domnului şi legilor Bisericii, pe care le aplică la 
dieceza sa, după judecata proprie. 

Astfel, episcopii, rugându-se şi muncind pentru popor, revarsă, în diverse forme şi cu 
îmbelşugare, din plinătatea sfinţeniei lui Cristos. Prin slujirea cuvântului, ei 
împărtăşesc credincioşilor puterea lui Dumnezeu spre mântuire (cf. Rom 1,16), iar 
prin sacramente, a căror administrare corectă şi rodnică o orânduiesc cu autoritatea 
lor[92], îi sfinţesc pe credincioşi. Ei orânduiesc administrarea Botezului, care conferă 
participarea la preoţia împărătească a lui Cristos. Ei sunt cei care administrează de 
drept Mirul, conferă ordinele sacre şi reglementează disciplina penitenţială; 
îndeamnă şi instruiesc cu grijă poporul ca să-şi îndeplinească cu credinţă şi respect 
rolul pe care îl are în liturgie şi mai ales în sfânta jertfă a Liturghiei. Ei trebuie, în 
sfârşit, ca prin exemplul vieţii lor să-i ajute pe cei pe care îi conduc, păzindu-se de a 
săvârşi vreun rău şi, pe cât le stă în putinţă, cu ajutorul lui Dumnezeu, făcând binele, 
pentru a ajunge împreună cu turma încredinţată, la viaţa veşnică[93]. 

Îndatorirea de a conduce 

27. Episcopii conduc Bisericile locale încredinţate lor, ca vicari şi delegaţi ai lui 
Cristos[94], prin sfaturi, îndemnuri, exemplu, dar şi prin autoritatea şi puterea sacră 
de care ei nu se folosesc decât pentru a-şi edifica turma în adevăr şi sfinţenie, 
amintindu-şi că acela care este mai mare trebuie să fie ca cel mai mic şi cel care este 
în frunte, ca unul care slujeşte (cf. Lc 22,26-27). Această putere pe care ei o exercită 
personal în numele lui Cristos este proprie, legată de consacrare şi imediată, deşi 
exercitarea ei este reglementată în ultimă instanţă de autoritatea supremă a Bisericii 
şi poate fi circumscrisă în anumite limite, ţinând seama de binele Bisericii şi al 
credincioşilor. În virtutea acestei puteri, episcopii au dreptul sacru şi, în faţa 
Domnului, îndatorirea de a da legi pentru supuşii lor, de a judeca şi a organiza tot 
ceea ce ţine de cult şi de apostolat. 

Lor le este încredinţată pe deplin îndatorirea de păstori, adică grija obişnuită şi zilnică 
pentru turmă, şi nu trebuie să fie socotiţi vicari ai pontifului roman, deoarece exercită 
o putere care le e proprie şi pe bună dreptate sunt numiţi întâistătători ai popoarelor 
pe care le conduc[95]. Aşadar, puterea lor nu este micşorată de către puterea 
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supremă şi universală, ci, dimpotrivă, este afirmată, întărită şi apărată[96], întrucât 
Duhul Sfânt păstrează neschimbată forma de conducere fixată de Cristos Domnul în 
Biserica sa. 

Episcopul, trimis de Tatăl pentru a-i cârmui familia, trebuie să aibă în faţa ochilor 
exemplul Bunului Păstor care nu a venit spre a fi slujit, ci să slujească (cf. Mt 20,28; 
Mc 10,45) şi să-şi dea viaţa pentru oile sale (cf. In 10,11). Luat dintre oameni şi 
supus slăbiciunii, el poate să fie îngăduitor cu cei neştiutori şi rătăciţi (cf. Evr 5,1-2). 
Să nu refuze să asculte ce vor să-i spună supuşii săi, de care se îngrijeşte, ca de 
nişte adevăraţi fii şi pe care îi îndeamnă să colaboreze activ cu el. Întrucât va avea 
de dat seamă lui Dumnezeu de sufletele lor (cf. Evr 13,17), el trebuie ca, prin 
rugăciune, prin predică şi prin toate faptele dragostei, să aibă grijă de ei, precum şi 
de aceia care încă nu sunt în turma unică şi pe care trebuie să-i considere 
încredinţaţi lui în Domnul. De vreme ce el, asemeni apostolului Paul, este dator 
tuturor, trebuie să fie gata să le vestească tuturor evanghelia (cf. Rom 1,14-15) şi să-
i îndemne pe credincioşii săi la activitate apostolică şi misionară. Credincioşii, la 
rândul lor, trebuie să fie ataşaţi episcopului lor precum Biserica – lui Isus Cristos şi 
Isus Cristos Tatălui, pentru ca toate să se armonizeze în unitate[97] şi să sporească 
pentru slava lui Dumnezeu (cf. 2Cor 4,15). 

Preoţii 

28. Cristos, sfinţit şi trimis în lume de Tatăl (cf. In 10,36), i-a făcut părtaşi de 
consacrarea şi misiunea sa pe apostoli şi, prin ei, pe urmaşii lor, episcopii[98]; 
aceştia, la rândul lor, au transmis în mod legitim în Biserică îndatorirea slujbei lor în 
grade diferite şi la diferite persoane. Astfel, slujirea bisericească instituită de 
Dumnezeu este exercitată, în diferite ordine, de cei care încă din antichitate au fost 
numiţi episcopi, preoţi, diaconi[99]. Preoţii, deşi nu deţin plinătatea preoţiei şi depind 
de episcopi în exercitarea puterii lor, sunt totuşi uniţi cu aceştia în demnitatea 
sacerdotală[100]; în virtutea sacramentului Preoţiei[101], după chipul lui Cristos, 
Marele Preot veşnic (cf. Evr 5,1-10; 7,24; 9,11-28), ei sunt consacraţi pentru a 
propovădui evanghelia, pentru a păstori pe credincioşi şi a celebra cultul divin, ca 
adevăraţi preoţi ai noului legământ[102]. Părtaşi, după gradul slujirii proprii, la 
misiunea lui Cristos, unicul mijlocitor (cf. 1Tim 2,5), ei vestesc tuturor cuvântul divin. 
Ei îşi exercită însă în cel mai înalt grad funcţia sacră în cultul sau adunarea 
euharistică în care, acţionând in persona Christi[103] şi proclamând misterul lui, 
unesc rugăciunile credincioşilor cu jertfa capului lor şi, în jertfa Liturghiei, 
actualizează şi aplică[104] până la venirea Domnului (cf. 1Cor 11,26), jertfa unică a 
Noului Testament, cea a lui Cristos care se oferă, o dată pentru totdeauna, pe sine 
Tatălui ca victimă nepătată (cf. Evr 9,11-28). Pentru credincioşii penitenţi sau bolnavi, 
ei exercită în cel mai înalt grad slujba împăcării şi a alinării şi poartă în faţa lui 
Dumnezeu Tatăl nevoile şi rugăciunile credincioşilor (cf. Evr 5,1-3). Exercitând, în 
limitele autorităţii lor, misiunea lui Cristos, păstor şi cap[105], ei adună familia lui 
Dumnezeu într-o fraternitate însufleţită de un singur scop[106] şi o aduc, prin Cristos, 
în Duhul Sfânt, la Dumnezeu Tatăl. În mijlocul turmei, îl adoră în duh şi adevăr (cf. In 
4,24). În sfârşit, ei se ostenesc, prin cuvânt şi învăţătură (cf. 1Tim 5, 17), crezând 
ceea ce au citit şi meditat în legea Domnului, învăţând ceea ce au crezut, trăind ceea 
ce au învăţat[107]. 
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Preoţii, înţelepţi colaboratori ai ordinului episcopal[108], ajutoare şi instrumente ale 
acestuia, chemaţi să slujească poporul lui Dumnezeu, alcătuiesc, împreună cu 
episcopul lor, o unică preoţie[109] distribuită, desigur, pentru îndeplinirea a diferite 
îndatoriri. În fiecare comunitate locală de credincioşi ei îl fac, într-un fel, prezent pe 
episcop, căruia i se asociază cu suflet fidel şi generos, luându-şi asupra lor partea ce 
le revine din îndatoririle şi preocupările acestuia şi îndeplinindu-le zilnic cu toată grija. 
Sub autoritatea episcopului, ei sfinţesc şi conduc acea parte din turma Domnului care 
le-a fost încredinţată; acolo unde se află, ei fac să apară în mod vizibil Biserica 
universală şi contribuie în mod eficient la zidirea întregului trup al lui Cristos (cf. Efes 
4,12). Mereu preocupaţi de binele fiilor lui Dumnezeu, se vor strădui să-şi aducă 
contribuţia la activitatea pastorală a întregii dieceze şi chiar a întregii Biserici. Având 
în vedere această comuniune în preoţie şi misiune, preoţii trebuie să vadă în episcop 
pe tatăl lor şi să i se supună cu respect. Iar episcopul trebuie să-i considere pe 
colaboratorii săi preoţi ca pe nişte fii şi prieteni, după cum şi Cristos nu îi mai 
numeşte pe ucenicii săi servitori, ci prieteni (cf. In 15,15). Prin urmare, toţi preoţii, atât 
diecezani cât şi călugări, sunt asociaţi corpului episcopal în virtutea preoţiei şi a 
slujirii şi, după chemarea şi harul lor, contribuie la binele întregii Biserici. 

În virtutea hirotonirii şi misiunii comune, toţi preoţii sunt uniţi între ei printr-o strânsă 
legătură frăţească, ce trebuie să se manifeste spontan şi cu dragă inimă în 
întrajutorarea spirituală şi materială, pastorală şi personală, în întruniri şi în 
comuniunea de viaţă, de muncă şi de iubire. 

Ca nişte părinţi în Cristos, să aibă grijă de credincioşii pe care i-au născut în mod 
spiritual prin Botez şi învăţătură (cf. 1Cor 4,15; 1Pt 1,23). Făcându-se din tot sufletul 
pildă turmei (cf. 1 Pt 5,3), să-şi conducă şi să-şi slujească astfel comunitatea locală 
încât ea să poată fi numită pe drept cu numele ce împodobeşte întregul popor unic al 
lui Dumnezeu: Biserica lui Dumnezeu (cf. 1Cor 1,2; 2Cor 1,1 et passim). Să nu uite 
că, în purtarea şi preocupările lor zilnice, trebuie să arate credincioşilor şi 
necredincioşilor, catolicilor şi necatolicilor, chipul slujirii cu adevărat preoţeşti şi 
pastorale, să dea tuturor mărturia adevărului şi a vieţii şi, ca buni păstori, să-i caute şi 
pe aceia (cf. Lc 15,4-7) care, deşi botezaţi în Biserica Catolică, s-au îndepărtat de 
practica sacramentelor sau chiar de credinţă. 

Întrucât în zilele noastre neamul omenesc se unifică tot mai mult pe plan civil, 
economic şi social, este cu atât mai necesar ca preoţii, unindu-şi strădaniile şi munca 
sub conducerea episcopilor şi a supremului pontif, să înlăture orice motiv de 
dezbinare, pentru ca întreg neamul omenesc să ajungă la unitatea familiei lui 
Dumnezeu. 

Diaconii 

29. Pe treapta inferioară a ierarhiei se află diaconii, care au primit impunerea mâinilor 
“nu pentru preoţie, ci pentru slujire”[110]. Într-adevăr, întăriţi de harul sacramental, în 
comuniune cu episcopul şi cu preoţimea lui, prin slujirea – diaconia – liturgiei, a 
cuvântului şi a carităţii, ei sunt în slujba poporului lui Dumnezeu. Îndatoririle 
diaconului, în măsura în care îi sunt încredinţate de către autoritatea competentă, 
sunt: să administreze în mod solemn Botezul, să păstreze şi să distribuie Euharistia, 
să asiste la căsătorie şi să o binecuvânteze în numele Bisericii, să ducă Viaticul la 
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muribunzi, să citească Sfânta Scriptură credincioşilor, să instruiască şi să îndemne 
poporul, să prezideze cultul şi rugăciunea credincioşilor, să administreze 
sacramentaliile, să săvârşească ceremoniile funeraliilor şi înmormântărilor. Dăruiţi 
operelor de caritate şi de asistenţă, diaconii să-şi amintească de îndemnul sfântului 
Policarp: “Să fie milostivi, zeloşi, umblând în adevărul Domnului care s-a făcut 
slujitorul tuturor”[111]. 

Deoarece aceste funcţii extrem de necesare pentru viaţa Bisericii pot fi mai greu 
îndeplinite, în multe locuri, în cadrul actualei discipline a Bisericii latine, diaconatul va 
putea fi în viitor restabilit ca grad propriu şi permanent al ierarhiei. Conferinţele 
episcopale teritoriale competente vor hotărî, cu aprobarea supremului pontif, dacă şi 
unde este oportun, pentru binele sufletelor, să fie instituiţi astfel de diaconi. Cu 
consimţământul pontifului roman, acest diaconat va putea fi conferit unor bărbaţi de 
vârstă matură, chiar şi căsătoriţi, precum şi unor tineri apţi pentru aceasta, pentru 
care însă trebuie să rămână în vigoare legea celibatului. 

Capitolul IV 

DESPRE LAICI 

30. După ce s-a ocupat de funcţiile ierarhiei, sfântul Conciliu îşi îndreaptă cu drag 
atenţia asupra condiţiei acelor credincioşi care sunt numiţi laici. Toate cele spuse 
despre poporul lui Dumnezeu se adresează în mod egal laicilor, călugărilor şi 
clericilor; totuşi unele trăsături aparţin în mod deosebit laicilor, bărbaţi şi femei, în 
virtutea condiţiei şi misiunii lor: bazele acestor trăsături trebuie examinate mai 
îndeaproape, datorită condiţiilor deosebite ale vremurilor noastre. Păstorii sufleteşti 
sunt perfect conştienţi de marea contribuţie pe care o aduc laicii la binele întregii 
Biserici. Ei ştiu că nu au fost instituiţi de Cristos pentru a-şi asuma singuri întreaga 
misiune mântuitoare a Bisericii faţă de lume, ci au măreaţa îndatorire ca astfel să-i 
păstorească pe credincioşi şi să le recunoască slujirile şi carismele, încât toţi să 
conlucreze unanim, fiecare pe măsura lui, la opera comună. Căci trebuie ca toţi, 
“făptuind adevărul în iubire, să creştem întru toate spre acela care este Capul, 
Cristos, din care trupul întreg, bine alcătuit şi bine legat prin toate încheieturile care îl 
pun în mişcare, îşi săvârşeşte creşterea – după lucrarea împlinită pe măsura fiecărui 
mădular în parte – şi se zideşte întru iubire” (Ef 4,15-16). 

Natura şi misiunea laicilor 

31. Prin “laici” se înţeleg aici toţi credincioşii, în afară de membrii ordinului sacru şi ai 
stării călugăreşti recunoscute de Biserică, şi anume credincioşii care, încorporaţi lui 
Cristos prin Botez, constituiţi popor al lui Dumnezeu şi făcuţi părtaşi, în modul lor 
propriu, la funcţia preoţească, profetică şi împărătească a lui Cristos, îşi exercită 
partea lor din misiunea încredinţată întregului popor creştin în Biserică şi în lume. 

Laicilor le este propriu şi caracteristic domeniul temporal. Într-adevăr, cei care 
participă la preoţie prin consacrare, deşi uneori se pot ocupa de lucruri temporale, 
chiar exercitând o profesie temporală, sunt totuşi, în virtutea chemării lor speciale, 
destinaţi în principal şi propriu zis (ex professo) slujirii sacre, iar călugării, prin starea 
lor de viaţă, oferă o mărturie luminoasă şi cu totul deosebită a faptului că lumea nu 
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poate fi transfigurată şi oferită lui Dumnezeu fără spiritul fericirilor. Chemarea 
specifică a laicilor este să caute Împărăţia lui Dumnezeu ocupându-se de cele 
vremelnice şi orânduindu-le după voinţa lui Dumnezeu. Ei trăiesc în mijlocul lumii, 
angrenaţi în toate îndatoririle şi activităţile din lume şi în condiţiile obişnuite ale vieţii 
familiale şi sociale din care le este ţesută existenţa. Acolo sunt chemaţi de 
Dumnezeu pentru ca, îndeplinindu-şi menirea proprie, călăuziţi de spiritul 
evangheliei, să contribuie din lăuntru, ca o plămadă, la sfinţirea lumii şi să-l arate 
astfel celorlalţi pe Cristos, mai ales prin mărturia vieţii lor, prin iradierea credinţei, 
speranţei şi iubirii lor. Ei sunt, aşadar, aceia care au în mod deosebit datoria să 
lumineze şi să orânduiască toate realităţile vremelnice, în care sunt puternic implicaţi, 
în aşa fel încât ele să fie necontenit realizate în spiritul lui Cristos, să crească şi să fie 
spre lauda Creatorului şi Răscumpărătorului. 

Demnitatea laicilor în poporul lui Dumnezeu 

32. Sfânta Biserică, din instituire divină, este organizată şi condusă într-o minunată 
diversitate. “Căci precum într-un singur trup avem multe mădulare şi mădularele nu 
au toate aceeaşi lucrare, aşa şi noi, cei mulţi, un trup suntem în Cristos şi fiecare 
suntem mădulare unii altora” (Rom 12, 4-5). 

Unul este, aşadar, poporul ales al lui Dumnezeu: “Un singur Domn, o singură 
credinţă, un singur Botez” (Ef 4,5). Este comună tuturor demnitatea membrilor 
datorită renaşterii lor în Cristos; este comun harul înfierii, comună chemarea la 
desăvârşire; una este mântuirea, una este speranţa, neîmpărţită este iubirea. 
Aşadar, nu există în Cristos şi în Biserică nici o inegalitate în funcţie de rasă sau 
neam, de condiţie socială sau sex, căci “nu mai este iudeu, nici grec, nu mai este nici 
rob, nici liber, nu mai este bărbat, nici femeie, pentru că voi toţi una sunteţi în Cristos 
Isus” (Gal 3,28; cf. Col 3,11). 

Prin urmare, cu toate că, în Biserică, nu toţi merg pe aceeaşi cale, toţi sunt chemaţi 
la sfinţenie şi au primit o credinţă de aceeaşi valoare prin dreptatea lui Dumnezeu (cf. 
2Pt 1,1). Chiar dacă unii, din voinţa lui Cristos, sunt puşi învăţători, împărţitori ai 
tainelor şi păstori pentru alţii, există totuşi între toţi o adevărată egalitate în privinţa 
demnităţii şi acţiunii comune tuturor credincioşilor pentru zidirea trupului lui Cristos. 
Într-adevăr, deosebirea stabilită de Domnul între slujitorii sacri şi restul poporului lui 
Dumnezeu implică o unire izvorâtă din relaţia reciprocă necesară care îi leagă pe 
păstori şi pe ceilalţi credincioşi; păstorii Bisericii, urmând exemplul Domnului, trebuie 
să-şi slujească unii altora şi celorlalţi credincioşi, iar aceştia trebuie să colaboreze din 
tot sufletul cu păstorii şi învăţătorii. Astfel, în diversitate, cu toţii dau mărturie despre 
minunata unitate din trupul lui Cristos; însăşi varietatea harurilor, slujirilor şi lucrărilor 
adună într-o unitate pe fiii lui Dumnezeu, căci “toate acestea le face unul şi acelaşi 
Duh” (1Cor 12,11). 

După cum, din bunăvoinţa divină, laicii îl au frate pe Cristos, care, deşi este stăpânul 
a toate, “n-a venit ca să fie slujit, ci să slujească” (Mt 20,28), tot astfel îi au fraţi pe 
aceia care, rânduiţi în slujirea sacră, învăţând şi sfinţind şi conducând familia lui 
Dumnezeu cu autoritatea lui Cristos, o păstoresc în aşa fel ca noua poruncă a iubirii 
să fie îndeplinită de toţi. Despre aceasta spune foarte frumos sfântul Augustin: “Dacă 
ceea ce sunt pentru voi mă îngrozeşte, ceea ce sunt împreună cu voi mă mângâie. 
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Căci pentru voi sunt episcop, împreună cu voi sunt creştin. Primul este numele unei 
slujbe, al doilea – al unui har; primul este numele primejdiei, al doilea – al 
mântuirii”[112]. 

Apostolatul laicilor 

33. Laicii, adunaţi în poporul lui Dumnezeu şi constituiţi în unicul trup al lui Cristos 
sub un singur cap, oricine ar fi ei, sunt chemaţi, ca mădulare vii, să contribuie la 
creşterea Bisericii şi la sfinţirea ei necontenită, cu toate puterile lor primite prin 
bunătatea Creatorului şi harul Răscumpărătorului. 

Apostolatul laicilor este o participare la însăşi misiunea mântuitoare a Bisericii şi la 
acest apostolat sunt trimişi cu toţii de Domnul însuşi prin Botez şi Mir. Prin 
sacramente şi mai ales prin sfânta Euharistie le este împărtăşită şi hrănită acea 
iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni care este sufletul întregului apostolat. 
Însă laicii sunt chemaţi în mod deosebit să facă prezentă şi activă Biserica în acele 
locuri şi împrejurări în care ea nu poate deveni sarea pământului decât prin ei[113]. 
Astfel, orice laic, în virtutea darurilor primite, este martor şi, în acelaşi timp, 
instrument viu al misiunii Bisericii înseşi “după măsura darului lui Cristos” (Ef 4,7). 

În afara acestui apostolat care îi priveşte pe toţi credincioşii, fără excepţie, laicii pot fi 
chemaţi, în diferite feluri, şi la o cooperare mai directă cu apostolatul ierarhiei[114], în 
felul acelor bărbaţi şi femei care îl ajutau pe apostolul Paul în evanghelizare, 
ostenindu-se mult în Domnul (cf. Fil 4,3; Rom 16,3ss). În afară de aceasta, ei mai pot 
fi cooptaţi de ierarhie la exercitarea unor funcţii bisericeşti în scop spiritual. 

Laicii au, prin urmare, măreaţa îndatorire de a lucra pentru ca planul divin al mântuirii 
să ajungă tot mai mult la toţi oamenii din orice timp şi din orice loc. Să le fie, aşadar, 
deschisă pretutindeni calea ca, după puterile lor şi după necesităţile timpului, să 
participe şi ei în mod activ la opera mântuitoare a Bisericii. 

Funcţia preoţească 

34. Cristos Isus, Marele Preot veşnic, voind să-şi continue şi prin laici mărturia şi 
slujirea, le dă viaţă prin Duhul Său şi îi îndeamnă necontenit la tot lucrul bun şi 
desăvârşit. 

Într-adevăr, acelora pe care îi leagă intim de viaţa şi de misiunea sa le împărtăşeşte 
şi din funcţia sa preoţească, pentru ca ei să aducă un cult spiritual spre gloria lui 
Dumnezeu şi mântuirea oamenilor. Prin urmare, laicii, fiind dăruiţi lui Cristos şi unşi 
de Duhul Sfânt, sunt chemaţi şi înzestraţi în mod minunat, pentru ca roadele Duhului 
să crească în ei tot mai bogate. Într-adevăr, toate lucrările, rugăciunile şi iniţiativele 
lor apostolice, viaţa conjugală şi de familie, munca zilnică, destinderea trupului şi a 
sufletului, dacă sunt trăite în Duhul, ba chiar şi încercările vieţii, dacă sunt suportate 
cu răbdare, devin jertfe spirituale plăcute lui Dumnezeu prin Isus Cristos (cf. 1Pt 2,5), 
care, în celebrarea Euharistiei, sunt oferite cu adâncă evlavie Tatălui împreună cu 
ofranda trupului Domnului. Astfel, şi laicii, acţionând peste tot cu sfinţenie ca 
adoratori, îi consacră lui Dumnezeu lumea însăşi. 
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Funcţia profetică şi mărturia 

35. Cristos, Marele Profet, care, prin mărturia vieţii şi prin puterea cuvântului, a 
proclamat împărăţia Tatălui, îşi împlineşte misiunea profetică până la deplina 
manifestare a slavei sale, nu numai prin ierarhie, care învaţă în numele şi prin 
puterea lui, ci şi prin laici, pe care i-a constituit de asemenea ca martori şi i-a 
înzestrat cu simţul credinţei şi cu harul cuvântului (cf. Fap 2,17-18; Ap 19,10), pentru 
ca puterea evangheliei să strălucească în viaţa de toate zilele, în familie şi în 
societate. Ei se arată fii ai făgăduinţei dacă, statornici în credinţă şi speranţă, 
răscumpără clipa de faţă (cf. Ef 5,16; Col 4,5) şi aşteaptă cu răbdare mărirea ce va 
veni (cf. Rom 8,25). Această speranţă ei nu trebuie să o ascundă în adâncul 
sufletului, ci, printr-o continuă convertire şi prin lupta “împotriva stăpânitorilor acestei 
lumi de întuneric şi împotriva duhurilor rele” (Ef 6,12) trebuie să o manifeste şi prin 
structurile vieţii pământeşti. 

Precum sacramentele legii noi, prin care sunt hrănite viaţa şi apostolatul 
credincioşilor, vestesc un cer nou şi un pământ nou (cf. Ap 21,1), tot astfel şi laicii 
sunt adevăraţi vestitori ai credinţei în cele nădăjduite (cf. Evr 11,1), dacă de viaţa 
trăită din credinţă leagă mărturisirea fără echivoc a credinţei. Această evanghelizare, 
această vestire a lui Cristos prin mărturia vieţii şi prin cuvânt, dobândeşte un caracter 
specific şi o eficacitate deosebită din faptul că este îndeplinită în condiţiile obişnuite 
ale vieţii. 

Misiunea aceasta pune în lumină marea valoare a acelei stări de viaţă sfinţite printr-
un sacrament deosebit, şi anume viaţa de căsătorie şi de familie. Acolo unde religia 
creştină străbate întreaga viaţă şi o transformă pe zi ce trece, se află cea mai bună 
practică şi şcoală de apostolat laic. Acolo soţii sunt chemaţi anume să fie unul pentru 
altul, şi împreună pentru copiii lor, martori ai credinţei şi iubirii lui Cristos. Familia 
creştină proclamă cu tărie atât puterea actuală a împărăţiei lui Dumnezeu, cât şi 
speranţa vieţii fericite. Astfel, prin pilda şi mărturia ei, vădeşte lumea de păcat şi 
luminează pe cei care caută adevărul. 

Aşadar, laicii, chiar atunci când sunt angrenaţi în problemele vieţii pământeşti, pot şi 
trebuie să exercite o preţioasă acţiune de evanghelizare a lumii. Unii dintre ei, atunci 
când nu sunt suficienţi preoţi sau când aceştia nu pot activa din cauza prigoanei, 
suplinesc, după puterile acordate lor, anumite funcţii sacre; mulţi îşi consacră toate 
forţele muncii apostolice; cu toţii, însă, trebuie să coopereze la răspândirea şi 
creşterea împărăţiei lui Cristos în lume. De aceea, laicii trebuie să caute cu stăruinţă 
să cunoască mai profund adevărul revelat şi să ceară de la Dumnezeu darul 
înţelepciunii. 

Funcţia regească 

36. Cristos, care s-a făcut ascultător până la moarte şi de aceea a fost înălţat de 
Tatăl (cf. Fil 2,8-9), a intrat în slava împărăţiei sale; lui îi sunt supuse toate până când 
el însuşi se va supune Tatălui, împreună cu toată făptura, pentru ca Dumnezeu să fie 
totul în toate (cf. 1Cor 15,27-28). Această putere el a împărtăşit-o ucenicilor săi, 
pentru ca şi ei să fie statorniciţi în libertatea regească, iar prin lepădarea de ei înşişi 
şi printr-o viaţă sfântă să învingă în ei stăpânirea păcatului (cf. Rom 6,12) şi slujindu-l 
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pe Cristos şi în alţii, să-i ducă pe fraţii lor cu umilinţă şi răbdare la Regele căruia a-i 
sluji înseamnă a domni. Căci Domnul doreşte să-şi extindă şi prin credincioşii laici 
împărăţia: “Împărăţia adevărului şi a vieţii, împărăţia sfinţeniei şi a harului, împărăţia 
dreptăţii, a iubirii şi a păcii”[115]; în ea făptura însăşi va fi eliberată de robia 
stricăciunii, spre a se bucura de libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu (cf. Rom 8,21). 
Într-adevăr, mare făgăduinţă şi mare poruncă se dă ucenicilor: “Toate sunt ale 
voastre, dar voi sunteţi ai lui Cristos, iar Cristos – al lui Dumnezeu” (1Cor 3,23). 

Credincioşii trebuie, aşadar, să recunoască natura intimă a întregii făpturi, valoarea 
şi menirea ei spre lauda lui Dumnezeu şi, chiar prin activităţile lor pământeşti, să se 
ajute unii pe alţii spre o viaţă mai sfântă, aşa încât lumea să se pătrundă de spiritul 
lui Cristos şi să-şi atingă în mod mai eficient scopul în dreptate, iubire şi pace. În 
împlinirea acestei îndatoriri în toată universalitatea ei, laicii deţin locul principal. Prin 
competenţa lor în disciplinele profane şi prin activitatea lor înălţată în mod intrinsec 
de harul lui Cristos, ei trebuie să contribuie activ ca bunurile create să fie valorificate, 
prin munca umană, prin tehnică şi civilizaţie, conform cu rânduiala stabilită de 
Creator şi cu lumina cuvântului său, spre folosul tuturor oamenilor, fără excepţie; să 
fie împărţite între ei cu mai multă dreptate şi să ducă, pe măsura lor, la progresul 
universal, în libertatea umană şi creştină. Astfel, Cristos, prin membrii Bisericii, va 
lumina din ce în ce mai mult întreaga societate umană cu lumina lui mântuitoare. 

Pe lângă aceasta, laicii trebuie să-şi unească eforturile pentru a însănătoşi instituţiile 
şi condiţiile de viaţă din lume, dacă acestea conţin elemente ce ar îndemna la păcat; 
astfel toate acestea vor ajunge conforme cu normele dreptăţii şi, în loc să 
stânjenească, vor favoriza practicarea virtuţilor. Acţionând astfel, ei vor impregna cu 
valoare morală cultura şi lucrarea omului. În acest fel, ogorul lumii va fi mai bine 
pregătit pentru sămânţa cuvântului divin şi, în acelaşi timp, i se vor deschide mai larg 
Bisericii porţile pentru ca mesajul păcii să poată străbate lumea. 

Ţinând seamă de însăşi economia mântuirii, credincioşii să înveţe să distingă atent 
între drepturile şi îndatoririle ce le revin ca membri ai Bisericii şi acelea care le 
incumbă ca membri ai societăţii umane. Să se străduiască să le armonizeze între ele, 
amintindu-şi că în orice lucru pământesc trebuie să fie călăuziţi de conştiinţa creştină, 
deoarece nici o activitate umană, nici chiar în sfera celor vremelnice, nu poate fi 
sustrasă stăpânirii lui Dumnezeu. În epoca noastră este de cea mai mare importanţă 
ca această distincţie şi această armonie să strălucească în mod cât mai limpede în 
felul de a acţiona al credincioşilor, pentru ca misiunea Bisericii să poată răspunde 
mai plenar condiţiilor caracteristice lumii de azi. Aşa cum trebuie să recunoaştem că 
cetatea pământească, angrenată pe bună dreptate în griji vremelnice, este condusă 
de principii proprii, tot astfel este pe drept cuvânt respinsă teoria nefastă care 
pretinde să construiască societatea fără a ţine seama în nici un fel de religie şi care 
combate sau suprimă libertatea religioasă a cetăţenilor[116]. 

Relaţiile cu ierarhia 

37. Ca toţi credincioşii, laicii au dreptul să primească din belşug de la păstorii 
sufleteşti bunurile spirituale ale Bisericii, mai ales ajutorul cuvântului lui Dumnezeu şi 
al sacramentelor[117], şi trebuie să le facă cunoscute nevoile şi dorinţele lor, cu 
libertatea şi încrederea cuvenite unor fii ai lui Dumnezeu şi fraţi în Cristos. În măsura 
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ştiinţei, competenţei şi prestigiului de care se bucură, ei au dreptul, ba uneori chiar şi 
datoria, de a-şi spune părerea în cele ce privesc binele Bisericii[118]. Aceasta se va 
face, dacă este cazul, prin instituţiile stabilite în acest scop de Biserică şi întotdeauna 
în spiritul adevărului, tăriei şi prudenţei, cu respect şi iubire faţă de aceia care, în 
virtutea misiunii lor sacre, îl reprezintă pe Cristos. 

Ca toţi credincioşii, laicii vor îmbrăţişa cu promptitudine, în ascultarea creştină, ceea 
ce păstorii, ca reprezentanţi ai lui Cristos, hotărăsc în calitate de învăţători şi 
conducători în Biserică; în acest fel, ei urmează exemplul lui Cristos care, prin 
ascultarea sa până la moarte, a deschis tuturor oamenilor calea fericită a libertăţii 
fiilor lui Dumnezeu. Să nu neglijeze să-i încredinţeze lui Dumnezeu prin rugăciuni pe 
cei aşezaţi în fruntea lor, care veghează ca unii care trebuie să dea socoteală pentru 
sufletele noastre, ca să facă aceasta cu bucurie şi nu gemând (cf. Evr 13,17). 

La rândul lor, păstorii să recunoască şi să promoveze demnitatea şi responsabilitatea 
laicilor în Biserică; să se folosească bucuros de sfaturile lor prudente, să le dea cu 
încredere însărcinări în serviciul Bisericii şi să le lase libertate şi câmp de acţiune, ba 
chiar să-i încurajeze în a întreprinde şi acţiuni din proprie iniţiativă. Cu o iubire 
părintească, să examineze atent, în Cristos, proiectele, cererile şi dorinţele 
prezentate de laici[119]. Păstorii să le recunoască cu respect acea dreaptă libertate 
ce se cuvine tuturor în cetatea pământească. 

De la aceste relaţii familiare dintre laici şi păstori e de aşteptat mult bine pentru 
Biserică. Într-adevăr, în laici se întăreşte astfel simţul responsabilităţii proprii, li se 
încurajează elanul şi forţele lor sunt mai uşor asociate la lucrarea păstorilor. Aceştia, 
la rândul lor, ajutaţi de experienţa laicilor, pot judeca mai clar şi mai corect atât în 
cele spirituale, cât şi în cele pământeşti, astfel încât întreaga Biserică, susţinută de 
toţi membrii săi, să-şi poată împlini mai eficient misiunea pentru viaţa lumii. 

Concluzie 

38. Orice laic trebuie să fie, în faţa lumii, martor al învierii şi al vieţii Domnului Isus şi 
semn al Dumnezeului celui viu. Toţi împreună şi fiecare în parte trebuie să 
hrănească lumea cu roade spirituale (cf. Gal 5,22) şi să reverse în ea spiritul de care 
sunt însufleţiţi acei săraci, blânzi şi făcători de pace pe care Domnul, în evanghelie, i-
a proclamat fericiţi (cf. Mt 5,3-9). Într-un cuvânt, “ceea ce este sufletul în trup, să fie 
în lume creştinii”[120]. 

Capitolul V 

CHEMAREA UNIVERSALĂ LA SFINŢENIE ÎN BISERICĂ 

Introducere 

39. Noi credem că Biserica, al cărei mister îl expune sfântul Conciliu, este, în mod 
imuabil, sfântă. Într-adevăr, Cristos, Fiul lui Dumnezeu, care împreună cu Tatăl şi cu 
Duhul este proclamat “unul sfânt”[121], a iubit Biserica sa ca pe o mireasă şi s-a dat 
pe sine pentru ea ca să o sfinţească (cf. Ef 5,25-26); a unit-o cu sine ca pe trupul său 
şi a copleşit-o cu darul Duhului Sfânt, spre mărirea lui Dumnezeu. De aceea, toţi 
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membrii Bisericii, fie că fac parte din ierarhie, fie că sunt păstoriţi de ea, sunt chemaţi 
la sfinţenie, după cuvântul Apostolului: “Aceasta este voinţa lui Dumnezeu: sfinţirea 
voastră” (1Tes 4,3; cf. Ef 1,4). Această sfinţenie a Bisericii se manifestă continuu şi 
trebuie să se manifeste prin roadele harului pe care Duhul Sfânt le face să crească în 
sufletul credincioşilor; ea se exprimă diferit în fiecare dintre aceia care, în modul lor 
de viaţă, ajung la desăvârşirea iubirii, edificându-i pe ceilalţi; ea apare într-un mod 
aparte în practicarea sfaturilor numite, de obicei, “evanghelice”. Această practicare a 
sfaturilor, îmbrăţişată de mulţi creştini sub impulsul Duhului Sfânt, fie în particular, fie 
într-o condiţie sau stare recunoscută de Biserică, aduce şi trebuie să aducă în lume o 
mărturie şi o pildă strălucită a acestei sfinţenii. 

Chemarea universală la sfinţenie 

40. Divinul învăţător şi exemplu al oricărei desăvârşiri, Domnul Isus, a propovăduit 
tuturor şi fiecăruia din ucenicii săi, de orice condiţie, sfinţenia vieţii al cărei autor şi 
înfăptuitor este el însuşi: “Fiţi, aşadar, desăvârşiţi precum Tatăl vostru din ceruri este 
desăvârşit”[122] (Mt 5,48). Căci tuturora le-a trimis pe Duhul Sfânt care să-i îndemne 
dinlăuntru să-l iubească pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul 
şi din toate puterile (cf. Mc 12, 30) şi să se iubească unii pe alţii aşa cum Cristos i-a 
iubit pe ei (cf. In 13,34; 15,12). Cei care îl urmează pe Cristos, chemaţi de 
Dumnezeu şi îndreptăţiţi în Isus Domnul nu după faptele lor, ci după hotărârea şi 
harul lui, au devenit, în botezul credinţei, cu adevărat fii ai lui Dumnezeu şi părtaşi la 
natura divină şi, prin aceasta, realmente sfinţi. Ei trebuie, aşadar, să păstreze şi să 
desăvârşească în viaţa lor, cu ajutorul lui Dumnezeu, sfinţenia pe care au primit-o. 
Apostolul îi îndeamnă să trăiască “după cum se cuvine unor sfinţi” (Ef 5,3), să se 
îmbrace “ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, cu simţăminte de îndurare, 
cu bunătate, cu smerenie, blândeţe, cu îndelungă răbdare” (Col 3,12) şi să aibă 
roadele Duhului în sfinţenie (cf. Gal 5, 22; Rom 6,22). Şi pentru că toţi greşim în 
multe (cf. Iac 3, 2), avem mereu nevoie de îndurarea lui Dumnezeu şi trebuie să ne 
rugăm zilnic: “Şi ne iartă nouă greşelile noastre” (Mt 6,12)[123]. 

Este limpede, aşadar, pentru oricine că toţi credincioşii, de orice stare sau condiţie, 
sunt chemaţi la plinătatea vieţii creştine şi la desăvârşirea iubirii[124]: prin această 
sfinţenie se va ajunge la un mod de viaţă mai uman şi în societatea pământească. 
Pentru a dobândi această desăvârşire, credincioşii trebuie să-şi folosească puterile 
primite după măsura darului lui Cristos, astfel încât, păşind pe urmele lui şi deveniţi 
asemenea chipului lui, supunându-se în toate voinţei Tatălui, să se consacre din tot 
sufletul preamăririi lui Dumnezeu şi slujirii aproapelui. Astfel, sfinţenia poporului lui 
Dumnezeu va creşte în roade îmbelşugate, după cum preabine o dovedeşte, în 
istoria Bisericii, viaţa atâtor sfinţi. 

Diverse forme de trăire a unicei sfinţenii 

41. În diferitele feluri de viaţă şi în diferitele ocupaţii, o unică sfinţenie este trăită de 
toţi aceia care, mânaţi de Duhul lui Dumnezeu, ascultând de glasul Tatălui şi 
adorându-l pe Dumnezeu Tatăl în spirit şi adevăr, îl urmează pe Cristos cel sărac, 
smerit şi cu Crucea pe umeri, pentru a se învrednici să fie părtaşi de mărirea lui. 
Fiecare, după darurile şi îndatoririle sale, trebuie să pornească fără şovăire pe calea 
credinţei vii care trezeşte speranţa şi acţionează prin iubire. 
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În primul rând, păstorii turmei lui Cristos trebuie ca, asemeni Marelui Preot veşnic, 
Păstorul şi Episcopul sufletelor noastre, să-şi împlinească slujirea cu sfinţenie şi elan, 
cu umilinţă şi tărie, pentru că o astfel de împlinire va fi şi pentru ei înşişi cel mai bun 
mijloc de sfinţire. Aleşi pentru plinătatea preoţiei, ei primesc harul sacramental spre 
a-şi îndeplini în mod desăvârşit îndatorirea carităţii pastorale, rugându-se, aducând 
jertfa şi predicând, precum şi prin orice formă a purtării de grijă şi a activităţii unui 
episcop[125]; să nu şovăie să-şi dea viaţa pentru oi şi, făcându-se pildă turmei (cf. 
1Pt 5,3), să îndemne şi prin exemplul lor Biserica la o sfinţenie din zi în zi mai mare. 

Preoţii, asemenea episcopilor, a căror cunună spirituală sunt[126], participând la 
harul misiunii lor, prin Cristos, veşnicul şi unicul mijlocitor, trebuie să crească, prin 
exercitarea zilnică a îndatoririi lor, în iubirea de Dumnezeu şi de aproapele, să 
păstreze legătura comuniunii preoţeşti, să abunde în orice bogăţie spirituală şi să 
dea tuturor mărturie vie despre Dumnezeu[127], după exemplul acelor preoţi care, 
de-a lungul veacurilor, într-o slujire adeseori umilă şi ascunsă, au lăsat o strălucită 
pildă de sfinţenie. Lauda lor răsună în Biserica lui Dumnezeu. Rugându-se şi 
aducând jertfa – în virtutea îndatoririi lor – pentru turma încredinţată şi pentru întreg 
poporul lui Dumnezeu, conştienţi de ceea ce fac şi imitând ceea ce săvârşesc[128], 
departe de a fi împiedicaţi de grijile, primejdiile şi ostenelile apostolatului, ei trebuie 
să se ridice, mai degrabă, prin ele, la o sfinţenie mai înaltă, hrănindu-şi şi înviorându-
şi activitatea la izvoarele nesecate ale contemplaţiei, spre bucuria întregii Biserici a 
lui Dumnezeu. Toţi preoţii, şi în special aceia care prin hirotonire sunt numiţi preoţi 
diecezani, să nu uite în ce măsură contribuie la sfinţenia lor unirea fidelă şi 
cooperarea generoasă cu episcopul lor. 

La misiunea şi harul Marelui Preot participă într-un mod deosebit şi slujitorii din 
ordinele inferioare, în primul rând diaconii, care, slujind tainelor lui Cristos şi ale 
Bisericii[129], trebuie să se păstreze curaţi de orice viciu, să fie plăcuţi lui Dumnezeu 
şi să făptuiască tot binele înaintea oamenilor (cf. 1Tim 3,8-10.12-13). Clericii, care, 
chemaţi de Domnul şi puşi deoparte pentru el, se pregătesc sub privegherea 
păstorilor pentru exercitarea unei slujiri sacre, sunt datori să-şi conformeze gândurile 
şi inimile unei alegeri atât de înalte: stăruitori în rugăciune, înflăcăraţi în iubire, 
cugetând la tot ce este adevărat, drept şi cu nume bun, săvârşind toate pentru slava 
şi cinstea lui Dumnezeu. Acestora li se adaugă laicii aleşi de Dumnezeu care sunt 
chemaţi de episcop pentru a se dedica pe deplin activităţilor apostolice şi care 
lucrează cu mult rod în ogorul Domnului[130]. 

Soţii şi părinţii creştini, urmându-şi propria cale, printr-o iubire fidelă trebuie să se 
susţină reciproc în har în tot cursul vieţii, iar pe copiii pe care i-au primit cu dragoste 
de la Dumnezeu să-i educe în învăţătura creştină şi în virtuţile evanghelice. Ei oferă 
astfel tuturor o pildă de iubire neobosită şi generoasă, edifică o fraternitate a carităţii 
şi se fac martori şi colaboratori ai rodniciei Maicii Biserici, ca semn şi participare la 
iubirea cu care Cristos şi-a iubit Mireasa şi s-a dat pe sine pentru ea[131]. Un 
exemplu asemănător este oferit, în alt mod, de către persoanele văduve şi de cele 
necăsătorite care pot şi ele să contribuie considerabil la sfinţenia şi activitatea 
Bisericii. Cât despre aceia care îndeplinesc munci adeseori grele, ei trebuie, prin 
realizările lor omeneşti, să se perfecţioneze pe sine, să-şi ajute concetăţenii, să 
îmbunătăţească starea întregii societăţi şi a întregii creaţii; mai mult, printr-o iubire 
activă, bucuroşi în speranţă şi purtându-şi poverile unii altora, să-l imite pe Cristos, 
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care a muncit cu mâinile sale şi care lucrează pururi împreună cu Tatăl la mântuirea 
tuturor; în sfârşit, prin însăşi munca lor de fiecare zi, ei trebuie să se ridice la o 
sfinţenie mai înaltă, chiar şi apostolică. 

Se ştie că sunt în mod deosebit uniţi cu Cristos care suferă pentru mântuirea lumii 
cei ce sunt apăsaţi de sărăcie, de slăbiciune, de boală şi de necazuri sau care sunt 
prigoniţi pentru dreptate: pe aceştia Domnul, în evanghelie, i-a numit fericiţi, iar 
“Dumnezeul a tot harul, care ne-a chemat la mărirea sa cea veşnică în Cristos Isus, 
după puţină suferinţă îi va desăvârşi, îi va face statornici şi îi va întări” (1Pt 5,10). 

Aşadar, toţi credincioşii se vor sfinţi din zi în zi mai mult în condiţiile lor de viaţă, în 
îndatoririle lor şi în împrejurările în care se află şi prin toate aceste condiţii, îndatoriri 
şi împrejurări, dacă primesc toate cu credinţă din mâna Tatălui ceresc şi conlucrează 
cu voinţa divină, manifestând tuturor, în însăşi îndeplinirea activităţilor pământeşti, 
iubirea cu care Dumnezeu a iubit lumea. 

Căi şi mijloace de sfinţire 

42. “Dumnezeu este iubire şi cel care rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu şi 
Dumnezeu în el” (1In 4,16). Dumnezeu şi-a revărsat iubirea în inimile noastre prin 
Duhul Sfânt care ne-a fost dat (cf. Rom 5,5); de aceea, primul dar, şi cel mai 
necesar, este dragostea, prin care îl iubim pe Dumnezeu mai presus de toate şi pe 
aproapele pentru Dumnezeu. Dar pentru ca iubirea, ca o sămânţă bună, să crească 
şi să rodească în suflet, fiecare credincios trebuie să asculte cu drag cuvântul lui 
Dumnezeu şi, ajutat de har, să-i împlinească în fapte voinţa, să participe des la 
sacramente, mai ales la Euharistie şi la celebrările liturgice, şi să fie stăruitor în 
rugăciune, în lepădarea de sine, în slujirea asiduă a fraţilor şi în practicarea tuturor 
virtuţilor. Într-adevăr, iubirea, ca legătură a desăvârşirii şi plinire a legii (cf. Col 3,14; 
Rom 13,10), guvernează toate mijloacele de sfinţire, le dă formă şi le duce la 
scop[132]. De aceea, semnul distinctiv ce caracterizează pe adevăratul ucenic al lui 
Cristos este iubirea de Dumnezeu şi de aproapele. 

De vreme ce Isus, Fiul lui Dumnezeu, şi-a arătat iubirea dându-şi viaţa pentru noi, 
nimeni nu are o iubire mai mare decât acela care îşi dă viaţa pentru el şi pentru fraţii 
săi (cf. 1In 3,16; In 15,13). Încă din primele timpuri, unii creştini au fost chemaţi să 
dea această mărturie supremă de iubire în faţa tuturor, mai ales a prigonitorilor, şi 
pururi vor fi creştini chemaţi la aceasta. De aceea, martiriul, prin care ucenicul devine 
asemenea cu Învăţătorul, care primeşte în mod liber moartea pentru mântuirea lumii, 
şi se ridică la conformitatea cu el prin vărsarea sângelui, este preţuit de Biserică 
drept darul cel mai ales şi suprema dovadă a iubirii. Şi chiar dacă nu le este acordat 
multora, toţi trebuie să fie, însă, pregătiţi să-l mărturisească pe Cristos în faţa 
oamenilor şi să-l urmeze pe calea crucii în prigonirile care nu lipsesc niciodată 
Bisericii. 

Sfinţenia Bisericii este, de asemenea, susţinută în mod deosebit de multele sfaturi pe 
care Domnul, în evanghelie, le propune spre urmare ucenicilor săi[133]. Între acestea 
străluceşte mai ales preţiosul dar al harului divin, pe care Tatăl îl dăruieşte unora (cf. 
Mt 19,11; 1Cor 7,7), de a se dărui mai uşor numai lui Dumnezeu, cu o inimă 
neîmpărţită (cf. 1Cor 7,32-34), în feciorie sau în celibat[134]. Această înfrânare 
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desăvârşită pentru împărăţia cerurilor s-a bucurat întotdeauna de o cinste deosebită 
din partea Bisericii, ca semn şi stimulent al iubirii şi ca izvor neasemuit de rodnicie 
spirituală în lume. 

Biserica îşi aminteşte şi de cuvintele Apostolului care, chemându-i pe credincioşi la 
iubire, îi îndeamnă să aibă în ei aceleaşi simţăminte care au fost în Cristos Isus, care 
“s-a nimicit pe sine luând chip de rob… făcându-se ascultător până la moarte” (Fil 
2,7-8) şi care pentru noi “s-a făcut sărac deşi era bogat” (2Cor 8,9). Întrucât e 
necesar ca ucenicii să imite mereu această iubire şi umilinţă a lui Cristos şi să dea 
mărturie pentru ele, Maica Biserică se bucură să afle în sânul său mulţi bărbaţi şi 
femei care urmează mai îndeaproape şi manifestă mai limpede această nimicire a 
Mântuitorului, îmbrăţişând sărăcia în libertatea fiilor lui Dumnezeu şi renunţând la 
voinţa proprie: ei se supun unui om, pentru Dumnezeu, în cele ale desăvârşirii, 
dincolo de măsura poruncii, pentru a se asemăna mai deplin cu Cristos cel 
ascultător[135]. 

Aşadar, toţi credincioşii sunt chemaţi şi datori să tindă spre sfinţenie şi spre 
desăvârşirea proprie stării lor. Să se străduiască, aşadar, toţi să-şi orienteze corect 
înclinările ca nu cumva folosirea lucrurilor acestei lumi şi alipirea de bogăţii împotriva 
spiritului sărăciei evanghelice să-i împiedice de la urmărirea iubirii desăvârşite; şi, 
într-adevăr, Apostolul ne avertizează: cei ce se folosesc de lumea aceasta să nu se 
oprească aici, căci faţa acestei lumi e trecătoare (cf. 1Cor 7,31)[136]. 

Capitolul VI 

CĂLUGĂRII 

Sfaturile evanghelice în Biserică 

43. Sfaturile evanghelice ale curăţiei închinate lui Dumnezeu, sărăciei şi ascultării, 
fiind întemeiate pe cuvintele şi exemplul Domnului şi fiind recomandate de apostoli şi 
de părinţii Bisericii, de învăţătorii şi păstorii ei, sunt un dar divin pe care Biserica l-a 
primit de la Domnul său şi pe care, prin harul lui, îl păstrează necontenit. Autoritatea 
Bisericii, călăuzită de Duhul Sfânt, s-a îngrijit să le interpreteze, să orânduiască 
practicarea lor şi să organizeze, plecând de la ele, forme stabile de viaţă. Ca urmare, 
ca pe un copac care, dintr-o sămânţă dată de Dumnezeu, poartă în chip minunat şi 
îmbelşugat ramuri în ogorul Domnului, au crescut diferite forme de viaţă solitară sau 
comună şi diferite familii care se dezvoltă atât spre progresul membrilor lor, cât şi 
spre binele întregului trup al lui Cristos[137]. Căci aceste familii oferă membrilor lor 
sprijinul unei stabilităţi mai ferme în modul de a trăi, al unei doctrine aprobate pentru 
urmărirea perfecţiunii, al comuniunii frăţeşti în armata lui Cristos, al libertăţii întărite 
prin ascultare, astfel încât să-şi poată împlini în siguranţă şi păzi cu credinţă 
profesiunea călugărească şi să poată înainta pe calea iubirii, bucurându-se în 
duh[138]. 

Ţinând seama de alcătuirea divină şi ierarhică a Bisericii, o astfel de stare de viaţă nu 
e o stare intermediară între condiţia de cleric şi cea de laic, ci creştini din ambele 
stări sunt chemaţi de Dumnezeu să se bucure în viaţa Bisericii de un dar deosebit şi 
să contribuie, fiecare în felul său, la misiunea ei mântuitoare[139]. 
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Natura şi importanţa vieţii călugăreşti 

44. Prin voturi sau prin alte legăminte sacre asimilate voturilor după modalitatea lor 
proprie – prin care creştinul se obligă la cele trei sfaturi evanghelice amintite, el se 
dăruieşte cu totul lui Dumnezeu, iubit mai presus de toate, astfel încât e închinat cu 
un titlu nou şi deosebit slujirii lui Dumnezeu şi cinstirii lui. Prin Botez a murit păcatului 
şi a fost consfinţit lui Dumnezeu, însă, pentru a primi un rod mai bogat al harului 
baptismal, tinde, prin profesiunea sfaturilor evanghelice în Biserică, să se elibereze 
de piedicile care l-ar putea reţine de la râvna iubirii şi de la perfecţiunea cultului divin 
şi se consacră mai intim slujirii lui Dumnezeu[140]. Iar consacrarea va fi cu atât mai 
desăvârşită cu cât, prin legături mai puternice şi mai stabile, îl reprezintă mai mult pe 
Cristos legat printr-o legătură indisolubilă de Mireasa lui, Biserica. 

Dar, pentru că sfaturile evanghelice, prin iubirea la care duc[141], îi unesc în mod 
deosebit cu Biserica şi cu misterul ei pe cei care le urmează, se cuvine ca şi viaţa 
spirituală a acestora să fie închinată binelui întregii Biserici. De aici se naşte 
îndatorirea ca, după puteri şi după chemarea fiecăruia, fie prin rugăciune, fie prin alte 
activităţi, ei să lucreze la înrădăcinarea şi întărirea împărăţiei lui Cristos în suflete şi 
la extinderea ei pe tot pământul. De aceea, şi Biserica apără şi susţine caracterul 
propriu al diferitelor institute călugăreşti. 

Profesiunea sfaturilor evanghelice apare aşadar ca un semn care poate şi trebuie să 
atragă în mod eficace pe toţi membrii Bisericii la îndeplinirea cu râvnă a îndatoririlor 
chemării de creştin. Căci, întrucât poporul lui Dumnezeu nu are aici cetate statornică, 
ci merge în căutarea celei viitoare, starea călugărească, eliberându-i în mai mare 
măsură de grijile pământeşti pe aceia care o urmează, arată mai mult, tuturor celor 
care cred, prezenţa chiar în această lume a bunurilor cereşti; dă o mai puternică 
mărturie pentru viaţa nouă şi veşnică dobândită prin răscumpărarea lui Cristos şi 
prevesteşte mai limpede învierea viitoare şi slava împărăţiei cerurilor. De asemenea, 
această stare de viaţă imită mai îndeaproape şi reprezintă pururi în Biserică forma de 
viaţă pe care a îmbrăţişat-o Fiul lui Dumnezeu venind în lume pentru a face voia 
Tatălui şi pe care a propus-o ucenicilor care îl urmau. În sfârşit, manifestă în mod 
deosebit superioritatea împărăţiei lui Dumnezeu faţă de tot ce este pământesc 
precum şi exigenţele ei supreme; arată tuturor oamenilor neasemuita măreţie a forţei 
lui Cristos stăpânitorul şi infinita putere a Duhului Sfânt care acţionează în chip 
minunat în Biserică. 

Aşadar, starea de viaţă constituită de profesiunea sfaturilor evanghelice, chiar dacă 
nu ţine de structura ierarhică a Bisericii, se află totuşi în legătură nezdruncinată cu 
viaţa şi sfinţenia ei. 

Autoritatea Bisericii şi viaţa călugărească 

45. Fiind îndatorirea ierarhiei bisericeşti de a paşte poporul lui Dumnezeu şi de a-l 
duce la păşuni mănoase (cf. Ez 34, 14), ei îi revine să orânduiască cu înţelepciune, 
prin legile sale, practicarea sfaturilor evanghelice, prin care este favorizată în mod 
deosebit desăvârşirea iubirii faţă de Dumnezeu şi de aproapele[142]. De asemenea, 
urmând cu docilitate impulsurile Duhului Sfânt, ea primeşte regulile propuse de 
oameni străluciţi, bărbaţi şi femei, şi după ce sunt revizuite, le aprobă în mod 



Conciliul Vatican al II-lea [constituții, decrete, declarații] 
 

73 

autentic; de asemenea, sprijină cu autoritatea sa vigilentă şi ocrotitoare institutele 
înfiinţate în orice loc pentru edificarea trupului lui Cristos, ca ele să crească şi să 
înflorească urmând spiritul întemeietorilor lor. 

Pentru a se răspunde mai bine la nevoile întregii turme a Domnului, orice institut 
călugăresc şi fiecare membru în parte pot fi scoşi de sub jurisdicţia ordinariului locului 
pentru binele comun, de către supremul pontif, în virtutea primatului său în Biserica 
întreagă, şi subordonaţi lui singur[143]. De asemenea, pot fi lăsaţi sau încredinţaţi 
autorităţilor patriarhale proprii. Membrii înşişi, în împlinirea îndatoririi faţă de Biserică 
după forma lor particulară de viaţă, trebuie să aibă faţă de episcopi respect şi 
ascultare după legile canonice, pentru autoritatea lor pastorală în Bisericile 
particulare şi pentru unitatea şi buna înţelegere necesare în munca apostolică[144]. 

Biserica nu numai că ridică, prin confirmarea sa, la demnitatea de stare canonică 
profesiunea călugărească, dar şi prin acţiunea sa liturgică o prezintă ca stare de 
viaţă consacrată lui Dumnezeu. Căci Biserica însăşi, cu autoritatea încredinţată ei de 
Dumnezeu, primeşte voturile celor care fac profesiunea, le mijloceşte de la 
Dumnezeu, prin rugăciunea ei publică, ajutoare şi har, îi încredinţează lui Dumnezeu 
şi le oferă binecuvântarea spirituală, asociind ofranda lor cu jertfa euharistică. 

Măreţia consacrării călugăreşti 

46. Călugării să se străduiască cu grijă ca prin ei Biserica să-l arate într-adevăr, din zi 
în zi mai bine, atât credincioşilor cât şi necredincioşilor, pe Cristos – fie în 
contemplaţie pe munte, fie vestind mulţimilor împărăţia lui Dumnezeu, fie vindecând 
bolnavi şi infirmi, fie întorcându-i pe păcătoşi pe calea cea bună, fie binecuvântând 
copiii, şi tuturor făcându-le bine, totdeauna ascultător faţă de voia Tatălui care l-a 
trimis[145]. 

În sfârşit, să le fie tuturor foarte limpede că profesiunea sfaturilor evanghelice, deşi 
comportă renunţarea la bunuri care sunt, neîndoielnic, vrednice de apreciere, totuşi 
nu se opune adevăratului progres al persoanei umane, ci prin însăşi natura sa îi este 
de cel mai mare folos. Căci sfaturile evanghelice, primite de bunăvoie după 
chemarea personală a fiecăruia, ajută în mare măsură la purificarea inimii şi la 
libertatea spirituală, aprind necontenit râvna iubirii şi mai ales, după cum se 
dovedeşte prin pilda atâtor sfinţi fondatori, au puterea de a-l conforma pe creştin în 
mai mare măsură cu modul de viaţă feciorelnic şi sărac pe care şi l-a ales pentru sine 
Cristos Domnul şi pe care l-a îmbrăţişat Maica sa Fecioară. Şi să nu socotească 
cineva că, prin consacrarea lor, călugării devin străini de oameni sau nefolositori în 
cetatea pământească. Într-adevăr, chiar dacă uneori nu-i asistă direct pe 
contemporanii lor, îi au prezenţi totuşi într-un mod mai profund în inima lui Cristos şi 
cooperează în mod spiritual cu ei, pentru ca edificarea cetăţii pământeşti să se 
întemeieze întotdeauna pe Domnul şi spre el să se îndrepte, ca nu cumva să lucreze 
în deşert acei ce o zidesc[146]. 

De aceea, Conciliul confirmă şi laudă bărbaţii şi femeile, fraţi şi surori, care în 
mănăstiri sau şcoli şi spitale, ori în misiuni, cu fidelitate statornică şi smerită faţă de 
această consacrare, împodobesc Mireasa lui Cristos şi aduc tuturor oamenilor 
servicii generoase şi foarte variate. 
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47. Fiecare om care este chemat la profesiunea sfaturilor să se străduiască deci cu 
râvnă să rămână şi să exceleze în cel mai înalt grad în acea chemare în care a fost 
chemat de Dumnezeu, pentru mai îmbelşugata sfinţenie a Bisericii, pentru mai marea 
glorie a Treimii de o fiinţă şi nedespărţite, care în Cristos şi prin Cristos este pentru 
orice sfinţenie izvor şi origine. 

Capitolul VII 

CARACTERUL ESCATOLOGIC AL BISERICII PEREGRINE ŞI UNIREA 
EI CU BISERICA CEREASCĂ 

Caracterul escatologic al chemării creştine 

48. Biserica, la care suntem chemaţi cu toţii în Cristos Isus şi în care, prin harul lui 
Dumnezeu, dobândim sfinţenia, nu va ajunge la împlinire decât în gloria cerească, 
atunci când va veni timpul desăvârşirii tuturor lucrurilor (cf. Fap 3,21) şi când, 
împreună cu neamul omenesc, întreg universul, care este intim unit cu omul şi prin el 
îşi atinge scopul, va fi refăcut cu desăvârşire în Cristos (cf. Ef 1,10; Col 1,20; 2 Pt 
3,10-13). 

Cristos, fiind înălţat de pe pământ, i-a atras pe toţi la sine (cf. In 12,32). Înviat din 
morţi (cf. Rom 6,9), a trimis asupra ucenicilor pe Duhul cel de viaţă dătător şi, prin el, 
a constituit trupul său, care este Biserica, sacrament universal de mântuire; şezând 
la dreapta Tatălui, lucrează fără încetare în lume pentru a-i călăuzi pe oameni spre 
Biserică, pentru a-i uni mai strâns cu sine prin ea şi pentru ca, hrănindu-i cu trupul şi 
sângele său, să-i facă părtaşi de viaţa sa glorioasă. Aşadar, desăvârşirea făgăduită, 
pe care o aşteptăm, a şi început în Cristos; ea înaintează prin trimiterea Duhului 
Sfânt şi prin el continuă în Biserică, a cărei învăţătură de credinţă ne arată şi sensul 
vieţii pământeşti, în timp ce noi ducem la bun sfârşit, în speranţa bunurilor viitoare, 
lucrarea care ne-a fost încredinţată în lume de către Tatăl şi lucrăm la mântuirea 
noastră (cf. Fil 2,12). 

Aşadar, a ajuns la noi sfârşitul veacurilor (cf. 1Cor 10, 11) şi reînnoirea lumii a fost în 
mod irevocabil stabilită şi, într-un anume sens, este realmente anticipată pe pământ. 
Căci Biserica, încă de pe pământ, este încununată cu sfinţenie adevărată, chiar dacă 
nedesăvârşită. Dar, până nu vor fi un cer nou şi un pământ nou în care să locuiască 
dreptatea (cf. 2Pt 3,13), Biserica peregrină, în sacramentele şi în instituţiile ei care ţin 
de lumea aceasta, poartă chipul acestei lumi trecătoare şi ea însăşi trăieşte între 
făpturile care până acum suspină şi pătimesc durerile naşterii, aşteptând dezvăluirea 
fiilor lui Dumnezeu (cf. Rom 8,19-22). 

Aşadar, uniţi cu Cristos în Biserică şi însemnaţi cu pecetea Duhului Sfânt, “care este 
chezăşia moştenirii noastre” (Ef 1,14), cu adevărat ne numim fiii lui Dumnezeu şi 
suntem (cf. 1In 3,1), dar încă nu am apărut cu Cristos în slavă (cf. Col 3,4), în care 
vom fi asemenea cu Dumnezeu, pentru că îl vom vedea aşa cum este (cf. 1In 3,2). 
De aceea, “atâta timp cât suntem în trup, suntem surghiuniţi departe de Dumnezeu” 
(2Cor 5,6) şi, având pârga Duhului, suspinăm în noi înşine (cf. Rom 8,23) şi dorim să 
fim cu Cristos (cf. Fil 1,23). Aceeaşi iubire ne zoreşte să trăim mai mult pentru el, 
care pentru noi a murit şi a înviat (cf. 2Cor 5,15). 
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Ne străduim deci să-i fim în toate plăcuţi Domnului (cf. 2Cor 5,9) şi îmbrăcăm armura 
lui Dumnezeu ca să ne putem împotrivi curselor diavolului şi să ţinem piept în ziua 
cea rea (cf. Ef 6,11-13). Şi întrucât nu ştim nici ziua nici ceasul, trebuie, după sfatul 
Domnului, să veghem cu statornicie pentru ca, la sfârşitul unicului drum al vieţii 
noastre pământeşti (cf. Evr 9,27), să ne învrednicim să intrăm cu el la nuntă şi să ne 
numărăm printre binecuvântaţii săi (cf. Mt 25,31-46) şi să nu auzim, ca nişte slujitori 
răi şi leneşi (cf. Mt 25,26), porunca de a merge în focul veşnic (cf. Mt 25,41), în 
întunericul cel mai din afară, unde “va fi plâns şi scrâşnirea dinţilor” (Mt 22,13; 25,30). 
Într-adevăr, înainte de a domni cu Cristos în slavă, toţi ne vom înfăţişa “înaintea 
judecăţii lui Cristos, ca fiecare să-şi primească răsplata celor făcute pe când era în 
trup: fie bine, fie rău” (2Cor 5,10) şi la sfârşitul lumii “cei care au făcut binele vor ieşi 
spre învierea vieţii, iar cei care au făcut răul, spre învierea judecăţii” (In 5,29; cf. Mt 
25,46). 

Socotind, aşadar, că “nu se pot măsura suferinţele ceasului de faţă cu mărirea 
viitoare ce se va arăta în noi” (Rom 8,18; cf. 2Tim 2,11-12), tari în credinţă, aşteptăm 
“nădejdea fericită şi arătarea slavei marelui Dumnezeu şi Mântuitor al nostru, Isus 
Cristos” (Tit 2,13), “care va schimba trupul smereniei noastre făcându-l asemenea cu 
trupul gloriei sale” (Fil 3,21) şi care va veni “ca să fie preamărit în sfinţii săi şi să se 
arate minunat în toţi cei care au crezut” (2Tes 1,10). 

Comuniunea dintre Biserica din cer şi cea peregrină 

49. Până când Domnul va veni în mărirea sa şi toţi îngerii împreună cu el (cf. Mt 
25,31) şi, moartea fiind nimicită, toate îi vor fi supuse (cf. 1Cor 15,26-27), unii dintre 
ucenicii lui sunt călători pe pământ, în vreme ce alţii, trecuţi din această viaţă, se află 
în purificare, iar alţii sunt în glorie, contemplând “limpede pe Dumnezeu însuşi, unul 
întreit, aşa cum este”[147]. Cu toţii, însă, deşi în grade şi în feluri diferite, suntem 
uniţi în aceeaşi dragoste faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele şi cântăm 
Dumnezeului nostru aceeaşi cântare de slavă. Într-adevăr, toţi care sunt ai lui 
Cristos, având Duhul lui, formează o singură Biserică şi sunt uniţi între ei în Cristos 
(cf. Ef 4,16). Unirea dintre cei aflaţi pe cale şi fraţii care au adormit în pacea lui 
Cristos nu se întrerupe în nici un fel, ci, dimpotrivă, după credinţa statornică a 
Bisericii, este întărită prin comunicarea bunurilor spirituale[148]. Datorită unirii lor mai 
intime cu Cristos, cei din cer întăresc întreaga Biserică în sfinţenie, înnobilează cultul 
pe care ea îl aduce lui Dumnezeu aici pe pământ şi contribuie în multe feluri la 
propăşirea ei tot mai intensă (cf. 1Cor 12,12-27)[149]. Căci primiţi în patrie şi stând 
înaintea Domnului (cf. 2Cor 5,8), aceştia nu încetează să mijlocească pentru noi la 
Tatăl prin Cristos, cu Cristos şi în Cristos[150], oferindu-i meritele pe care le-au 
dobândit pe pământ prin unicul mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, Cristos Isus (cf. 
1Tim 2,5), slujind Domnului în toate şi împlinind în trupul lor cele ce lipsesc patimii lui 
Cristos pentru trupul lui care este Biserica (cf. Col 1,24)[151]. Aşadar, slăbiciunea 
noastră este mult ajutată de grija lor frăţească. 

50. Conştientă de această comuniune a întregului trup mistic al lui Isus Cristos, 
Biserica celor aflaţi pe cale, încă din primele timpuri ale religiei creştine, a venerat cu 
mare pietate amintirea celor răposaţi[152] şi, “pentru că sfânt şi mântuitor este 
gândul de a se ruga pentru răposaţi ca să fie dezlegaţi de păcatele lor” (2Mac 12,46), 
a oferit şi jertfe pentru ei. Biserica a crezut întotdeauna că apostolii şi martirii lui 
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Cristos, care, prin vărsarea sângelui, au dat mărturie supremă de credinţă şi iubire, 
sunt mai strâns uniţi cu noi în Cristos; i-a venerat cu o evlavie deosebită, alături de 
preacurata Fecioară Maria şi de sfinţii îngeri[153] şi a implorat cu pietate ajutorul 
mijlocirii lor. Acestora le-au fost adăugaţi în scurt timp şi alţii care au imitat mai 
îndeaproape fecioria şi sărăcia lui Cristos[154], şi, în sfârşit, ceilalţi pe care 
practicarea strălucită a virtuţilor creştine[155] şi carismele divine îi făceau vrednici să 
fie cinstiţi şi imitaţi de credincioşi[156]. 

Într-adevăr, privind viaţa acelora care l-au urmat cu fidelitate pe Cristos, suntem 
îndemnaţi de un motiv în plus să tindem spre cetatea viitoare (cf. Evr 13,14; 11,10) şi 
în acelaşi timp învăţăm calea cea mai sigură pe care, în această lume schimbătoare, 
vom putea ajunge, după starea şi condiţia fiecăruia, la unirea desăvârşită cu Cristos, 
la sfinţenie[157]. În viaţa acelora care, deşi părtaşi ai firii noastre omeneşti, sunt 
transformaţi mai desăvârşit după chipul lui Cristos (cf. 2Cor 3,18), Dumnezeu îşi 
arată pregnant oamenilor prezenţa şi chipul. În ei ne vorbeşte el însuşi şi ne arată 
semnul împărăţiei sale[158] spre care, având în faţa noastră un asemenea nor de 
martori (cf. Evr 12,1) şi o asemenea afirmare a adevărului evangheliei, suntem atraşi 
cu putere. 

Însă noi nu cinstim amintirea sfinţilor numai pentru pilda pe care ne-o dau, ci, mai 
mult încă, pentru ca unitatea întregii Biserici în Duhul Sfânt să se întărească prin 
exercitarea iubirii frăţeşti (cf. Ef 4,1-6). Căci, după cum comuniunea creştină între cei 
aflaţi încă pe cale ne apropie de Cristos, tot astfel comuniunea cu sfinţii ne uneşte cu 
Cristos, de la care, ca de la izvorul şi capul său, izvorăşte orice har şi însăşi viaţa 
poporului lui Dumnezeu[159]. Se cade, aşadar, în cel mai înalt grad să-i iubim pe 
aceşti prieteni şi împreună moştenitori ai lui Isus Cristos, fraţii şi aleşii noştri 
binefăcători, să-i mulţumim cum se cuvine lui Dumnezeu pentru ei[160], “să-i 
chemăm în rugăciune stăruitoare şi să recurgem la ajutorul lor puternic pentru a 
dobândi binefacerile lui Dumnezeu prin Fiul lui, Isus Cristos, Domnul nostru, care 
este singurul nostru Răscumpărător şi Mântuitor”[161]. Într-adevăr, orice mărturie 
autentică de iubire pe care o aducem sfinţilor, tinde şi ajunge, prin însăşi natura ei, la 
Cristos, care este “cununa tuturor sfinţilor”[162] şi prin el la Dumnezeu, care este 
minunat în sfinţii săi şi în ei este preamărit[163]. 

Însă unirea noastră cu Biserica din ceruri se realizează în modul cel mai înalt atunci 
când – mai ales în liturgia sacră în care puterea Duhului Sfânt acţionează asupra 
noastră prin semnele sacramentale – cântăm într-un glas laudele maiestăţii 
divine[164] şi toţi din orice neam, limbă şi popor, răscumpăraţi prin sângele lui Cristos 
(cf. Ap 5,9) şi adunaţi într-o unică Biserică, preamărim cu aceeaşi cântare de laudă 
pe Dumnezeu unul întreit. Aşadar, celebrând jertfa euharistică, ne alăturăm în cel 
mai înalt grad cultului adus de Biserica cerească împărtăşindu-ne din el şi amintind şi 
cinstind înainte de toate pe preasfânta Fecioară Maria precum şi pe sfântul Iosif, pe 
sfinţii apostoli şi martiri şi pe toţi sfinţii[165]. 

Directive pastorale 

51. Conciliul primeşte cu mare pietate venerabila credinţă a înaintaşilor noştri despre 
comuniunea noastră de viaţă cu fraţii aflaţi în mărirea cerească sau cu aceia care, 
după moarte, se mai află încă în purificare; el reafirmă decretele celui de-al doilea 
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conciliu din Niceea[166], ale conciliului din Florenţa[167] şi ale conciliului 
Tridentin[168]. În acelaşi timp, în grija sa pastorală el îndeamnă pe toţi cei 
competenţi să se străduiască să îndepărteze sau să corecteze abuzurile, excesele 
sau lipsurile apărute eventual pe alocuri şi să restabilească totul spre lauda mai 
deplină a lui Cristos şi a lui Dumnezeu. Să-i înveţe, aşadar, pe credincioşi că un cult 
autentic al sfinţilor constă nu atât în mulţimea actelor exterioare, cât mai degrabă în 
intensitatea iubirii noastre active prin care, spre mai marele bine al nostru şi al 
Bisericii, căutăm “în viaţa sfinţilor – un exemplu, în comuniunea cu ei – o împărtăşire 
şi în mijlocirea lor – un ajutor”[169]. Pe de altă parte, să-i înveţe pe credincioşi că 
relaţia noastră cu sfinţii, cu condiţia să fie concepută într-o lumină mai deplină a 
credinţei, nu micşorează în nici un fel cultul de adorare adus lui Dumnezeu Tatăl prin 
Cristos în Duhul Sfânt, ci dimpotrivă îl îmbogăţeşte[170]. 

Căci noi toţi cei care suntem fii ai lui Dumnezeu şi alcătuim o singură familie în 
Cristos (cf. Evr 3,6), atâta vreme cât comunicăm între noi în dragostea reciprocă şi în 
lauda unică a Preasfintei Treimi, corespundem la vocaţia intimă a Bisericii şi 
participăm, pregustând-o, la liturgia gloriei desăvârşite[171]. Iar când se va arăta 
Cristos şi va fi învierea glorioasă a morţilor, strălucirea lui Dumnezeu va lumina 
cetatea cerească şi făclia ei va fi Mielul (cf. Ap 21, 23). Atunci întreaga Biserică a 
sfinţilor, în fericirea supremă a iubirii, va adora pe Dumnezeu şi “pe Mielul care a fost 
jertfit” (Ap 5,12), strigând într-un glas: “Celui care şade pe tron şi Mielului să fie 
binecuvântarea şi cinstea şi slava şi puterea în vecii vecilor!” (Ap 5,13). 

Capitolul VIII 

SFÂNTA FECIOARĂ MARIA, NĂSCĂTOAREA DE DUMNEZEU, ÎN 
MISTERUL Lui CRISTOS ŞI AL BISERICII 

I. INTRODUCERE 

Sfânta Fecioară în misterul lui Cristos 

52. Dumnezeu cel preabun şi preaînţelept, voind să înfăptuiască răscumpărarea 
lumii, “la plinirea timpului a trimis pe Fiul său născut din femeie… ca să primim 
înfierea” (Gal 4,4-5). Acesta, “pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, s-a 
coborât din ceruri şi s-a întrupat de la Duhul Sfânt din Maria Fecioara”[172]. Acest 
mister divin al mântuirii ne este revelat şi se continuă în Biserică, pe care Domnul a 
constituit-o ca trupul său şi în care credincioşii, unindu-se cu Cristos, capul lor, şi 
trăind în comuniune cu toţi sfinţii lui, trebuie să cinstească amintirea “înainte de toate 
a slăvitei pururea Fecioare Maria, Născătoarea Dumnezeului şi Domnului nostru Isus 
Cristos”[173]. 

Sfânta Fecioară şi Biserica 

53. Într-adevăr, Fecioara Maria, care la vestirea îngerului a primit în inima şi în trupul 
ei pe Cuvântul lui Dumnezeu şi a adus lumii viaţa, e recunoscută şi cinstită ca 
adevărata Mamă a lui Dumnezeu şi a Mântuitorului. Răscumpărată în mod atât de 
sublim în vederea meritelor Fiului ei şi unită strâns şi indisolubil cu el, este înzestrată 
cu suprema menire şi demnitate de a fi Născătoarea Fiului lui Dumnezeu şi de aceea 
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fiica predilectă a Tatălui şi templul Duhului Sfânt, întrecând cu mult pe toate celelalte 
făpturi din cer şi de pe pământ, prin acest har cu totul deosebit. În acelaşi timp însă, 
fiind din sămânţa lui Adam, ea este unită cu toţi oamenii care au nevoie de mântuire, 
ba mai mult, este “într-adevăr Mamă a mădularelor (lui Cristos)… pentru că ea a 
cooperat prin iubire la naşterea în Biserică a credincioşilor, care sunt mădularele 
acestui Cap”[174]. De aceea, ea este cinstită şi ca membru supraeminent şi cu totul 
deosebit al Bisericii, chipul şi exemplul ei desăvârşit în credinţă şi dragoste, iar 
Biserica Catolică, ascultând de Duhul Sfânt, o venerează cu afecţiunea pietăţii filiale 
ca pe o mamă preaiubitoare. 

Intenţia Conciliului 

54. De aceea, sfântul Conciliu, expunând învăţătura despre Biserică, în care divinul 
Răscumpărător înfăptuieşte mântuirea, vrea să pună cu grijă în lumină atât rolul 
sfintei Fecioare în misterul Cuvântului întrupat şi al trupului mistic, cât şi îndatoririle 
oamenilor răscumpăraţi faţă de Născătoarea de Dumnezeu, Maica lui Cristos şi 
mama oamenilor, mai ales a credincioşilor, însă fără a intenţiona să propună o 
învăţătură completă despre Maria sau să decidă în probleme pe care munca 
teologilor încă nu le-a elucidat complet. Rămân, aşadar, în drepturile lor părerile liber 
expuse în şcolile catolice de teologie cu privire la aceea care deţine în sfânta 
Biserică locul cel mai de seamă după Cristos şi este, în acelaşi timp, cea mai 
apropiată de noi[175]. 

II. ROLUL SFINTEI FECIOARE ÎN ECONOMIA MÂNTUIRII 

Mama lui Mesia în Vechiul Testament 

55. Sfintele Scripturi ale Vechiului şi Noului Testament şi tradiţia venerabilă arată cu 
o limpezime crescândă rolul Mamei Mântuitorului în economia mântuirii şi ne-o pun, 
într-un fel, în faţa ochilor. Cărţile Vechiului Testament descriu istoria mântuirii, istorie 
în care venirea lui Cristos în lume este îndelung pregătită. Aceste documente din 
primele timpuri, aşa cum sunt citite în Biserică şi înţelese în lumina revelaţiei depline 
care avea să urmeze, pun, treptat, tot mai clar în lumină chipul unei femei: Mama 
Răscumpărătorului. În această lumină, ea este deja schiţată profetic în făgăduinţa 
făcută protopărinţilor noştri căzuţi în păcat, făgăduinţă privind biruinţa asupra şarpelui 
(cf. Gen 3,15). De asemenea, ea este Fecioara care va zămisli şi va naşte un fiu 
care va fi numit Emanuel (cf. Is 7,14; cf. Mih 5, 2-3; Mt 1,22-23). Ea se află în fruntea 
celor smeriţi şi săraci ai Domnului, care speră cu încredere de la el mântuirea şi o 
primesc. În sfârşit, cu ea, fiica strălucită a Sionului, după îndelunga aşteptare a 
făgăduinţei, se împlinesc timpurile şi se instaurează noua economie atunci când Fiul 
lui Dumnezeu şi-a luat din ea firea omenească pentru ca prin misterele trupului său 
să-l elibereze pe om din păcat. 

Maria la Bunavestire 

56. Părintele îndurărilor a voit ca întruparea să fie precedată de consimţământul celei 
predestinate să fie mamă, pentru ca astfel, după cum o femeie a contribuit la venirea 
morţii, tot o femeie să contribuie la dăruirea vieţii. Acest lucru este valabil într-un mod 
cu totul deosebit pentru Mama lui Isus, care a revărsat asupra lumii însăşi Viaţa ce 
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reînnoieşte toate şi a fost înzestrată de Dumnezeu cu daruri vrednice de o asemenea 
menire. Nu este deci de mirare dacă sfinţii părinţi pe Născătoarea de Dumnezeu 
obişnuiesc să o numească cea preasfântă şi neatinsă de vreo prihană a păcatului, 
cea plăsmuită de Duhul Sfânt ca o făptură nouă[176]. Împodobită încă din prima clipă 
a zămislirii sale cu strălucirea unei sfinţenii unice, Fecioara din Nazaret este, din 
porunca lui Dumnezeu, salutată de îngerul vestitor ca “plină de har” (cf. Lc 1,28), iar 
ea răspunde solului ceresc: “Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău” (Lc 
1,38). Astfel Maria, fiica lui Adam, consimţind la cuvântul divin, a devenit Mama lui 
Isus şi, îmbrăţişând din toată inima, fără a fi împiedicată de vreun păcat, voinţa 
mântuitoare a lui Dumnezeu, s-a oferit total pe sine, ca slujitoare a Domnului, 
persoanei şi lucrării Fiului său, punându-se în slujba misterului răscumpărării, în 
dependenţă de Cristos şi împreună cu el, prin harul Dumnezeului atotputernic. Pe 
bună dreptate, aşadar, sfinţii părinţi consideră că Maria nu a fost numai un 
instrument pasiv în mâna lui Dumnezeu, ci a cooperat la mântuirea omului în 
libertatea credinţei şi a ascultării. Într-adevăr, ea, după cum spune sfântul Irineu, 
“prin ascultare a devenit cauză de mântuire pentru sine şi pentru întreg neamul 
omenesc”[177]. De aceea multor părinţi din vechime le place să afirme în 
propovăduirea lor că “nodul neascultării Evei a fost desfăcut prin ascultarea Mariei; 
ceea ce a legat fecioara Eva prin necredinţă a dezlegat Fecioara Maria prin 
credinţă”[178] şi, făcând o comparaţie cu Eva, o numesc pe Maria “Mama celor 
vii”[179] şi afirmă foarte adesea: “Moartea a venit prin Eva, iar viaţa prin Maria”[180]. 

Sfânta Fecioară şi copilăria lui Isus 

57. Această unire a Mamei cu Fiul în opera răscumpărării se manifestă din clipa 
zămislirii feciorelnice a lui Cristos şi până la moartea lui; mai întâi, când Maria, 
ridicându-se şi pornind în grabă spre Elisabeta, este proclamată de aceasta fericită 
pentru credinţa ei în mântuirea făgăduită, iar Înaintemergătorul a tresăltat în sânul 
mamei sale (cf. Lc 1, 41-45); se manifestă, apoi, la naştere, atunci când Născătoarea 
de Dumnezeu le-a arătat, plină de bucurie, păstorilor şi magilor pe Fiul său întâi 
născut, care nu i-a atins fecioria, ci i-a consacrat-o[181]. Iar când l-a înfăţişat 
Domnului în templu, oferind darul săracilor, ea a auzit prevestirea lui Simeon că Fiul 
ei va fi un semn ce va stârni împotrivire şi că o sabie îi va străpunge inima de mamă, 
ca să fie dezvăluite gândurile multor inimi (cf. Lc 2,34-35). Pierzându-l pe copilul Isus 
şi căutându-l cu durere, părinţii l-au găsit în templu, ocupându-se cu cele ale Tatălui 
său; şi n-au înţeles cuvintele Fiului lor. Iar mama lui păstra toate acestea 
cumpănindu-le în inima ei (cf. Lc 2,41-51). 

Sfânta Fecioară şi viaţa publică a lui Isus 

58. În viaţa publică a lui Isus, Mama lui apare în mod semnificativ: încă de la început, 
la nunta din Cana Galileii, îndemnată de compătimire, a determinat prin mijlocirea sa 
începutul minunilor lui Isus-Mesia (cf. In 2,1-11). În timpul propovăduirii lui, a primit 
cuvintele prin care Fiul ei, punând împărăţia mai presus de relaţiile şi legăturile 
trupului şi sângelui, i-a declarat fericiţi pe cei care ascultă şi păzesc cuvântul lui 
Dumnezeu (cf. Mc 3,35; Lc 11,27-28), aşa cum ea făcea cu fidelitate (cf. Lc 2,19. 
51). Astfel şi sfânta Fecioară a înaintat în peregrinarea credinţei şi a păstrat cu 
fidelitate unirea cu Fiul său până la picioarele crucii, unde nu fără un plan divin a stat 
neclintită (cf. In 19,25), a suferit adânc împreună cu Fiul ei unul născut şi s-a unit cu 



Conciliul Vatican al II-lea [constituții, decrete, declarații] 
 

80 

suflet de mamă la jertfa lui, consimţind cu iubire la sacrificarea Victimei născute din 
ea; în sfârşit a fost dată ca mamă ucenicului de către Cristos Isus murind pe cruce, 
prin cuvintele: “Femeie, iată fiul tău” (cf. In 19, 26-27)[182]. 

Sfânta Fecioară după Înălţare 

59. Pentru că Dumnezeu a hotărât să nu manifeste în mod solemn sacramentul 
mântuirii oamenilor înainte de a-l trimite pe Duhul Sfânt făgăduit de Cristos, îi vedem 
pe apostoli înainte de ziua Rusaliilor “stăruind într-un singur cuget în rugăciune 
împreună cu femeile şi cu Maria, Mama lui Isus, şi cu fraţii lui” (Fap 1,14), iar Maria 
implora şi ea în rugăciunile sale darul Duhului Sfânt, care o umbrise la Bunavestire. 
În sfârşit, Fecioara Neprihănită, păstrată neatinsă de orice prihană a păcatului 
strămoşesc[183], la capătul vieţii sale pământeşti a fost ridicată cu trupul şi cu 
sufletul în gloria cerească[184] şi a fost înălţată de Domnul ca regină a universului 
pentru a fi mai pe deplin asemenea Fiului ei, Domnul Domnilor (cf. Ap 19,16) şi 
învingător asupra păcatului şi a morţii[185]. 

III. SFÂNTA FECIOARĂ ŞI BISERICA 

Maria şi Cristos, unicul Mijlocitor 

60. Unul singur este Mijlocitorul nostru, după cum spune Apostolul: “Căci unul este 
Dumnezeu, unul este şi Mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni, omul Cristos-Isus, 
care s-a dat pe sine preţ de răscumpărare pentru toţi” (1 Tim 2,5-6). Rolul de mamă 
al Mariei faţă de oameni nu umbreşte şi nu micşorează în nici un fel această unică 
mijlocire a lui Cristos, ci îi arată puterea. Căci orice influenţă mântuitoare a sfintei 
Fecioare asupra oamenilor nu decurge dintr-o necesitate intrinsecă, ci din bunul plac 
al lui Dumnezeu şi din belşugul meritelor lui Cristos, se întemeiază pe mijlocirea lui, 
depinde în întregime de această mijlocire şi din ea îşi ia toată puterea; mijlocirea 
Mariei nu împiedică în nici un fel unirea directă a credincioşilor cu Cristos, ci o 
înlesneşte. 

61. Sfânta Fecioară, a cărei maternitate divină a fost predestinată din veşnicie, ca şi 
întruparea Cuvântului, după planul providenţei divine a fost, aici pe pământ, Mama 
aleasă a divinului Răscumpărător, însoţitoare de o excepţională generozitate şi 
slujitoare umilă a Domnului. Zămislindu-l pe Cristos, născându-l, hrănindu-l, 
înfăţişându-l Tatălui în templu, suferind împreună cu Fiul său răstignit pe cruce, ea a 
cooperat într-un mod cu totul deosebit la opera Mântuitorului, prin ascultare, credinţă, 
speranţă şi iubire aprinsă, pentru a reda sufletelor viaţa supranaturală. De aceea, ea 
ne este Mamă în ordinea harului. 

62. Această maternitate a Mariei dăinuie neîncetat în economia harului, de la 
consimţământul dat prin credinţă la Bunavestire şi menţinut fără şovăire sub cruce, 
până la încununarea veşnică a tuturor celor aleşi. Într-adevăr, ridicată la cer, ea nu a 
părăsit această misiune mântuitoare, ci prin mijlocirea ei multiformă continuă să ne 
obţină darurile mântuirii veşnice[186]. În iubirea ei maternă, are grijă de fraţii Fiului 
său care sunt încă pe cale şi ameninţaţi de primejdii şi strâmtorări, până ce vor fi duşi 
în patria fericită. De aceea, sfânta Fecioară este invocată în Biserică sub titlurile de 
Apărătoare, de Sprijinitoare, de Ajutătoare, de Mijlocitoare[187]. Acestea sunt 
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înţelese totuşi într-un sens care nu răpeşte şi nu adaugă nimic demnităţii şi 
eficacităţii lui Cristos, unicul Mijlocitor[188]. 

Într-adevăr, nici o făptură nu poate fi vreodată comparată cu Cuvântul întrupat, 
Răscumpărătorul. Însă, după cum la preoţia lui Cristos participă în moduri diferite atât 
preoţii, cât şi poporul credincios, şi după cum bunătatea unică a lui Dumnezeu este 
realmente răspândită în diferite feluri în făpturi, la fel şi unica mijlocire a 
Răscumpărătorului nu exclude, ci suscită în făpturi o cooperare variată, ce provine 
de la unicul Izvor. Acest rol subordonat al Mariei, Biserica nu pregetă să-l 
mărturisească, îl experimentează necontenit şi îl recomandă inimii credincioşilor 
pentru ca, sprijiniţi de această ocrotire maternă, să se ataşeze mai strâns de 
Mijlocitorul şi Mântuitorul lor. 

Maria, modelul Bisericii 

63. Prin darul şi menirea maternităţii divine, prin care este unită cu Fiul ei, 
Răscumpărătorul, şi prin harurile şi funcţiile ei deosebite, sfânta Fecioară este strâns 
unită şi cu Biserica: Născătoarea de Dumnezeu este prototipul Bisericii, aşa cum 
afirma deja sfântul Ambroziu, şi anume în ordinea credinţei, iubirii şi unirii perfecte cu 
Cristos[189]. Într-adevăr, în misterul Bisericii, numită şi ea pe drept cuvânt Mamă şi 
Fecioară, sfânta Fecioară Maria este cea dintâi, oferind în mod neasemuit şi unic 
exemplul de Fecioară şi Mamă[190]. Căci, prin credinţă şi ascultare, ea a născut pe 
pământ pe însuşi Fiul Tatălui, necunoscând bărbat, sub adumbrirea Duhului Sfânt, 
ca o nouă Evă, arătând, nu şarpelui din vechime, ci vestitorului lui Dumnezeu, o 
credinţă nealterată de vreo îndoială. Ea l-a născut pe Fiul pe care Dumnezeu l-a 
rânduit primul născut dintre mulţi fraţi (cf. Rom 8,29), adică dintre credincioşi, la 
naşterea şi creşterea cărora ea conlucrează cu iubire de mamă. 

64. Contemplând sfinţenia tainică a Mariei şi imitându-i iubirea, împlinind cu fidelitate 
voinţa Tatălui, prin primirea cu credinţă a Cuvântului lui Dumnezeu Biserica devine şi 
ea mamă: prin predicare şi botez naşte la o viaţă nouă şi nepieritoare pe fiii zămisliţi 
de la Duhul Sfânt şi născuţi din Dumnezeu. Ea este şi fecioara care păzeşte neatinsă 
şi curată credinţa faţă de Mirele ei şi, imitând-o pe Maica Domnului său, prin puterea 
Duhului Sfânt, păstrează în mod feciorelnic credinţa neatinsă, speranţa tare, iubirea 
sinceră[191]. 

65. În timp ce Biserica îşi atinge în preacurata Fecioară desăvârşirea care o face să 
fie fără pată şi zbârcitură (cf. Ef 5,27), credincioşii se străduiesc încă să crească în 
sfinţenie învingând păcatul; de aceea, ei îşi ridică ochii spre Maria, care străluceşte 
ca model de virtuţi în faţa întregii comunităţi a celor aleşi. Biserica, gândindu-se la ea 
cu pietate şi contemplând-o în lumina Cuvântului făcut om, pătrunde mai adânc, cu 
veneraţie, în sublimul mister al întrupării şi devine tot mai asemenea cu Mirele său. 
Într-adevăr Maria, intrată intim în istoria mântuirii, uneşte într-un fel în sine şi reflectă 
cele mai înalte date ale credinţei; de aceea, când este predicată şi cinstită, ea 
cheamă pe credincioşi la Fiul său, la jertfa lui şi la iubirea Tatălui. Iar Biserica, 
urmărind slava lui Cristos, devine mai asemănătoare cu prototipul ei sublim, 
înaintând necontenit în credinţă, speranţă şi iubire şi căutând şi urmând voinţa lui 
Dumnezeu în toate. De aceea, chiar şi în lucrarea sa apostolică, Biserica priveşte pe 
bună dreptate spre aceea care l-a născut pe Cristos, zămislit de la Duhul Sfânt şi 



Conciliul Vatican al II-lea [constituții, decrete, declarații] 
 

82 

născut din Fecioară tocmai pentru a se naşte şi a creşte, prin Biserică, şi în inimile 
credincioşilor. Căci Fecioara a fost în viaţa ei exemplu al acelei iubiri materne de care 
trebuie să fie însufleţiţi toţi aceia care, în misiunea apostolică a Bisericii, conlucrează 
la regenerarea oamenilor. 

IV. CULTUL SFINTEI FECIOARE ÎN BISERICĂ 

Natura şi temeiul cultului sfintei Fecioare 

66. Maria, care a fost înălţată prin harul lui Dumnezeu, după Fiul său, deasupra 
tuturor îngerilor şi oamenilor pentru că este Mama preasfântă a lui Dumnezeu şi a 
luat parte la misterele lui Cristos, este pe bună dreptate cinstită de Biserică printr-un 
cult deosebit. Din cele mai vechi timpuri sfânta Fecioară e venerată sub titlul de 
“Născătoare de Dumnezeu”, sub a cărei ocrotire credincioşii aleargă rugându-se, în 
toate primejdiile şi nevoile[192]. Mai ales începând cu conciliul din Efes, cultul 
poporului lui Dumnezeu faţă de Maria s-a dezvoltat minunat în veneraţie şi iubire, în 
invocare şi imitare, după cuvintele ei profetice: “Mă vor ferici toate neamurile, căci mi-
a făcut lucruri mari Cel atotputernic” (Lc 1,48). Acest cult, în felul în care a existat 
întotdeauna în Biserică, deşi este cu totul aparte, diferă în mod esenţial de cultul de 
adoraţie care i se aduce Cuvântului întrupat, deopotrivă ca şi Tatălui şi Duhului Sfânt, 
şi îl favorizează în cel mai înalt grad. Diferitele forme de pietate faţă de Născătoarea 
de Dumnezeu, pe care Biserica le-a aprobat în limitele învăţăturii sănătoase şi 
adevărate, în funcţie de împrejurările de timp şi de loc şi după firea şi mentalitatea 
credincioşilor, au drept rezultat ca, prin cinstirea Mamei, Fiul, pentru care toate 
trăiesc (cf. Col 1,15-16) şi în care Tatălui veşnic “i-a plăcut să sălăşluiască toată 
plinătatea” (Col 1,19), să fie cunoscut, iubit, preamărit precum se cuvine, şi poruncile 
lui să fie urmate. 

Norme pastorale 

67. Sfântul Conciliu afirmă în mod expres această doctrină catolică şi în acelaşi timp 
îi îndeamnă pe toţi fiii Bisericii să promoveze cu generozitate cultul, mai ales liturgic, 
faţă de sfânta Fecioară, să preţuiască practicile şi exerciţiile de pietate faţă de ea, 
recomandate de magisteriu de-a lungul veacurilor, şi să respecte cu sfinţenie cele 
hotărâte în trecut cu privire la cultul icoanelor lui Cristos, ale sfintei Fecioare şi ale 
sfinţilor[193]. El îndeamnă stăruitor şi pe teologi şi pe predicatorii cuvântului divin să 
se ţină departe, cu grijă, de orice falsă exaltare precum şi de orice îngustime a minţii 
în considerarea demnităţii deosebite a Născătoarei de Dumnezeu[194]. Prin studiul 
Sfintei Scripturi, al sfinţilor părinţi şi învăţători şi al liturgiilor Bisericii, studiu efectuat 
sub conducerea magisteriului, ei să ilustreze corect rolul şi privilegiile sfintei Fecioare 
care Îl au în vedere totdeauna pe Cristos, Izvorul unic al adevărului, al sfinţeniei şi al 
evlaviei. Să evite cu grijă, atât în cuvinte cât şi în fapte, tot ce ar putea induce în 
eroare pe fraţii despărţiţi sau pe orice altă persoană, în privinţa adevăratei învăţături 
a Bisericii. La rândul lor, credincioşii să nu uite că adevărata devoţiune nu constă nici 
într-un sentiment steril şi trecător, nici într-o credulitate deşartă, ci ea purcede din 
credinţa adevărată, care ne face să recunoaştem preeminenţa Maicii lui Dumnezeu 
şi ne îndeamnă la iubire filială faţă de Mama noastră şi la imitarea virtuţilor ei. 
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V. MARIA, SEMN DE SPERANŢĂ SIGURĂ ŞI DE MÂNGÂIERE PENTRU 
POPORUL PEREGRIN AL LUI DUMNEZEU 

68. Mama lui Isus, după cum în ceruri, glorificată deja cu trupul şi sufletul, este chipul 
şi pârga Bisericii care va ajunge la plinătate în veacul ce va să vină, tot astfel, aici pe 
pământ, străluceşte ca un semn de speranţă sigură şi de mângâiere pentru poporul 
peregrin al lui Dumnezeu, până când va veni ziua Domnului (cf. 2Pt 3,10). 

69. Este o mare bucurie şi mângâiere pentru acest sfânt Conciliu că nu lipsesc, nici 
printre fraţii despărţiţi, oameni care aduc cinstea cuvenită Maicii Domnului şi a 
Mântuitorului, mai ales la orientali, care se întrec cu elan arzător şi cu suflet devotat 
în a aduce un cult Născătoarei de Dumnezeu pururea Fecioară[195]. Toţi creştinii să 
înalţe rugi stăruitoare către Mama lui Dumnezeu şi Mama oamenilor pentru ca ea, 
care a sprijinit cu rugăciunile sale începuturile Bisericii, şi acum, când este înălţată în 
ceruri peste toţi sfinţii şi îngerii, să mijlocească la Fiul său, în comuniunea tuturor 
sfinţilor, ca toate familiile popoarelor, atât cele împodobite cu numele de creştin cât şi 
cele care nu-l cunosc încă pe Mântuitorul lor, să se unească în mod fericit, cu pace şi 
armonie, într-un singur popor al lui Dumnezeu, spre slava Preasfintei şi nedespărţitei 
Treimi. 

Toate cele stabilite în această constituţie dogmatică şi fiecare în parte au plăcut 
părinţilor conciliari. Iar noi, cu puterea apostolică acordată nouă de Cristos, le 
aprobăm, împreună cu venerabilii părinţi, în Duhul Sfânt, le decretăm şi le stabilim şi 
dispunem ca cele hotărâte astfel în Conciliu să fie promulgate spre slava lui 
Dumnezeu. 

Roma, Sfântul Petru, 21 noiembrie 1964 
Eu, PAUL, Episcop al Bisericii Catolice 
 
(Urmează semnăturile părinţilor) 

Titlul original: CONCILIUL OECUMENICUM VATICANUM II, Constitutio dogmatica 
de Ecclesia Lumen gentium (Sessio V, 21 noiem. 1964): AAS 57 (1965) 5-67. 

NOTIFICĂRI FĂCUTE DE SECRETARIATUL GENERAL AL CONCILIULUI ÎN A 123-A ADUNARE 
GENERALĂ (16 noiembrie 1964) 

S-a pus întrebarea: Care trebuie să fie calificarea teologică a învăţăturii expuse în schema supra 
Bisericii şi supuse la vot? Comisia doctrinală a răspuns la întrebarea referitoare la evaluarea 
amendamentelor (modi) ce privesc capitolul al III-lea al schemei asupra Bisericii după cum urmează: 
“După cum se vede de la sine, textul Conciliului trebuie interpretat întotdeauna după regulile generale 
cunoscute de toţi”. Cu aceeaşi ocazie, comisia doctrinală trimite la Declaraţia sa din 6 martie 1964, al 
cărui text îl transcriem aici: 

Conform cu uzanţa conciliilor şi cu scopul pastoral al prezentului Conciliu, această sfântă adunare 
defineşte ca obligatoriu pentru Biserică, în materie de credinţă sau de morală, numai ceea ce a 
declarat ca atare în mod explicit. Celelalte lucruri pe care le propune sfânta adunare, ca învăţătură a 
magisteriului suprem al Bisericii trebuie să fie primite şi îmbrăţişate de toţi creştinii şi de fiecare dintre 
ei conform cu intenţia acestei sfinte adunări, intenţie care se face cunoscută fie prin subiectul tratat, fie 
din modul de exprimare, conform cu normele interpretării teologice. Din însărcinarea autorităţii 
superioare este comunicat apoi părinţilor o notă explicativă prealabilă la amendamentele privitoare la 
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capitolul al III-lea al schemei asupra Bisericii; în conformitate cu intenţia şi cu decizia acestei note 
trebuie să fie explicată şi înţeleasă învăţătura expusă în respectivul capitol al III-lea. 

NOTĂ EXPLICATIVĂ PREALABILĂ 

Comisia a hotărât ca examinarea amendamentelor să fieprecedată de următoarele observaţii 
generale: 

1. “Colegiu” nu se înţelege în sens “strict juridic”, adică referitor la un grup de egali care şi-au delegat 
puterea celui care îi prezidează, ci referitor la un grup stabil, ale cărui structură şi autoritate trebuie 
deduse din Revelaţie. De aceea, în răspunsul la amendamentul 12, se spune în mod explicit despre 
cei doisprezece că Domnul i-a constituit “în modul unui colegiu sau «grup» (coetus) stabil”. Cf. şi 
modul 53, c. Din acelaşi motiv, pentru colegiul episcopilor se folosesc frecvent şi cuvintele ordin (ordo) 
sau corp (corpus).Paralelismul dintre Petru şi ceilalţi apostoli, pe de o parte, şi supremul pontif şi 
episcopii, pe de altă parte, nu implică transmiterea puterii extraordinare a apostolilor urmaşilor lor şi 
nici, după cum e evident, “o egalitate” (aequalitatem) între capul şi membrii colegiului, ci numai o 
“proporţionalitate” (proportionalitatem) între prima relaţie (Petru – apostoli) şi cea de-a doua (papa – 
episcopi). De aceea, comisia a decis să scrie la nr. 22 nu eadem ratione, “în acelaşi mod”, ci pari 
ratione, “în mod asemănător”. Cf. amendamentul 57. 

2. Cineva devine “membru al colegiului” în virtutea consacrării episcopale şi prin comuniunea ierarhică 
cu capul colegiului şi cu membrii lui. Cf. nr.22 §1, la sfârşit. 

Prin consacrare este conferită o participare “ontologică” la “funcţiile” sacre, aşa cum se constată în 
mod indubitabil din tradiţie, chiar şi din cea liturgică. Dinadins se foloseşte cuvântul manus şi nu 
potestas, pentru că aceasta din urmă ar putea fi înţeleasă ca o putere ad actum expedita, “exercitabilă 
în mod liber”. Dar pentru a avea o astfel de putere liberă, trebuie să se adauge “determinarea 
canonică sau juridică” (iuridica determinatio) din partea autorităţii ierarhice. Iar această determinare a 
puterii poate consta în conferirea unei funcţii anume sau în atribuirea de supuşi şi este conferită 
conform “normelor” aprobate de autoritatea supremă. O astfel de normă ulterioară este cerută de 
natura lucrului (ex natura rei), fiind vorba de funcţii care trebuie exercitate de “mai mulţi subiecţi” care 
cooperează în mod ierarhic, din voinţa lui Cristos. Este evident că această “comuniune” a fost 
aplicată, în viaţa Bisericii, în funcţie de timpuri şi împrejurări, mai înainte de a fi codificată “în drept”. 

De aceea, se spune în mod expres că este cerută comuniunea “ierarhică” cu capul Bisericii şi cu 
membrii. “Comuniune” este un concept care s-a bucurat de mare cinste în Biserica antică (şi se 
bucură şi astăzi, mai ales în Orient). Prin ea nu se înţelege un “sentiment” vag, ci o “realitate organică” 
care pretinde o formă juridică şi este, în acelaşi timp, însufleţită de iubire. De aceea, comisia, cu un 
consens cvasi-unanim, a stabilit să se scrie “în comuniune ierarhică“, cf. amendamentul 40, ceea ce 
se spune despre missio canonica, la nr.24. 

Documentele recenţilor pontifi romani privitoare la jurisdicţia episcopilor trebuie interpretate cu referire 
la această necesară determinare a puterilor. 

3. Despre colegiu, care nu poate exista fără cap, se spune că este şi el “subiectul supremei şi deplinei 
puteri asupra întregii Biserici”. Acest lucru trebuie admis în mod necesar, pentru a nu pune sub 
semnul întrebării plinătatea puterii pontifului roman. Într-adevăr, colegiul presupune, în mod necesar şi 
întotdeauna, şi capul său, “care, în colegiu, îşi păstrează integral funcţia de vicar al lui Cristos şi de 
păstor al Bisericii universale”. Cu alte cuvinte, distincţia nu este între pontiful roman şi episcopii luaţi în 
mod colectiv, ci între pontiful roman, luat separat, şi pontiful roman împreună cu episcopii. Dar pentru 
că pontiful suprem este “capul” colegiului, el poate face singur anumite acte care nu sunt în nici un fel 
de competenţa episcopilor, cum ar fi de a convoca şi de a conduce colegiul, de a aproba normele de 
acţiune etc. Cf. amendamentul 81. E de competenţa judecăţii supremului pontif, căruia îi este 
încredinţată grija pentru toată turma lui Cristos, ca, după necesităţile Bisericii, care variează în cursul 
veacurilor, să determine modul în care această grijă trebui exercitată, fie personal, fie colegial. În 
orânduirea, promovarea şi aprobarea exercitării colegiale, pontiful roman procedează după judecata 
proprie, având în vedere binele Bisericii. 
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4. Supremul pontif, ca păstor suprem al Bisericii, îşi poate exercita, după plac, puterea în orice timp, 
aşa cum i-o cere misiunea sa. Colegiul însă, deşi există întotdeauna, nu acţionează în mod 
permanent în mod “strict colegial”, lucru care se vede din tradiţia Bisericii. Cu alte cuvinte, el nu este 
tot timpul in actu pleno (“în act deplin”), ci acţionează în mod strict colegial doar din timp în timp şi “cu 
consimţământul capului”. Se spune “cu consimţământul capului”, ca acest lucru să nu fie înţeles ca o 
“dependenţă faţă de un străin”; termenul de “consimţământ” presupune, dimpotrivă, “comuniunea” 
dintre cap şi membre şi implică necesitatea “actului”, care este în mod propriu de competenţa capului. 
Lucrul este afirmat în mod explicit la nr.22 §2 şi explicat acolo, la sfârşit. Formula negativă nonnisi 
cuprinde toate cazurile, de unde este evident că “normele” aprobate de autoritatea supremă trebuie să 
fie întotdeauna observate. Cf. amendamentul 84. 

Este evident pretutindeni că este vorba de “unirea” episcopilor “cu capul lor” şi niciodată de o acţiune 
a episcopilor “independent” de papa. În acest caz din urmă, lipsind acţiunea capului, episcopii nu pot 
acţiona în calitate de colegiu, aşa cum rezultă din noţiunea de “colegiu”. Această comuniune ierarhică 
a tuturor episcopilor cu supremul pontif este, cu siguranţă, un dat important al tradiţiei. 

N.B. Fără comuniunea ierarhică, funcţia sacramentală ontologică, ce trebuie deosebită de aspectul 
canonico-juridic, “nu poate” fi exercitată. Comisia a decis că nu trebuie să intre în probleme de 
“liceitate” şi “validitate”, care sunt lăsate la dezbaterea teologilor, mai ales în ce priveşte puterea care 
se exercită de facto la orientalii despărţiţi şi asupra explicaţiei căreia există păreri diferite. 

+ Pericle Felici 
Arhiepiscop tit. de Samosata 
Secretar general al Conciliului 
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Publicat la 27 octombrie 2001 în categoria Conciliul Vatican II. 

 

PAUL, EPISCOP,  
SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU,  

ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU  
SPRE AMINTIRE PERPETUĂ  

21 noiembrie 1964 

 

I. Introducere  

1. Biserica Catolică preţuieşte foarte mult instituţiile, riturile liturgice, tradiţiile 
bisericeşti şi disciplina vieţii creştine din BISERICILE ORIENTALE. Căci în aceste 
Biserici, ilustre prin vechimea lor venerabilă, străluceşte tradiţia[1] care vine de la 
apostoli prin sfinţii părinţi şi care constituie o parte a patrimoniului revelat de 
Dumnezeu şi indivizibil al Bisericii universale. Aşadar, în grija sa pentru Bisericile 
orientale, care sunt mărturii vii ale acestei tradiţii, acest sfânt conciliu ecumenic 
doreşte ca ele să înflorească şi să-şi împlinească misiunea ce le revine, cu o 
reînnoită vigoare apostolică; de aceea, pe lângă cele referitoare la Biserica 
universală, a hotărât să stabilească anumite puncte cu privire la ele, lăsându-le pe 
celelalte la aprecierea sinoadelor orientale şi a Scaunului Apostolic.  

II. Despre Bisericile particulare sau rituri  

Unitate şi varietate în Biserică  

2. Biserica sfântă şi catolică, trupul mistic al lui Cristos, este alcătuită din credincioşi 
uniţi organic în Duhul Sfânt prin aceeaşi credinţă, aceleaşi sacramente şi aceeaşi 
conducere şi care, unindu-se în diferite comunităţi a căror coeziune e asigurată de 
ierarhie, formează Biserici particulare sau rituri. Între ele există o admirabilă 
comuniune astfel încât varietatea din Biserică nu dăunează unităţii ci, mai degrabă, o 
manifestă; într-adevăr Biserica Catolică voieşte ca tradiţiile fiecărei Biserici 
particulare sau rit să fie păstrate în integritatea lor şi în acelaşi timp vrea să-şi 
adapteze modul de viaţă la diferitele necesităţi de timp şi de loc[2].  

Diversele rituri sunt egale în demnitate  

3. Aceste Biserici particulare, atât din Orient cât şi din Occident, deşi diferă parţial 
între ele prin aşa numitele rituri, şi anume în privinţa liturgiei, a disciplinei bisericeşti 
şi a patrimoniului spiritual, sunt supuse în egală măsură cârmuirii pastorale a 
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pontifului roman, care, prin hotărâre divină, este urmaşul sfântului Petru în primatul 
asupra Bisericii universale. De aceea, ele se bucură de o demnitate egală, astfel 
încât nici una dintre ele nu se află deasupra celorlalte în privinţa ritului, se bucură de 
aceleaşi drepturi şi sunt supuse aceloraşi obligaţii, chiar referitor la vestirea 
evangheliei în lumea întreagă (cf. Mc 16,15), sub conducerea pontifului roman.  

Relaţiile între Biserici  

4. Aşadar, să se aibă în vedere pretutindeni ocrotirea şi dezvoltarea tuturor Bisericilor 
particulare şi de aceea să se constituie parohii şi ierarhie proprie acolo unde binele 
spiritual al credincioşilor o cere. Ierarhiile diferitelor Biserici particulare care îşi 
exercită jurisdicţia asupra aceluiaşi teritoriu să se îngrijească, prin schimb de păreri 
în întâlniri periodice, să promoveze unitatea de acţiune şi să ajute cu forţe unite 
operele comune pentru a favoriza mai bine cauza religiei şi pentru a apăra mai 
eficient disciplina clerului[3].  

Toţi clericii şi candidaţii la ordinele sacre să fie bine instruiţi asupra riturilor şi mai ales 
asupra normelor practice în problemele inter-rituale; chiar şi laicii să fie instruiţi în 
cadrul catehezei despre rituri şi normele lor. În sfârşit, toţi catolicii şi fiecare în parte, 
precum şi creştinii din orice Biserică sau comunitate necatolică ce ajung la plinătatea 
comuniunii catolice, să-şi păstreze pretutindeni ritul propriu, să-l cultive şi, după 
puteri, să-l practice în măsura posibilităţilor[4], rămânând neatins dreptul de a 
recurge, în cazuri particulare ce privesc persoane, comunităţi sau regiuni, la Scaunul 
Apostolic, care, în calitatea sa de arbitru suprem al relaţiilor dintre Biserici, va rezolva 
în funcţie de necesităţi în spirit ecumenic, direct sau prin intermediul altor autorităţi 
dând norme, decrete sau rescripte corespunzătoare.  

III. Păstrarea patrimoniului spiritual al Bisericilor orientale  

5. Istoria, tradiţiile şi nenumărate instituţii bisericeşti dau strălucită mărturie despre 
meritele deosebite ale Bisericilor orientale în Biserica universală[5]. De aceea, 
Conciliul înconjoară acest patrimoniu bisericesc şi spiritual cu stima cuvenită şi cu 
îndreptăţită laudă; mai mult, îl consideră cu tărie ca patrimoniu al Bisericii universale 
a lui Cristos. El declară, aşadar, în mod solemn că Bisericile din Orient ca şi cele din 
Occident au dreptul şi datoria de a se conduce după propriile discipline particulare de 
vreme ce acestea se ilustrează prin venerabila lor antichitate, sunt mai conforme cu 
obiceiurile credincioşilor lor şi par mai capabile să asigure binele sufletelor.  

6. Toţi orientalii să aibă certitudinea că pot şi trebuie să-şi păstreze necontenit riturile 
liturgice legitime şi disciplina şi că nu trebuie introduse schimbări în acestea decât în 
vederea propriului progres organic. Aşadar, toate acestea trebuie păstrate cu cea 
mai mare fidelitate de orientalii înşişi; aceştia trebuie să dobândească o cunoaştere 
din zi în zi mai bună şi o practicare mai desăvârşită a acestor lucruri; iar dacă, din 
motive legate de timpuri sau persoane, le-au abandonat pe nedrept, să se 
străduiască să se întoarcă la tradiţiile strămoşeşti. Aceia care, în virtutea misiunii lor 
sau slujirii lor apostolice, au relaţii frecvente cu Bisericile orientale sau cu credincioşii 
lor să fie instruiţi, în mod corespunzător, pe măsura importanţei îndatoririlor lor, în 
cunoaşterea şi în respectarea ritualului, disciplinei, doctrinei, istoriei şi caracterului 
orientalilor[6]. Se recomandă cu căldură institutelor călugăreşti şi asociaţiilor de rit 
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latin care activează în regiunile orientale sau printre credincioşii orientali ca, pentru o 
mai mare eficacitate a apostolatului, să constituie, în măsura posibilităţilor, case şi 
chiar provincii de rit oriental[7].  

IV. Patriarhii orientali  

7. Din cele mai vechi timpuri este în vigoare în Biserică instituţia patriarhatului, 
recunoscută încă de primele concilii ecumenice[8].  

Sub numele de patriarh oriental se înţelege un episcop care are jurisdicţie asupra 
tuturor episcopilor, inclusiv a mitropoliţilor, asupra clerului şi a poporului din propriul 
teritoriu sau rit, după normele dreptului, şi rămânând neatins primatul pontifului 
roman[9].  

Oriunde este stabilit un ierarh de un rit anume în afara teritoriului patriarhal, el 
rămâne ataşat ierarhiei patriarhatului de acelaşi rit, după normele dreptului.  

8. Patriarhii Bisericilor orientale, chiar dacă unii sunt mai recenţi decât alţii, sunt totuşi 
egali în privinţa demnităţii patriarhale, rămânând neatinsă între ei precedenţa de 
onoare stabilită în mod legitim[10].  

9. După o foarte veche tradiţie a Bisericii, trebuie să se atribuie o cinste deosebită 
patriarhilor Bisericilor orientale, căci fiecare este în fruntea patriarhatului său părinte 
şi cap. De aceea, Conciliul hotărăşte ca drepturile şi privilegiile lor să fie restabilite 
după tradiţiile vechi ale fiecărei Biserici şi după decretele conciliilor ecumenice[11].  

Aceste drepturi şi privilegii sunt acelea care erau în vigoare în vremea unirii dintre 
Orient şi Occident, chiar dacă trebuie adaptate, într-o oarecare măsură, la condiţiile 
actuale.  

Patriarhii cu sinoadele lor constituie instanţa superioară pentru toate problemele 
patriarhatului, inclusiv dreptul de a înfiinţa noi eparhii şi de a numi episcopi de ritul lor 
în limitele teritoriului patriarhal, rămânând intact dreptul inalienabil al pontifului roman 
de a interveni în fiecare caz.  

10. Cele spuse despre patriarhi sunt valabile, după normele dreptului, pentru 
arhiepiscopii majori care se află în fruntea unei întregi Biserici particulare sau rit[12].  

11. Deoarece instituţia patriarhatului este o formă tradiţională de conducere în 
Bisericile orientale, sfântul Conciliu ecumenic doreşte ca, acolo unde este necesar, 
să se înfiinţeze noi patriarhate, a căror întemeiere este rezervată conciliului 
ecumenic sau pontifului roman[13].  

V. Disciplina sacramentelor  

Restabilirea vechii discipline a sacramentelor  



Conciliul Vatican al II-lea [constituții, decrete, declarații] 
 

95 

12. Sfântul Conciliu ecumenic confirmă şi laudă vechea disciplină în vigoare în 
Bisericile orientale în privinţa sacramentelor precum şi practica celebrării şi 
administrării lor şi, dacă e cazul, doreşte să fie restabilită. 

Administrarea Mirului  

13. Disciplina privitoare la cei ce administrează sfântul Mir, în vigoare la orientali din 
cele mai vechi timpuri, să fie pe deplin restabilită. De aceea, preoţii pot conferi acest 
sacrament, folosind crisma binecuvântată de patriarh sau de episcop[14].  

14. Toţi preoţii orientali pot administra în mod valid acest sacrament, fie împreună cu 
Botezul, fie separat, tuturor credincioşilor de orice rit, inclusiv latin, păstrând pentru 
liceitate prescripţiile dreptului atât comun cât şi particular[15]. De asemenea, preoţii 
de rit latin, după facultăţile de care se bucură în privinţa administrării acestui 
sacrament, îl pot administra şi credincioşilor din Bisericile orientale, fără a aduce un 
prejudiciu ritului, păstrând, pentru liceitate, prescripţiile dreptului atât comun cât şi 
particular[16].  

Oficiul liturgic şi Euharistia  

15. Credincioşii sunt obligaţi să participe, în duminici şi sărbători, la liturgia divină sau 
după prescrierile şi obiceiurile ritului propriu, la celebrarea laudelor divine[17]. Pentru 
ca toţi credincioşii să-şi poată îndeplini mai uşor această obligaţie, se stabileşte că 
timpul pentru îndeplinirea acestei porunci durează de la vesperele vigiliei şi până la 
sfârşitul zilei de duminică sau sărbătoare[18]. Se recomandă cu căldură 
credincioşilor ca în aceste zile, sau mai des, chiar în fiecare zi, să primească sfânta 
Euharistie[19].  

Sacramentul Pocăinţei  

16. Dat fiind că viaţa de fiecare zi pune în permanent contact credincioşii diferitelor 
Biserici particulare din aceeaşi regiune sau teritoriu oriental, facultatea preoţilor de 
orice rit de a asculta spovezile, acordată legitim şi fără nici o restricţie de propriii 
ierarhi, se extinde la tot teritoriul autorităţii care a acordat facultatea, precum şi la 
toate locurile şi la credincioşii de orice rit de pe acelaşi teritoriu, în afara cazului în 
care un ierarh al locului a refuzat aceasta în mod expres pentru teritoriile ce aparţin 
ritului său[20].  

Sacramentul Preoţiei  

17. În vederea reintrării în vigoare a vechii discipline a sacramentului Preoţiei în 
Bisericile orientale, Conciliul doreşte să se restabilească instituţia diaconatului 
permanent, acolo unde a căzut în desuetudine[21]. În privinţa subdiaconatului şi a 
ordinelor inferioare, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor acestora, va hotărâ 
autoritatea legislativă a fiecărei Biserici particulare[22].  
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Sacramentul Căsătoriei  

18. Pentru a evita căsătoriile invalide, atunci când catolicii orientali se căsătoresc cu 
necatolici orientali botezaţi, şi pentru a asigura trăinicia şi sfinţenia căsătoriei precum 
şi pacea căminului, sfântul Conciliu hotărăşte că la aceste căsătorii forma canonică a 
celebrării obligă numai pentru liceitate; pentru validitate este suficientă prezenţa unui 
slujitor al altarului, rămânând neatinse celelalte prescripţii ale dreptului[23].  

VI. Cultul divin  

Zilele de sărbătoare  

19. Numai conciliul ecumenic sau Scaunul Apostolic are dreptul, de acum înainte, să 
stabilească, să transfere sau să suprime zilele de sărbătoare comune pentru toate 
Bisericile orientale. Însă, pe lângă Scaunul Apostolic, şi sinoadele patriarhale sau 
arhiepiscopale au dreptul de a stabili, de a transfera sau suprima zilele de sărbătoare 
pentru fiecare Biserică particulară, ţinând totuşi seama de întreaga regiune şi de 
celelalte Biserici particulare[24].  

Sărbătoarea Paştelui  

20. Până se va ajunge la doritul consens între toţi creştinii în privinţa fixării unei zile 
unice în care toţi să celebreze sărbătoarea Paştelui, între timp, pentru a promova 
unitatea dintre creştinii aflaţi în aceeaşi regiune sau naţiune, patriarhii sau autorităţile 
locale bisericeşti supreme au dreptul de a conveni, prin consens unanim şi ascultând 
părerile celor interesaţi, asupra celebrării Paştelui în aceeaşi duminică[25].  

Timpurile sacre  

21. Orice credincios aflat în afara regiunii sau teritoriului propriului rit se poate 
conforma pe deplin, în privinţa legii timpurilor sacre, disciplinei în vigoare în locul în 
care se află. În familiile de rit mixt se poate observa această lege după unul şi acelaşi 
rit[26].  

Oficiul divin  

22. Clericii şi călugării orientali vor celebra după prescripţiile şi tradiţiile disciplinei 
proprii Laudele divine, care din cele mai vechi timpuri s-au bucurat de mare cinste în 
toate Bisericile orientale[27]. De asemenea, credincioşii, urmând exemplul 
strămoşilor lor, să participe cu evlavie, după posibilităţi, la Laudele divine.  

Limba liturgică  

23. Patriarhului împreună cu sinodul său ori autorităţii supreme a fiecărei Biserici 
împreună cu consiliul ierarhilor le revine dreptul de a reglementa folosirea limbilor în 
ceremoniile liturgice precum şi de a aproba traducerile textelor în limba poporului, 
după ce raportează Scaunului Apostolic[28].  
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VII. Relaţiile cu fraţii din Bisericile despărţite  

Îndatoririle Bisericilor orientale catolice faţă de fraţii despărţiţi  

24. Bisericile orientale aflate în comuniune cu Scaunul Apostolic roman au 
îndatorirea deosebită de a promova unitatea tuturor creştinilor, mai ales orientali, 
după principiile Decretului “Despre ecumenism” promulgat de acest sfânt Conciliu, în 
primul rând prin rugăciune, prin exemplul vieţii, prin fidelitatea plină de respect faţă 
de vechile tradiţii orientale, printr-o mai profundă cunoaştere reciprocă, prin 
colaborare şi stimă frăţească faţă de lucruri şi oameni[29].  

25. De la orientalii despărţiţi care, sub impulsul harului Duhului Sfânt, vin la unitatea 
catolică, nu se va cere mai mult decât pretinde simpla profesiune a credinţei catolice. 
Şi deoarece la ei a fost păstrată preoţia validă, clericii orientali care vin la unitatea 
catolică au facultatea de a-şi exercita puterea conferită de ordinele primite, după 
normele stabilite de autoritatea competentă[30].  

Comunicarea în cele sfinte  

26. Comunicarea în cele sfinte care lezează unitatea Bisericii sau implică adeziunea 
formală la eroare sau primejdia de rătăcire în credinţă, de scandal sau de 
indiferentism este oprită de legea divină[31]. Însă practica pastorală arată, privitor la 
fraţii orientali, că pot fi şi trebuie luate în considerare anumite situaţii ale diferitelor 
persoane, în care nu se lezează unitatea Bisericii şi nici nu există primejdii de evitat, 
ci se manifestă în mod presant necesitatea mântuirii şi binele spiritual al sufletelor. 
De aceea, Biserica Catolică, în funcţie de condiţiile de timp, loc şi persoane, a avut 
adesea şi are un mod de a acţiona mai blând, oferind tuturor mijloacele de mântuire 
şi mărturia iubirii dintre creştini, prin participarea la sacramente şi la alte celebrări şi 
lucruri sacre. Ţinând seama de aceasta, sfântul Conciliu, “pentru a nu fi, prin 
asprimea unei hotărâri, o piedică în calea celor care se mântuiesc”[32] şi pentru a 
promova unirea cu Bisericile orientale despărţite de noi, stabileşte următorul mod de 
a acţiona.  

27. Fiind stabilite principiile amintite, orientalilor care se află în bună credinţă 
despărţiţi de Biserica Catolică, dacă cer din proprie iniţiativă şi se află în dispoziţia 
cuvenită, li se pot administra sacramentele Pocăinţei, Euharistiei şi Ungerii 
bolnavilor; mai mult, şi catolicilor le este îngăduit să ceară aceste sacramente de la 
preoţii necatolici în a căror Biserică există sacramente valide, ori de câte ori există o 
necesitate sau un real folos spiritual, iar accesul la un preot catolic este, fizic sau 
moral, imposibil[33].  

28. De asemenea, fiind stabilite aceleaşi principii, este îngăduită, din motive juste, 
participarea la ceremonii şi lucruri sacre precum şi folosirea în comun a locurilor 
sacre între catolici şi fraţii orientali despărţiţi[34].  

29. Acest mod mai flexibil de comunicare în cele sfinte cu fraţii din Bisericile orientale 
despărţite este încredinţat vigilenţei şi conducerii autorităţilor ierarhice locale pentru a 
reglementa relaţiile între creştini prin precepte şi norme adaptate şi eficiente, după ce 
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se consultă între ei şi, eventual, după ce ascultă şi părerea ierarhilor Bisericilor 
despărţite.  

Încheiere  

30. Sfântul Conciliu se bucură foarte mult de colaborarea rodnică şi activă dintre 
Bisericile catolice orientale şi occidentale şi în acelaşi timp declară: toate aceste 
dispoziţii juridice sunt stabilite pentru condiţiile prezente, până când Biserica Catolică 
şi Bisericile orientale despărţite vor ajunge la plinătatea comuniunii.  

Între timp, toţi creştinii, atât orientali cât şi occidentali, sunt rugaţi stăruitor să înalţe la 
Dumnezeu rugi fierbinţi şi insistente, chiar zilnice, ca prin mijlocirea preasfintei 
Născătoare de Dumnezeu toţi să fie una. Să se roage şi pentru ca asupra atâtor 
creştini din toate Bisericile care, mărturisind cu tărie numele lui Cristos, suferă şi sunt 
prigoniţi, să se reverse plinătatea de întărire şi mângâiere de la Duhul Sfânt 
Mângâietorul!  

“Să ne iubim unii pe alţii cu dragoste frăţească, dându-ne cu cinste întâietate unii 
altora” (cf. Rom 12,10).  

Toate cele stabilite în acest decret şi fiecare în parte au plăcut părinţilor conciliari. Iar 
noi, cu puterea apostolică acordată nouă de Cristos, le aprobăm, împreună cu 
venerabilii părinţi, în Duhul Sfânt, le decretăm şi le stabilim şi dispunem ca cele 
hotărâte astfel în Conciliu să fie promulgate spre slava lui Dumnezeu.  

Roma, Sfântul Petru, 21 noiembrie 1964  
Eu, PAUL, Episcop al Bisericii Catolice  
 

(Urmează semnăturile părinţilor)  

Titlul original: CONCILIUL OECUMENICUM VATICANUM II, Decretum de Ecclesiis 
orientalibus catholicis Orientalium Ecclesiarum (Sessio V, 21 noiem. 1964): AAS 57 
(1965) 76-85. 

Note 

[1] Cf. LEON AL XIII-LEA, Litt. Ap. Orientalium dignitas, 30 nov. 1894, in Leonis XIII Acta, vol.XIV, 201-
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[2] Cf. LEON AL IX-LEA, Litt. In terra pax, an. 1053: „Ut enim”: PL 143, 744-769; INOCENŢIU AL III-
LEA, Synodus Lateranensis IV, an. 1215, cap. IV: „Licet Graecos”: Conc. Oec. Decr., 211-212; Litt. 
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1274 (professio fidei Michaelis Palaeologi Gregorio X oblata); EUGEN AL IV-LEA, in Syn. Florentina, 
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BENEDICT AL XIV-LEA, Const. Etsi pastoralis, 26 maii 1742, § II, n. 1, § III, n. 1, etc.; Synodus 
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[16] Codex Iuris Canonici, can. 782, § 4; S.C. pro Eccl. Orient., Decretum „de Sacramento 
Confirmationis administrando etiam fidelibus orientalibus a presbyteris latini ritus, qui hoc indulto 
gaudent pro fidelibus sui ritus”, 1 maii 1948. 
[17] Cf. Syn. Laodicen., an. 347/381, can. 29; SF.NICEPHORUS CP., cap. 14; Syn. Duinen. 
Armenorum, an. 719, can. 31; sf. TEODOR STUDITUL, sermo 21; sf. NICOLAE I, Litt. Ad consulta 
vestra, 13 nov. 866: „In quorum Apostolorum”; „Nos cupitis”; „Quod interrogatis”; „Praeterea 
consulitis”; „Si die Dominico”; et Synodi particulares. 
[18] Aceasta este o noutate, cel puţin acolo unde există obligaţia de a participa la sfânta Liturghie; de 
altfel, acest timp corespunde cu ziua liturgică la orientali. 
[19] Cf. Canones Apostolorum, 8 et 9; Syn. Antiochena, an. 341, can. 2; TIMOTEI ALEXANDRINUL, 
interrogat. 3; INOCENŢIU AL III-LEA, Const. Quia divinae, 4 ian. 1215; et plurimae Synodi particulares 
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[21] Cf. Syn. Nicaena I, can. 18; Syn. Neocaesarien., an. 314/325, can. 12; Syn. Sardicen., an. 343, 
can. 8; SF. LEON, Litt. Omnium quidem, 13 ian. 444; Syn. Chalcedonen., can. 6; Syn. 
Constantinopolitana IV, can. 23, 26 etc. 
[22] Mai multe Biserici orientale consideră subdiaconatul un ordin minor, însă motu proprio Cleri 
sanctitati al papei Pius al XII-lea prescrie pentru acesta obligaţiile ordinelor majore. Canonul propune 
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[23] Cf. PIUS AL XII-LEA, motu proprio Crebrae allatae, 22 febr. 1949, can. 32, § 2, n. 5 (puterea 
patriarhilor de a dispensa de formă); PIUS AL XII-LEA, Cleri sanctitati, can. 267 (puterea acordată 
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patriarhilor de a efectua sanatio in radice); S.C. ale Sf. Oficiu şi ale Bisericilor orientale au permis în 
1957 dispensarea de formă şi operarea de sanatio pentru defect de formă (pentru 5 ani): şi de către 
„mitropolit sau alţi ordinarii ai locului… care nu au alţi superiori ci sunt direct subordonaţi Sfântului 
Scaun”. 
[24] Cf. sf. LEON, Litt. Quod saepissime, 15 apr. 454: „Petitionem autem”; sf. NICEPHORUS CP., cap. 
13; Syn. Sergii Patriarchae, 18 sept. 1596, can. 17; PIUS AL VI-LEA, Litt. Ap. Assueto paterne, 8 apr. 
1775; etc. 
[25] CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Const. De Sacra Liturgia. 
[26] Cf. CLEMEN AL VIII-LEA, Instr. Sanctissimus, 31 aug. 1595, § 6: „Si ipsi graeci”; S.C.S. Officii, 7 
iun. 1673, ad 1 et 3; 13 mart. 1727, ad 1; S.C. de Prop. Fide, Decret, 18 aug. 1913, art. 33; Decret. 14 
aug. 1914, art. 27; Decret. 27 mart. 1916, art.14; S.C. pro Eccl. Orient. Decret. 1 mart. 1929, art. 36; 
Decret. 4 maii 1930, art. 41. 
[27] Cf. Syn. Laodicen., 347/381, can. 18: Syn. Mar Issaci Chaldeorum, an. 410, can. 15; sf. NERSES, 
Glaien. Armenorum, an. 1166; INOCENŢIU AL IV-LEA, Ep. Sub catholicae, 6 mart. 1254, § 8; 
BENEDICT AL XIV-LEA, Const. Etsi pastoralis, 26 maii 1742, § 7, n. 5; Inst. Eo quamvis tempore, 4 
maii 1745, §§ 42 ss.; et Synodi particulares recentiores: Armenorum (1911), Coptorum (1898), 
Maronitarum (1736), Rumenorum (1872), Ruthenorum (1891), Syrorum (1888). 
[28] Conform tradiţiei orientale. 
[29] După cum se spune în bullele de unire ale diferitelor Biserici orientale catolice. 
[30] Obligaţie sinodală în ce-i priveşte pe fraţii orientali despărţiţi şi toate ordinele de toate gradele, de 
drept divin sau bisericesc. 
[31] Această învăţătură este urmată şi în Bisericile despărţite. 
[32] Sf. VASILE CEL MARE, Epistula canonica ad Amphilochium, PG 32, 669 B. 
[33] Această îngăduinţă s-a dat pe următoarele temeiuri: 1. Validitatea sacramentelor; 2. Buna credinţă 
şi dispoziţia sufletească bună; 3. Necesitatea mântuirii veşnice; 4. Lipsa preotului propriu; 5. Să nu 
existe primejdii de evitat şi adeziune expresă la greşeală. 
[34] Este vorba de communicatio in sacris extrasacramentală. Conciliul îngăduie aceasta, menţinând 
ceea ce trebuie să fie menţinut. 

Autor: Conciliul Vatican II  
Publicarea în original: 21.11.1964  
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Decret despre ecumenism 

– UNITATIS REDINTEGRATIO – 

 

PAUL, EPISCOP, 
SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, 

ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU 
SPRE AMINTIRE PERPETUĂ 

21 noiembrie 1964 

 

Introducere 

1. Promovarea REFACERII UNITĂŢII între toţi creştinii este unul din principalele 
ţeluri ale sfântului Conciliu ecumenic Vatican II. Cristos Domnul a întemeiat o singură 
Biserică şi totuşi mai multe comunităţi creştine se înfăţişează oamenilor ca adevărata 
moştenire a lui Cristos: toţi afirmă că sunt ucenicii Domnului, însă ei nu simt la fel şi 
umblă pe căi diferite, ca şi cum Cristos însuşi ar fi împărţit[1]. Această împărţire 
contrazice pe faţă voinţa lui Cristos şi este un scandal pentru lume, constituind chiar 
o piedică pentru cauza preasfântă a vestirii evangheliei la toată făptura.  

Dar stăpânul veacurilor, care îşi urmăreşte cu înţelepciune şi răbdare planul harului 
său faţă de noi, păcătoşii, în vremurile de pe urmă a început să reverse mai 
îmbelşugat asupra creştinilor despărţiţi între ei părerea de rău lăuntrică şi dorinţa de 
unire. Nenumăraţi oameni au fost pretutindeni îndemnaţi de acest har şi, sub 
acţiunea Duhului Sfânt, a apărut şi între fraţii noştri despărţiţi o mişcare din zi în zi 
mai largă pentru restabilirea unităţii tuturor creştinilor. La această mişcare pentru 
unitate, numită ecumenică, participă aceia care îl invocă pe Dumnezeu întreit şi îl 
mărturisesc pe Isus – Domn şi Mântuitor: şi nu e vorba numai de persoane izolate, ci 
şi adunate în comunităţi în care li se vesteşte evanghelia şi pe care le numesc, 
fiecare dintre ei, Biserica sa şi a lui Dumnezeu. Însă aproape toţi, deşi în mod diferit, 
aspiră la Biserica lui Dumnezeu una şi vizibilă – care să fie cu adevărat universală şi 
trimisă către lumea întreagă pentru ca lumea să se întoarcă la evanghelie şi, astfel, 
să fie mântuită spre slava lui Dumnezeu.  

De aceea, Conciliul, privind toate acestea cu bucurie, după ce a afirmat învăţătura 
despre Biserică, îndemnat de dorinţa restabilirii unităţii între toţi ucenicii lui Cristos, 
vrea să pună în faţa tuturor catolicilor ajutoarele, căile şi mijloacele prin care ei pot 
răspunde la această chemare şi la acest har dumnezeiesc.  
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Capitolul I 

PRINCIPIILE CATOLICE ALE ECUMENISMULUI 

2. Întru aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu faţă de noi, că Fiul lui Dumnezeu 
unul-născut a fost trimis de Tatăl în lume pentru ca, făcut om, să reînnoiască prin 
răscumpărare neamul omenesc şi să-l adune laolaltă[2]. Înainte de a se dărui pe sine 
ca jertfă nepătată pe altarul crucii, el s-a rugat Tatălui pentru cei care cred, spunând: 
“Ca toţi să fie una precum tu, Tată, eşti în mine şi eu în tine, pentru ca şi ei să fie una 
în noi; ca lumea să creadă că tu m-ai trimis” (In 17,21) şi a instituit în Biserica sa 
minunatul sacrament al Euharistiei, prin care este semnificată şi înfăptuită unitatea 
Bisericii. A dat ucenicilor săi noua poruncă a iubirii reciproce[3] şi l-a făgăduit pe 
Duhul Sfânt[4] care să rămână cu ei în veac, Domn şi Dătător de viaţă.  

Înălţat pe cruce şi glorificat, Domnul Isus a revărsat pe Duhul făgăduit, prin care a 
chemat şi a adunat în unitatea credinţei, speranţei şi iubirii poporul noului legământ – 
Biserica, aşa cum spune Apostolul: “Un singur trup şi un singur Duh, după cum aţi 
fost chemaţi, într-o singură speranţă a chemării voastre. Un singur Domn, o singură 
credinţă, un singur Botez” (Ef 4,4-5). Într-adevăr, “câţi în Cristos v-aţi botezat, în 
Cristos v-aţi şi îmbrăcat. Voi toţi una sunteţi în Cristos Isus” (Gal 3,27-28). Duhul 
Sfânt care locuieşte în cei ce cred, care umple şi conduce întreaga Biserică, 
înfăptuieşte acea minunată comuniune a credincioşilor şi îi uneşte atât de intim pe 
toţi în Cristos încât este principiul unităţii Bisericii. El realizează diversitatea harurilor 
şi slujirilor[5], îmbogăţind cu diferite daruri Biserica lui Isus Cristos, “orânduindu-i pe 
sfinţi pentru a înfăptui lucrarea slujirii spre zidirea trupului lui Cristos” (Ef 4,12).  

Însă pentru a-şi statornici pretutindeni Biserica sa sfântă, până la sfârşitul veacurilor, 
Cristos a încredinţat colegiului celor doisprezece îndatorirea de a învăţa, de a 
conduce şi de a sfinţi[6]. Dintre ei l-a ales pe Petru, pe care a hotărât să clădească, 
după mărturisirea de credinţă a acestuia, Biserica sa; i-a făgăduit cheile împărăţiei 
cerurilor[7] şi, după ce el şi-a afirmat iubirea, i-a încredinţat toate oile spre a le întări 
în credinţă[8] şi a le paşte în perfectă unitate[9], Isus Cristos rămânând în veci piatra 
din capul unghiului[10] şi Păstorul sufletelor noastre[11].  

Prin predicarea fidelă a evangheliei, prin administrarea sacramentelor şi prin 
cârmuirea exercitată cu iubire de către apostoli şi urmaşii lor, episcopii, în frunte cu 
urmaşul lui Petru, sub acţiunea Duhului Sfânt, Isus Cristos vrea ca poporul său să 
crească şi îi desăvârşeşte comuniunea în unitate: în mărturisirea aceleiaşi credinţe, 
în celebrarea comună a cultului divin şi în armonia frăţească a familiei lui Dumnezeu.  

Astfel, Biserica – turma unică a lui Dumnezeu, ca un steag înălţat pentru 
popoare[12], punând la îndemâna întregului neam omenesc evanghelia păcii[13], îşi 
împlineşte în speranţă peregrinarea către ţinta patriei cereşti[14].  

Acesta este misterul sacru al unităţii Bisericii în Cristos şi prin Cristos, sub acţiunea 
Duhului Sfânt ce realizează diversitatea darurilor. Supremul model şi principiu al 
acestui mister este unitatea, în treimea Persoanelor, a unicului Dumnezeu Tatăl şi 
Fiul în Duhul Sfânt.  
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Relaţiile dintre fraţii despărţiţi şi Biserica Catolică  

3. În această Biserică unică şi unitară a lui Dumnezeu au apărut încă de la începuturi 
anumite sciziuni[15] pe care Apostolul le condamnă cu asprime[16]; în secolele 
următoare s-au ivit dezbinări mai mari, iar comunităţi considerabile ca număr s-au 
despărţit de comuniunea deplină a Bisericii catolice, uneori nu fără vina unor oameni 
de ambele părţi. Însă cei care se nasc acum şi sunt instruiţi în credinţa lui Cristos în 
astfel de comunităţi nu pot fi acuzaţi de păcatul despărţirii, iar Biserica Catolică îi 
îmbrăţişează cu respect şi iubire frăţească. Într-adevăr, aceia care cred în Cristos şi 
au primit în mod valid Botezul se află într-o anumită comuniune, deşi imperfectă, cu 
Biserica Catolică. Fără îndoială, datorită diferitelor feluri de divergenţe care există 
între ei şi Biserica Catolică, atât în materie de doctrină şi uneori chiar de disciplină, 
cât şi în privinţa structurii Bisericii, se opun comuniunii bisericeşti depline numeroase 
piedici, uneori destul de grave, spre depăşirea cărora tinde mişcarea ecumenică. Cu 
toate acestea, fraţii despărţiţi, îndreptăţiţi prin credinţa primită la Botez, sunt 
încorporaţi lui Cristos[17] şi de aceea poartă pe drept numele de creştini şi sunt 
recunoscuţi pe bună dreptate ca fraţi în Domnul de către fiii Bisericii Catolice[18].  

Pe lângă aceasta, dintre elementele sau bunurile prin ansamblul cărora însăşi 
Biserica se zideşte şi primeşte viaţa, unele, şi chiar numeroase şi însemnate, pot 
exista şi în afara graniţelor vizibile ale Bisericii Catolice: cuvântul scris al lui 
Dumnezeu, viaţa harului, credinţa, speranţa şi iubirea, alte daruri interioare ale 
Duhului Sfânt, şi elemente vizibile: toate acestea, care vin de la Cristos şi duc la el, 
aparţin de drept Bisericii unice a lui Cristos.  

De asemenea, numeroase acţiuni sacre ale religiei creştine sunt săvârşite de fraţii 
despărţiţi de noi, iar acestea, în diferite feluri, după diversele condiţii ale fiecărei 
Biserici sau comunităţi, pot, fără îndoială, să dea naştere în mod efectiv vieţii harului 
şi trebuie socotite capabile de a deschide intrarea în comuniunea mântuirii.  

Prin urmare, aceste Biserici[19] şi comunităţi despărţite, deşi socotim că suferă de 
carenţe, nu sunt nicidecum lipsite de semnificaţie şi de valoare în misterul mântuirii. 
Duhul lui Cristos nu refuză să le folosească drept mijloace de mântuire, a căror 
valoare derivă din însăşi plinătatea harului şi a adevărului care a fost încredinţată 
Bisericii catolice.  

Totuşi fraţii despărţiţi de noi, atât individual cât şi comunităţile şi Bisericile lor, nu se 
bucură de unitatea pe care Isus Cristos a voit s-o dăruiască tuturor acelora pe care i-
a renăscut şi cărora le-a dat viaţă pentru a alcătui un singur trup în vederea unei vieţi 
noi, unitate pentru care dau mărturie sfintele Scripturi şi tradiţia venerabilă a Bisericii.  

Într-adevăr, numai prin Biserica Catolică a lui Cristos, care este instrumentul general 
de mântuire, poate fi dobândită toată plinătatea mijloacelor de mântuire. Credinţa 
noastră este că Domnul a încredinţat numai colegiului apostolic în frunte cu Petru 
toate bogăţiile noului legământ, pentru a constitui pe pământ trupul unic al lui Cristos, 
căruia trebuie să-i fie pe deplin încorporaţi toţi aceia care aparţin deja, în vreun fel, 
poporului lui Dumnezeu. Acest popor, în peregrinarea sa pământească, deşi rămâne 
expus păcatului în membrii săi, totuşi creşte în Cristos şi este condus cu blândeţe de 
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Dumnezeu după planurile lui tainice până ce va ajunge cu bucurie la totala plinătate 
a gloriei veşnice în Ierusalimul ceresc.  

Ecumenismul  

4. Întrucât astăzi, în mai multe părţi ale lumii, sub inspiraţia harului Duhului Sfânt, se 
fac multe eforturi prin rugăciuni, cuvânt şi faptă pentru a ajunge la acea plinătate a 
unităţii voită de Isus Cristos, Conciliul îndeamnă pe toţi credincioşii catolici ca, 
recunoscând semnele timpurilor, să ia parte în mod activ la opera ecumenică.  

Prin “mişcare ecumenică” se înţeleg activităţile şi iniţiativele suscitate şi organizate, 
în funcţie de diferitele necesităţi ale Bisericii şi după împrejurări, în favoarea unităţii 
creştinilor. Astfel sunt, în primul rând, toate eforturile de a elimina cuvintele, 
judecăţile şi actele care nu se potrivesc, după adevăr şi dreptate, situaţiei fraţilor 
despărţiţi şi care de aceea îngreunează relaţiile cu ei; apoi, în cadrul întrunirilor 
organizate cu intenţie şi în spirit religios între creştinii din diferite Biserici sau 
comunităţi, este “dialogul” purtat de experţi cu pregătire adecvată, unde fiecare îşi 
poate expune mai profund învăţătura comunităţii proprii şi îi poate prezenta limpede 
caracteristicile. Prin acest dialog toţi dobândesc o cunoaştere mai adevărată şi o 
preţuire mai justă a învăţăturii şi a vieţii fiecărei comunităţi; în acelaşi timp, aceste 
comunităţi ajung să colaboreze mai larg în felurite acţiuni cerute de orice conştiinţă 
creştină, pentru binele comun, şi se întâlnesc, în modalitatea permisă, pentru a se 
ruga în comun. În sfârşit, toţi îşi examinează fidelitatea faţă de voinţa lui Cristos 
privitor la Biserică şi întreprind, după cum se cuvine, o activitate susţinută de 
reînnoire şi de reformă.  

Toate acestea, îndeplinite cu prudenţă şi răbdare de către credincioşii Bisericii 
Catolice sub privegherea păstorilor, contribuie la progresul dreptăţii şi adevărului, al 
bunei înţelegeri şi colaborării, al fraternităţii şi unirii; pe această cale, încetul cu 
încetul, depăşind piedicile aflate în calea perfectei comuniuni ecleziale, toţi creştinii 
se vor aduna într-o unică celebrare euharistică, în unitatea Bisericii una şi unică, 
unitate pe care Cristos a dăruit-o de la început Bisericii sale şi care credem că 
dăinuie în Biserica Catolică fără a se putea pierde şi sperăm că va creşte din zi în zi 
până la sfârşitul veacurilor.  

Este evident că lucrarea de pregătire şi de împăcare individuală a persoanelor care 
doresc comuniunea deplină cu Biserica catolică se deosebeşte, prin natura sa, de 
iniţiativa ecumenică; totuşi nu există nici o opoziţie între ele, deoarece şi una şi alta 
izvorăsc dintr-o minunată orânduire a lui Dumnezeu.  

În acţiunea ecumenică credincioşii catolici trebuie, fără îndoială, să fie plini de grijă 
faţă de fraţii despărţiţi, rugându-se pentru ei, vorbind cu ei despre realităţile Bisericii, 
făcând spre ei primii paşi. Însă înainte de toate trebuie să cântărească, cu sinceritate 
şi atenţie, ceea ce trebuie reînnoit şi înfăptuit în însăşi familia catolică pentru ca viaţa 
ei să dea o mărturie mai fidelă şi mai clară despre învăţătura şi instituţiile transmise 
de Cristos prin apostoli.  

Într-adevăr, deşi Biserica Catolică este înzestrată cu tot adevărul revelat de 
Dumnezeu şi cu toate mijloacele harului, totuşi membrii ei nu le trăiesc cu toată 
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râvna cuvenită, aşa încât chipul Bisericii străluceşte mai puţin luminos în faţa fraţilor 
despărţiţi de noi şi în faţa lumii întregi, iar creşterea împărăţiei lui Dumnezeu este 
întârziată. De aceea, toţi catolicii trebuie să tindă la perfecţiunea creştină[20] şi să se 
străduiască, fiecare după condiţia proprie, pentru ca Biserica, purtând în trupul său 
umilinţa şi mortificarea lui Isus[21], să se purifice şi să se reînnoiască din zi în zi până 
ce Cristos şi-o va înfăţişa glorioasă, fără pată sau zbârcitură[22].  

Păstrând unitatea în cele necesare, toţi, în Biserică, după misiunea încredinţată 
fiecăruia, să păstreze libertatea cuvenită, atât în diferitele forme de viaţă spirituală şi 
de disciplină, cât şi în diversitatea riturilor liturgice, ba chiar şi în formularea teologică 
a adevărului revelat; în toate să cultive, însă, iubirea. Prin acest mod de a acţiona ei 
vor manifesta tot mai deplin adevărata catolicitate precum şi apostolicitatea Bisericii.  

Pe de altă parte, catolicii trebuie să recunoască şi să aprecieze cu bucurie valorile cu 
adevărat creştine, izvorâte din patrimoniul comun, care se află la fraţii despărţiţi de 
noi. Vrednic şi drept este să recunoaştem bogăţiile lui Cristos şi faptele puterii sale în 
viaţa celorlalţi, care dau mărturie pentru Cristos uneori până la vărsarea sângelui: 
Dumnezeu e pururi minunat şi vrednic de admiraţie în lucrările sale.  

Nu trebuie să uităm nici faptul că tot ce se săvârşeşte prin harul Duhului Sfânt în fraţii 
despărţiţi poate contribui şi la edificarea noastră. Tot ceea ce este cu adevărat 
creştin nu se opune niciodată valorilor autentice ale credinţei, ci, dimpotrivă, ne poate 
face întotdeauna să pătrundem mai desăvârşit misterul lui Cristos şi al Bisericii.  

Totuşi separările dintre creştini împiedică Biserica să realizeze deplina catolicitate, 
ce-i este proprie, în acei fii ai săi care, deşi îi aparţin prin Botez, sunt despărţiţi de 
comuniunea deplină cu ea. Mai mult, şi pentru Biserică e mai greu să-şi exprime, sub 
toate aspectele, plinătatea catolicităţii în însăşi realitatea vieţii.  

Conciliul constată cu bucurie creşterea continuă a participării credincioşilor catolici la 
acţiunea ecumenică şi o încredinţează episcopilor de pretutindeni pentru a o 
promova cu grijă şi a o conduce cu prudenţă.  

Capitolul II 

EXERCITAREA ECUMENISMULUI 

Interesul general pentru unire  

5. Preocuparea pentru unire priveşte întreaga Biserică, atât pe credincioşi cât şi pe 
păstori, şi îl solicită pe fiecare după puterile lui, în viaţa creştină de fiecare zi, precum 
şi în cercetările teologice şi istorice. Această preocupare manifestă deja într-un fel 
legătura frăţească dintre toţi creştinii şi duce la unitatea deplină şi perfectă, după 
buna voire a lui Dumnezeu.  

 

Reînnoirea Bisericii  
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6. Întrucât orice reînnoire a Bisericii[23] constă în mod esenţial într-o fidelitate sporită 
faţă de vocaţia ei, acesta este, fără îndoială, motivul care explică mişcarea către 
unitate. Biserica, în cursul peregrinării sale, este chemată de Cristos la această 
continuă reformă de care ea are nevoie necontenit, în măsura în care este o instituţie 
omenească şi pământească; aşa încât, dacă în timp, ca urmare a împrejurărilor, 
anumite lucruri, fie în moravuri, fie în disciplina bisericească, fie chiar în modul de a 
formula doctrina – care trebuie distins cu grijă de tezaurul credinţei – au suferit 
deteriorări, trebuie să fie reaşezate corect, la timpul potrivit.  

Această reînnoire are, aşadar, o deosebită importanţă ecumenică. Diferitele forme 
ale vieţii Bisericii, prin care se înfăptuieşte deja această reînnoire – mişcarea biblică 
şi liturgică, vestirea cuvântului lui Dumnezeu şi cateheza, apostolatul laicilor, noile 
forme de viaţă călugărească, spiritualitatea căsătoriei, învăţătura şi activitatea 
Bisericii în domeniul social – trebuie socotite tot atâtea semne şi chezăşii pentru 
progresele viitoare ale ecumenismului.  

Convertirea inimii  

7. Nu există ecumenism adevărat fără convertire interioară. Într-adevăr, dorinţa de 
unitate se naşte şi creşte din reînnoirea cugetului[24], din lepădarea de sine şi din 
revărsarea liberă a iubirii. Trebuie, deci, să cerem de la Duhul dumnezeiesc harul 
abnegaţiei sincere, al umilinţei şi blândeţii în slujire, al generozităţii frăţeşti faţă de 
semeni. “Drept aceea vă rog fierbinte”, spune Apostolul neamurilor, “eu, cel 
întemniţat pentru Domnul, să umblaţi cu vrednicie după chemarea cu care aţi fost 
chemaţi, cu toată smerenia şi blândeţea, cu răbdare îngăduindu-vă unii pe alţii în 
iubire, având grijă să păstraţi unitatea Duhului prin legătura păcii” (Ef 4,1-3). Acest 
îndemn se adresează mai ales acelora care au fost ridicaţi la ordinele sacre în 
vederea continuării misiunii lui Cristos care între noi “nu a venit pentru a fi slujit, ci 
pentru a sluji” (Mt 20,28).  

Şi referitor la greşelile împotriva unităţii este valabilă mărturia sfântului Ioan: “Dacă 
vom spune că nu avem păcat, îl facem mincinos (pe Dumnezeu) şi cuvântul lui nu 
este în noi” ( 1In 1,10). Aşadar, prin rugăciune smerită cerem iertare de la Dumnezeu 
şi de la fraţii despărţiţi, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.  

Să-şi amintească toţi credincioşii că vor promova şi chiar vor înfăptui cu atât mai bine 
unirea creştinilor cu cât se vor strădui să ducă o viaţă mai autentic conformă cu 
evanghelia. Cu cât va fi mai strânsă comuniunea lor cu Tatăl, Cuvântul şi Duhul, cu 
atât vor putea spori mai intim şi mai uşor fraternitatea reciprocă.  

Unirea în rugăciune  

8. Convertirea inimii şi sfinţenia vieţii, împreună cu rugăciunile individuale şi publice 
pentru unirea creştinilor, trebuie socotite sufletul întregii mişcări ecumenice şi pot fi 
numite pe drept cuvânt “ecumenism spiritual”.  

Catolicii obişnuiesc să rostească adesea în comun acea rugăciune pentru unitatea 
Bisericii cu care Mântuitorul însuşi, în ajunul morţii sale, l-a rugat fierbinte pe Tatăl: 
“Ca toţi să fie una” (In 17,21).  
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În anumite împrejurări speciale, cum sunt rugăciunile prevăzute “pentru unitate” şi în 
întâlnirile ecumenice, este permisă sau chiar dorită asocierea în rugăciune a 
catolicilor cu fraţii despărţiţi. Astfel de rugăciuni comune sunt fără îndoială un mijloc 
foarte eficace pentru a cere harul unităţii şi constituie o expresie autentică a 
legăturilor care îi unesc încă pe catolici cu fraţii despărţiţi: “Unde sunt doi sau trei 
adunaţi în numele meu, acolo sunt şi eu în mijlocul lor” (Mt 18,20).  

Totuşi nu este îngăduit a considera comunicarea în cele sfinte drept un mijloc ce 
trebuie folosit fără discernământ pentru restabilirea unităţii creştinilor. Această 
comunicare depinde mai ales de două principii: semnificarea unităţii Bisericii şi 
participarea la mijloacele harului. Semnificarea unităţii împiedică în majoritatea 
cazurilor această comunicare. Uneori, pentru obţinerea harului, e recomandabilă. În 
privinţa modului concret de a acţiona, ţinând seama de toate împrejurările de timp, 
loc şi persoane, va decide cu prudenţă autoritatea episcopală locală, dacă nu există 
alte dispoziţii date de conferinţa episcopală, după statutele proprii, sau de Sfântul 
Scaun.  

Cunoaşterea reciprocă  

9. Trebuie să cunoaştem sufletul fraţilor despărţiţi. În acest scop este necesar studiul, 
care trebuie efectuat după adevăr şi cu bunăvoinţă. Catolicii cu pregătire 
corespunzătoare trebuie să dobândească o cunoaştere mai bună a doctrinei şi a 
istoriei, a vieţii spirituale şi liturgice, a psihologiei religioase şi a culturii proprii fraţilor 
despărţiţi. Pentru a obţine acest rezultat, sunt de mare folos întrunirile cu participarea 
ambelor părţi, mai ales pentru a discuta probleme teologice, şi în care toţi să se 
comporte de la egal la egal, cu condiţia ca aceia care participă, sub privegherea 
episcopilor, să fie cu adevărat competenţi. Dintr-un astfel de dialog va apărea mai 
limpede şi adevărata situaţie a Bisericii Catolice. Pe această cale va fi cunoscută mai 
bine gândirea fraţilor despărţiţi iar credinţa noastră le va fi prezentată într-un mod mai 
adecvat.  

Formaţia ecumenică  

10. Teologia şi alte discipline, mai ales istoria, trebuie predate şi sub aspect 
ecumenic, aşa încât să răspundă cât mai bine adevărului faptelor.  

Într-adevăr este foarte important ca viitorii păstori şi preoţi să posede o teologie 
formulată cu exactitate în acest mod, şi nu în termeni polemici, mai ales în privinţa 
relaţiilor dintre fraţii despărţiţi şi Biserica Catolică. Fiindcă de formaţia preoţilor 
depinde în cea mai mare măsură educarea şi formarea spirituală necesară a 
credincioşilor şi a călugărilor.  

De asemenea, catolicii angrenaţi în operele misionare pe acelaşi teritoriu cu alţi 
creştini trebuie să cunoască, mai ales astăzi, problemele şi roadele care, în 
apostolatul lor, izvorăsc din ecumenism.  

Modul de a exprima şi de a expune învăţătura de credinţă  
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11. Modul şi metoda de a exprima credinţa catolică nu trebuie să constituie în nici un 
fel un obstacol în calea dialogului cu fraţii. Trebuie neapărat să fie exprimată clar 
învăţătura integrală. Nimic nu este mai străin ecumenismului decât falsul irenism 
datorită căruia puritatea învăţăturii catolice este ştirbită şi este întunecat sensul ei 
autentic şi precis.  

În acelaşi timp, credinţa catolică trebuie explicată mai adânc şi mai corect în felul şi 
în limbajul care poate fi într-adevăr înţeles şi de fraţii despărţiţi.  

Pe lângă aceasta, în dialogul ecumenic, teologii catolici, rămânând credincioşi 
învăţăturii Bisericii, trebuie să înainteze în cercetarea, împreună cu fraţii despărţiţi, a 
misterelor divine, cu dragoste de adevăr, cu iubire şi cu umilinţă. În compararea 
învăţăturilor să nu uite că există o ordine sau “ierarhie” a adevărurilor învăţăturii 
catolice, în funcţie de legătura lor cu fundamentul credinţei creştine. Astfel, se va 
pregăti calea pe care cu toţii, prin acestă emulaţie frăţească, vor fi împinşi spre o 
cunoaştere mai profundă şi o manifestare mai limpede a nepătrunselor bogăţii ale lui 
Cristos[25].  

Colaborarea cu fraţii despărţiţi  

12. În faţa tuturor popoarelor, toţi creştinii să-şi mărturisească credinţa în Dumnezeu 
unul întreit, în Fiul lui Dumnezeu întrupat, Mântuitorul şi Domnul nostru şi, printr-un 
efort comun, în respect reciproc, să dea mărturie pentru speranţa noastră care nu 
înşeală. Deoarece în vremurile noastre se stabileşte o colaborare largă pe plan 
social, toţi oamenii fără excepţie sunt chemaţi la această lucrare comună, dar cu atât 
mai mult aceia care cred în Dumnezeu şi mai ales toţi creştinii, ca unii care sunt 
împodobiţi cu numele lui Cristos. Colaborarea tuturor creştinilor exprimă în mod viu 
unirea existentă deja între ei şi pune mai deplin în lumină chipul lui Cristos care 
slujeşte. Această colaborare, instaurată deja în multe ţări, trebuie perfecţionată 
neîncetat – mai ales în acele regiuni în care evoluţia socială sau tehnică e în curs – 
fie determinând respectul cuvenit pentru demnitatea persoanei umane, fie lucrând 
pentru binele păcii, fie urmărind aplicarea socială a evangheliei, fie în dezvoltarea, în 
spirit creştin, a ştiinţelor şi artelor, fie în folosirea unor remedii de orice fel împotriva 
neajunsurilor epocii noastre ca, de pildă, foametea şi calamităţile, analfabetismul şi 
mizeria, lipsa de locuinţă şi distribuirea inechitabilă a bunurilor. Prin această 
colaborare, toţi cei care cred în Cristos au posibilitatea de a învăţa uşor cum se pot 
cunoaşte mai bine şi preţui mai mult unii pe alţii şi cum se pregăteşte calea spre 
unitatea creştinilor.  

Capitolul III 

BISERICI ŞI COMUNITĂŢI BISERICEŞTI DESPĂRŢITE DE SCAUNUL 
APOSTOLIC ROMAN 

13. Ne îndreptăm privirea către cele două categorii principale de dezbinări care 
sfâşie haina fără cusătură a lui Cristos.  
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Cele dintâi s-au petrecut în Orient, fie prin contestarea formulelor dogmatice ale 
conciliilor din Efes şi Calcedon, fie, mai târziu, prin ruperea comuniunii bisericeşti 
dintre patriarhatele orientale şi Scaunul roman.  

Celelalte au apărut după mai bine de patru secole în Occident, de pe urma 
evenimentelor numite de obicei Reformă. De atunci s-au despărţit de Scaunul roman 
mai multe comunităţi naţionale sau confesionale. Printre acelea, în care subzistă 
parţial tradiţiile şi structurile catolice, un loc special îl ocupă comunitatea anglicană.  

Totuşi aceste diferite comunităţi despărţite diferă mult între ele, nu numai datorită 
originii, locului şi timpului, ci mai ales prin natura şi gravitatea problemelor privitoare 
la credinţă şi la structura bisericească.  

De aceea, Conciliul, în dorinţa de a nu subestima condiţiile diferite ale diverselor 
grupări creştine şi de a nu trece sub tăcere legăturile ce subzistă între ele în ciuda 
despărţirii, hotărăşte să prezinte următoarele consideraţii pentru realizarea unei 
acţiuni ecumenice prudente.  

I. PRIVIRE ASUPRA BISERICILOR ORIENTALE 

Caracterul şi istoria orientalilor  

14. Timp de multe secole, Bisericile din Orient şi din Occident şi-au urmat fiecare 
calea proprie, unite totuşi în comuniunea frăţească a credinţei şi a vieţii 
sacramentale, iar dacă apăreau între ele neînţelegeri în privinţa credinţei sau a 
disciplinei, Scaunul roman le reglementa, întrunind consensul tuturor. Conciliul 
aminteşte cu plăcere tuturor, printre alte fapte de mare importanţă, că în Orient există 
Biserici particulare sau locale înfloritoare, printre care primul loc îl deţin Bisericile 
patriarhale şi dintre care multe se mândresc că au fost întemeiate chiar de către 
apostoli. De aceea, la orientali a existat şi există preocuparea şi grija deosebită de a 
păstra, în comuniune de credinţă şi de iubire, acele relaţii frăţeşti care trebuie să 
domnească între Bisericile locale, ca între surori.  

Nu trebuie trecut cu vederea nici faptul că Bisericile din Orient au de la origine un 
tezaur din care Biserica Occidentului a luat multe elemente în liturgie, în tradiţia 
spirituală şi în domeniul juridic. Nu trebuie subestimat faptul că dogmele 
fundamentale ale credinţei creştine, despre Treime şi despre Cuvântul lui Dumnezeu 
întrupat din Fecioara Maria, au fost definite în concilii ecumenice ţinute în Orient. 
Pentru a păstra această credinţă, acele Biserici au suferit şi continuă să sufere multe.  

Moştenirea transmisă de apostoli a fost primită în diferite forme şi moduri şi, încă de 
la începuturile Bisericii, a fost dezvoltată diferit, şi datorită mentalităţilor şi condiţiilor 
de viaţă diferite. Toate acestea, pe lângă motivele externe, la care s-a adăugat lipsa 
de înţelegere reciprocă şi de caritate, au oferit prilejuri de despărţire.  

De aceea, sfântul Conciliu îndeamnă pe toţi, dar mai ales pe aceia care îşi propun să 
lucreze pentru restabilirea doritei comuniuni depline între Bisericile orientale şi 
Biserica Catolică, să aibă în vedere cu grijă această condiţie specială a naşterii şi 
creşterii Bisericilor din Orient şi natura relaţiilor care existau între ele şi Scaunul 
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roman înainte de despărţire, şi să-şi formeze o apreciere corectă asupra acestor 
lucruri. Respectarea acestei recomandări va contribui foarte mult la reuşita dialogului 
pe care şi-l propun.  

Tradiţia liturgică şi spirituală a orientalilor  

15. Se ştie cu ce dragoste celebrează creştinii orientali oficiile liturgice, mai ales 
Euharistia, izvor de viaţă pentru Biserică şi chezăşia gloriei viitoare, prin care 
credincioşii, uniţi cu episcopul, ajung la Dumnezeu Tatăl prin Fiul, Cuvântul care s-a 
întrupat, a pătimit şi a fost preamărit în revărsarea Duhului Sfânt, şi intră în 
comuniune cu Preasfânta Treime, devenind “părtaşi firii dumnezeieşti”(2 Pt 1,4). 
Astfel, prin celebrarea Euharistiei Domnului în fiecare dintre aceste Biserici se 
zideşte şi creşte Biserica lui Dumnezeu[26], iar prin celebrarea aceluiaşi mister se 
manifestă comuniunea dintre ele.  

În acest cult liturgic, orientalii preamăresc în imnuri minunate pe Maria, pururea 
Fecioara, pe care conciliul ecumenic din Efes a proclamat-o în mod solemn 
preasfântă Născătoare de Dumnezeu, în vederea recunoaşterii lui Cristos ca 
adevărat şi propriu-zis Fiu al lui Dumnezeu şi Fiu al omului, după Scripturi; de 
asemenea ei cinstesc pe mulţi sfinţi, printre care pe părinţii Bisericii universale.  

Întrucât aceste Biserici, deşi despărţite, au sacramente adevărate şi, mai ales, în 
puterea succesiunii apostolice, au Preoţia şi Euharistia, prin care rămân foarte strâns 
unite cu noi, o anumită comunicare în cele sfinte este nu numai posibilă, ci chiar de 
dorit, atunci când există împrejurări favorabile, şi cu aprobarea autorităţii bisericeşti.  

Şi în Orient se găsesc comori ale tradiţiilor spirituale exprimate în mod deosebit de 
monahism. Într-adevăr, acolo, încă din timpurile glorioase ale sfinţilor părinţi, a înflorit 
spiritualitatea monastică, ce s-a răspândit apoi în Occident, devenind un izvor al 
organizării călugăreşti a latinilor şi, mai târziu, al reînnoirii acesteia, în repetate 
rânduri. Prin urmare, se recomandă călduros catolicilor să se apropie mai des de 
aceste bogăţii spirituale ale părinţilor orientali, care îl înalţă pe omul întreg la 
contemplarea misterelor divine.  

Toată lumea trebuie să ştie că este foarte important să cunoască, să venereze, să 
păstreze şi să dezvolte atât de bogatul patrimoniu liturgic şi spiritual al orientalilor, 
pentru a menţine fidel plinătatea tradiţiei creştine şi pentru a realiza împăcarea dintre 
creştinii orientali şi occidentali.  

Disciplina proprie a orientalilor  

16. Încă din primele timpuri bisericile Orientului urmau fiecare o disciplină proprie, 
aprobată de sfinţii părinţi şi de concilii chiar ecumenice. Şi deoarece o anumită 
diversitate a uzanţelor şi obiceiurilor, după cum s-a amintit mai sus, nu se opune în 
nici un fel unităţii Bisericii, ba chiar îi sporeşte frumuseţea şi contribuie mult la 
împlinirea misiunii ei, Conciliul, pentru a înlătura orice îndoială, declară că Bisericile 
din Orient, conştiente de unitatea necesară a întregii Biserici, au facultatea de a se 
conduce fiecare după disciplina proprie, ca fiind mai adecvată firii credincioşilor şi 
mai aptă să favorizeze binele sufletelor. Observarea desăvârşită a acestui principiu 
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tradiţional (care la drept vorbind nu s-a respectat întotdeauna) face parte dintre 
condiţiile prealabile absolut necesare pentru restabilirea unităţii.  

Particularităţile orientalilor în formularea doctrinei  

17. Cele spuse mai sus despre legitima diversitate trebuie declarate şi despre 
formularea teologică diversă a doctrinei. Într-adevăr, în cercetarea adevărului revelat 
au fost folosite, în Orient şi în Occident, metode şi căi diferite pentru a cunoaşte şi 
exprima cele divine. Nu e de mirare, aşadar, că unele aspecte ale misterului revelat 
sunt uneori mai bine sesizate şi puse într-o lumină mai bună de unul decât celălalt, 
aşa încât se poate spune în astfel de cazuri că formulările teologice diferite nu 
arareori sunt complementare mai degrabă decât opuse. În ceea ce priveşte tradiţiile 
teologice autentice ale orientalilor, trebuie să recunoaştem că ele sunt minunat 
înrădăcinate în Sfintele Scripturi, sunt cultivate şi exprimate în viaţa liturgică, sunt 
hrănite de tradiţia vie apostolică şi de scrierile sfinţilor părinţi şi ale autorilor spirituali 
din Orient şi tind spre o orânduire corectă a vieţii şi chiar la contemplarea deplină a 
adevărului creştin.  

Mulţumind lui Dumnezeu că mulţi orientali, fii ai Bisericii Catolice, care păstrează 
acest patrimoniu şi doresc să-l trăiască într-o mare puritate şi plinătate, trăiesc deja 
în deplină comuniune cu fraţii care cultivă tradiţia occidentală, sfântul Conciliu 
declară că tot acest patrimoniu spiritual şi liturgic, disciplinar şi teologic, în diferitele 
lui tradiţii, aparţine deplinei catolicităţi şi apostolicităţi a Bisericii.  

Concluzie  

18. După ce a examinat cu atenţie toate acestea, Conciliul reînnoieşte cele declarate 
de conciliile anterioare precum şi de pontifii romani şi anume că, pentru a reface sau 
a păstra comuniunea şi unitatea, trebuie “să nu se impună nici o altă povară decât 
cele necesare” (Fap 15,28). El doreşte mult ca de acum înainte toate eforturile în 
diferitele instituţii şi forme ale vieţii Bisericii, să tindă la realizarea treptată a unităţii, 
mai ales prin rugăciune şi prin dialogul frăţesc referitor la doctrină şi la necesităţile 
mai urgente ale îndatoririi pastorale din timpurile noastre. Conciliul recomandă, de 
asemenea, păstorilor şi credincioşilor Bisericii Catolice relaţiile cu aceia care nu-şi 
mai duc viaţa în Orient, ci departe de patrie, pentru a dezvolta colaborarea frăţească 
cu ei în spiritul carităţii şi eliminând orice duh de rivalitate şi neînţelegere. Dacă 
această operă va fi promovată din tot sufletul, sfântul Conciliu speră că, surpându-se 
peretele ce desparte Biserica Occidentală de cea Orientală, se va ajunge până la 
urmă la un singur lăcaş întărit pe piatra unghiulară, Cristos Isus, care va face din cele 
două una[27].  

II. BISERICI ŞI COMUNITĂŢI BISERICEŞTI DESPĂRŢITE DE SCAUNUL 
APOSTOLIC ÎN OCCIDENT 

Condiţia acestor comunităţi  

19. Bisericile şi comunităţile bisericeşti care s-au separat de Scaunul Apostolic 
roman, fie în perioada marii crize începute în Occident încă de la sfârşitul evului 
mediu, fie mai târziu, rămân unite cu Biserica Catolică printr-o afinitate şi legătură 
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deosebită ce se datorează vieţii îndelungate duse de poporul creştin în secolele 
anterioare, în comuniune bisericească.  

Deoarece aceste Biserici şi comunităţi bisericeşti se deosebesc mult nu numai de 
noi, ci şi între ele, datorită diversităţii de origine, de învăţătură şi de viaţă spirituală, 
este foarte greu să fie descrise cu precizie, lucru pe care nici nu îl intenţionăm aici.  

Deşi mişcarea ecumenică şi dorinţa de pace cu Biserica Catolică nu s-au impus încă 
pretutindeni, avem totuşi speranţa că simţul ecumenic şi aprecierea reciprocă se vor 
dezvolta, treptat, în toţi.  

Trebuie, totuşi, să recunoaştem că între aceste Biserici şi comunităţi, pe de o parte, 
şi Biserica Catolică, pe de altă parte, există diferenţe importante, nu numai de natură 
istorică, sociologică, psihologică şi cultuală, ci în primul rând de interpretare a 
adevărului revelat. Pentru ca dialogul ecumenic să poată fi stabilit în ciuda acestor 
diferenţe, în cele ce urmează vrem să subliniem anumite puncte care pot şi trebuie 
să constituie o bază şi un imbold pentru acest dialog.  

Credinţa în Cristos  

20. Ne referim în primul rând la acei creştini care îl mărturisesc deschis pe Isus 
Cristos ca Dumnezeu şi Domn, unic mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, spre slava 
unicului Dumnezeu, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Ştim, desigur, că nu sunt mici 
diferenţele faţă de învăţătura Bisericii Catolice chiar şi despre Cristos, Cuvântul lui 
Dumnezeu întrupat şi despre opera răscumpărării şi, de aici, despre misterul şi 
misiunea Bisericii şi despre rolul Mariei în opera mântuirii. Ne bucurăm totuşi văzând 
că fraţii despărţiţi se apropie de Cristos ca de izvorul şi centrul comuniunii ecleziale. 
Cuprinşi de dorinţa de a se uni cu Cristos, ei sunt determinaţi din ce în ce mai mult 
să caute unitatea şi să dea pretutindeni mărturie pentru credinţa lor înaintea 
neamurilor.  

Studiul Sfintei Scripturi  

21. Iubirea şi veneraţia faţă de Sfânta Scriptură, pentru care au aproape un cult, îi 
duc pe fraţii noştri la studierea statornică şi sârguincioasă a textului sacru: căci 
evanghelia “este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecărui om care crede, a 
iudeului mai întâi şi apoi a grecului” (Rom 1, 16).  

Invocându-l pe Duhul Sfânt, ei îl caută în Sfânta Scriptură pe Dumnezeu ca pe acela 
care le vorbeşte în Cristos prevestit de profeţi, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat 
pentru noi. În ea contemplă viaţa lui Cristos precum şi ceea ce divinul Învăţător a 
învăţat şi a făptuit spre mântuirea oamenilor, îndeosebi misterele morţii şi învierii lui.  

Dar atunci când creştinii despărţiţi de noi afirmă autoritatea divină a Cărţilor sfinte, ei 
gândesc diferit faţă de noi – şi unii faţă de alţii – despre relaţia dintre Scriptură şi 
Biserică unde, conform credinţei catolice, magisteriul autentic deţine un loc deosebit 
în explicarea şi predicarea cuvântului scris al lui Dumnezeu.  
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Cu toate acestea, Sfânta Scriptură constituie, în cadrul dialogului, un instrument de 
mare valoare în mâna puternică a lui Dumnezeu, pentru a se ajunge la acea unitate 
pe care Mântuitorul o oferă tuturor oamenilor.  

Viaţa sacramentală  

22. Prin sacramentul Botezului, atunci când este conferit în mod valid, după 
orânduirea Domnului, şi este primit cu dispoziţia sufletească cerută, omul este 
realmente incorporat lui Cristos răstignit şi glorificat şi este regenerat spre a participa 
la viaţa divină, după cuvântul Apostolului: “Înmormântaţi fiind împreună cu el prin 
Botez, împreună cu el aţi şi înviat prin credinţa în lucrarea lui Dumnezeu care l-a 
sculat pe el din morţi” (Col 2,12)[28].  

Aşadar, Botezul constituie legătura sacramentală a unităţii existente între toţi aceia 
care au fost regeneraţi prin el. Totuşi Botezul este, în sine, numai un început şi un 
punct de plecare, deoarece este îndreptat în întregime spre dobândirea plinătăţii 
vieţii în Cristos. Deci Botezul este conferit în vederea profesiunii integrale de 
credinţă, în vederea incorporării integrale în economia mântuirii, după cum a voit-o 
Cristos însuşi şi, în sfârşit, în vederea inserării integrale în comuniunea euharistică.  

Comunităţile bisericeşti despărţite de noi, deşi sunt lipsite de unitatea deplină cu noi, 
izvorâtă din Botez, şi deşi, după credinţa noastră, mai ales din cauza lipsei 
sacramentului Preoţiei, nu au păstrat substanţa autentică şi integrală a misterului 
euharistic, totuşi, amintind la Cina sfântă moartea şi învierea Domnului, ele 
mărturisesc că arată viaţa de comuniune cu Cristos şi aşteaptă venirea lui în slavă. 
De aceea, învăţătura despre Cina Domnului, celelalte sacramente, cultul şi slujirile în 
Biserică, trebuie să constituie obiectul dialogului.  

Viaţa în Cristos  

23. Trăirea creştină a acestor fraţi este hrănită de credinţa în Cristos şi este sporită 
de harul Botezului şi de ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Ea se manifestă în 
rugăciunea individuală, în meditarea Scripturii, în viaţa de familie creştină, în cultul 
adus de comunitatea adunată spre lauda lui Dumnezeu. De altfel, cultul lor cuprinde 
adesea elemente importante din vechea liturgie comună.  

Credinţa în Cristos produce roade de preamărire şi de mulţumire pentru binefacerile 
primite de la Dumnezeu. La aceasta se adaugă un viu simţ al dreptăţii şi caritatea 
sinceră faţă de aproapele. Această credinţă activă a determinat chiar crearea multor 
instituţii pentru uşurarea mizeriei spirituale şi trupeşti, pentru educarea tineretului, 
pentru umanizarea condiţiilor sociale de viaţă, pentru stabilirea păcii universale.  

Chiar dacă mulţi dintre creştini nu înţeleg întotdeauna, în domeniul moral, evanghelia 
la fel cu catolicii şi nici nu admit aceleaşi soluţii pentru problemele cele mai dificile ale 
societăţii de azi, totuşi ei vor, ca şi noi, să adere la cuvântul lui Cristos ca la izvorul 
virtuţii creştine şi să asculte de porunca apostolică: “Orice faceţi, cu cuvântul sau cu 
fapta, toate să le faceţi în numele Domnului Isus Cristos, mulţumind prin el lui 
Dumnezeu Tatăl” (Col 3,17). De aici poate începe dialogul ecumenic despre 
aplicarea morală a evangheliei.  
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Concluzie  

24. Astfel, după ce am expus pe scurt condiţiile în care trebuie exercitată acţiunea 
ecumenică şi principiile după care trebuie să se conducă, ne îndreptăm cu încredere 
privirea spre viitor. Conciliul îi îndeamnă pe credincioşi să evite orice uşurătate sau 
zel imprudent, care ar putea dăuna progresului unităţii. Într-adevăr, acţiunea lor 
ecumenică nu poate fi decât deplin şi sincer catolică, adică fidelă adevărului pe care 
l-am primit de la apostoli şi de la părinţi şi conformă credinţei pe care Biserica 
Catolică a mărturisit-o întotdeauna, şi în acelaşi timp această acţiune trebuie să tindă 
spre plinătatea în care Domnul vrea ca trupul său să crească de-a lungul veacurilor.  

Conciliul doreşte stăruitor ca iniţiativele fiilor Bisericii Catolice să meargă mână în 
mână cu iniţiativele fraţilor despărţiţi, fără a se pune vreun obstacol în calea 
providenţei şi cu deschidere totală faţă de inspiraţiile viitoare ale Duhului Sfânt. Pe 
lângă aceasta, Conciliul declară că este conştient de faptul că năzuinţa sfântă de a-i 
împăca pe toţi creştinii în unitatea Bisericii lui Cristos, una şi unică, depăşeşte 
puterile şi capacitatea omului. De aceea, el îşi pune întreaga speranţă în rugăciunea 
lui Cristos pentru Biserică, în iubirea Tatălui faţă de noi, în puterea Duhului Sfânt. “Iar 
speranţa nu înşeală pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a revărsat în inimile noastre 
prin Duhul Sfânt ce ne-a fost dat” (Rom 5,5).  

Toate cele stabilite în acest decret şi fiecare în parte au plăcut părinţilor conciliari. Iar 
noi, cu puterea apostolică acordată nouă de Cristos, le aprobăm, împreună cu 
venerabilii părinţi, în Duhul Sfânt, le decretăm şi le stabilim şi dispunem ca cele 
hotărâte astfel în Conciliu să fie promulgate spre slava lui Dumnezeu.  

Roma, Sfântul Petru, 21 noiembrie 1964 
Eu, PAUL, Episcop al Bisericii Catolice 
 

(Urmează semnăturile părinţilor)  

Titlul original: CONCILIUL OECUMENICUM VATICANUM II, Decretum de 
oecumenismo Unitatis redintegratio (Sessio V, 21 noiem. 1964): AAS 57 (1965) 90-
107.  
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Decret privind misiunea pastorală a episcopilor în Biserică 
– CHRISTUS DOMINUS – 

PAUL, EPISCOP, 
SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, 

ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU 
SPRE AMINTIRE PERPETUĂ 

28 octombrie 1965 

 

Introducere 

1. CRISTOS DOMNUL, Fiul Dumnezeului celui viu, venit să mântuiască pe poporul 
său de păcate[1] şi să sfinţească pe toţi oamenii, după cum el însuşi a fost trimis de 
Tatăl tot astfel i-a trimis şi el pe apostolii săi[2], pe care i-a sfinţit dăruindu-le pe 
Duhul Sfânt, ca şi ei să-l preamărească pe Tatăl pe pământ şi să-i ducă pe oameni la 
mântuire “spre zidirea trupului lui Cristos” (Ef 4,12), care este Biserica.  

Papa şi episcopii perpetuează lucrarea lui Cristos  

2. În această Biserică a lui Cristos, pontiful roman, ca urmaş al lui Petru, căruia 
Cristos i-a încredinţat misiunea de a paşte oile şi mieii săi, se bucură, din orânduire 
divină, de putere supremă, deplină, nemijlocită şi universală în ceea ce priveşte grija 
pentru mântuirea veşnică a oamenilor. De aceea, ca păstor al tuturor credincioşilor, 
având misiunea să asigure binele comun al Bisericii universale şi binele fiecărei 
Biserici în parte, deţine asupra tuturor Bisericilor primatul puterii legate de oficiu 
(potestas ordinaria).  

Şi episcopii, rânduiţi de Duhul Sfânt, sunt urmaşii apostolilor ca păstori sufleteşti[3] 
şi, împreună cu supremul pontif şi sub autoritatea lui, au misiunea să perpetueze 
lucrarea lui Cristos, Păstorul veşnic[4]. Într-adevăr, Cristos a dat apostolilor şi 
urmaşilor acestora porunca şi puterea de a învăţa toate neamurile, de a-i sfinţi pe 
oameni întru adevăr şi de a-i păstori. Aşadar episcopii, prin Duhul Sfânt ce le-a fost 
dat, au fost constituiţi adevăraţii şi autenticii învăţători ai credinţei, pontifi şi păstori[5].  

3. Această îndatorire episcopală, primită prin consacrarea episcopală[6], episcopii, 
părtaşi la grija pentru toate Bisericile, o exercită în comuniune cu supremul pontif şi 
sub autoritatea lui, în tot ceea ce ţine de magisteriu şi de cârmuire, uniţi cu toţii într-
un colegiu sau corp pentru cele ce privesc întreaga Biserică a lui Dumnezeu.  

Fiecare episcop în parte îşi exercită această îndatorire faţă de partea din turma 
Domnului care i-a fost încredinţată, îngrijindu-se fiecare de Biserica particulară ce i-a 
fost dată spre păstorire sau, uneori, mai mulţi episcopi îngrijindu-se împreună de 
anumite necesităţi comune mai multor Biserici.  
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De aceea, sfântul Conciliu, ţinând seama şi de condiţiile societăţii umane care în 
zilele noastre este în drum spre o nouă ordine a lucrurilor[7] şi voind să determine 
mai precis îndatorirea pastorală a episcopilor, stabileşte cele ce urmează.  

Capitolul I 

EPISCOPII ŞI BISERICA UNIVERSALĂ 

I. ROLUL EPISCOPILOR FAŢĂ DE BISERICA UNIVERSALĂ 

Puterea colegiului episcopal  

4. Episcopii, în puterea consacrării sacramentale şi în comuniune ierarhică cu capul 
şi cu membrii colegiului, sunt constituiţi membri ai corpului episcopal[8]. “Ordinul 
episcopilor, care succede, în magisteriu şi în conducerea pastorală, colegiului 
apostolilor, sau, mai exact, în care corpul apostolic se perpetuează neîntrerupt, este 
de asemenea, împreună cu capul său, pontiful roman, şi niciodată fără acest cap, 
subiectul supremei şi deplinei puteri asupra întregii Biserici, putere care nu poate fi 
exercitată decât cu consimţământul pontifului roman”[9].  

Această putere “este exercitată solemn în conciliul ecumenic”[10]. De aceea, 
Conciliul declară că toţi episcopii în calitate de membri ai colegiului episcopal, au 
dreptul să participe la conciliul ecumenic.  

“Aceeaşi putere colegială poate fi exercitată împreună cu papa de episcopii aflaţi în 
lumea întreagă, cu condiţia să fie chemaţi la o acţiune colegială de către capul 
colegiului, sau cel puţin cu condiţia ca acesta să aprobe sau să accepte liber 
acţiunea comună a episcopilor răspândiţi pe tot pământul, aşa încât să fie vorba de 
un adevărat act colegial”[11].  

Sinodul episcopilor  

5. Episcopii aleşi din diferite regiuni ale lumii, în modurile şi după normele stabilite 
sau urmând a fi stabilite de pontiful roman, oferă păstorului suprem al Bisericii o 
colaborare mai eficace în cadrul unui consiliu numit sinodul episcopilor[12]; acesta, 
acţionând în numele întregului episcopat catolic, arată în acelaşi timp că toţi episcopii 
iau parte, în comuniune ierarhică, la grija faţă de întreaga Biserică[13].  

Episcopii – părtaşi la grija pentru Biserica întreagă  

6. Ca urmaşi legitimi ai apostolilor şi membri ai colegiului episcopal, episcopii să se 
ştie mereu uniţi între ei şi să se arate preocupaţi de toate Bisericile, de vreme ce, din 
orânduirea lui Dumnezeu şi în virtutea îndatoririi apostolice, fiecare dintre ei este, 
împreună cu ceilalţi episcopi, răspunzător pentru Biserică[14]. În mod deosebit să fie 
preocupaţi de acele regiuni ale globului unde cuvântul lui Dumnezeu nu a fost încă 
vestit sau unde, mai ales din cauza numărului mic de preoţi, credincioşii se află în 
primejdie de a se îndepărta de poruncile vieţii creştine şi chiar de a-şi pierde 
credinţa.  
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Să îşi dea, aşadar, toată osteneala pentru ca operele de evanghelizare şi de 
apostolat să fie susţinute şi promovate cu zel de către credincioşi. Pe lângă aceasta, 
să se îngrijească de pregătirea unor slujitori ai altarului şi a unor auxiliari capabili, 
atât călugări cât şi laici, pentru misiuni şi pentru ţările cu prea puţini preoţi. Să aibă 
grijă şi ca, în măsura posibilului, unii dintre preoţii lor să meargă în teritoriile de 
misiuni sau în diecezele amintite, pentru a-şi exercita acolo slujirea sacră, definitiv 
sau cel puţin pentru o anumită perioadă.  

În afară de aceasta, episcopii să nu uite că şi în folosirea bunurilor bisericeşti trebuie 
să ţină seama nu numai de necesităţile diecezei lor, ci şi de ale altor Biserici 
particulare, căci şi acestea sunt părţi ale Bisericii unice a lui Cristos. În sfârşit, să se 
îngrijească, după puteri, să sprijine alte dieceze sau regiuni care suferă de pe urma 
unor calamităţi.  

Solicitudine faţă de episcopii persecutaţi  

7. Mai presus de toate să îmbrăţişeze cu suflet frăţesc pe acei episcopi care, pentru 
numele lui Cristos, suferă calomnii şi prigoană, sunt ţinuţi în închisori sau împiedicaţi 
să-şi exercite slujirea; să arate faţă de ei o grijă autentică şi activă pentru ca 
suferinţele acestora să fie îndulcite şi uşurate prin rugăciunea şi acţiunea confraţilor.  

II. EPISCOPII ŞI SCAUNUL APOSTOLIC 

Puterea episcopilor în dieceza proprie  

8. a) Episcopii, ca urmaşi ai apostolilor, au per se, în diecezele încredinţate lor, 
întreaga putere legată de oficiu (potestas ordinaria), proprie şi nemijlocită, care este 
necesară pentru exercitarea îndatoririi lor pastorale, rămânând în vigoare totdeauna 
şi în toate puterea pe care pontiful roman o are în virtutea misiunii sale de a rezerva 
anumite probleme pentru sine sau pentru altă autoritate.  

b) Fiecare episcop diecezan are facultatea de a dispensa de la legea generală a 
Bisericii, în caz particular, pe credincioşii asupra cărora îşi exercită autoritatea după 
normele canonice, ori de câte ori consideră că aceasta este spre binele lor spiritual, 
în afara chestiunilor pe care autoritatea supremă a Bisericii le-a rezervat în mod 
special.  

Dicasteriile Curiei romane  

9. În exercitarea puterii sale supreme, depline şi nemijlocite asupra întregii Biserici, 
pontiful roman se slujeşte de dicasteriile Curiei romane; aşadar, acestea îşi 
îndeplinesc îndatorirea în numele şi sub autoritatea lui, pentru binele Bisericilor şi în 
slujba păstorilor.  

Părinţii sfântului Conciliu îşi exprimă însă dorinţa ca aceste dicasterii, care, fără 
îndoială, au adus un ajutor preţios pontifului roman şi păstorilor Bisericii, să fie 
supuse unei noi organizări mai adaptate la necesităţile timpului, ale regiunilor şi 
riturilor, mai ales în privinţa numărului, denumirii, competenţelor, metodelor de lucru 
şi coordonării activităţii lor[15]. Părinţii doresc, de asemenea, ca, având în vedere 
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îndatorirea pastorală proprie a episcopilor, să fie determinat mai clar rolul 
reprezentanţilor pontifului roman.  

Membrii dicasteriilor  

10. Pe lângă aceasta, deoarece dicasteriile au fost constituite pentru binele Bisericii 
universale, este de dorit ca membrii lor, oficialii şi consultorii, precum şi reprezentanţii 
pontifului roman să fie, pe cât posibil, aleşi în mai largă măsură din regiuni diferite ale 
Bisericii, aşa încât birourile sau organele centrale ale Bisericii Catolice să prezinte un 
caracter cu adevărat universal.  

Este de dorit şi ca, printre membrii dicasteriilor, să fie cooptaţi şi câţiva episcopi, mai 
ales diecezani, care să-i poată prezenta mai complet supremului pontif mentalitatea, 
dorinţele şi necesităţile tuturor Bisericilor.  

În sfârşit, părinţii conciliari socotesc că este foarte util ca aceste dicasterii să ia mai 
mult în seamă părerile laicilor care se disting prin virtute, ştiinţă şi experienţă, astfel 
încât şi aceştia să aibă un rol corespunzător în viaţa Bisericii.  

Capitolul II 

EPISCOPII ŞI BISERICILE PARTICULARE 

I. EPISCOPII DIECEZANI 

Noţiunea de dieceză şi rolul episcopilor în dieceza lor  

11. Dieceza este o parte din poporul lui Dumnezeu, încredinţată păstoririi unui 
episcop ajutat de preoţii săi, astfel încât, adunată în jurul păstorului ei şi unită de el 
prin evanghelie şi Euharistie în Duhul Sfânt, constituie o Biserică particulară în care 
este realmente prezentă şi acţionează Biserica lui Cristos, una, sfântă, catolică şi 
apostolică.  

Fiecare episcop căruia îi este încredinţată grija unei Biserici particulare îşi paşte 
turma în numele Domnului, ca păstor propriu şi nemijlocit al ei, cu putere legată de 
consacrare (ordinarius), sub autoritatea supremului pontif, exercitându-şi faţă de 
această turmă îndatorirea de a învăţa, de a sfinţi şi de a conduce. El trebuie să 
recunoască însă drepturile legitime ale patriarhilor sau ale altor autorităţi 
ierarhice[16].  

Episcopii să facă toate eforturile pentru a-şi îndeplini îndatorirea apostolică, fiind 
martori ai lui Cristos în faţa tuturor oamenilor, având grijă nu numai de aceia care 
deja îl urmează pe Păstorul cel mare, ci dedicându-se cu tot sufletul şi acelora care 
s-au îndepărtat în vreun fel de calea adevărului sau nu cunosc evanghelia şi 
îndurarea mântuitoare a lui Cristos, până când, în cele din urmă, toţi vor umbla “în 
toată bunătatea şi dreptatea şi în tot adevărul” (Ef 5,9).  
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Îndatorirea de a învăţa  

12. În exercitarea îndatoririi lor de a învăţa, episcopii să vestească oamenilor 
evanghelia lui Cristos – aceasta fiind cea mai de seamă dintre îndatoririle lor[17] – şi, 
în puterea Duhului, să-i cheme la credinţă sau să-i întărească în credinţa vie; să le 
pună în faţă întregul mister al lui Cristos şi anume acele adevăruri a căror 
necunoaştere înseamnă necunoaşterea lui Cristos însuşi şi, de asemenea, calea 
revelată de sus, care trebuie urmată spre slava lui Dumnezeu şi, prin aceasta, spre 
dobândirea fericirii veşnice[18].  

Să le arate oamenilor şi că înseşi realităţile pământeşti şi instituţiile omeneşti, după 
planul lui Dumnezeu Creatorul, sunt rânduite spre mântuirea oamenilor şi de aceea 
pot contribui mult la zidirea trupului lui Cristos.  

Să-i înveţe, aşadar, potrivit învăţăturii Bisericii, de ce preţuire trebuie să se bucure 
persoana umană, libertatea ei şi însăşi viaţa trupului; familia, unitatea şi stabilitatea 
ei, procrearea şi educarea copiilor; societatea civilă cu legile şi profesiile ei; munca şi 
timpul liber, artele şi invenţiile tehnice; sărăcia şi belşugul. În sfârşit, să le arate 
principiile de rezolvare a problemelor atât de grave privind posedarea, sporirea şi 
dreapta distribuire a bunurilor materiale, pacea şi războiul, convieţuirea frăţească a 
tuturor popoarelor[19].  

13. Episcopii trebuie, aşadar, să expună învăţătura creştină într-un mod adecvat 
necesităţilor timpului, adică răspunzând dificultăţilor şi problemelor care îi apasă şi îi 
neliniştesc cel mai mult pe oameni; în acelaşi timp ei trebuie să vegheze asupra 
acestei învăţături, educându-i şi pe credincioşi să o apere şi să o propage. În 
transmiterea ei să dovedească grija maternă a Bisericii faţă de toţi oamenii, atât 
credincioşi cât şi necredincioşi, şi să acorde o atenţie deosebită celor săraci şi slabi 
la care Domnul i-a trimis să le binevestească.  

Întrucât îi este inerent Bisericii să stabilească un dialog cu societatea umană în 
mijlocul căreia trăieşte[20], este în primul rând o îndatorire a episcopilor să se 
apropie de oameni, să caute şi să promoveze dialogul cu ei. Acest dialog de 
mântuire, pentru a putea uni întotdeauna adevărul şi caritatea, inteligenţa şi iubirea, 
trebuie să se remarce atât prin claritatea limbajului, cât şi prin umilinţă şi bunătate, 
precum şi prin cuvenita prudenţă îmbinată totuşi cu încrederea care, favorizând 
prietenia, uneşte în mod firesc sufletele[21].  

Pentru a vesti învăţătura creştină, episcopii să recurgă la mijloace variate existente în 
lumea de azi: în primul rând la predicare şi la instruirea catehetică, mijloace care 
deţin în continuare primul loc, dar şi la expunerea doctrinei în şcoli şi universităţi, în 
conferinţe şi întruniri de tot felul şi, în sfârşit, la răspândirea ei prin declaraţii publice 
făcute cu ocazia anumitor evenimente, prin presă şi prin diferite mijloace de 
comunicare socială, a căror utilizare este absolut necesară pentru a vesti evanghelia 
lui Cristos[22].  

14. Episcopii să vegheze ca instruirea catehetică, al cărei scop este de a face 
credinţa oamenilor vie, conştientă şi activă, luminată prin învăţătură, să fie transmisă 
cu deosebită grijă atât copiilor şi adolescenţilor, cât şi tinerilor şi chiar adulţilor. În 
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transmiterea ei să se păstreze o ordine adecvată şi o metodă corespunzătoare nu 
numai materiei de parcurs, ci şi firii, capacităţii, vârstei şi condiţiilor de viaţă ale 
ascultătorilor; această învăţătură să se bazeze pe Sfânta Scriptură, pe tradiţie, pe 
liturgie, pe magisteriul şi pe viaţa Bisericii. Pe lângă aceasta, episcopii să aibă grijă 
ca toţi cateheţii să fie bine pregătiţi pentru sarcina lor: să cunoască în profunzime 
învăţătura Bisericii şi să-şi însuşească, în teorie şi practică, legile psihologiei şi 
disciplinele pedagogice.  

Episcopii să se străduiască să restabilească sau să organizeze în mod mai adecvat 
şi instruirea catehumenilor adulţi.  

Îndatorirea de a sfinţi  

15. În exercitarea îndatoririi lor de a sfinţi, episcopii să nu uite că au fost aleşi dintre 
oameni şi au fost rânduiţi pentru oameni în cele ale lui Dumnezeu, ca să aducă 
daruri şi jertfe pentru păcate. Într-adevăr, episcopii se bucură de plinătatea 
sacramentului Preoţiei şi de ei depind, în exercitarea puterii lor, atât preoţii, care au 
fost şi ei consacraţi ca preoţi ai Noului Testament pentru a fi colaboratori înţelepţi ai 
ordinului episcopal, cât şi diaconii care, sfinţiţi spre slujire, servesc poporului lui 
Dumnezeu în comuniune cu episcopul şi cu preoţimea lui. De aceea, episcopii sunt 
principalii împărţitori ai tainelor lui Dumnezeu precum şi conducătorii, promotorii şi 
păstrătorii întregii vieţi liturgice în Biserica încredinţată lor[23].  

Episcopii trebuie, aşadar, să facă toate eforturile pentru ca toţi credincioşii, prin 
Euharistie, să cunoască şi să trăiască mai profund misterul pascal, aşa încât să 
formeze un singur trup bine închegat în unitatea iubirii lui Cristos[24]; “stăruind în 
rugăciune şi în slujirea cuvântului” (Fap 6,4), episcopii să nu precupeţească nici o 
strădanie pentru ca toţi cei încredinţaţi grijii lor să fie un singur suflet în rugăciune[25] 
şi, prin primirea sacramentelor, să crească în har şi să fie martori credincioşi ai 
Domnului.  

Având misiunea să îndrume la desăvârşire, episcopii se vor strădui să îi facă să 
înainteze în sfinţenie pe clericii lor, pe călugări şi pe laici, după chemarea individuală 
a fiecăruia[26], amintindu-şi şi de datoria pe care o au de a oferi exemplu de sfinţenie 
şi iubire, umilinţă şi simplitatea vieţii. Să sfinţească astfel Bisericile încredinţate lor, 
încât să strălucească deplin în ele simţul Bisericii universale a lui Cristos. În acest 
spirit să favorizeze cât mai mult vocaţiile preoţeşti şi călugăreşti şi în mod deosebit 
pe cele misionare.  

Îndatorirea de a conduce ca păstori sufleteşti  

16. În îndeplinirea îndatoririi lor de părinţi şi păstori, episcopii să fie în mijlocul 
poporului lor ca unii care slujesc[27], păstori buni care îşi cunosc oile şi pe care ele îi 
cunosc, adevăraţi părinţi care se remarcă prin spiritul lor de iubire şi devotament faţă 
de toţi şi autorităţii cărora – autoritate primită de sus – toţi se supun cu drag. Ei să 
adune şi să educe întreaga familie a turmei lor astfel încât toţi, conştienţi de 
îndatoririle lor, să trăiască şi lucreze în comnuniunea carităţii.  
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Pentru a putea realiza acestea, episcopii, “gata pentru tot lucrul bun” (2Tim 2,21) şi 
“îndurând toate pentru cei aleşi” (2Tim 2,10) trebuie să-şi orânduiască astfel viaţa 
încât să corespundă necesităţilor timpului.  

Episcopii să-i înconjoare întotdeauna cu o dragoste deosebită pe preoţi, întrucât 
aceştia îşi asumă o parte din îndatoririle şi preocupările lor şi se dedică acestora în 
viaţa de fiecare zi cu atâta râvnă; să-i considere fii şi prieteni[28], şi deci să fie 
dispuşi să-i asculte, să aibă cu ei relaţii bazate pe încredere, promovând în acest fel 
pastorala de ansamblu a întregii dieceze.  

Să poarte grijă de starea spirituală, intelectuală şi materială a preoţilor lor pentru ca 
aceştia să poată duce o viaţă sfântă şi evlavioasă şi să-şi poată îndeplini slujirea cu 
fidelitate şi rodnicie. În acest scop, să încurajeze mijloacele instituţionalizate şi să 
organizeze întruniri speciale pentru a da prilej preoţilor să se întâlnească din când în 
când, fie pentru exerciţii spirituale mai îndelungate spre reînnoirea vieţii, fie pentru 
aprofundarea disciplinelor bisericeşti, mai ales a Sfintei Scripturi şi a teologiei, a 
problemelor sociale mai importante precum şi a noilor metode de activitate pastorală. 
Episcopii trebuie să-i înconjoare cu o compătimire activă pe preoţii care se află, într-
un fel sau altul, în primejdie sau au căzut în vreo greşeală.  

Pentru a se putea îngriji mai corespunzător de binele credincioşilor, după nevoile 
fiecăruia, să se străduiască să le cunoască precum se cuvine necesităţile, în 
condiţiile sociale în care trăiesc, recurgând pentru aceasta la mijloace potrivite, mai 
ales la anchete sociale. Să se arate atenţi faţă de toţi, de orice vârstă, condiţie sau 
naţionalitate, atât autohtoni cât şi străini sau călători. În exercitarea acestei 
solicitudini pastorale să rezerve credincioşilor lor participarea cuvenită la treburile 
Bisericii, recunoscându-le îndatorirea şi dreptul de a colabora activ la edificarea 
trupului mistic al lui Cristos.  

Să îi înconjoare cu iubire pe fraţii despărţiţi, recomandându-le şi credincioşilor să se 
poarte faţă de ei cu multă delicateţe şi dragoste, încurajând de asemenea 
ecumenismul aşa cum este înţeles de Biserică[29]. Să-i aibă la inimă şi pe cei 
nebotezaţi, ca să strălucească şi pentru ei iubirea lui Cristos Isus, căruia episcopii îi 
sunt martori în faţa tuturor.  

Forme speciale de apostolat  

17. Trebuie încurajate diverse metode de apostolat; în dieceza întreagă sau pe 
sectoare toate operele de apostolat să fie coordonate şi strâns legate între ele sub 
conducerea episcopului, aşa încât toate iniţiativele şi activităţile – catehetice, 
misionare, caritative, sociale, familiale, şcolare şi oricare altele cu scop pastoral – să 
se desfăşoare în concordanţă. În felul acesta se va manifesta mai limpede şi unitatea 
diecezei.  

Li se va arăta cu insistenţă credincioşilor că au datoria de a face apostolat, fiecare 
după condiţia şi aptitudinile sale: li se va recomanda să participe la diferite opere de 
apostolat laic şi mai ales la Acţiunea Catolică, sau să le sprijine. Trebuie, de 
asemenea, promovate şi încurajate asociaţiile care urmăresc direct sau indirect un 
scop supranatural: căutarea unei vieţi mai desăvârşite, vestirea evangheliei lui 
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Cristos la toţi oamenii, răspândirea învăţăturii creştine, dezvoltarea cultului public, 
realizarea unor scopuri sociale, opere de pietate sau de caritate.  

Formele de apostolat trebuie să fie corect adaptate la necesităţile actuale, ţinând 
seama de cerinţele oamenilor, nu numai spirituale şi morale, ci şi sociale, 
demografice şi economice. Pentru a realiza eficient şi cu folos acest lucru, sunt foarte 
utile cercetările sociale şi religioase efectuate de serviciile de sociologie pastorală şi, 
de aceea, sunt insistent recomandate.  

Preocuparea deosebită pentru anumite grupuri de credincioşi  

18. Trebuie avută o preocupare deosebită pentru credincioşii care, din cauza 
condiţiilor de viaţă, nu se pot bucura suficient de grija pastorală obişnuită a parohilor 
sau sunt total lipsiţi de ea: aşa sunt majoritatea imigranţilor, a exilaţilor şi refugiaţilor, 
marinarii şi aviatorii, nomazii şi alte categorii similare. Trebuie, de asemenea, 
promovate metode pastorale potrivite pentru a susţine viaţa spirituală a acelora care, 
pentru a se destinde, petrec o perioadă de timp în alte regiuni.  

Conferinţele episcopale, mai ales cele naţionale, trebuie să studieze atent 
problemele mai urgente referitoare la aceste categorii de persoane. Prin metode şi 
activităţi corespunzătoare, să se îngrijească de binele spiritual al acestora, 
coordonând bunăvoinţele şi eforturile, ţinând seama în primul rând de normele 
stabilite[30] sau care se vor stabili de către Scaunul Apostolic, adaptându-le la 
condiţiile de timp, loc şi persoane.  

19. În îndeplinirea misiunii lor apostolice care are drept scop mântuirea sufletelor, 
episcopii se bucură de la sine de o deplină şi desăvârşită libertate şi independenţă 
faţă de orice putere civilă. De aceea, nu este îngăduit să fie împiedicaţi, direct sau 
indirect, în exercitarea îndatoririi lor ecleziastice, nici să li se interzică să comunice 
liber cu Scaunul Apostolic şi cu celelalte autorităţi bisericeşti, precum şi cu supuşii 
lor.  

Fără îndoială, prin însuşi faptul că se ocupă de binele spiritual al turmei lor, păstorii 
favorizează şi progresul, prosperitatea socială şi civilă, asociindu-şi în acest scop 
activitatea concretă cu cea a autorităţilor publice în sfera îndatoririlor proprii – şi aşa 
cum se cuvine unor episcopi – şi recomandând credincioşilor ascultarea faţă de 
legile drepte şi respectul faţă de puterea legitim stabilită.  

Libertatea în numirea episcopilor  

20. Deoarece misiunea apostolică a episcopilor a fost instituită de Cristos Domnul şi 
urmăreşte un scop spiritual şi supranatural, sfântul Conciliu ecumenic declară că 
dreptul de a numi şi institui episcopi aparţine în mod propriu şi de la sine exclusiv 
autorităţii bisericeşti competente.  

De aceea, pentru a apăra cum se cuvine libertatea Bisericii şi pentru a promova cât 
mai adecvat şi mai simplu binele credincioşilor, Conciliul îşi exprimă dorinţa ca în 
viitor să nu se mai acorde autorităţilor civile nici un drept sau privilegiu de a alege, de 
a numi, de a prezenta sau de a desemna pentru funcţia episcopală. La rândul lor, 
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autorităţile civile, a căror atitudine de respect faţă de Biserică este recunoscută şi 
apreciată cu gratitudine de Conciliu, sunt rugate cu politeţe să accepte, prin 
înţelegere cu Sfântul Scaun, să renunţe din proprie iniţiativă la drepturile sau 
privilegiile de felul celor amintite, de care se bucură actualmente în virtutea unei 
convenţii sau a unui obicei.  

Renunţarea la exercitarea funcţiei de episcop  

21. Deoarece misiunea pastorală a episcopilor este de o asemenea importanţă şi 
gravitate, episcopii diecezani şi toţi cei care sunt echivalenţi cu ei din punct de 
vedere juridic sunt rugaţi stăruitor să-şi dea demisia din funcţie, din proprie iniţiativă 
sau la invitaţia autorităţii competente, dacă din cauza vârstei înaintate sau din alt 
motiv grav ar ajunge mai puţin apţi să-şi îndeplinească îndatoririle. La rândul ei, 
autoritatea competentă, dacă acceptă demisia, va avea grijă de întreţinerea 
corespunzătoare a acestora şi le va recunoaşte drepturi speciale.  

II. DELIMITAREA DIECEZELOR 

22. Pentru ca o dieceză să-şi poată realiza scopul, trebuie ca în poporul lui 
Dumnezeu care aparţine de ea să se manifeste limpede natura Bisericii; trebuie ca 
episcopul să-şi poată îndeplini eficient în ea îndatoririle pastorale; în sfârşit, trebuie 
ca asistenţa spirituală a poporului lui Dumnezeu să poată fi asigurată cât mai perfect 
posibil. Acest lucru comportă atât o delimitare adecvată a teritoriului diecezei cât şi o 
distribuire a clerului şi a resurselor raţională şi corespunzătoare exigenţelor 
apostolatului. Toate acestea sunt în folosul nu numai al clerului şi al credincioşilor 
direct interesaţi, ci şi al întregii Biserici Catolice.  

De aceea, în privinţa delimitării diecezelor, Conciliul hotărăşte ca, acolo unde binele 
sufletelor o cere, să se realizeze cât mai repede posibil, cu prudenţă, o revizuire 
adecvată, prin împărţire, dezmembrare sau unire, prin modificarea graniţelor sau prin 
transferarea sediului episcopal într-un loc mai potrivit sau, în sfârşit, mai ales dacă 
este vorba de dieceze care circumscriu oraşe mari, printr-o nouă organizare internă.  

23. În revizuirea teritoriului diecezan trebuie să se asigure în primul rând unitatea 
organică a fiecărei dieceze în privinţa persoanelor, funcţiilor şi instituţiilor, după 
modelul unui organism viu şi sănătos. În fiecare caz, după examinarea atentă a 
tuturor datelor, se vor avea în vedere următoarele criterii generale:  

1. În delimitarea teritoriului unei dieceze să se ţină seama, pe cât posibil, de 
compoziţia variată a poporului lui Dumnezeu, pentru că aceasta poate contribui mult 
la buna exercitare a acţiunii pastorale: în acelaşi timp să se respecte, pe cât posibil, 
unităţile demografice ale acestui popor, împreună cu serviciile civile şi instituţiile 
sociale care îi constituie structura organică. De aceea, teritoriul fiecărei dieceze să fie 
întotdeauna continuu.  

După împrejurări, să se ţină seama de limitele circumscripţiilor civile precum şi de 
condiţiile speciale – psihologice, economice, geografice, istorice etc. – privitoare la 
persoane şi locuri.  
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2. Întinderea teritoriului diecezan şi numărul locuitorilor acestuia trebuie, în general, 
să corespundă următoarelor două cerinţe: pe de o parte episcopul însuşi, fie şi ajutat 
de alţii, să poată îndeplini ceremoniile pontificale, să poată face în condiţii bune 
vizitele pastorale, să conducă şi să coordoneze corespunzător toate operele de 
apostolat din dieceză şi mai ales să-şi cunoască preoţii precum şi pe călugări şi pe 
laicii care au un rol în activităţile diecezane; pe de altă parte, câmpul de acţiune să 
fie suficient de vast şi adecvat pentru ca atât episcopul cât şi clerul să-şi poată folosi 
util toate forţele în slujire, fără a pierde vreodată din vedere şi nevoile Bisericii 
universale.  

3. În sfârşit, pentru ca în dieceză să se poată exercita cât mai potrivit slujirea 
mântuitoare, să se ţină seama de următoarele: în fiecare dieceză clerul să fie 
suficient de numeros şi bine pregătit pentru a păstori cum se cuvine poporul lui 
Dumnezeu; să nu lipsească serviciile, instituţiile şi operele proprii fiecărei Biserici 
particulare, pe care experienţa le dovedeşte necesare pentru buna conducere a 
diecezei şi pentru dezvoltarea apostolatului; să existe resursele necesare pentru 
întreţinerea persoanelor şi instituţiilor, sau cel puţin să se poată prevedea în mod 
prudent că acestea nu vor lipsi.  

În acelaşi scop, acolo unde există credincioşi de rit diferit, episcopul diecezan să se 
îngrijească de nevoile lor spirituale, fie prin preoţi şi parohii de ritul respectiv, fie 
printr-un vicar episcopal înzestrat cu puterile necesare şi, dacă e cazul, chiar cu 
caracter episcopal, fie personal, exercitând funcţia de ordinariu al mai multor rituri. 
Dacă, din motive speciale, după aprecierea Scaunului Apostolic, nu se poate face 
nimic din toate acestea, să se constituie o ierarhie proprie pentru fiecare rit[31].  

De asemenea, în împrejurări similare, episcopul să aibă grijă de credincioşii de altă 
limbă, fie prin preoţi sau parohii de acea limbă, fie printr-un vicar episcopal bun 
cunoscător al acelei limbi şi, dacă e cazul, înzestrat cu caracterul episcopal, fie, în 
sfârşit, prin alte metode potrivite.  

24. În privinţa modificărilor sau inovărilor referitoare la dieceze, conform art. 22-23, 
rămânând neatinsă disciplina Bisericilor orientale, conferinţele episcopale 
competente trebuie să examineze aceste probleme, fiecare pentru teritoriul său, 
recurgând dacă e cazul, şi la o comisie episcopală specială şi cerând întotdeauna 
părerea în primul rând episcopilor din provinciile sau regiunile în cauză; părerile şi 
propunerile vor fi apoi prezentate Scaunului Apostolic.  

III. COLABORATORII EPISCOPULUI DIECEZAN ÎN MISIUNEA PASTORALĂ 

A. Episcopi coadiutori şi auxiliari 

25. În conducerea diecezelor, sarcina pastorală a episcopilor trebuie să fie astfel 
orânduită încât binele turmei Domnului să fie întotdeauna regula supremă. Pentru 
asigurarea acestui bine, adeseori trebuie constituiţi episcopi auxiliari, atunci când 
episcopul diecezan, fie din cauza prea marii întinderi a diecezei sau a numărului prea 
mare de locuitori, fie datorită unor împrejurări speciale de apostolat sau pentru 
diferite alte motive, nu îşi poate îndeplini personal toate îndatoririle episcopale aşa 
cum o cere binele sufletelor. Mai mult, uneori o necesitate anume cere ca episcopului 
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diecezan să i se dea sprijinul unui episcop coadiutor. Aceşti episcopi coadiutori şi 
auxiliari trebuie înzestraţi cu puterile corespunzătoare astfel încât, rămânând 
neatinsă unitatea conducerii diecezane şi autoritatea episcopului diecezan, 
activitatea lor să fie mai eficientă şi demnitatea proprie episcopilor mai bine 
asigurată.  

În acelaşi timp, întrucât episcopii coadiutori şi auxiliari sunt chemaţi să ia parte la 
preocupările episcopului diecezan, ei trebuie să-şi îndeplinească astfel îndatoririle 
încât în toate problemele să acţioneze în deplin acord cu el. Să-i arate întotdeauna 
ascultare şi respect episcopului diecezan care, la rândul său, trebuie să-i iubească 
frăţeşte pe episcopii coadiutori şi auxiliari şi să îi respecte.  

Puterile episcopilor auxiliari şi coadiutori  

26. Atunci când binele sufletelor o cere, episcopul diecezan să nu pregete să ceară 
de la autoritatea competentă unul sau mai mulţi auxiliari, adică episcopi constituiţi 
pentru dieceză fără drept de succesiune.  

Dacă nu se prevede în scrisorile de numire, episcopul diecezan să constituie pe 
auxiliarul sau auxiliarii săi vicari generali sau cel puţin vicari episcopali, depinzând 
numai de autoritatea sa, şi să-i consulte în problemele mai importante, mai ales în 
cele cu caracter pastoral.  

Cu excepţia unei hotărâri contrare a autorităţii competente, puterile şi facultăţile cu 
care episcopii auxiliari au fost înzestraţi potrivit dreptului nu încetează odată cu 
încetarea însărcinării episcopului diecezan. Este chiar de dorit ca, atunci când 
scaunul devine vacant, însărcinarea de a conduce dieceza să fie încredinţată 
episcopului auxiliar sau, dacă sunt mai mulţi, unuia dintre auxiliari, dacă nu se opun 
motive grave.  

Episcopul coadiutor, adică numit cu drept de succesiune, trebuie întotdeauna 
constituit vicar general de către episcopul diecezan. În cazuri speciale, autoritatea 
competentă îi poate acorda facultăţi mai ample.  

Pentru ca binele prezent şi viitor al diecezei să fie asigurat în cea mai mare măsură, 
episcopul locului şi cel coadiutor să nu neglijeze a se consulta reciproc în problemele 
mai importante.  

B. Curia şi consiliile diecezane  

27. În cadrul curiei diecezane, cel dintâi este vicarul general. Însă ori de câte ori buna 
conducere a diecezei o cere, episcopul poate constitui unul sau mai mulţi vicari 
episcopali, care, pentru o anume parte a diecezei sau într-un anumit sector de 
activitate, sau pentru credincioşii unui anumit rit, sunt înzestraţi, în virtutea dreptului, 
cu aceeaşi putere pe care dreptul comun o atribuie vicarului general.  

Printre colaboratorii episcopului la conducerea diecezei trebuie amintiţi şi preoţii care 
formează senatul sau consiliul său, cum ar fi capitlul catedralei, colegiul consultorilor 
sau alte consilii, după împrejurările şi natura locului. Aceste instituţii, şi în special 
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capitlurile catedralelor, trebuie, la nevoie, să fie reorganizate, conform cu necesităţile 
de azi.  

Preoţii şi laicii care fac parte din curia diecezană să fie conştienţi că îşi dau concursul 
la slujirea pastorală a episcopului.  

Curia diecezană trebuie astfel organizată încât să devină pentru episcop un 
instrument adecvat, nu numai pentru administrarea diecezei, ci şi pentru realizarea 
operelor de apostolat.  

Este foarte de dorit ca în fiecare dieceză să se înfiinţeze un consiliu pastoral special, 
prezidat de însuşi episcopul diecezan, şi din care să facă parte clerici, călugări şi laici 
anume aleşi. Menirea acestui consiliu este de a studia şi examina ceea ce se referă 
la activitatea pastorală şi de a formula propuneri practice.  

C. Clerul diecezan  

Preoţii diecezani  

28. Toţi preoţii, diecezani sau călugări, împreună cu episcopul, participă la preoţia 
unică a lui Cristos şi o exercită, şi de aceea sunt constituiţi colaboratori înţelepţi ai 
ordinului episcopal. În grija faţă de suflete, rolul principal îl au preoţii diecezani 
deoarece, încardinaţi sau ataşaţi unei Biserici particulare, se dedică pe deplin slujirii 
ei pentru a păstori o anumită parte a turmei Domnului; de aceea, ei constituie o unică 
preoţime şi o singură familie, al cărei părinte este episcopul. Acesta, pentru a putea 
repartiza mai bine şi mai echitabil slujirile sacre preoţilor săi, trebuie să se bucure de 
libertatea necesară în acordarea funcţiilor şi beneficiilor, suprimându-se astfel 
drepturile sau privilegiile care ar limita în vreun fel această libertate.  

Raporturile dintre episcop şi preoţii diecezani trebuie să se întemeieze, în primul 
rând, pe legăturile iubirii supranaturale aşa încât unirea voinţei preoţilor cu voinţa 
episcopului să le facă mai rodnică acţiunea pastorală. De aceea, pentru a favoriza tot 
mai mult slujirea sufletelor, episcopul să discute cu preoţii atât în particular cât şi în 
comun, mai ales despre problemele pastorale, nu numai ocazional, ci, în măsura 
posibilului, şi la date fixe.  

Pe lângă aceasta, toţi preoţii diecezani să fie uniţi între ei şi animaţi de preocuparea 
pentru binele spiritual al întregii dieceze. Amintindu-şi că bunurile materiale pe care 
le dobândesc în exercitarea îndatoririi lor bisericeşti sunt strâns legate de funcţia lor 
sacră, să contribuie cu generozitate, după posibilităţi, şi la acoperirea nevoilor 
materiale ale diecezei, conform dispoziţiilor episcopului.  

Preoţii care se dedică unor opere supraparohiale  

29. Printre cei mai apropiaţi colaboratori ai episcopului sunt şi acei preoţi cărora el le 
încredinţează o îndatorire pastorală sau opere de apostolat cu caracter 
supraparohial, fie privind un anumit teritoriu al diecezei, fie un anumit grup de 
credincioşi, fie o formă specială de activitate.  
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Un ajutor de preţ îl oferă şi preoţii cărora episcopul le încredinţează diferite îndatoriri 
de apostolat, fie în şcoli, fie în alte instituţii sau asociaţii. Preoţii însărcinaţi cu 
activităţi supradiecezane, deoarece exercită un apostolat important, sunt încredinţaţi 
solicitudinii deosebite în primul rând a episcopului în a cărui dieceză locuiesc.  

Parohii  

30. Principalii colaboratori ai episcopului sunt însă parohii, cărora le este 
încredinţată, în calitate de păstori proprii, grija sufletelor într-o anumită parte a 
diecezei, sub autoritatea episcopului.  

1. În exercitarea acestei misiuni, parohii, împreună cu colaboratorii lor, trebuie să-şi 
îndeplinească îndatorirea de a învăţa, de a sfinţi şi de a conduce astfel încât 
credincioşii şi comunităţile parohiale să se simtă într-adevăr membri atât ai diecezei 
cât şi ai Bisericii universale întregi. De aceea, ei trebuie să colaboreze atât cu ceilalţi 
parohi cât şi cu preoţii care exercită o funcţie pastorală pe acel teritoriu (cum ar fi 
vicarii foranei, decanii) sau cu cei afectaţi unor opere cu caracter supraparohial, 
pentru ca pastoraţia din dieceză să nu fie lipsită de unitate şi să devină mai eficientă.  

Pe lângă aceasta, grija faţă de suflete trebuie să fie pătrunsă mereu de spirit 
misionar, astfel încât ea să se extindă în mod adecvat la toţi cei ce locuiesc în 
parohie. Dacă parohii nu au acces la anumite grupuri de persoane, să apeleze la 
sprijinul altora, chiar şi laici, ca aceştia să îi ajute în apostolat.  

Pentru a face mai eficientă grija faţă de mântuirea veşnică a oamenilor, le este 
insistent recomandată preoţilor, mai ales acelora care activează în aceeaşi parohie, 
viaţa comună, care favorizează acţiunea apostolică şi în acelaşi timp oferă 
credincioşilor un exemplu de caritate şi unitate.  

2. În îndeplinirea îndatoririi de a învăţa, parohii trebuie să predice cuvântul lui 
Dumnezeu tuturor credincioşilor, pentru ca aceştia, înrădăcinaţi în credinţă, speranţă 
şi iubire, să crească în Cristos, iar comunitatea creştină să dea mărturia de iubire 
cerută de Domnul[32]; de asemenea, prin cateheză, ei trebuie să-i ducă pe 
credincioşi la cunoaşterea deplină a misterului mântuirii, pe măsura vârstei fiecăruia. 
Pentru a transmite această învăţătură, să ceară nu numai ajutorul călugărilor, ci şi 
colaborarea laicilor, înfiinţând şi confraternitatea doctrinei creştine.  

Pentru a-şi îndeplini îndatorirea de a sfinţi, parohii să aibă grijă ca celebrarea jertfei 
euharistice să fie centrul şi culmea întregii vieţi a comunităţii creştine; să se 
străduiască, de asemenea, să dea credincioşilor hrană spirituală prin primirea deasă 
şi cu evlavie a sacramentelor şi prin participarea conştientă şi activă la liturgie. 
Parohii să nu uite folosul imens al sacramentului pocăinţei pentru viaţa creştină; de 
aceea, să fie întotdeauna gata să asculte spovezile credincioşilor, chemând în acest 
scop, la nevoie, şi pe alţi preoţi, care să cunoască bine diferite limbi.  

În îndeplinirea îndatoririi pastorale, parohii să se îngrijească în primul rând să-şi 
cunoască turma. Fiind ei slujitorii tuturor celor încredinţaţi păstoririi lor, să se 
străduiască să dezvolte viaţa creştină atât în fiecare individ cât şi în familii, în 
asociaţiile dedicate în mod deosebit apostolatului, cât şi în toată comunitatea 
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parohială. Să viziteze deci casele şi şcolile, după exigenţele îndatoririi lor pastorale, 
să se ocupe cu zel de adolescenţi şi de tineri, să-i îmbrăţişeze cu iubire părintească 
pe săraci şi pe bolnavi; în sfârşit, să aibă o grijă deosebită faţă de muncitori şi să-i 
îndemne pe credincioşi să contribuie la operele de apostolat.  

3. Vicarii parohiali, colaboratori ai parohului, aduc zilnic o contribuţie importantă şi 
activă la slujirea pastorală, sub autoritatea parohului. De aceea, între paroh şi vicarii 
lui să existe relaţii frăţeşti, să domnească mereu iubirea şi respectul reciproc, 
întrajutorarea prin sfat, colaborare şi exemplu, îndeplinind astfel munca parohială cu 
unitate de voinţă şi concordanţă de eforturi.  

Numirea, transferarea şi demisionarea parohilor  

31. Pentru a-şi forma părerea asupra capacităţii unui preot de a conduce o parohie, 
episcopul trebuie să ţină seama nu numai de pregătirea lui teoretică, ci şi de 
pietatea, zelul apostolic şi celelalte înzestrări şi calităţi necesare pentru buna 
exercitare a grijii faţă de suflete.  

Pe lângă aceasta, deoarece tot rostul îndatoririi de paroh este binele sufletelor, 
pentru ca episcopul să poată realiza mai uşor încadrarea corespunzătoare a 
parohiilor, se desfiinţează – rămânând neatins dreptul călugărilor – toate drepturile 
de prezentare, numire sau rezervare şi, de asemenea, acolo unde există, legea 
concursului, fie general, fie particular.  

Fiecare paroh în parohia lui trebuie să se poată bucura de acea stabilitate în funcţie 
pe care o cere binele sufletelor. De aceea, abrogându-se distincţia între parohi 
amovibili şi inamovibili, să se revizuiască şi să se simplifice procedura transferării şi 
scoaterii din oficiu (amotio) a parohilor, pentru ca episcopul, respectând echitatea 
naturală şi canonică, să poată răspunde mai bine la necesităţile sufletelor.  

Parohii care, din cauza vârstei înaintate sau din alt motiv grav, sunt împiedicaţi să-şi 
îndeplinească îndatoririle cum se cuvine şi cu folos, sunt rugaţi stăruitor ca, din 
proprie iniţiativă sau la invitaţia episcopului, să renunţe la funcţie. Episcopul va trebui 
să le asigure demisionarilor mijloacele de trai corespunzătoare.  

Crearea şi desfiinţarea parohiilor  

32. În sfârşit, tot mântuirea sufletelor să fie singurul motiv pentru a decide şi a 
recunoaşte înfiinţarea sau suprimarea de parohii sau alte schimbări asemănătoare, 
pe care episcopul le poate efectua în virtutea autorităţii proprii.  

D. Călugării  

33. Toţi călugării – la care se adaugă, în cele ce urmează, membrii celorlalte institute 
care fac profesiunea sfaturilor evanghelice – după vocaţia proprie fiecăruia, au 
obligaţia să lucreze cu toate puterile şi cu râvnă la edificarea şi creşterea întregului 
trup mistic al lui Cristos şi spre binele Bisericilor particulare.  
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Ei sunt datori să urmărească aceste scopuri în primul rând prin rugăciune, prin fapte 
de pocăinţă şi prin exemplul vieţii proprii; Conciliul îi îndeamnă stăruitor să dezvolte 
continuu în ei preţuirea şi practica acestora. Dar, ţinând seama de caracterul propriu 
al fiecărui Institut, ei trebuie să se dedice cu tot mai multă generozitate şi activităţilor 
externe de apostolat.  

34. Călugării consacraţi pentru îndatorirea preoţiei, ca să fie şi ei colaboratori 
înţelepţi ai episcopilor, pot astăzi să le fie de un şi mai mare ajutor acestora, date 
fiind necesităţile crescânde ale sufletelor. De aceea, se poate spune că ei aparţin 
realmente, într-un anume sens, clerului diecezan, de vreme ce participă la păstorirea 
sufletelor şi la operele de apostolat sub autoritatea păstorilor sacri.  

Şi ceilalţi membri ai acestor Institute, bărbaţi şi femei, care aparţin şi ei cu un anume 
titlu familiei diecezane, aduc un mare ajutor ierarhiei şi, pe măsură ce cresc 
necesităţile apostolatului, pot şi trebuie să aducă o contribuţie tot mai intensă.  

35. Pentru ca în fiecare dieceză operele de apostolat să se realizeze întotdeauna în 
armonie, iar unitatea disciplinei diecezane să fie păstrată cu sfinţenie, se stabilesc 
următoarele principii fundamentale:  

1. Călugării să dea întotdeauna dovadă de ascultare religioasă şi de respect faţă de 
episcopi ca urmaşi ai apostolilor. Ori de câte ori sunt chemaţi în mod legitim la opere 
de apostolat, ei sunt datori să-şi îndeplinească în aşa fel misiunea încât să fie 
colaboratori activi şi supuşi ai episcopilor[33]. Mai mult, călugării să răspundă cu 
promtitudine şi fidelitate la cererile şi dorinţele episcopilor pentru a-şi asuma o parte 
mai mare din slujirea spre mântuirea oamenilor, respectând natura Institutului şi 
conform constituţiunilor care, dacă e necesar, vor fi adaptate în acest scop, ţinând 
seama de principiile prezentului Decret conciliar.  

Având în vedere necesităţile presante ale sufletelor şi penuria de cler diecezan, 
institutele călugăreşti care nu sunt dedicate în mod exclusiv vieţii contemplative pot fi 
chemate de episcopi să colaboreze în diferite slujiri pastorale, fiind respectată totuşi 
natura proprie a fiecărui Institut; pentru a oferi această colaborare, superiorii 
călugăreşti să favorizeze, pe cât posibil, chiar preluarea, eventual temporară, a unor 
parohii.  

2. Călugării dedicaţi apostolatului extern să fie pătrunşi de spiritul institutului lor şi să 
păstreze cu fidelitate regula acestuia şi supunerea faţă de superiorii proprii; episcopii 
nu vor uita să le reamintească insistent această obligaţie.  

3. Exemptarea, prin care călugării ajung să depindă direct de supremul pontif sau de 
altă autoritate bisericească, fiind scoşi de sub jurisdicţia episcopilor, se referă cu 
precădere la ordinea internă a institutelor, pentru ca în ele toate elementele să fie 
mai bine orânduite şi armonizate şi să contribuie mai mult la înaintarea şi 
desăvârşirea vieţii călugăreşti[34]. De asemenea, exemptarea îngăduie supremului 
pontif să dispună de călugări spre binele Bisericii universale[35], iar altei autorităţi 
competente, spre binele Bisericilor aflate sub jurisdicţia ei.  
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Această exemptare nu-i împiedică însă pe călugări să fie supuşi în fiecare dieceză 
jurisdicţiei episcopului, după norma dreptului, în măsura în care o cer îndeplinirea 
misiunii pastorale a acestuia şi buna orânduire a slujirii sufletelor[36].  

4. Toţi călugării, exempţi sau nu, sunt supuşi puterii ordinariilor locului în cele ce ţin 
de exercitarea cultului public – cu respectarea diversităţii riturilor – de grija faţă de 
suflete, de propovăduirea adresată poporului, de educaţia religioasă şi morală a 
credincioşilor, mai ales a copiilor, de instruirea catehetică şi de formaţia liturgică şi de 
ţinuta clerului, precum şi de diferitele opere în activitatea apostolică pe care o 
comportă. Şcolile catolice ale călugărilor sunt, de asemenea, supuse ordinariilor 
locului în ceea ce priveşte organizarea şi supravegherea lor generală, fără a fi atins 
totuşi dreptul călugărilor privitor la conducerea lor. De asemenea, călugării sunt 
datori să respecte toate dispoziţiile legitime date pentru toţi în concilii sau conferinţe 
episcopale.  

5. Între diferitele institute călugăreşti şi între acestea şi clerul diecezan să se 
promoveze o colaborare organizată. Să se realizeze, de asemenea, o coordonare 
strânsă a tuturor operelor şi activităţilor apostolice, coordonare care depinde în cea 
mai mare măsură de dispoziţia supranaturală a sufletelor şi a minţilor, înrădăcinată şi 
întemeiată în iubire. Realizarea acestei coordonări este de competenţa Scaunului 
Apostolic pentru Biserica universală; a păstorilor sacri, fiecare în dieceza lui; în 
sfârşit, de competenţa sinoadelor patriarhale şi a conferinţelor episcopale pe teritoriul 
propriu.  

Episcopii sau conferinţele episcopale, pe de o parte, şi superiorii călugăreşti sau 
conferinţele superiorilor majori, pe de altă parte, sunt rugaţi să realizeze o 
coordonare prealabilă a proiectelor pentru operele de apostolat exercitate de 
călugări.  

6. Pentru a promova buna înţelegere şi eficienţa relaţiilor reciproce dintre episcopi şi 
călugări, episcopii şi superiorii călugăreşti sunt rugaţi să se întâlnească periodic şi ori 
de câte ori se consideră oportun pentru a discuta problemele referitoare la ansamblul 
activităţilor apostolice pe teritoriul respectiv.  

Capitolul III 

COOPERAREA EPISCOPILOR LA BINELE COMUN AL MAI MULTOR 
DIECEZE 

I. SINOADE, CONCILII ŞI CONFERINŢE EPISCOPALE 

36. Încă din primele veacuri ale Bisericii, episcopii, puşi în fruntea Bisericilor 
particulare, aflaţi în comuniunea carităţii frăţeşti şi îndemnaţi de preocuparea pentru 
misiunea universală încredinţată apostolilor, şi-au unit puterile şi voinţele pentru 
binele comun şi pentru acela al fiecărei Biserici în parte. Pentru aceasta s-au 
constituit sinoade, concilii provinciale şi, în sfârşit, concilii plenare în care episcopii au 
stabilit norme identice pentru diferitele Biserici, atât în ce priveşte transmiterea 
adevărurilor de credinţă cât şi pentru organizarea disciplinei bisericeşti.  
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Acest sfânt Conciliu ecumenic doreşte mult ca venerabila instituţie a sinoadelor şi a 
conciliilor să fie din nou întărită, ca să se îngrijească în mod mai adecvat şi mai 
eficient de creşterea credinţei şi de menţinerea disciplinei în diversele Biserici, în 
funcţie de împrejurările timpului.  

Importanţa conferinţelor episcopale  

37. Mai ales în timpurile noastre, adeseori episcopii nu îşi pot îndeplini cum se cuvine 
şi cu folos misiunea decât într-o cooperare tot mai strânsă şi mai bine coordonată cu 
ceilalţi episcopi. Conferinţele episcopale constituite deja la mai multe naţiuni au dat 
până acum dovezi remarcabile de rodnicie apostolică şi de aceea Conciliul socoteşte 
că este extrem de oportun ca pretutindeni episcopii din aceeaşi naţiune sau regiune 
să se constituie într-un unic organism, adunându-se periodic pentru ca, dintr-un 
schimb de experienţă şi din confruntarea de păreri, să izvorască o sfântă armonizare 
a forţelor în vederea binelui comun al Bisericilor.  

De aceea Conciliul, în privinţa conferinţelor episcopale, stabileşte următoarele:  

Definiţia, structura, competenţa şi cooperarea conferinţelor  

38. 1. Conferinţa episcopală este un organism în cadrul căruia superiorii bisericeşti 
(antistites) dintr-o naţiune sau dintr-un teritoriu îşi exercită în mod concordant 
îndatorirea pastorală pentru sporirea binelui pe care Biserica îl oferă oamenilor, mai 
ales prin acele forme şi metode de apostolat care se potrivesc cu împrejurările 
actuale.  

2. Din conferinţa episcopală fac parte toţi ordinariii locurilor, de orice rit (dar nu şi 
vicarii generali), episcopii coadiutori, auxiliari şi alţi episcopi titulari însărcinaţi cu o 
misiune specială de Scaunul Apostolic sau de conferinţele episcopale. Ceilalţi 
episcopi titulari, precum şi reprezentanţii pontifului roman – ţinând seama de 
misiunea specială pe care o exercită în teritoriu – nu sunt de drept membri ai 
conferinţei.  

Ordinariii locurilor şi coadiutorii au vot deliberativ. Auxiliarii şi ceilalţi episcopi care au 
dreptul să participe la conferinţă au vot deliberativ sau consultativ, după cum 
hotărăsc statutele conferinţei.  

3. Fiecare conferinţă episcopală îşi va redacta statutele, care vor fi supuse aprobării 
Scaunului Apostolic şi în care vor fi prevăzute, printre altele, organismele prin care se 
urmăreşte realizarea scopului propus, ca de exemplu:  
consiliul permanent al episcopilor, comisiile episcopale, secretariatul general.  

4. Hotărârile conferinţei episcopale, dacă sunt legitime şi au fost luate pe baza a cel 
puţin două treimi din voturile membrilor cu vot deliberativ ai conferinţei şi dacă au fost 
recunoscute de Scaunul Apostolic, au puterea de a obliga juridic numai în cazurile 
prescrise de dreptul comun canonic sau atunci când Scaunul Apostolic hotărăşte în 
mod special acest lucru din proprie iniţiativă sau la cererea conferinţei respective.  
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5. Dacă împrejurări deosebite cer acest lucru, cu aprobarea Scaunului Apostolic 
episcopii din mai multe naţiuni pot constitui o singură conferinţă episcopală.  

Pe lângă aceasta vor fi încurajate relaţiile dintre conferinţele episcopale ale 
diverselor naţiuni pentru a promova şi asigura un bine mai mare.  

6. Se recomandă insistent ca ierarhii Bisericilor orientale, în promovarea disciplinei 
Bisericii proprii, în sinoade, şi pentru a favoriza tot mai eficient activităţile îndreptate 
spre binele religiei, să aibă în vedere şi binele comun al întregului teritoriu, acolo 
unde există mai multe Biserici de rituri diferite, confruntându-şi părerile în întruniri 
interituale, după normele ce vor fi stabilite de autoritatea competentă.  

II. DELIMITAREA PROVINCIILOR ŞI ÎNFIINŢAREA DE REGIUNI BISERICEŞTI 

39. Binele sufletelor cere o delimitare adecvată nu numai a diecezelor, ci şi a 
provinciilor bisericeşti; mai mult, el sugerează înfiinţarea unor regiuni bisericeşti 
pentru a se răspunde mai bine nevoilor apostolatului în funcţie de împrejurările 
sociale şi locale şi pentru a facilita şi a face mai rodnice relaţiile episcopilor între ei, 
cu mitropoliţii şi cu ceilalţi episcopi din cadrul aceleiaşi naţiuni, precum şi relaţiile 
episcopilor cu autorităţile civile.  

40. În acest scop, Conciliul hotărăşte stabilirea următoarelor norme:  

1. Limitele provinciilor ecleziastice vor trebui revizuite corespunzător, iar drepturile şi 
privilegiile mitropoliţilor vor trebui definite din nou prin norme adecvate.  

2. Se va respecta regula ca toate diecezele şi alte circumscripţii teritoriale echivalate 
de drept diecezelor să facă parte dintr-o provincie bisericească. Prin urmare, 
diecezele care acum sunt supuse direct Scaunului Apostolic şi cele care nu sunt 
unite cu nici o altă dieceză să fie constituite, dacă e posibil, într-o nouă provincie 
bisericească sau să fie ataşate de provincia care este cea mai apropiată sau cea mai 
potrivită şi să fie supuse dreptului mitropolitan al Arhiepiscopului după norma 
dreptului comun.  

3. Acolo unde pare util, provinciile bisericeşti să fie grupate în regiuni bisericeşti, a 
căror organizare urmează să fie stabilită juridic.  

41. Conferinţele episcopale competente vor lua în studiu problema delimitării 
provinciilor sau a înfiinţării de regiuni, după normele stabilite la nr. 23 şi 24 privitor la 
circumscrierea diecezelor, înaintând apoi părerile şi dorinţele lor Scaunului Apostolic.  

III. EPISCOPII CU FUNCŢII INTERDIECEZANE 

Colaborarea cu superiorii diecezelor  

42. Întrucât necesităţile pastorale cer din ce în ce mai mult ca unele îndatoriri 
pastorale să fie conduse şi promovate în mod unitar, e bine să se constituie anumite 
servicii care să slujească toate diecezele unei regiuni sau naţiuni sau o parte din ele. 
Aceste servicii pot fi încredinţate şi unor episcopi.  



Conciliul Vatican al II-lea [constituții, decrete, declarații] 
 

134 

Conciliul recomandă ca între prelaţii sau episcopii care îndeplinesc aceste îndatoriri, 
pe de o parte, şi episcopii diecezani şi conferinţele episcopale, pe de altă parte, să 
domnească mereu o comuniune frăţească şi o unitate de intenţii pastorale, ale căror 
principii trebuie definite şi de dreptul comun.  

Vicariatul pentru armată  

43. Deoarece asistenţa spirituală acordată militarilor pretinde o preocupare 
deosebită, date fiind condiţiile lor speciale de viaţă, în fiecare ţară va trebui înfiinţat, 
în măsura posibilităţilor, un vicariat pentru armată. Atât vicarul cât şi capelanii trebuie 
să se dedice fără preget acestei misiuni dificile în colaborare deplină cu episcopii 
diecezani[37].  

Episcopii diecezani să acorde vicarului pentru armată un număr suficient de preoţi 
apţi pentru această grea îndatorire şi împreună să favorizeze iniţiativele îndreptate 
spre binele spiritual al militarilor[38].  

Prescripţie generală 

44. Conciliul hotărăşte ca în revizuirea Codului de drept canonic să se stabilească 
legi adecvate, după principiile stabilite în acest decret şi ţinând seama şi de 
observaţiile prezentate de comisii sau de părinţii conciliari.  

Conciliul hotărăşte şi redactarea unor îndreptare generale privitoare la păstorirea 
sufletelor, pentru uzul atât al episcopilor cât şi al parohilor, spre a le oferi norme 
sigure în vederea îndeplinirii mai corespunzătoare şi cu mai multă uşurinţă a 
îndatoririi lor pastorale.  

Se vor redacta, de asemenea, un îndreptar special pentru pastoraţia anumitor 
grupuri de credincioşi, în funcţie de diferitele situaţii ale fiecărei naţiuni sau regiuni, 
precum şi un îndreptar pentru instruirea catehetică a poporului creştin, care să 
cuprindă principiile fundamentale şi organizatorice ale acestei instruiri şi cele 
referitoare la elaborarea de cărţi pe această temă. În alcătuirea acestor Îndreptare se 
vor lua, de asemenea, în consideraţie şi observaţiile prezentate de comisiile sau de 
părinţii Conciliului.  

Toate cele stabilite în acest decret şi fiecare în parte au plăcut părinţilor conciliari. Iar 
noi, cu puterea apostolică acordată nouă de Cristos, le aprobăm, împreună cu 
venerabilii părinţi, în Duhul Sfânt, le decretăm şi le stabilim şi dispunem ca cele 
hotărâte astfel în Conciliu să fie promulgate spre slava lui Dumnezeu.  

Roma, Sfântul Petru, 28 octombrie 1965 
Eu, PAUL, Episcop al Bisericii Catolice 
 

(Urmează semnăturile părinţilor)  
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Decret privind reînnoirea vieţii călugăreşti 

– PERFECTAE CARITATIS – 

 

PAUL, EPISCOP, 
SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, 

ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU 
SPRE AMINTIRE PERPETUĂ 

28 octombrie 1965 

 

Introducere 

1. Sfântul Conciliu a arătat anterior în Constituţia “Lumen gentium” că urmărirea 
IUBIRII DESĂVÂRŞITE prin sfaturile evanghelice îşi are originea în învăţătura şi 
exemplul divinului Învăţător şi apare ca un semn strălucit al împărăţiei cerurilor. Acum 
el îşi propune să abordeze viaţa şi disciplina institutelor ai căror membri fac 
profesiune de curăţie, sărăcie şi ascultare, şi să răspundă necesităţilor acestora după 
cerinţele actuale. 

Încă de la începuturile Bisericii au existat bărbaţi şi femei care, prin practicarea 
sfaturilor evanghelice, au căutat să-l urmeze cu mai multă libertate şi să-l imite mai 
îndeaproape pe Cristos şi au dus, fiecare în felul său, o viaţă consacrată lui 
Dumnezeu; mulţi dintre aceştia, sub inspiraţia Duhului Sfânt, au trăit în singurătate 
sau au întemeiat familii călugăreşti pe care Biserica le-a primit cu bucurie şi le-a 
aprobat cu autoritatea ei. Astfel, din planul lui Dumnezeu, s-a dezvoltat o minunată 
diversitate de comunităţi călugăreşti care au contribuit mult nu numai ca Biserica să 
fie capabilă de orice lucru bun (cf. 2Tim 3,17) şi să fie pregătită pentru lucrarea slujirii 
spre zidirea trupului lui Cristos (cf. Ef 4,12), dar să şi apară împodobită cu diferitele 
daruri ale fiilor ei ca o mireasă gătită pentru Mirele ei (cf. Ap 21,2) şi prin ea să se 
arate înţelepciunea cea de multe feluri a lui Dumnezeu (cf. Ef 3,10). 

Într-o atât de mare varietate a darurilor, toţi cei care sunt chemaţi de Dumnezeu la 
urmarea sfaturilor evanghelice şi se angajează cu fidelitate la aceasta prin profesiune 
se dedică în mod deosebit Domnului urmându-L pe Cristos, care, feciorelnic şi sărac 
(cf. Mt 8,20; Lc 9,58), i-a mântuit şi sfinţit pe oameni prin ascultarea sa până la 
moartea pe cruce (cf. Fil 2,8). Astfel, însufleţiţi de iubirea pe care Duhul Sfânt a 
revărsat-o în inimile lor (cf. Rom 5, 5), ei trăiesc tot mai mult pentru Cristos şi pentru 
trupul Lui care este Biserica (cf. Col 1,24). De aceea, cu cât mai ferventă e unirea lor 
cu Cristos prin această dăruire de sine care cuprinde viaţa întreagă, cu atât este mai 
bogată viaţa Bisericii şi este mai rodnic apostolatul ei. 
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Pentru ca valoarea superioară a vieţii consacrate prin profesiunea sfaturilor 
evanghelice şi rolul ei necesar în condiţiile actuale să fie de mai mult folos Bisericii, 
Conciliul hotărăşte următoarele norme care privesc numai principiile generale ale 
reînnoirii adecvate a vieţii şi disciplinei institutelor călugăreşti şi, ţinând seama de 
caracterul lor propriu, a societăţilor cu viaţă comună fără voturi şi a Institutelor 
seculare. Normele particulare pentru prezentarea şi aplicarea lor corespunzătoare 
vor fi stabilite după Conciliu de către autoritatea competentă. 

Principii generale ale reînnoirii 

2. Reînnoirea vieţii călugăreşti implică atât întoarcerea continuă la izvoarele oricărei 
vieţi creştine şi la inspiraţia originară a institutelor, cât şi adaptarea lor în funcţie de 
schimbarea condiţiilor de existenţă. Această reînnoire, sub inspiraţia Duhului Sfânt şi 
sub conducerea Bisericii, trebuie înfăptuită după următoarele principii: 

a) Deoarece norma supremă a vieţii călugăreşti este urmarea lui Cristos după 
învăţătura evangheliei, aceasta trebuie considerată de toate institutele ca regulă 
supremă. 

b) Este spre binele Bisericii ca institutele să aibă un caracter şi o funcţie proprie. De 
aceea, trebuie să se discearnă şi să se păstreze cu fidelitate spiritul şi intenţiile 
Fondatorilor precum şi tradiţiile sănătoase, toate acestea constituind patrimoniul 
fiecărui institut. 

c) Toate institutele să participe la viaţa Bisericii şi, după natura proprie, să-şi 
însuşească şi să favorizeze, după posibilităţi, iniţiativele şi idealurile ei în diferite 
domenii ca, de pildă, în domeniul biblic, liturgic, dogmatic, pastoral, ecumenic, 
misionar, social. 

d) Institutele să ofere membrilor lor o formare adecvată asupra realităţilor umane şi 
ale epocii, precum şi asupra nevoilor Bisericii, astfel încât, discernând cu 
înţelepciune, în lumina credinţei, trăsăturile specifice ale lumii de azi, şi înflăcăraţi de 
zel apostolic, să poată da oamenilor un ajutor mai eficient. 

e) Deoarece rostul vieţii călugăreşti este în primul rând urmarea lui Cristos şi unirea 
cu Dumnezeu prin profesiunea sfaturilor evanghelice, trebuie să fim foarte conştienţi 
că cele mai bune adaptări la exigenţele epocii nu vor avea nici un efect dacă nu vor fi 
însufleţite de o reînnoire spirituală, căreia trebuie să i se atribuie întotdeauna rolul 
principal chiar şi în dezvoltarea activităţilor externe. 

Criterii practice de reînnoire 

3. Organizarea vieţii, a rugăciunii şi a activităţii trebuie adaptată la condiţiile fizice şi 
psihice de astăzi ale călugărilor şi, de asemenea, în măsura în care natura fiecărui 
Institut o cere, la necesităţile apostolatului, la exigenţele culturale, la împrejurările 
sociale şi economice, pretutindeni, dar mai ales în misiuni. 

După aceleaşi criterii trebuie reexaminat şi sistemul de conducere al institutelor. 
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Aşadar, constituţiile, “îndreptarele” (directoria), cărţile de obiceiuri, cărţile de 
rugăciuni şi de ceremonii şi alte texte de acest fel trebuie revizuite corespunzător, 
suprimându-se ceea ce este perimat, şi trebuie modificate conform cu documentele 
Conciliului. 

Persoanele care trebuie să înfăptuiască reînnoirea 

4. O reînnoire eficace şi o adaptare corectă nu se pot realiza decât prin conlucrarea 
tuturor membrilor Institutului. Însă fixarea normelor pentru reînnoire şi legiferarea în 
această privinţă precum şi autorizarea unei experimentări prudente şi valabile ţin 
numai de autorităţile competente, mai ales de capitlurile generale, cu aprobarea, 
dacă este necesar, a Sfântului Scaun sau a ordinariilor locului, după normele 
dreptului. La rândul lor, superiorii să-i consulte cum se cuvine pe membri în 
problemele ce privesc soarta întregului Institut şi să ţină seama de părerea lor. 

Pentru reînnoirea mănăstirilor de maici (moniales) se vor putea cere de asemenea 
dezideratele şi părerile adunărilor federaţiilor sau ale altor întruniri convocate legal. 

Totuşi să nu se uite că speranţa de reînnoire trebuie pusă mai degrabă în 
respectarea mai conştiincioasă a regulei şi a constituţiunilor decât în înmulţirea 
legilor. 

Elemente comune tuturor formelor de viaţă călugărească 

5. Membrii oricărui institut să-şi amintească în primul rând că prin profesiunea 
sfaturilor evanghelice au răspuns la chemarea divină astfel încât, nu numai murind 
păcatului (cf. Rom 6,11), ci şi renunţând la lume, trăiesc numai pentru Dumnezeu. 
Într-adevăr, ei şi-au închinat întreaga viaţă slujirii lui, ceea ce constituie o consacrare 
deosebită, ce se înrădăcinează profund în consacrarea baptismală şi o exprimă mai 
deplin. 

Întrucât această dăruire de sine a fost acceptată de Biserică, ei să ştie că se află şi în 
slujba acesteia. 

Această slujire a lui Dumnezeu trebuie să stimuleze şi să favorizeze în ei practicarea 
virtuţilor, mai ales a umilinţei şi a ascultării, a tăriei şi a curăţiei, care îi fac părtaşi la 
nimicirea de sine a lui Cristos (cf. Fil 2,7-8) şi în acelaşi timp la viaţa lui în Duhul 
Sfânt (cf. Rom 8,1-13). 

Aşadar, călugării, credincioşi profesiunii lor, părăsind toate pentru Cristos (cf. Mc 10, 
28), să-l urmeze pe el ca pe unicul necesar (cf. Lc 10,42; Mt 19,21) ascultându-i 
cuvintele (cf. Lc 10,39) şi ocupându-se de lucrurile lui (cf. 1 Cor 7,32). 

De aceea, membrii oricărui institut, căutându-l numai pe Dumnezeu şi punându-l mai 
presus de toate, să îmbine contemplaţia – prin care se ataşează de el cu mintea şi 
cu inima – cu iubirea apostolică prin care se străduiesc să colaboreze la opera 
răscumpărării şi să extindă împărăţia lui Dumnezeu. 
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Primatul vieţii spirituale 

6. Cei care fac profesiunea sfaturilor evanghelice trebuie să-l caute şi să-l iubească 
mai presus de toate pe Dumnezeu, care ne-a iubit el mai întâi (cf. 1In 4-10), şi în 
toate împrejurările trebuie să se străduiască să înainteze în viaţa ascunsă cu Cristos 
în Dumnezeu (cf. Col 3,3), de unde se revarsă şi primeşte îndemn necontenit iubirea 
faţă de aproapele, spre mântuirea lumii şi zidirea Bisericii. Prin această iubire este 
însufleţită şi călăuzită şi practicarea însăşi a sfaturilor evanghelice. 

Prin urmare, membrii institutelor să cultive cu grijă statornică spiritul de rugăciune şi 
rugăciunea însăşi, adăpându-se la izvoarele autentice ale spiritualităţii creştine. În 
primul rând, să aibă zilnic în mână Sfânta Scriptură, pentru ca din citirea şi meditarea 
ei să înveţe “înalta ştiinţă a lui Isus Cristos” (Fil 3,8). Să celebreze liturgia sacră, mai 
ales misterul preasfânt al Euharistiei, cu buzele şi cu inima, după gândul Bisericii, şi 
din acest izvor nesecat să îşi hrănească viaţa spirituală. 

Întăriţi astfel la masa legii dumnezeieşti şi a sfântului altar, să iubească frăţeşte toate 
mădularele lui Cristos, să-i respecte şi să-i iubească cu spirit filial pe păstori; să 
trăiască şi să simtă tot mai mult cu Biserica şi să se consacre total misiunii ei. 

Institutele dedicate total contemplaţiei 

7. Institutele dedicate total contemplaţiei, în care membrii se ocupă numai de 
Dumnezeu în singurătate şi tăcere, în rugăciune statornică şi pocăinţă făcută cu 
bucurie, păstrează pururi un loc de frunte în trupul mistic al lui Cristos în care “nu 
toate mădularele au aceeaşi lucrare” (Rom 12,4), oricât ar fi de presante necesităţile 
apostolatului activ. Într-adevăr, ei aduc lui Dumnezeu jertfă aleasă de laudă, 
împodobesc poporul lui Dumnezeu cu roade îmbelşugate de sfinţenie, îl îndeamnă 
cu exemplul lor şi îl sporesc printr-o tainică rodnicie apostolică. Astfel ei sunt cinstea 
Bisericii şi izvor de haruri cereşti. 

Cu toate acestea, modul lor de viaţă trebuie să fie revizuit după principiile şi criteriile 
de reînnoire arătate mai sus, păstrându-se totuşi cu sfinţenie separarea lor de lume 
şi exerciţiile proprii vieţii contemplative. 

Institutele dedicate apostolatului 

8. Există în Biserică numeroase institute clericale sau laicale dedicate diverselor 
opere de apostolat, înzestrate cu daruri diferite după harul care le-a fost dat: cele 
care au darul slujirii, slujind; cele care au darul de a învăţa, învăţând; cele care 
îndeamnă, îndemnând; cele care fac parte altora, făcând-o cu nevinovăţie; cele care 
fac milostenie – cu bucurie (cf. Rom 12,5-8). “Darurile sunt felurite, Duhul însă este 
acelaşi” (1Cor 12,4). 

În aceste institute, acţiunea apostolică şi caritativă face parte din natura însăşi a vieţii 
călugăreşti, ca slujire sacră şi lucrare specifică de iubire încredinţată lor de Biserică, 
şi care trebuie exercitată în numele ei. De aceea, întreaga viaţă călugărească a 
membrilor să fie pătrunsă de spirit apostolic, iar întreaga activitate apostolică să fie 
însufleţită de spirit călugăresc. Aşadar, pentru ca membrii să răspundă în primul rând 
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chemării lor la urmarea lui Cristos şi pentru a-l sluji pe Cristos însuşi în mădularele 
sale, activitatea lor apostolică trebuie să decurgă dintr-o unire intimă cu el. De aici 
rezultă o creştere a iubirii de Dumnezeu şi de aproapele. 

Trebuie, aşadar, ca aceste institute să-şi adapteze în mod judicios normele de 
observat şi obiceiurile la nevoile apostolatului căruia i se dedică. Şi deoarece viaţa 
călugărească dedicată operelor de apostolat îmbracă forme multiple, trebuie ca 
reînnoirea ei să ţină seama de această diversitate şi, în diferitele institute, viaţa 
membrilor în slujba lui Cristos să fie susţinută de mijloace specifice şi adecvate. 

Menţinerea vieţii monahale şi conventuale 

9. Trebuie păstrată cu fidelitate şi trebuie să strălucească tot mai mult în spiritul ei 
autentic, atât în Orient cât şi în Occident, venerabila instituţie a vieţii monahale, care 
şi-a dobândit în decursul veacurilor merite strălucite înaintea Bisericii şi a societăţii. 
Rostul principal al monahilor este să aducă Maiestăţii divine o slujire smerită şi în 
acelaşi timp nobilă între zidurile mănăstirii, fie dedicându-se total cultului divin într-o 
viaţă ascunsă, fie asumându-şi în mod legitim o activitate de apostolat sau de 
caritate creştină. Păstrând, aşadar, caracterul propriu al institutului, ei să-şi 
reînnoiască vechile tradiţii de binefacere şi să le adapteze nevoilor actuale ale 
sufletelor, în aşa fel încât mănăstirile să fie focare de edificare a poporului creştin. 

De asemenea, institutele călugăreşti care prin regulă sau prin orânduire unesc strâns 
viaţa apostolică cu oficiul recitat în comun şi cu observanţele monastice trebuie să-şi 
armonizeze modul de viaţă cu exigenţele apostolatului care li se potriveşte, în aşa fel 
încât să-şi păstreze cu fidelitate forma de viaţă spre mai marele bine al Bisericii. 

Viaţa călugărească laicală 

10. Viaţa călugărească laicală, atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei, constituie o 
stare compeltă în sine a profesiunii sfaturilor evanghelice. De aceea, Conciliul, 
apreciind mult o astfel de viaţă atât de utilă misiunii pastorale a Bisericii în educarea 
tineretului, în îngrijirea bolnavilor şi în alte slujiri, confirmă pe membri în chemarea lor 
şi îi îndeamnă să-şi adapteze viaţa la exigenţele actuale. 

Conciliul declară că nu există nici un impediment ca în institutele de fraţi, după 
dispoziţia capitlului general, unii membri să primească ordinele sacre pentru a 
răspunde la necesităţile slujirii preoţeşti în casele proprii, rămânând neschimbat 
caracterul laical al acestor institute. 

Institutele seculare 

11. Institutele seculare, deşi nu sunt institute călugăreşti, comportă totuşi o veritabilă 
şi completă profesiune a sfaturilor evanghelice în mijlocul lumii, recunoscută ca atare 
de Biserică. Acestă profesiune conferă o consacrare unor bărbaţi şi femei, laici şi 
clerici, care trăiesc în lume. De aceea, ei trebuie să tindă în primul rând la o dăruire 
totală de sine lui Dumnezeu în iubire desăvârşită, iar institutele să îşi păstreze 
caracterul secular propriu şi specific pentru a-şi putea exercita pretutindeni în mod 
eficient apostolatul în lume şi din lăuntrul ei, apostolat pentru care au fost create. 
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Să ştie bine, însă, că nu-şi vor putea îndeplini o astfel de misiune dacă membrii nu 
vor primi o formaţie serioasă în domeniul religios şi profan, ca să fie realmente în 
lume plămadă spre întărirea şi creşterea trupului lui Cristos. Aşadar, superiorii să se 
preocupe cu seriozitate de educarea, mai ales spirituală, a membrilor, precum şi de 
perfecţionarea ulterioară a formaţiei lor. 

Curăţia 

12. Curăţia “pentru împărăţia cerurilor” (Mt 19,12), pe care călugării o făgăduiesc prin 
profesiune, trebuie preţuită ca un dar ales al harului. Într-adevăr, ea eliberează inima 
omului într-un mod special (cf. 1Cor 7,32-35), ca să ardă mai mult de iubire pentru 
Dumnezeu şi pentru toţi oamenii; de aceea, ea este un semn deosebit al bunurilor 
cereşti precum şi un mijloc foarte eficace oferit călugărilor pentru a se putea dedica 
în voie slujirii lui Dumnezeu şi operelor de apostolat. Ei constituie astfel în faţa tuturor 
credincioşilor o evocare a minunatei cununii înfăptuite de Dumnezeu, prin care 
Biserica îl are drept unic Mire pe Cristos şi care se va manifesta pe deplin în veacul 
de apoi. 

Aşadar, călugării, străduindu-se să fie credincioşi profesiunii lor, se cuvine să creadă 
în cuvântul Domnului şi, încrezători în ajutorul lui Dumnezeu, să nu se bazeze cu 
prezumţie pe propriile puteri şi să practice mortificarea şi paza simţurilor. Să nu 
neglijeze nici mijloacele naturale de păstrare a sănătăţii minţii şi a trupului. În acest 
fel nu se vor lăsa influenţaţi de falsele teorii care prezintă castitatea perfectă ca fiind 
imposibilă sau dăunătoare pentru dezvoltarea omului, iar printr-un fel de instinct 
spiritual vor respinge tot ceea ce poate primejdui curăţia. Să nu uite nimeni, şi mai 
ales superiorii, că această virtute se păstrează mai sigur atunci când în viaţa comună 
domneşte o iubire frăţească autentică între membri. 

Dat fiind faptul că păstrarea castităţii perfecte angajează în mod intim înclinaţii 
deosebit de adânci ale naturii umane, candidaţii să nu se decidă şi să nu fie admişi la 
profesiunea curăţiei decât după o perioadă de încercare într-adevăr suficientă şi 
dacă au maturitatea psihologică şi afectivă necesară. Să nu fie numai avertizaţi 
asupra primejdiilor care ameninţă curăţia, ci să fie astfel educaţi încât să-şi asume 
celibatul consacrat lui Dumnezeu ca pe un bine pentru dezvoltarea integrală a 
persoanei lor. 

Sărăcia 

13. Sărăcia de bunăvoie, pentru urmarea lui Cristos, semn al acestei urmări foarte 
apreciat mai ales astăzi, trebuie cultivată cu grijă de călugări şi chiar, dacă e 
necesar, exprimată în forme noi. Prin ea se participă la sărăcia lui Cristos, care, 
bogat fiind, s-a făcut sărac pentru noi, ca prin sărăcia lui să fim îmbogăţiţi (cf. 2Cor 
8,9; Mt 8,20). 

Cât priveşte sărăcia călugărească, nu este suficientă dependenţa de superiori în 
folosirea bunurilor, ci membrii trebuie să fie săraci efectiv şi cu spiritul, avându-şi 
comoara în ceruri (cf. Mt 6,20). 
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În însărcinarea primită, fiecare să se simtă obligat de legea comună a muncii şi toţi, 
procurându-şi astfel cele necesare pentru traiul şi activităţile lor, să alunge orice 
preocupare exagerată şi să se încredinţeze providenţei Părintelui ceresc (cf. Mt 
6,25). 

Congregaţiile călugăreşti pot îngădui prin constituţiile lor ca membrii să renunţe la 
bunurile patrimoniale prezente sau viitoare. 

Institutele înseşi, ţinând seama de condiţiile locale, trebuie să se străduiască să dea 
o mărturie colectivă de sărăcie şi să dea cu bucurie din bunurile proprii pentru 
celelalte necesităţi ale Bisericii şi pentru întreţinerea săracilor, pe care toţi călugării 
trebuie să-i iubească în inima lui Cristos (cf. Mt 19,21; 25,34-46; Iac 2,15-16; 1In 3, 
17). Între provinciile şi casele institutelor trebuie să existe o circulaţie a bunurilor 
materiale, în aşa fel încât cele care au mai mult să le ajute pe cele lipsite. 

Cu toate că institutele – fiecare în funcţie de regulile şi constituţiile proprii – au 
dreptul să posede toate cele necesare întreţinerii şi operelor lor, ele trebuie să evite 
orice lux, orice câştig excesiv sau acumulare de bunuri. 

Ascultarea 

14. Prin profesiunea ascultării, călugării îi oferă lui Dumnezeu dăruirea deplină a 
voinţei proprii ca jertfire de sine, şi prin aceasta se unesc mai statornic şi mai sigur cu 
voinţa lui mântuitoare. După exemplul lui Cristos, care a venit să facă voia Tatălui (cf. 
In 4,34; 5,30; Evr 10,7; Ps 39, 9) şi, “luând chip de rob” (Fil 2,7), a învăţat ascultarea 
din cele ce a pătimit (cf. Evr 5,8), călugării, îndemnaţi de Duhul Sfânt, se supun în 
credinţă superiorilor, care ţin locul lui Dumnezeu, şi prin ei sunt călăuziţi spre slujirea 
tuturor fraţilor în Cristos, aşa cum însuşi Cristos, din supunere faţă de Tatăl, a slujit 
fraţilor şi şi-a dat viaţa ca răscumpărare pentru mulţi (cf. Mt 20,28; In 10,14-18). 
Astfel, ei se leagă mai strâns în slujba Bisericii şi se străduiesc să ajungă la măsura 
vârstei depline a lui Cristos (cf. Ef 4, 13). 

Călugării să se supună, aşadar, cu respect şi umilinţă superiorilor lor, după normele 
regulii şi constituţiunilor, în spirit de credinţă şi de iubire faţă de voinţa lui Dumnezeu, 
punându-şi în îndeplinirea poruncilor şi în realizarea îndatoririlor încredinţate toate 
puterile minţii şi voinţei precum şi darurile naturii şi ale harului, ştiind că lucrează la 
zidirea trupului lui Cristos după planul lui Dumnezeu. Astfel, ascultarea călugărească, 
departe de a umbri demnitatea persoanei umane, o aduce la maturitate, sporind 
libertatea lor de fii ai lui Dumnezeu. 

La rândul lor, superiorii, urmând să dea socoteală de sufletele care le-au fost 
încredinţate (cf. Evr 13,17), docili faţă de voinţa lui Dumnezeu în îndeplinirea 
îndatoririi lor, trebuie să-şi exercite autoritatea în spirit de slujire faţă de fraţi, astfel 
încât să exprime iubirea cu care Dumnezeu îi iubeşte. Să-i conducă pe supuşi ca pe 
nişte fii ai lui Dumnezeu şi cu respectul datorat persoanei umane, facilitând 
supunerea lor de bunăvoie. Să le lase, în special pentru sacramentul Pocăinţei şi 
direcţia spirituală, libertatea cuvenită. Să îi determine pe membri să colaboreze, cu o 
ascultare activă şi responsabilă, în împlinirea îndatoririlor şi în luarea iniţiativelor. 
Aşadar, superiorii vor asculta bucuros părerea membrilor şi le vor stimula 
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colaborarea pentru binele institutului şi al Bisericii, rămânând totuşi neatinsă 
autoritatea celor care conduc, de a hotărî şi de a porunci ceea ce trebuie făcut. 

Capitlurile şi consiliile trebuie să-şi îndeplinească fidel îndatorirea ce le este 
încredinţată în conducere şi să exprime fiecare în felul său participarea şi grija tuturor 
membrilor pentru binele întregii comunităţi. 

Viaţa comună 

15. După exemplul Bisericii primitive, în care mulţimea credincioşilor era o singură 
inimă şi un singur suflet (cf. Fap 4,32), viaţa dusă în comun, hrănită din învăţătura 
evangheliei, din liturgia sacră şi mai ales din Euharistie trebuie să stăruie în 
rugăciune şi în comuniunea aceluiaşi spirit (cf. Fap 2,42). Călugării, ca mădulare ale 
lui Cristos, îşi vor da întâietate unii altora în viaţă frăţească (cf. Rom 12,10), 
purtându-şi poverile unii altora (cf. Gal 6,2). Cu iubirea lui Dumnezeu revărsată în 
inimi prin Duhul Sfânt (cf. Rom 5,5), comunitatea, ca o adevărată familie adunată în 
numele Domnului, se bucură de prezenţa Lui (cf. Mt 18, 20). Iubirea este plinătatea 
legii (cf. Rom 13,10) şi legătura desăvârşirii (cf. Col 3,14) şi prin ea ştim că am fost 
trecuţi din moarte la viaţă (cf. 1In 3,14). Pe lângă aceasta, unitatea dintre fraţi 
manifestă venirea lui Cristos (cf. In 13,35; 17, 21) şi din ea emană o mare forţă 
apostolică. 

Pentru ca legătura frăţească dintre membri să fie mai intimă, aceia care sunt numiţi 
“converşi”, “cooperatori” sau în alt fel să fie strâns asociaţi la viaţa şi activitatea 
comunităţii. Dacă împrejurările nu dictează într-adevăr altfel, trebuie să se facă în 
aşa fel încât în institutele feminine să se ajungă la o sigură categorie de surori. În 
acest caz se va păstra numai acea diferenţă între persoane care este cerută de 
diversitatea lucrărilor pentru care sunt destinate surorile, fie printr-o chemare specială 
a lui Dumnezeu, fie prin aptitudini speciale. 

Mănăstirile şi institutele masculine care nu au caracter pur laical pot admite, în 
funcţie de natura lor, după norma constituţiunilor, clerici şi laici, fără deosebire şi cu 
aceleaşi drepturi şi obligaţii, cu excepţia celor care derivă din ordinele sacre. 

Clauzura călugăriţelor (moniales) 

16. Clauzura papală va rămâne în vigoare pentru maicile cu viaţă pur contemplativă, 
dar ea va fi adaptată la împrejurările de timp şi de loc, suprimându-se obiceiurile 
perimate, după ce vor fi ascultate propunerile mănăstirilor înseşi. 

Celelalte maici dedicate, conform regulei, unor opere externe de apostolat vor fi 
scutite de clauzura papală pentru a-şi putea îndeplini mai bine îndatoririle de 
apostolat încredinţate, rămânând totuşi în vigoare clauzura conform constituţiilor. 

Veşmântul călugăresc 

17. Veşmântul călugăresc, semn al consacrării, să fie simplu şi modest, sărac şi în 
acelaşi timp frumos, corespunzător cerinţelor sănătăţii şi adaptat împrejurărilor de 



Conciliul Vatican al II-lea [constituții, decrete, declarații] 
 

145 

timp şi de loc, precum şi nevoilor activităţii. Veşmântul călugărilor sau al călugăriţelor 
care nu corespunde acestor norme trebuie modificat. 

Formarea membrilor 

18. Reînnoirea institutelor depinde mai ales de formarea membrilor. De aceea, 
călugării care nu sunt clerici şi călugăriţele să nu fie destinaţi activităţilor de apostolat 
imediat după noviciat, ci formarea lor religioasă şi apostolică, doctrinală şi tehnică să 
se continue în mod adecvat în case corespunzătoare, prevăzându-se chiar obţinerea 
diplomelor respective. 

Însă pentru ca adaptarea vieţii călugăreşti la exigenţele timpului nostru să nu fie pur 
exterioară şi pentru ca aceia care, conform regulii, se ocupă cu apostolatul exterior 
să facă faţă îndatoririi lor, trebuie să li se dea, în măsura capacităţii intelectuale şi 
caracterului fiecăruia, o cunoaştere suficientă a mentalităţilor şi moravurilor vieţii 
sociale actuale. Printr-o fuziune armonioasă a elementelor sale, formaţia trebuie 
realizată în aşa fel încât să contribuie la unitatea vieţii fiecărui membru. 

De-a lungul întregii vieţi, membrii să caute să-şi perfecţioneze cu grijă această 
cultură spirituală, doctrinală şi tehnică, iar superiorii să le ofere în acest scop, în 
măsura posibilului, mijloacele, ajutorul şi timpul necesar. 

Este, de asemenea, îndatorirea superiorilor să aibă grijă ca directorii şi îndrumătorii 
spirituali, precum şi profesorii, să fie foarte bine aleşi şi serios pregătiţi. 

Fondarea de noi institute 

19. La fondarea unor noi institute trebuie cântărite serios necesitatea sau cel puţin 
marea utilitate a acestora, precum şi posibilitatea lor de dezvoltare, ca să nu apară în 
mod imprudent institute inutile sau lipsite de vigoare suficientă. Mai ales în Bisericile 
tinere trebuie promovate şi dezvoltate forme de viaţă călugărească adecvate 
caracterului şi moravurilor locuitorilor precum şi condiţiilor de viaţă şi obiceiurilor 
locale. 

Menţinerea, adaptarea sau abandonarea unor activităţi specifice institutelor 

20. Institutele să-şi păstreze şi să-şi desfăşoare cu fidelitate activităţile specifice şi, 
ţinând seama de folosul Bisericii universale şi al diecezelor, să le adapteze la 
necesităţile de timp şi de loc, folosind mijloace adecvate, chiar noi, părăsind însă 
acele opere care astăzi nu mai corespund spiritului şi caracterului autentic al 
institutului. 

Trebuie neapărat să se păstreze în institutele călugăreşti spiritul misionar şi, după 
natura fiecăruia, să fie adaptat la condiţiile de astăzi, aşa încât să fie mai eficientă 
predicarea evangheliei la toate neamurile. 
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Institutele şi mănăstirile aflate în declin 

21. Institutelor şi mănăstirilor care, după aprecierea Sfântului Scaun, fiind ascultată şi 
părerea ordinariilor locului interesaţi, nu oferă o speranţă întemeiată de a mai înflori, 
li se va interzice să mai primească novici şi, dacă se poate, vor fi unite cu alt Institut 
sau mănăstire mai înfloritoare, care să nu fie prea diferite ca scop şi spirit. 

Unirea între institutele călugăreşti 

22. Institutele şi mănăstirile de sine stătătoare (sui iuris), în funcţie de oportunitate şi 
cu aprobarea Sfântului Scaun, să se constituie în federaţii, dacă aparţin în vreun fel 
aceleiaşi familii călugăreşti, sau în uniuni, dacă au constituţiuni şi obiceiuri 
asemănătoare şi sunt însufleţite de acelaşi spirit – mai ales atunci când sunt prea 
mici -, sau în asociaţii, dacă se ocupă de opere exterioare identice sau similare. 

Conferinţele superiorilor majori 

23. Trebuie încurajate conferinţele sau consiliile superiorilor majori înfiinţate de 
Sfântul Scaun, care pot contribui mult la realizarea mai deplină a scopului fiecărui 
institut în parte, la promovarea unei colaborări mai eficiente spre binele Bisericii, la 
distribuirea mai echitabilă a lucrătorilor evangheliei pe un anumit teritoriu, precum şi 
la dezbaterea problemelor comune ale călugărilor, instaurându-se coordonarea şi 
colaborarea cuvenită cu conferinţele episcopale privitor la exercitarea apostolatului. 

Astfel de conferinţe pot fi instituite şi pentru institutele seculare. 

Vocaţiile călugăreşti 

24. Preoţii şi educatorii creştini trebuie să facă eforturi serioase ca, prin vocaţii 
călugăreşti alese corespunzător şi cu grijă, Biserica să primească o nouă dezvoltare, 
pe deplin corespunzătoare necesităţilor vremii. Chiar şi în predicile obişnuite să se 
vorbească mai des despre sfaturile evanghelice şi despre îmbrăţişarea stării 
călugăreşti. Părinţii, având grijă de educaţia creştină a copiilor, să cultive şi să 
ocrotească în inimile acestora vocaţia călugărească. Institutelor le este îngăduit să 
se facă cunoscute pentru favorizarea chemărilor şi să caute candidaţi, cu condiţia să 
facă acest lucru cu prudenţa cuvenită şi respectând normele stabilite de Sfântul 
Scaun şi de ordinariul locului. 

Membrii să nu uite însă că exemplul vieţii proprii este cea mai bună recomandare 
pentru institut şi cea mai grăitoare invitaţie la îmbrăţişarea vieţii călugăreşti. 

Concluzie 

25. Institutele, pentru care sunt stabilite aceste norme de reînnoire, să răspundă cu 
promptitudine chemării divine şi misiunii lor în Biserica de azi. Conciliul dă o mare 
apreciere felului lor de viaţă feciorelnic, sărac şi ascultător, al cărui model este însuşi 
Cristos Domnul, şi îşi pune cu tărie speranţa în acţiunea lor nevăzută sau cunoscută, 
atât de rodnică. Aşadar, toţi călugării să răspândească în lumea întreagă vestea cea 
bună a lui Cristos prin integritatea credinţei, prin dragoste faţă de Dumnezeu şi de 
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aproapele, prin iubirea crucii precum şi prin speranţa gloriei viitoare, aşa încât 
mărturia lor să fie văzută de toţi şi să fie preamărit Tatăl nostru care este în ceruri (cf. 
Mt 5,16). 

Astfel, prin mijlocirea preablândei Născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, “a cărei 
viaţă este model de trăire pentru toţi”[1], ei vor creşte necontenit şi vor aduce roade 
mai bogate de mântuire. 

Toate cele stabilite în acest Decret şi fiecare în parte au plăcut părinţilor conciliari. Iar 
noi, cu puterea apostolică acordată nouă de Cristos, le aprobăm, împreună cu 
venerabilii părinţi, în Duhul Sfânt, le decretăm şi le stabilim şi dispunem ca cele 
hotărâte astfel în Conciliu să fie promulgate spre slava lui Dumnezeu. 

Roma, Sfântul Petru, 28 octombrie 1965 
Eu, PAUL, Episcop al Bisericii Catolice 
 

(Urmează semnăturile părinţilor) 

Titlul original: Conciliul Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de accommodata 
renovatione vitae religiosae Perfectae caritatis (Sessio VII, 28 oct. 1965): AAS 58 
(1966) 702-712. 

Note 

[1] SF. AMBROZIU, De virginitate, II, cap. II, 15. 
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Decret privind formaţia preoţească 

– OPTATAM TOTIUS – 

 

PAUL, EPISCOP, 
SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, 

ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU 
SPRE AMINTIRE PERPETUĂ 

28 octombrie 1965 

 

Introducere 

Sfântul Conciliu, ştiind bine că reînnoirea DORITĂ A ÎNTREGII Biserici depinde în 
mare măsură de slujirea preoţească însufleţită de spiritul lui Cristos[1], afirmă solemn 
extrema importanţă a formaţiei preoţeşti şi enunţă câteva principii fundamentale ale 
acesteia, principii ce confirmă legi verificate de o experienţă seculară şi introduc 
elemente noi, corespunzătoare constituţiilor şi decretelor acestui Conciliu precum şi 
noilor condiţii ale epocii noastre. Dată fiind unitatea preoţiei catolice, această formaţie 
sacerdotală este necesară tuturor preoţilor, atât seculari cât şi regulari, de toate 
riturile. De aceea, următoarele norme, care se referă direct la clerul diecezan, trebuie 
să fie aplicate, cu adaptările necesare, tuturor candidaţilor la preoţie. 

Capitolul I 

ALCĂTUIREA NORMELOR DE FORMAŢIE PREOŢEASCĂ ÎN FIECARE 
NAŢIUNE 

1. Deoarece într-o diversitate atât de mare de popoare şi regiuni nu se pot da decât 
legi generale, în fiecare ţară şi rit trebuie elaborate “Norme de formaţie preoţească”, 
stabilite de conferinţele episcopale[2], revăzute periodic şi aprobate de Sfântul 
Scaun. Prin aceste norme, legile generale vor fi adaptate la condiţiile particulare de 
loc şi timp, aşa încât formaţia preoţească să fie întotdeauna conformă cu necesităţile 
pastorale ale regiunii în care preoţii îşi vor desfăşura activitatea. 

Capitolul II 

FAVORIZAREA VOCAŢIILOR PREOŢEŞTI 

Răspunderea întregului popor creştin 

2. Promovarea vocaţiilor preoţeşti[3] este o îndatorire a întregii comunităţi creştine şi 
ea trebuie să urmărească acest scop, în primul rând, printr-o viaţă pe deplin creştină. 
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Cea mai mare contribuţie la aceasta o aduc, pe de o parte, familiile care, însufleţite 
de spiritul credinţei, iubirii şi evlaviei, constituie un fel de prim seminar, iar pe de altă 
parte parohiile la a căror viaţă bogată participă şi adolescenţii. Profesorii şi toţi cei 
care se ocupă în vreun fel de educaţia copiilor şi a tinerilor, mai ales asociaţiile 
catolice, trebuie să se străduiască să-i educe astfel pe tinerii încredinţaţi lor încât 
aceştia să poată percepe chemarea divină şi să îi răspundă din toată inima. Toţi 
preoţii să dea dovadă de cel mai mare zel apostolic pentru favorizarea vocaţiilor şi, 
prin propria lor viaţă smerită, activă şi străbătută de bucurie interioară, precum şi prin 
iubirea sacerdotală reciprocă şi colaborare frăţească, să atragă sufletele tinerilor la 
preoţie. 

Episcopii trebuie să-şi încurajeze credincioşii în promovarea vocaţiilor şi să asigure 
coordonarea strânsă a tuturor forţelor şi acţiunilor în acest sens. Iar pe aceia pe care 
îi socotesc chemaţi să-l aibă drept moştenire pe Domnul, să-i ajute ca nişte părinţi, 
nedându-se înapoi de la nici o jertfă. 

Această activitate convergentă a întregului popor al lui Dumnezeu în favoarea 
chemărilor răspunde la acţiunea providenţei divine care dăruieşte însuşirile necesare 
celor aleşi de Dumnezeu pentru a participa la preoţia ierarhică a lui Cristos şi îi ajută 
cu harul său, însărcinându-i în acelaşi timp pe reprezentanţii legitimi ai Bisericii să 
cheme pe candidaţii care aspiră cu intenţie dreaptă şi în deplină libertate la o atât de 
înaltă misiune, după ce le-au recunoscut şi încercat capacitatea, şi să-i consacre cu 
pecetea Duhului Sfânt pentru cultul lui Dumnezeu şi slujirea Bisericii[4]. 

Conciliul recomandă, în primul rând, mijloacele tradiţionale ale acestei colaborări a 
tuturor: rugăciunea stăruitoare, pocăinţa creştină, precum şi instruirea tot mai 
serioasă a credincioşilor, fie prin predică şi cateheză, fie chiar prin diferite mijloace 
de comunicare socială, instruire care să sublinieze necesitatea, natura şi valoarea 
chemării la preoţie. El cere, de asemenea, ca operele de promovare a vocaţiilor, 
constituite sau urmând a fi constituite în fiecare dieceză, regiune sau naţiune, 
conform documentelor pontificale, să organizeze metodic şi coerent întreaga acţiune 
pastorală în acest scop, fără a neglija nici unul dintre mijloacele binevenite pe care le 
furnizează psihologia şi sociologia modernă, şi să desfăşoare această activitate cu 
egală discreţie şi râvnă[5]. 

Acţiunea în favoarea vocaţiilor trebuie să depăşească în spirit larg graniţele 
diverselor dieceze, naţiuni, familii călugăreşti şi rituri şi, ţinând seama de nevoile 
Bisericii universale, să vină în primul rând în ajutorul acelor regiuni în care este mai 
acută nevoia de lucrători în via Domnului. 

Formaţia spirituală şi intelectuală în seminariile mici 

3. În seminariile mici, care au drept scop cultivarea germenilor vocaţiei, elevii să fie 
pregătiţi, printr-o formaţie religioasă deosebită şi în primul rând printr-o direcţie 
spirituală adecvată, pentru a-l urma pe Cristos Răscumpărătorul cu suflet generos şi 
cu inimă curată. Sub călăuzirea părintească a superiorilor, ajutaţi în mod oportun de 
familie, să ducă o viaţă potrivită vârstei, spiritului şi dezvoltării unor adolescenţi şi în 
deplină armonie cu normele psihologiei sănătoase, fără a se neglija o experienţă 
corespunzătoare a vieţii oamenilor şi relaţiile cu propria familie[6]. Pe lângă acestea, 
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normele stabilite mai jos pentru seminariile mari să fie aplicate şi seminariilor mici, în 
măsura în care se potrivesc scopului şi naturii acestora. Studiile să fie organizate în 
aşa fel încât elevii să le poată lesne continua în altă parte, în cazul în care ar vrea să 
îmbrăţişeze o altă stare de viaţă. 

Cu aceeaşi grijă să fie cultivaţi germenii chemării la adolescenţii şi tinerii ce studiază 
în institutele speciale care, în funcţie de condiţiile locale, slujesc şi scopurile 
seminariilor mici, precum şi în alte şcoli sau în orice alt sistem de educaţie. Să fie 
promovate, de asemenea, cu grijă instituţiile şi alte iniţiative pentru aceia care 
urmează chemarea divină la o vârstă matură. 

Capitolul III 

ORGANIZAREA SEMINARIILOR MARI 

Scopul general al formaţiei 

4. Seminariile mari sunt necesare pentru formaţia preoţească. În ele educarea 
seminariştilor trebuie să tindă spre formarea unor adevăraţi păstori sufleteşti, după 
modelul Domnului nostru Isus Cristos, Învăţătorul, Preotul şi Păstorul[7]. Să fie 
pregătiţi, deci, pentru slujirea cuvântului: pentru a înţelege tot mai adânc cuvântul lui 
Dumnezeu revelat, a-l asimila prin meditaţie şi a-l exprima prin cuvânt şi viaţă; pentru 
slujirea cultului şi a sfinţirii: ca, rugându-se şi celebrând acţiunile liturgice, să 
înfăptuiască lucrarea mântuirii prin jertfa euharistică şi prin sacramente; pentru 
slujirea de păstori: să ştie să-l facă prezent oamenilor pe Cristos care “nu a venit 
pentru a fi slujit, ci pentru a sluji şi a-şi da viaţa ca răscumpărare pentru mulţi” (Mc 
10,45; cf. In 13,12-17) şi, făcându-se slujitori ai tuturor, să-i câştige pe cât mai mulţi 
(cf. 1Cor 9, 19). 

De aceea, toate elementele formaţiei spirituale, intelectuale şi disciplinare să fie 
îndreptate în mod convergent spre acest scop pastoral; pentru realizarea lui toţi 
superiorii şi profesorii trebuie să acţioneze în mod statornic şi unanim, în ascultare 
fidelă faţă de autoritatea episcopului. 

Profilul superiorilor şi profesorilor 

5. Deoarece formaţia seminariştilor depinde şi de organizarea înţeleaptă dar şi, mai 
ales, de competenţa educatorilor, superiorii şi profesorii de seminar trebuie aleşi 
dintre cei mai buni oameni[8] şi pregătiţi cu grijă printr-o învăţătură temeinică, prin 
experienţă pastorală corespunzătoare şi printr-o specială formaţie spirituală şi 
pedagogică. Trebuie, deci, organizate în acest scop institute sau cel puţin cursuri 
corespunzătoare, precum şi întruniri periodice ale superiorilor de seminarii. 

Superiorii şi profesorii trebuie să fie pătrunşi de faptul că succesul formaţiei 
seminariştilor depinde în mare măsură de felul lor de a gândi şi de a acţiona; sub 
conducerea rectorului, să constituie o strânsă unitate de spirit şi de acţiune şi să 
alcătuiască între ei şi cu seminariştii o familie care să răspundă la rugăciunea 
Domnului: “Ca toţi să fie una” (In 17,11) şi să întreţină la elevi bucuria chemării. 
Episcopul, la rândul său, cu o grijă deosebită şi statornică să însufleţească râvna 



Conciliul Vatican al II-lea [constituții, decrete, declarații] 
 

151 

celor care lucrează în seminar şi să fie pentru seminarişti un adevărat părinte în 
Cristos. În sfârşit, toţi preoţii să considere seminarul inima diecezei şi să-l sprijine din 
tot sufletul[9]. 

Selecţia vocaţiilor 

6. Cu deosebită atenţie se vor cerceta, în funcţie de vârstă şi de dezvoltarea fiecărui 
candidat, intenţia dreaptă şi voinţa liberă, aptitudinile spirituale, morale şi intelectuale, 
sănătatea corespunzătoare, fizică şi psihică, ţinând seama şi de eventualele lor 
înclinaţii ereditare. Să fie cântărită şi capacitatea candidaţilor de a-şi asuma 
obligaţiile preoţeşti şi de a-şi îndeplini îndatoririle pastorale[10]. 

În întreaga selecţie şi verificare a seminariştilor să se manifeste întotdeauna 
fermitatea cuvenită, chiar în condiţiile unei dureroase lipse de preoţi[11] căci 
Dumnezeu nu va permite ca Biserica sa să ducă lipsă de slujitori dacă sunt 
promovaţi la preoţie cei vrednici, iar cei nepotriviţi sunt îndreptaţi părinteşte, din timp, 
spre alte profesii şi sunt ajutaţi să se dedice cu râvnă apostolatului laic, conştienţi de 
chemarea lor creştină. 

Seminariile interdiecezane 

7. Acolo unde nu fiecare dieceză are posibilitatea să întreţină în condiţiile cerute un 
seminar propriu, să fie înfiinţate şi sprijinite seminarii interdiecezane, regionale sau 
naţionale, pentru a asigura în mod mai eficient o formaţie solidă seminariştilor, ceea 
ce trebuie să constituie legea supremă în acest domeniu. Aceste seminarii, dacă 
sunt regionale sau naţionale, se vor conduce după statute fixate de episcopii 
interesaţi[12] şi aprobate de Scaunul Apostolic. 

În seminariile unde sunt mulţi elevi, aceştia să fie împărţiţi raţional, pe grupe mai mici, 
pentru a se asigura mai bine formarea personală a fiecăruia, păstrându-se însă 
unitatea de conducere şi de instruire. 

Capitolul IV 

NECESITATEA UNEI MAI INTENSE FORMAŢII SPIRITUALE 

Viaţă spirituală profundă 

8. Formaţia spirituală trebuie să fie strâns unită cu cea doctrinală şi pastorală şi, mai 
ales cu ajutorul directorului spiritual[13], să fie astfel realizată încât seminariştii să 
înveţe să trăiască în continua intimitate a Tatălui, prin Fiul său Isus Cristos, în Duhul 
Sfânt. Fiind destinaţi să îmbrace, prin sfânta Preoţie, chipul lui Cristos Preotul, ei 
trebuie să se obişnuiască de pe acum să-şi trăiască în prietenie intimă cu el întreaga 
viaţă[14]. Să trăiască misterul pascal în aşa fel încât să poată iniţia în acest mister şi 
pe poporul care le va fi încredinţat. Să fie învăţaţi să-l caute pe Cristos în meditarea 
fidelă a cuvântului lui Dumnezeu, în participarea activă la tainele preasfinte ale 
Bisericii – mai ales în Euharistie şi în Oficiul divin[15] – în episcopul care îi trimite şi 
în oamenii la care sunt trimişi, mai ales în cei săraci, în cei mici, în cei bolnavi, în cei 
păcătoşi, în necredincioşi. Cu încredere filială să o iubească şi să o cinstească pe 
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Preacurata Fecioară Maria, pe care Isus Cristos, murind pe cruce, a dat-o ca mamă 
ucenicului său. 

Să fie încurajate exerciţiile de pietate verificate de experienţa venerabilă a Bisericii; 
se va evita însă ca formaţia spirituală să constea numai în acestea şi să dezvolte 
numai sentimentul religios. Seminariştii să înveţe mai degrabă să trăiască după 
evanghelie, să se întărească în credinţă, speranţă şi iubire aşa încât, prin exercitarea 
lor, să dobândească spiritul rugăciunii[16], să obţină întărirea şi ocrotirea chemării, 
să primească putere în practicarea celorlalte virtuţi şi să crească în zelul de a câştiga 
pe toţi oamenii pentru Cristos. 

Educarea simţului Bisericii şi a ascultării faţă de ea 

9. Seminariştii trebuie să se pătrundă de misterul Bisericii, pus în mod deosebit în 
lumină de acest Conciliu, aşa încât, uniţi cu vicarul lui Cristos printr-o iubire smerită şi 
filială şi – după primirea Preoţiei – ataşaţi de episcopul lor, fiindu-i colaboratori fideli, 
şi conlucrând cu confraţii lor, să dea mărturie pentru acea unitate prin care oamenii 
sunt atraşi la Cristos[17]. Să înveţe să participe cu inimă deschisă la viaţa întregii 
Biserici, după cuvântul sfântului Augustin: “În măsura în care omul iubeşte Biserica 
lui Cristos, în acea măsură îl are pe Duhul Sfânt”[18]. Seminariştii să înţeleagă foarte 
limpede că nu sunt meniţi să stăpânească şi să primească cinstire, ci sunt destinaţi 
total slujirii lui Dumnezeu şi misiunii pastorale. Cu deosebită grijă să fie educaţi la 
ascultarea preoţească, la viaţa de sărăcie şi la spiritul de abnegaţie[19], aşa încât să 
se obişnuiască să renunţe fără ezitare la cele care sunt îngăduite dar nu sunt de 
folos şi să se conformeze lui Cristos cel răstignit. 

Să fie conştientizaţi de greutăţile pe care trebuie să le ia asupra lor, fără a li se 
ascunde nici o dificultate a vieţii preoţeşti; totuşi în viitoarea activitate nu trebuie să 
privească numai primejdia, ci mai degrabă să fie formaţi spre o cât mai mare întărire 
a vieţii spirituale prin însăşi activitatea pastorală. 

Educarea curăţiei 

10. Seminariştii care, conform legilor sfinte în vigoare pentru ritul lor, urmează tradiţia 
venerabilă a celibatului preoţesc, trebuie educaţi cu atenţie pentru această stare în 
care, renunţând, pentru împărăţia cerurilor la viaţa de căsătorie (cf. Mt 19,12), se 
ataşează de Cristos cu o iubire neîmpărţită[20], profund conformă noului legământ, 
dau mărturie pentru învierea viitoare (cf. Lc 20,36)[21] şi primesc un ajutor puternic 
pentru trăirea continuă a iubirii desăvârşite prin care, în slujirea preoţească, se pot 
face tuturor toate[22]. Să fie profund convinşi că această stare trebuie îmbrăţişată cu 
recunoştinţă, nu numai ca o poruncă a legii bisericeşti, ci ca un dar de preţ al lui 
Dumnezeu, care trebuie cerut cu umilinţă şi căruia trebuie să-i răspundă fără ezitare, 
cu toată libertatea şi generozitatea, sub inspiraţia şi cu ajutorul harului Duhului Sfânt. 

Seminariştii să cunoască aşa cum se cuvine îndatoririle şi demnitatea căsătoriei 
creştine, ce reprezintă iubirea dintre Cristos şi Biserică (cf. Ef 5,22-33); să fie 
conştienţi însă de superioritatea fecioriei consacrate lui Cristos[23], aşa încât să se 
ofere Domnului printr-o dăruire completă a trupului şi a sufletului pe baza unei alegeri 
matur chibzuite şi generoase. 
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Să fie avertizaţi asupra primejdiilor care le ameninţă curăţia, mai ales în societatea 
de azi[24]; ajutaţi de mijloacele potrivite, divine şi umane, să înveţe să-şi asume 
astfel renunţarea la căsătorie, încât viaţa şi activitatea lor nu numai să nu aibă de 
suferit de pe urma celibatului, ci mai curând ei să dobândească o stăpânire mai 
adâncă a sufletului şi a trupului, o maturizare mai deplină şi o pătrundere mai 
desăvârşită a fericirii evanghelice. 

Stăpânirea de sine 

11. Să fie păstrate cu sfinţenie normele educaţiei creştine, completându-le 
corespunzător cu descoperirile recente ale psihologiei şi pedagogiei sănătoase. 
Printr-o formaţie gândită cu înţelepciune trebuie cultivată la seminarişti şi cuvenita 
maturitate umană manifestată mai ales printr-o anumită stabilitate sufletească, prin 
capacitatea de a lua hotărâri chibzuite şi prin puterea de discernământ asupra 
evenimentelor şi a oamenilor. Seminariştii să se obişnuiască să-şi perfecţioneze 
caracterul; să fie formaţi la tăria sufletească şi, în general, să înveţe să preţuiască 
virtuţile care sunt mult apreciate de oameni şi care îl fac iubit pe un slujitor al lui 
Cristos[25], cum ar fi loialitatea, grija statornică pentru dreptate, fidelitatea faţă de 
cuvântul dat, buna cuviinţă în purtări, modestia şi caritatea în discuţii. 

În viaţa seminarului disciplina trebuie apreciată nu numai ca un sprijin puternic al 
vieţii comune şi al carităţii, ci şi ca o parte integrantă a sistemului de educaţie pentru 
a dobândi stăpânirea de sine, pentru a ajunge la o temeinică maturitate a persoanei 
şi pentru formarea celorlalte dispoziţii sufleteşti care sunt de mare ajutor pentru 
activitatea bine orânduită şi rodnică a Bisericii. Această disciplină să fie însă astfel 
exercitată încât să formeze la seminarişti atitudinea lăuntrică de a accepta 
autoritatea superiorilor din convingere intimă, în conştiinţă (cf. Rom 13,5) şi pentru 
motive supranaturale. Pe de altă parte, normele disciplinare trebuie aplicate în 
funcţie de vârsta seminariştilor, astfel încât, pe măsură ce ei se obişnuiesc treptat să 
se conducă pe ei înşişi, să înveţe în acelaşi timp să-şi folosească libertatea cu 
înţelepciune, să acţioneze spontan şi energic[26], să colaboreze cu confraţii şi cu 
laicii. 

Întreaga atmosferă a seminarului, străbătută de grijă pentru viaţa interioară şi pentru 
tăcere precum şi de preocuparea de întrajutorare, să fie astfel orientată încât să 
constituie o iniţiere la viitoarea viaţă preoţească. 

Ucenicia pastorală 

12. Pentru ca formaţia spirituală să se întemeieze pe baze mai solide şi seminariştii 
să-şi îmbrăţişeze chemarea în urma unei alegeri matur chibzuite, episcopii vor stabili 
un interval corespunzător de timp pentru o pregătire spirituală mai intensă. Tot 
episcopii trebuie să aprecieze oportunitatea unei întreruperi temporare a studiilor sau 
a organizării unei perioade de ucenicie pastorală adecvate pentru a asigura mai bine 
verificarea candidaţilor la preoţie. De asemenea, este de competenţa episcopilor să 
decidă, în funcţie de condiţiile fiecărei regiuni, dacă trebuie fixată o vârstă mai matură 
faţă de cea prescrisă actualmente de dreptul comun pentru ordinele sacre, precum şi 
dacă e oportun ca seminariştii, la terminarea studiilor teologice, să exercite pentru o 
anumită perioadă de timp diaconatul înainte de a fi primiţi la preoţie. 
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Capitolul V 

REVIZUIREA STUDIILOR 

Cultura umanistă 

13. Înainte ca seminariştii să-şi înceapă studiile propriu-zis bisericeşti, să fie 
înzestraţi cu acea cultură umanistă şi ştiinţifică ce permite în ţara respectivă accesul 
tinerilor la studiile superioare; pe lângă aceasta, să dobândească o cunoaştere a 
limbii latine care să le permită să înţeleagă şi să folosească izvoarele atâtor ştiinţe şi 
documentele Bisericii[27]. Trebuie să fie socotit necesar studiul limbii liturgice a 
fiecărui rit şi să fie încurajată cu tărie o cunoaştere corespunzătoare a limbilor Sfintei 
Scripturi şi tradiţiei. 

Orientarea spre teologie 

14. Revizuirea studiilor bisericeşti trebuie să aibă în primul rând ca scop o mai bună 
organizare a disciplinelor teologice şi filozofice şi o corelare armonioasă a lor în 
vederea unei deschideri progresive a minţilor seminariştilor către misterul lui Cristos 
care străbate toată istoria neamului omenesc, acţionează necontenit asupra Bisericii 
şi lucrează în primul rând prin slujirea preoţească[28]. 

Pentru ca seminariştii să capete această viziune de la începutul formaţiei, studiile 
bisericeşti trebuie să înceapă cu un curs introductiv de o durată corespunzătoare. În 
această iniţiere la studii, misterul mântuirii să fie astfel prezentat încât seminariştii să 
sesizeze sensul, structura şi scopul pastoral al studiilor bisericeşti şi, în acelaşi timp, 
să fie ajutaţi să-şi întemeieze pe credinţă şi să-şi pătrundă de credinţă întreaga viaţă 
şi să fie întăriţi în îmbrăţişarea chemării cu deplină dăruire şi cu bucurie sufletească. 

Studiile filozofice 

15. Disciplinele filozofice să fie astfel predate încât seminariştii să fie călăuziţi în 
primul rând spre dobândirea unei cunoaşteri solide şi coerente a omului, a lumii şi a 
lui Dumnezeu, întemeiaţi pe patrimoniul filozofic pururi valabil[29], ţinând seama şi de 
cercetările filozofice mai recente, în primul rând de acelea care exercită o mai mare 
influenţă în ţara respectivă, precum şi de progresul ştiinţelor moderne, astfel încât, 
cunoscând bine mentalitatea timpului, să fie pregătiţi corespunzător pentru dialogul 
cu contemporanii lor[30]. 

Istoria filozofiei să fie astfel predată încât seminariştii, pătrunzând principiile 
fundamentale ale diferitelor sisteme, să reţină acele elemente care se dovedesc 
adevărate şi să poată detecta şi combate rădăcinile erorilor. 

În însuşi modul de a preda să fie dezvoltată la seminarişti dorinţa de a căuta riguros 
adevărul, de a-l observa şi de a-l demonstra, unită cu o recunoaştere cinstită a 
limitelor cunoaşterii umane. Să se dea mare atenţie relaţiei dintre filozofie, pe de o 
parte, şi adevăratele probleme ale vieţii precum şi problemele care îi preocupă pe 
studenţi, pe de altă parte; ei să fie ajutaţi să perceapă legăturile existente între 
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argumentele filozofice şi misterele mântuirii, care în teologie sunt privite în lumina 
superioară a credinţei. 

Studiile teologice 

16. Disciplinele teologice, în lumina credinţei, sub călăuzirea magisteriului 
Bisericii[31], să fie astfel predate încât seminariştii să asimileze cu acurateţe 
învăţătura catolică din revelaţia divină, să o pătrundă în profunzime, să facă din ea 
hrana propriei vieţi spirituale[32] şi să o poată vesti, expune şi apăra în slujirea 
preoţească. 

Seminariştii să fie formaţi cu deosebită grijă la studierea Sfintei Scripturi, care trebuie 
să fie sufletul întregii teologii[33]; după o introducere corespunzătoare, să fie iniţiaţi 
corect în metoda exegezei, să sesizeze bine temele principale ale revelaţiei divine şi 
să primească imbold şi hrană din citirea şi meditarea zilnică a cărţilor sfinte[34]. 

Predarea teologiei dogmatice să fie astfel organizată încât să fie studiate întâi temele 
biblice; se va arăta aportul părinţilor Bisericii Orientale şi Occidentale la transmiterea 
fidelă şi la dezvoltarea fiecăruia din adevărurile revelate precum şi istoria ulterioară a 
dogmei – ţinând seama şi de relaţia ei cu istoria generală a Bisericii[35] – apoi, 
pentru a lumina cât mai deplin misterele mântuirii, seminariştii vor învăţa să le 
aprofundeze şi să le coreleze cu ajutorul speculaţiei, sub călăuzirea sfântului 
Toma[36]; să fie învăţaţi să recunoască aceste mistere pururi prezente şi active în 
acţiunile liturgice[37] şi în toată viaţa Bisericii; în sfârşit, să se deprindă să caute 
soluţionarea problemelor omeneşti în lumina revelaţiei, să aplice adevărurile ei 
eterne la condiţia schimbătoare a omenirii şi să le transmită în mod adecvat 
contemporanilor[38]. 

Celelalte discipline teologice trebuie să fie şi ele reînnoite printr-un contact mai viu cu 
misterul lui Cristos şi istoria mântuirii. Se va acorda o deosebită grijă perfecţionării 
teologiei morale, a cărei expunere ştiinţifică, hrănită mai mult din învăţătura Sfintei 
Scripturi, să pună în lumină măreţia chemării credincioşilor în Cristos şi obligaţia lor 
de a aduce rod în iubire pentru viaţa lumii. De asemenea, în predarea dreptului 
canonic şi a istoriei Bisericii, să se aibă în vedere misterul Bisericii, conform 
constituţiei dogmatice De Ecclesia promulgate de acest conciliu. Liturgia sacră, care 
trebuie socotită primul şi necesarul izvor al adevăratului spirit creştin, să fie predată 
după recomandările art. 15 şi 16 ale constituţiei De sacra Liturgia[39]. 

Ţinând seama în mod judicios de condiţiile diferitelor regiuni, seminariştii să fie 
călăuziţi spre o mai bună cunoaştere a Bisericilor şi comunităţilor bisericeşti 
despărţite de Scaunul Apostolic roman, pentru a putea contribui la restabilirea unităţii 
între toţi creştinii, conform recomandărilor acestui conciliu[40]. 

Să fie iniţiaţi şi în cunoaşterea celorlalte religii mai răspândite în fiecare regiune, ca 
să poată recunoaşte mai bine ceea ce au ele bun şi adevărat, din darul lui 
Dumnezeu, să înveţe să respingă erorile şi să fie în stare să împărtăşească, celor 
lipsiţi de ea, lumina deplină a adevărului. 
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Revizuirea metodelor didactice 

17. Deoarece instruirea doctrinală nu trebuie să tindă spre o simplă comunicare de 
noţiuni, ci spre o adevărată formare interioară a seminariştilor, metodele didactice să 
fie revizuite atât în privinţa prelegerilor, seminarelor şi lucrărilor cât şi a stimulării 
studiului individual sau în grupuri mici. Se vor urmări cu grijă unitatea şi soliditatea 
întregului învăţământ, evitându-se înmulţirea excesivă a materiilor şi a lecţiilor şi 
lăsându-se la o parte problemele care nu mai prezintă importanţă sau care trebuie 
lăsate pe seama studiilor academice superioare. 

Studii ştiinţifice de specialitate 

18. Episcopii se vor îngriji să trimită în institute speciale, facultăţi sau universităţi, 
tineri bine înzestraţi din punct de vedere al caracterului, virtuţii şi inteligenţei pentru a 
se pregăti, în ştiinţele sacre, precum şi în alte discipline socotite necesare, preoţi cu 
formaţie ştiinţifică aprofundată care să poată face faţă variatelor necesităţi ale 
apostolatului; să nu se neglijeze însă în nici un fel formarea lor spirituală şi pastorală, 
mai ales dacă nu au primit încă preoţia. 

Capitolul VI 

FORMAŢIA PASTORALĂ PROPRIU-ZISĂ 

Educarea la dialog 

19. Preocuparea pastorală, care trebuie să străbată întreaga formaţie a 
seminariştilor[41], cere şi o pregătire atentă în cele privitoare în mod special la 
slujirea sacră, mai ales în cateheză şi predică, cultul liturgic şi administrarea 
sacramentelor, operele de caritate, îndatorirea de a ieşi în întâmpinarea celor rătăciţi 
şi necredincioşi şi în celelalte sarcini pastorale. Să fie familiarizaţi cum se cuvine cu 
arta de a conduce sufletele, prin care să poată forma pe toţi fiii Bisericii, în primul 
rând, la o viaţă creştină pe deplin conştientă şi apostolică şi la împlinirea îndatoririlor 
stării proprii; cu aceeaşi solicitudine să înveţe să-i ajute pe călugări şi pe călugăriţe 
să persevereze în harul chemării proprii şi să înainteze conform spiritului diferitelor 
institute[42]. 

În general, să li se dezvolte seminariştilor aptitudinile care favorizează mult dialogul 
cu oamenii, cum ar fi capacitatea de a-i asculta pe alţii şi de a-şi deschide sufletul, în 
spirit de caritate, faţă de diferitele aspecte ale convieţuirii umane[43]. 

Educarea spiritului misionar 

20. Să fie învăţaţi să se folosească şi de aportul disciplinelor pedagogice, psihologice 
şi sociologice[44] după metode corecte şi după normele autorităţii bisericeşti. Să fie 
de asemenea instruiţi cu grijă pentru a suscita şi susţine acţiunea apostolică a 
laicilor[45], precum şi pentru a promova diverse forme mai eficiente de apostolat; să 
fie impregnaţi de acel spirit cu adevărat catolic care să-i obişnuiască să depăşească 
limitele diecezei, ţării sau ritului, pentru a răspunde necesităţilor întregii Biserici, 
pregătiţi sufleteşte să predice oriunde evanghelia[46]. 
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Activităţi practice de apostolat 

21. Seminariştii, trebuind să-şi însuşească arta apostolatului nu numai în teorie, ci şi 
în practică şi să poată acţiona pe răspundere proprie şi în colaborare cu alţii, să fie 
iniţiaţi în practica pastorală prin activităţi bine alese, încă din perioada se studii şi în 
timpul vacanţelor. Aceste activităţi trebuie să se desfăşoare însă conform cu vârsta 
lor şi cu condiţiile locale, după aprecierea prudentă a episcopilor, în mod metodic şi 
sub conducerea unor persoane cu mare experienţă pastorală, având mereu prezentă 
eficacitatea predominantă a mijloacelor supranaturale[47]. 

Capitolul VII 

PERFECŢIONAREA FORMAŢIEI DUPĂ PERIOADA STUDIILOR 

22. Întrucât formaţia preoţească, mai ales în condiţiile societăţii actuale, trebuie 
continuată şi perfecţionată şi după terminarea ciclului de studii din seminar[48], 
conferinţele episcopale au datoria să folosească în fiecare naţiune mijloacele cele 
mai adecvate cum ar fi: institute pastorale aflate în colaborare cu parohii alese 
judicios, sesiuni periodice, activităţi corespunzătoare, cu ajutorul cărora clerul tânăr 
să fie introdus progresiv, sub aspect spiritual, intelectual şi pastoral în viaţa 
preoţească şi în activitatea apostolică şi să le poată reînnoi şi perfecţiona din zi în zi. 

Încheiere 

Părinţii acestui sfânt Conciliu, continuând opera începută de conciliul Tridentin şi 
încrezători că superiorii şi profesorii de seminarii îi vor forma pe viitorii preoţi ai lui 
Cristos în spiritul reînnoirii promovate de acest conciliu, îi îndeamnă stăruitor pe cei 
care se pregătesc pentru slujirea preoţească să fie pe deplin conştienţi că speranţa 
Bisericii şi mântuirea sufletelor le sunt încredinţate şi, primind cu bucurie normele 
acestui decret, să aducă roade îmbelşugate şi nepieritoare. 

Toate cele stabilite în acest decret şi fiecare în parte au plăcut părinţilor conciliari. Iar 
noi, cu puterea apostolică acordată nouă de Cristos, le aprobăm, împreună cu 
venerabilii părinţi, în Duhul Sfânt, le decretăm şi le stabilim şi dispunem ca cele 
hotărâte astfel în Conciliu să fie promulgate spre slava lui Dumnezeu. 

Roma, Sfântul Petru, 28 octombrie 1965 
Eu, PAUL, Episcop al Bisericii Catolice 
 

(Urmează semnăturile părinţilor) 

Titlul original: CONCILIUL OECUMENICUM VATICANUM II, Decretum de institutione 
sacerdotali Optatam totius (Sessio VII, 28 oct. 1965): AAS 58 (1966) 713-727. 

Note 

[1] Cristos a voit ca progresul întregului popor al lui Dumnezeu să depindă în foarte mare măsură de 
slujirea preoţească. Acest lucru reiese din cuvintele cu care Domnul i-a orânduit pe apostoli şi pe 
urmaşii şi colaboratorii lor să fie vestitori ai evangheliei, conducători ai noului popor ales şi împărţitori 
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ai tainelor lui Dumnezeu, şi este confirmat de cuvintele părinţilor Bisericii şi ale sfinţilor precum şi de 
numeroase documente ale supremilor pontifi. Cf. mai ales: sf. PIUS AL X-LEA, îndemnul către cler 
Haerent animo, 4 aug. 1908, S. Pii X, Acta IV, 237-264; PIUS AL XI-LEA, Enc. Ad Catholici Sacerdotii, 
20 dec. 1935: AAS, XXVIII (1936), mai ales 37-52; PIUS AL XII-LEA, Ind. apost. Menti nostrae, 23 
sept. 1950: AAS, XLII (1950), 657-702; IOAN AL XXIII-LEA, Enc. Sacerdotii Nostri Primordia, 1 aug. 
1959: AAS LI (1959), 545-579; PAUL AL VI-LEA Scrisoarea apostolică Summi Dei Verbum, 4 nov. 
1963: AAS, LV (1963), 979-995. 
[2] Întreaga educaţie preoţească, adică organizarea seminarului, formaţia spirituală, programa de 
studii, viaţa în comun şi disciplina seminariştilor, precum şi practica pastorală trebuie adaptate la 
condiţiile locale. Principiile generale ale acestei adaptări trebuie stabilite, conform normelor comune, 
de conferinţele episcopale, pentru clerul diecezan şi – în mod adecvat – de către superiorii competenţi 
pentru clerul regular (cf. Sf. Congregaţie a călugărilor, Const. Apost. Sedes Sapientiae şi Statutele 
generale anexate, art. 19, ed. a 2-a, Roma 1957, 38 şi urm.). 
[3] Printre principalele dificultăţi pe care le întâmpină Biserica astăzi se află, aproape pretutindeni, 
numărul mic de vocaţii; cf. PIUS AL XII-LEA, Înd. apost. Menti Nostrae: “… numărul preoţilor, atât în 
ţările catolice cât şi în teritoriile de misiune, este adesea disproporţionat faţă de necesităţile 
crescânde”, AAS, XLII, 1950, 682; IOAN AL XXIII-LEA: “Problema vocaţiilor preoţeşti şi călugăreşti 
este o preocupare zilnică a papei…, este suspinul rugăciunii sale şi aspiraţia fierbinte a sufletului său” 
(discurs la cel dintâi congres internaţional pentru vocaţiile călugăreşti, 16 dec. 1961: AAS, LIV, 1962, 
33). 
[4] PIUS AL XII-LEA, Const. apost. Sedes Sapientiae, 31 mai 1956: AAS, XLVIII, 1956, 357; PAUL AL 
IV-LEA, Scris. apost. Summi Dei Verbum, 4 nov. 1963: AAS, LV, 1963, 984 şi urm. 
[5] Cf. mai ales PIUS AL XII-LEA, motu proprio Cum Nobis “despre crearea operei pontificale pentru 
vocaţiile preoţeşti, pe lângă Sfânta Congregaţie a seminarelor şi universităţilor”, 4 nov. 1941: AAS, 
XXXIII, 1941, 479; împreună cu statutele şi regulile anexate, promulgate de această Congregaţie la 8 
septembrie 1943; motu proprio Cum supremae “despre Opera pontificală iniţială pentru vocaţiile 
călugăreşti”, 11 febr. 1955: AAS, XLVII, 1955, 266, împreună cu statutele şi regulile anexate 
promulgate de Sfânta Congregaţie a călugărilor (ibid., 298-301); CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, 
Decr. De accomodata renovatione vitae religiosae, 24, Decret Despre misiunea pastorală a 
episcopilor în Biserică, 15. 
[6] Cf. PIUS AL XII-LEA, Înd. apost. Menti Nostrae, 23 sept. 1950: AAS, XLII, 1950, 685. 
[7] Cf. Lumen gentium, 28. 
[8] Cf. PIUS AL XI-LEA, Enc. Ad Catholici Sacerdotii, 20 dec. 1935: AAS, XXVIII, 1936, 37: “Prima 
grijă, înainte de toate, trebuie să fie alegerea superiorilor şi a profesorilor… Daţi pentru seminarii pe 
cei mai buni preoţi; nu pregetaţi să îi degrevaţi chiar de însărcinări aparent mai importante, dar care în 
realitate nu se pot compara cu această operă capitală şi de neînlocuit”; PIUS AL XII-LEA insistă şi el 
asupra acestui principiu de a-i alege pe cei mai buni, în scrisoarea apostolică adresată Ordinariilor din 
Brazilia, la 23 aprilie 1947: Discorsi e Radiomessaggi IX, 579-580. 
[9] Despre îndatorirea comună de a sprijini seminariile, cf. PAUL AL VI-LEA, Scris. apost. Summi Dei 
Verbum, 4 nov. 1963: AAS, LV (1963), 984. 
[10] Cf. PIUS AL XII-LEA, Menti Nostrae: AAS XLII, 1950, 68;. cf. Sfânta Congregaţie pentru 
sacramente, scrisoarea circulară adresată ordinariilor locului Magna equidem, 27 dec. 1935, 10; 
Pentru călugări, cf. statutele anexate la Const. apost. Sedes Sapientiae, 31 mai 1956, art. 33; PAUL 
AL VI-LEA, Scris. apost. Summi Dei Verbum, 4 nov. 1963: AAS, LV, 1963, 987 şi urm. 
[11] Cf. PIUS AL XI-LEA, Enc. Ad Catholici Sacerdotii, 20 dec. 1935: AAS, XXVIII, 1936, 41. 
[12] Se stabileşte că la redactarea statutelor seminariilor regionale sau naţionale participă toţi episcopii 
interesaţi, prin derogare de la norma can. 1357, § IV, Codex Iuris Canonici. 
[13] Cf. PIUS AL XII-LEA, Menti Nostrae: AAS XLII, 1950, 674; Sf. Congregaţie pentru seminarii şi 
universităţi, La formazione spirituale del candidato al sacerdozio, Citta del Vaticano, 1965. 
[14] Cf. PIUS AL X-LEA, Îndemn către clerul catolic Haerent animo, 4 aug. 1908: S. Pii X, Acta IV, 242-
244; PIUS AL XIII-LEA, Menti Nostrae, l.c., 659-661; IOAN AL XXIII-LEA, Enc. Sacerdotii nostri 
primordia, 1 aug. 1959: ASS, LI, 1959, 550 s. 
[15] Cf. PIUS AL XII-LEA, Enc. Mediator Dei, 20 nov. 1947: AAS, XXXIX, 1947, 547 şi 572 s; IOAN AL 
XXIII-LEA, Înd. apost. Sacrae laudis, 6 ian. 1962: AAS, LIV, 1962, 69; CONCILIUL AL II-LEA DIN 
VATICAN, Sacrosanctum concilium, art. 16 şi 17; Sf. Congregaţie a riturilor, Instructio ad 
exsecutionem Constitutionis de Sacra Liturgia recte ordinandam, 26 sept. 1964, 14-17: AAS, LVI, 
1964, 880 s. 
[16] Cf. IOAN AL XXIII-LEA, Sacerdotii Nostri Primordia: AAS, LI, 1959, 559 s. 
[17] CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Lumen gentium, 28. 
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[18] Sf. AUGUSTIN DE HIPPONA, In Ioannem tract. 32, 8: PL 35, 1646. 
[19] Cf. PIUS AL XII-LEA, Menti Nostrae: l. c., 662s, 685, 690; IOAN AL XXIII-LEA, Sacerdotii Nostri 
Primordia: l. c., 551-553, 556s.; PAUL AL VI-LEA, Enc. Ecclesiam suam, 6 aug. 1964: AAS, LVI, 
1964, 634s; CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Lumen gentium, 8. 
[20] Cf. PIUS AL XII-LEA, Enc. Sacra Virginitas, 25 martie 1954: AAS XLVI, 1954, 165s. 
[21] Cf. sf. CIPRIAN DE CARTAGINA, De habitu virginum, 22: PL IV,475; sf. AMBROZIU DE MILANO, 
De Virginibus, I, 8, 52: PL XVI, 202s. 
[22] Cf. PIUS AL XII-LEA, Menti Nostrae: AAS, XLII, 1950, 663. 
[23] Cf. PIUS AL XII-LEA, Enc. Sacra virginitas, l. c., 170-174. 
[24] Cf. PIUS AL XII-LEA, Menti Nostrae, l. c., 664 şi 690s. 
[25] Cf. PAUL AL VI-LEA, Summi Dei Verbum: AAS, LV, 1963, 991. 
[26] Cf. PIUS AL XII-LEA, Menti Nostrae, l. c., 686. 
[27] Cf. PAUL AL VI-LEA, Summi Dei Verbum, l. c., 993. 
[28] Cf. Lumen gentium, 7; 28. 
[29] Cf. PIUS AL XII-LEA, Enc. Humani generis, 12 aug. 1950: AAS 42, 1950, 571-575. 
[30] Cf. PAUL AL VI-LEA, Enc. Ecclesiam suam, 6 aug. 1964: AAS 56, 1964, 637ss. 
[31] Cf. PIUS AL XII-LEA, Humani generis, 12 aug. 1950, l.c., 567-569; Cuvântarea Si diligis, 31 mai 
1954: AAS 46 (1954), 314 s.; PAUL AL VI-LEA, Cuvântare adresată studenţilor de la Universitatea 
Pontificală Gregoriană, 12 martie 1964: AAS 56 (1964), 364 s.; Lumen gentium, 25. 
[32] Cf. sf. BONAVENTURA, Itinerarium mentis in Deum, Prol., 4: “(Nimeni) să nu-şi închipuie că îi este 
de ajuns cultura fără oncţiune, speculaţia fără evlavie, cercetarea fără admiraţie, prudenţa fără 
entuziasm, hărnicia fără pietate, ştiinţa fără iubire, inteligenţa fără smerenie, zelul fără harul divin, 
reflecţia fără ştiinţa inspirată de sus” (Sf. BONAVENTURA, Opera Omnia, V, Quaracchi 1891, 296). 
[33] Cf. LEON AL XIII-LEA, Enc. Providentissimus Deus, 18 nov. 1893: ASS 26 (1893-94), 283. 
[34] Cf. Comisia pontificală de studii biblice, Instructio de Sacra Scriptura recte docenda, 13 mai 1950: 
AAS 42 (1950), 502. 
[35] Cf. PIUS AL XII-LEA, Humani generis, 12 aug. 1950: AAS, XLII, 1950, 568s.; “prin studierea 
izvoarelor ştiinţele sacre întineresc neîncetat, în vreme ce speculaţia care neglijează ducerea mai 
departe a cercetării tezaurului revelat devine, după cum ştim din experienţă, sterilă”. 
[36] Cf. PIUS AL XII-LEA, Discurs către elevii seminariilor, 24 iunie 1939: AAS XXXI, 1939, 247: 
“Recomandarea doctrinei sfântului Toma nu vrea să suprime emulaţia în cercetarea şi răspândirea 
adevărului, ci să o stimuleze şi să o călăuzească.”; PAUL AL VII-LEA, Discurs rostit la Universitatea 
Pontificală Gregoriana în 12 martie 1964: AAS LVI, 1964, 365: “(Profesorii)… să asculte cu respect 
glasul Învăţătorilor Bisericii, printre care sfântul Toma deţine locul cel dintâi. Într-adevăr, găsim la 
Doctor angelicus o atât de mare forţă a inteligenţei, o atât de sinceră iubire a adevărului, atâta 
înţelepciune în aprofundarea, prezentarea şi sintetizarea celor mai înalte adevăruri, încât învăţătura lui 
este instrumentul cel mai eficient, nu numai pentru a aşeza credinţa pe temelii solide, ci şi pentru a 
primi cu folos şi în siguranţă roadele unui progres sănătos”; cf. şi Discursul rostit la al VI-lea congres 
tomist internaţional, 10 sept. 1965: AAS 57 (1965), 788-792. 
[37] Sacrosanctum concilium, 7;16. 
[38] Cf. PAUL AL VI-LEA, Enc. Ecclesiam suam, 6 aug. 1964: AAS 56 (1964), 640s. 
[39] Cf. Sacrosanctum concilium, 10; 14; 15; 16; Sf. Congregaţie a citurilor, Instructio ad exsecutionem 
Constitutionis de Sacra Liturgia recte ordinandam, 26 sept. 1964, 11 şi 12: AAS 56 (1964), 879s. 
[40] Unitatis redintegratio, 1; 9; 10. 
[41] Chipul desăvârşit al păstorului poate fi desprins din documentele pontificale din ultima vreme care 
tratează în mod expres despre viaţa, calităţile şi formarea preoţilor, şi mai ales: sf. PIUS AL X-LEA, 
Îndemnul către cler Haerent animo: S. Pii X, Acta, IV, 237ss.; PIUS AL XI-LEA, Enc. Ad catholici 
Sacerdotii: AAS 28 (1936), 5ss.; PIUS AL XII-LEA, Menti Nostrae: AAS 42 (1950), 657ss.; IOAN AL 
XXIII-LEA, Sacerdotii Nostri primordia: AAS 51 (1959), 545ss.; PAUL AL VI-LEA, Summi Dei Verbum: 
AAS 55 (1963), 979ss. Despre formaţia pastorală se spun multe lucruri şi în enciclicile Mystici 
Corporis (1943), Mediator Dei (1963), Evangelii Praecones (1951), Sacra Virginitas (1954), Musicae 
Sacrae Disciplina (1955), Princeps Pastorum (1959) precum şi în Const. Apost. Sedes Sapientiae 
(1956) pentru călugări. Pius XII, Ioan XXIII şi Paul VI au prezentat şi ei în repetate rânduri chipul 
bunului păstor, în discursurile adresate seminariştilor şi preoţilor. 
[42] Despre importanţa stării rezultate din profesiunea sfaturilor evanghelice, cf. CONCILIUL AL II-LEA 
DIN VATICAN, Lumen gentium, VI şi Decr. Perfectae caritatis. 
[43] Cf. PAUL AL VI-LEA, Enc. Ecclesiam suam, 6 aug. 1964: AAS 56 (1964) passim şi mai ales 635s 
şi 640ss. 
[44] Cf. mai ales IOAN AL XXIII-LEA, Enc. Mater et Magistra, 15 mai 1961: AAS 53 (1961), 401ss. 
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[45] Cf. mai ales Lumen gentium, 33. 
[46] Cf. Lumen gentium, 17. 
[47] Numeroase documente pontificale avertizează împotriva primejdiei de a neglija, în activitatea 
pastorală, scopul supranatural şi de a minimaliza, cel puţin în practică, ajutoarele supranaturale; cf. 
mai ales documentele citate la nota 41. 
[48] Documentele mai recente ale Sfântului Scaun insistă asupra grijii deosebite ce trebuie acordată 
preoţilor nou sfinţiţi. Trebuie amintite mai ales: PIUS AL XII-LEA, motu proprio: Quandoquidem, 2 apr. 
1949: AAS XLI, 1949, 165-167; Menti Nostrae, 23 sept. 1950: AAS XLII, 1950; Const. apost. pentru 
călugări Sedes Sapientiae, 31 mai 1956 şi statutele generale anexate; Discurs către preoţii centrului 
de pastorală de la Barcelona, 14 iunie 1957, Discorsi e radiomessaggi, XIX, 271-273; PAUL AL VI-
LEA, Discurs către preoţii institutului “Gian Matteo Giberti” din dieceza de Verona, 11 martie 1964: 
Osservatore Romano, 13 martie 1964. 
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Declaraţie despre educaţia creştină 

– GRAVISSIMUM EDUCATIONIS – 

 

PAUL, EPISCOP, 
SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, 

ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU 
SPRE AMINTIRE PERPETUĂ 

28 octombrie 1965 

 

Introducere 

DEOSEBITA IMPORTANŢĂ A EDUCAŢIEI în viaţa omului şi influenţa ei din ce în ce 
mai mare asupra dezvoltării societăţii contemporane constituite pentru sfântul 
conciliu ecumenic obiectul unei atente reflecţii[1]. Într-adevăr, educaţia tinerilor 
precum şi o anumită formaţie permanentă a adulţilor devin, în condiţiile de astăzi, în 
acelaşi timp mai uşoare şi mai urgente. Având o conştiinţă mai deplină a demnităţii şi 
a îndatoririlor proprii, oamenii doresc să ia parte tot mai activ la viaţa socială, mai 
ales economică şi politică[2]; iar minunatele progrese ale tehnicii şi ale cercetării 
ştiinţifice, noile mijloace de comunicare socială oferă oamenilor posibilitatea, atunci 
când se bucură de mai mult timp liber, să aibă mai uşor acces la patrimoniul cultural 
şi spiritual şi să se îmbogăţească reciproc prin relaţiile mai strânse create între 
grupuri şi chiar între popoare.  

De aceea, se fac peste tot eforturi pentru promovarea continuă a activităţii educative; 
se definesc şi se consemnează în documente publice drepturile fundamentale ale 
oamenilor, şi mai ales ale copiilor şi părinţilor în privinţa educaţiei[3]; în faţa creşterii 
rapide a numărului de elevi, se înmulţesc şi se perfecţionează şcolile şi se creează 
alte instituţii de educaţie; prin noi experienţe, se dezvoltă metodele educative şi 
didactice; se fac, incontestabil, eforturi mari pentru a pune toate acestea la îndemâna 
tuturor oamenilor, chiar dacă prea mulţi copii şi tineri continuă să fie lipsiţi de orice 
instruire elementară şi atâţia alţii sunt privaţi de o educaţie adecvată care să cultive 
în acelaşi timp adevărul şi caritatea.  

În ceea ce o priveşte, sfânta Maică Biserica, pentru a-şi îndeplini misiunea 
încredinţată de divinul său întemeietor, de a vesti tuturor oamenilor misterul mântuirii 
şi de a aduna laolaltă toate în Cristos, trebuie să se preocupe de întreaga viaţă a 
omului, chiar şi de cea pământească, în măsura în care este legată de chemarea 
cerească[4], şi de aceea are un rol specific în progresul şi dezvoltarea educaţiei. De 
aceea, Conciliul formulează câteva principii fundamentale privitoare la educaţia 
creştină, mai ales în şcoli, principii care urmează să fie detaliate de o comisie 
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specială post-conciliară, şi pe care conferinţele episcopale le vor aplica la diferite 
condiţii locale.  

Dreptul universal la educaţie  

1. Toţi oamenii, indiferent de rasă, condiţie sau vârstă, în baza demnităţii personale, 
au dreptul inalienabil la o educaţie[5] pe măsura menirii lor[6], adaptată caracterului, 
sexului, culturii şi tradiţiilor ţării lor şi, în acelaşi timp, deschisă relaţiilor frăţeşti cu 
celelalte popoare pentru a favoriza adevărata unitate şi pace pe pământ. Adevărata 
educaţie urmăreşte formarea persoanei umane în vederea scopului ei ultim precum 
şi spre binele societăţii al cărui membru este şi în care, la maturitate, va avea 
îndatoriri de îndeplinit.  

De aceea, copiii şi tinerii trebuie ajutaţi – ţinând seama de progresul psihologiei, 
pedagogiei şi didacticii – să-şi dezvolte armonios aptitudinile fizice, morale şi 
intelectuale, să dobândească treptat un simţ mai profund de răspundere în efortul 
susţinut de a-şi construi drept propria viaţă şi în căutarea adevăratei libertăţi, 
depăşind piedicile cu îndrăzneală şi statornicie. Pe măsură ce cresc, trebuie să 
primească o educaţie sexuală pozitivă şi prudentă. Pe lângă acestea, trebuie să fie 
formaţi pentru a participa la viaţa socială, astfel încât, înzestraţi corespunzător cu 
mijloacele necesare şi adecvate, să se poată integra activ în diversele sfere ale 
comunităţii umane, să fie deschişi la dialogul cu semenii şi să contribuie din toată 
inima la înfăptuirea binelui comun.  

De asemenea, Conciliul declară că atât copiii cât şi tinerii au dreptul să fie ajutaţi să 
aprecieze cu conştiinţă dreaptă valorile morale şi să le îmbrăţişeze prin adeziune 
personală precum şi să-l cunoască şi să-l iubească pe Dumnezeu în mod mai 
desăvârşit. De aceea, Conciliul îi roagă stăruitor pe toţi conducătorii de popoare şi pe 
aceia care au răspunderi în domeniul educaţiei să aibă grijă ca tineretul să nu fie 
niciodată privat de acest drept sacru. Iar pe fiii Bisericii îi îndeamnă să muncească cu 
generozitate în întreg domeniul educaţiei, mai ales pentru ca binefacerile unei 
educaţii şi instrucţii adecvate să se poată extinde cât mai curând asupra tuturor şi 
pretutindeni[7].  

Educaţia creştină  

2. Toţi creştinii, întrucât au devenit făptură nouă renăscându-se din apă şi Duh 
Sfânt[8] şi astfel se numesc şi sunt într-adevăr fiii lui Dumnezeu, au dreptul la o 
educaţie creştină. Aceasta nu are în vedere numai maturizarea persoanei umane 
despre care s-a vorbit mai sus, ci urmăreşte în principal ca cei botezaţi, fiind iniţiaţi 
treptat în cunoaşterea misterelor mântuirii, să devină din zi în zi mai conştienţi de 
darul credinţei pe care l-au primit, să înveţe să-l adore pe Dumnezeu Tatăl în spirit şi 
adevăr (cf. In 4,23), în primul rând prin cultul liturgic, să fie formaţi pentru a-şi trăi 
viaţa proprie după omul cel nou în dreptatea şi sfinţenia adevărului (cf. Ef 4,22-24), şi 
astfel să ajungă la omul desăvârşit, la vârsta plinătăţii lui Cristos (cf. Ef 4,13) şi să-şi 
aducă contribuţia la creşterea trupului mistic. Pe lângă aceasta, conştienţi de 
chemarea lor, să se înveţe să dea mărturie despre speranţa ce se află în ei (cf. 1Pt 
3,15), precum şi să ajute la transformarea creştină a lumii, prin care valorile naturale, 
preluate şi integrate în perspectiva integrală a omului răscumpărat de Cristos, să 



Conciliul Vatican al II-lea [constituții, decrete, declarații] 
 

163 

contribuie la binele întregii societăţi[9]. De aceea, Conciliul aminteşte păstorilor 
sufleteşti îndatorirea deosebit de gravă pe care o au de a face totul pentru ca toţi 
credincioşii să aibă parte de această educaţie creştină, mai ales tinerii, care sunt 
speranţa Bisericii[10].  

Persoanele răspunzătoare de educaţie  

3. Părinţii, deoarece au dat viaţă copiilor lor, au obligaţia foarte gravă de a-i educa, şi 
de aceea trebuie consideraţi primii şi principalii lor educatori[11]. Această funcţie 
educativă a lor este atât de importantă încât, acolo unde lipseşte, cu greu poate fi 
suplinită. Într-adevăr, este îndatorirea părinţilor să creeze o atmosferă familială 
însufleţită de iubire, de pietate faţă de Dumnezeu şi respect faţă de oameni, care să 
favorizeze educaţia integrală, personală şi socială, a copiilor. Familia este, aşadar, 
prima şcoală a virtuţilor sociale de care nici o societate nu se poate lipsi. Mai ales în 
familia creştină, îmbogăţită cu harul şi misiunea sacramentului căsătoriei, copiii, de la 
cea mai fragedă vârstă, trebuie să înveţe să-l descopere şi să-l cinstească pe 
Dumnezeu şi să-l iubească pe aproapele, conform credinţei primite în Botez; acolo 
trăiesc ei pentru prima dată experienţa unei vieţi sociale sănătoase şi a Bisericii; în 
sfârşit, prin familie sunt introduşi treptat în viaţa societăţii civile precum şi în poporul 
lui Dumnezeu. Părinţii să fie, aşadar, adânc pătrunşi de importanţa pe care o are 
familia cu adevărat creştină pentru viaţa şi progresul poporului lui Dumnezeu[12].  

Îndatorirea de a da educaţie, ce revine în primul rând familiei, pretinde ajutorul 
întregii societăţi. Pe lângă drepturile părinţilor şi ale celor cărora ei le încredinţează o 
parte din misiunea lor de educaţie, anumite îndatoriri şi drepturi revin societăţii civile, 
de vreme ce ea trebuie să orânduiască cele necesare binelui comun vremelnic. 
Printre funcţiile ei se numără aceea de a promova în diferite feluri educaţia 
tineretului: de a apăra îndatoririle şi drepturile părinţilor şi ale celorlalţi care participă 
la educaţie şi de a-i ajuta; de a-şi asuma activitatea educativă – ţinând seama, 
evident, de dorinţele părinţilor – atunci când lipseşte iniţiativa părinţilor şi a celorlalte 
instituţii, în baza principiului subsidiarităţii; de a crea şcoli şi institute proprii, în 
măsura în care o cere binele comun[13].  

În mod cu totul deosebit, îndatorirea de a educa revine Bisericii, nu numai pentru că 
trebuie să fie recunoscută ca societate umană capabilă de a educa, ci mai ales 
pentru că are misiunea de a vesti tuturor oamenilor calea mântuirii, de a împărtăşi 
credincioşilor viaţa lui Cristos şi de a-i ajuta cu solicitudine continuă să poată ajunge 
la plinătatea vieţii dumnezeieşti[14]. Biserica are, aşadar, obligaţia, ca Mamă, de a 
da fiilor săi o educaţie prin care întreaga lor viaţă să fie pătrunsă de spiritul lui 
Cristos; în acelaşi timp, ea oferă tuturor popoarelor contribuţia sa la promovarea 
desăvârşirii integrale a persoanei umane precum şi la binele societăţii pământeşti şi 
pentru a construi o lume mai umană[15].  

Diferitele mijloace de educaţie creştină  

4. În împlinirea îndatoririi sale de educaţie, Biserica, fără a neglija toate mijloacele 
adecvate, se preocupă în primul rând de acelea care îi sunt proprii. Primul dintre 
acestea este instruirea catehetică[16], care luminează şi întăreşte credinţa, hrăneşte 
viaţa după spiritul lui Cristos, duce la o participare activă şi conştientă la misterul 
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liturgic[17] şi îndeamnă la acţiune apostolică. Însă Biserica preţuieşte mult şi caută 
să pătrundă şi să înalţe cu spiritul său şi celelalte mijloace care aparţin patrimoniului 
comun al oamenilor şi contribuie mult la cultivarea şi educarea oamenilor, cum ar fi 
mijloacele de comunicare socială[18], numeroasele asociaţii de cultură spirituală şi 
fizică, mişcările de tineret şi mai ales şcolile.  

Importanţa şcolii  

5. Între toate mijloacele de educaţie, o importanţă deosebită o are şcoala[19], care, 
în virtutea misiunii sale, cultivă cu grijă statornică facultăţile intelectuale, dezvoltă 
judecata, pune în contact cu patrimoniul cultural moştenit de la generaţiile trecute, 
promovează simţul valorilor, pregăteşte pentru viaţa profesională şi, generând relaţii 
de prietenie între elevi de firi şi condiţii diferite, favorizează spiritul de bună 
înţelegere. Pe lângă acestea, ea constituie un centru la a cărui activitate şi 
dezvoltare trebuie să participe familiile, profesorii, diversele asociaţii cu scop cultural, 
cetăţenesc şi religios, societatea civilă şi întreaga comunitate umană.  

Este, într-adevăr, frumoasă şi de mare importanţă chemarea tuturor acelora care, 
ajutându-i pe părinţi în împlinirea îndatoririlor lor şi acţionând în numele comunităţii 
umane, îşi asumă sarcina educaţiei în şcoli; această chemare necesită o înzestrare 
specială a minţii şi a inimii, o pregătire foarte atentă precum şi o promptitudine 
continuă de a se reînnoi şi de a se adapta.  

Îndatoririle şi drepturile părinţilor  

6. Părinţii, având datoria şi dreptul, primordiale şi inalienabile, să-şi educe copiii, 
trebuie să se bucure de o libertate reală în alegerea şcolii. Aşadar, statul, al cărui rol 
este de a ocroti şi apăra libertăţile cetăţeneşti, respectând dreptatea distributivă, 
trebuie să repartizeze fondurile publice de aşa manieră încât părinţii să poată alege 
şcoala pentru copiii lor în mod într-adevăr liber, după conştiinţă[20].  

Statul trebuie să vegheze, de asemenea, ca toţi cetăţenii să poată într-adevăr 
participa în mod corespunzător la cultură şi să se pregătească precum se cuvine 
pentru exercitarea îndatoririlor şi drepturilor cetăţeneşti. Aşadar, statul trebuie să 
asigure dreptul copiilor la o educaţie şcolară adecvată, să vegheze la capacitatea 
profesorilor, la nivelul studiilor precum şi la sănătatea elevilor şi, în general, să 
dezvolte întregul sistem şcolar având mereu în faţa ochilor principiul subsidiarităţii şi 
excluzând orice monopol asupra şcolii, monopol care se opune drepturilor înnăscute 
ale persoanei umane precum şi dezvoltării şi răspândirii culturii, convieţuirii paşnice a 
cetăţenilor precum şi pluralismul existent astăzi în numeroase societăţi[21].  

Sfântul Conciliu îi îndeamnă, aşadar, pe credincioşi să-şi ofere colaborarea, fie la 
căutarea unor metode de educaţie şi a unor programe corespunzătoare, fie la 
formarea unor profesori care să poată da o educaţie bună tinerilor şi, mai ales prin 
asociaţiile de părinţi, să urmărească şi să sprijine toată activitatea şcolii şi în special 
educaţia morală pe care aceasta trebuie să o asigure[22].  
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Educaţia morală şi religioasă în toate şcolile  

7. Conştientă de îndatorirea deosebit de gravă pe care o are de a veghea continuu la 
educaţia morală şi religioasă a tuturor fiilor săi, Biserica trebuie să fie prezentă cu 
afecţiune şi ajutor deosebit faţă de cei care nu sunt educaţi în şcoli catolice şi al căror 
număr este foarte mare. Ea poate să facă acest lucru prin mărturia vieţii profesorilor 
şi directorilor, prin acţiunea apostolică a elevilor[23] şi mai ales prin activitatea 
preoţilor şi laicilor care transmit învăţătura mântuirii în modalităţi corespunzătoare 
diferitelor vârste şi împrejurări şi care oferă ajutor spiritual prin iniţiative potrivite 
situaţiilor şi timpurilor.  

Biserica reaminteşte însă părinţilor că au îndatorirea gravă de a orândui totul şi chiar 
de a pretinde ca fiii lor să se poată bucura de aceste ajutoare şi să progreseze în 
formaţia creştină în acelaşi ritm în care înaintează în formaţia profană. De aceea, 
Biserica felicită autorităţile şi societăţile civile care, ţinând seama de pluralismul 
societăţii de astăzi şi garantând dreapta libertate religioasă, sprijină familiile pentru 
ca în toate şcolile copiii să poată primi o educaţie conformă cu principiile morale şi 
religioase ale familiilor lor[24].  

Şcolile catolice  

8. Prezenţa Bisericii în domeniul şcolar se manifestă în mod deosebit prin şcoala 
catolică. Desigur, ea urmăreşte, nu mai puţin decât celelalte şcoli, scopuri culturale şi 
formaţia umană a tinerilor. Dar elementul ei caracteristic este crearea în comunitatea 
şcolară a unei atmosfere însufleţite de spiritul evanghelic al libertăţii şi iubirii, ajutarea 
adolescenţilor pentru ca, odată cu dezvoltarea personalităţii proprii, să crească şi 
conform cu făptura cea nouă în care au fost transformaţi prin Botez şi, în sfârşit, 
orientarea întregii culturi umane spre vestea mântuirii, astfel încât cunoaşterea pe 
care elevii o dobândesc treptat despre lume, viaţă şi om să fie luminată de 
credinţă[25]. În acest fel, şcoala catolică, având deschiderea cuvenită faţă de 
exigenţele progresului actual, îşi educă elevii la promovarea eficientă a binelui cetăţii 
pământeşti şi îi pregăteşte la slujire în vederea răspândirii împărăţiei lui Dumnezeu 
pentru ca, ducând o viaţă exemplară şi apostolică, aceştia să devină plămadă de 
mântuire pentru comunitatea umană.  

De vreme ce poate contribui atât de mult la împlinirea misiunii poporului lui 
Dumnezeu şi poate sluji dialogului între Biserică şi comunitatea umană spre folosul 
lor reciproc, şcoala catolică îşi păstrează, aşadar, şi în împrejurările actuale, 
importanţa ei cu totul deosebită. De aceea, sfântul Conciliu reafirmă dreptul Bisericii 
de a întemeia şi conduce în mod liber şcoli de toate felurile şi gradele – drept 
proclamat deja în numeroase documente ale magisteriului[26] – şi reaminteşte că 
exercitarea unui astfel de drept contribuie în cel mai înalt grad la ocrotirea libertăţii de 
conştiinţă şi a drepturilor părinţilor, precum şi la însuşi progresul culturii.  

Profesorii să nu uite, însă, că în primul rând de ei depinde ca şcoala catolică să-şi 
poată realiza scopurile şi iniţiativele[27]. Aşadar, ei trebuie să fie pregătiţi cu 
deosebită grijă pentru a poseda ştiinţa, atât profană cât şi religioasă, atestată prin 
diplome cuvenite, şi pentru a fi înzestraţi cu o măiestrie pedagogică la nivelul 
progresului actual. Legaţi între ei şi cu elevii lor prin iubire şi pătrunşi de spirit 
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apostolic, să dea mărturie, atât prin viaţă cât şi prin învăţătură, pentru unicul 
Învăţător, Cristos. Să colaboreze, în primul rând, cu părinţii; împreună cu ei să ţină 
seama, în întreaga educaţie, de deosebirea dintre sexe şi de scopul atribuit de 
providenţa divină fiecărui sex în familie şi în societate. Să depună eforturi pentru a 
stimula activitatea personală a elevilor şi să continue să-i sprijine cu sfatul şi cu 
prietenia şi după terminarea studiilor, întemeind chiar asociaţii speciale pătrunse de 
adevăratul spirit al Bisericii. Conciliul declară că slujirea îndeplinită de profesori este 
un apostolat autentic, deosebit de adecvat şi necesar şi în vremurile noastre şi, în 
acelaşi timp, este un adevărat serviciu adus societăţii. Părinţilor catolici le aminteşte 
îndatorirea de a-şi încredinţa copiii, atunci când este posibil, şcolilor catolice, de a le 
susţine, după puteri, şi de a colabora cu ele spre binele copiilor lor[28].  

9. Toate şcolile care, într-un mod sau altul, depind de Biserică trebuie să caute să se 
apropie cât mai mult de acest ideal de şcoală catolică, chiar dacă şcoala catolică 
poate îmbrăca forme diferite, după împrejurările locale[29]. De asemenea, Biserica 
dă o mare preţuire şi şcolilor catolice care, mai ales pe teritoriul Bisericilor tinere, sunt 
frecventate şi de elevi necatolici.  

De altfel, în înfiinţarea şi organizarea şcolilor catolice trebuie avute în vedere 
necesităţile izvorâte din progresul contemporan. De aceea, continuând să fie 
sprijinite şcolile primare şi secundare ce constituie baza educaţiei, trebuie să se dea 
o mare importanţă şi acelora care sunt cerute în mod deosebit de împrejurările 
actuale, cum ar fi şcolile profesionale[30] şi tehnice, instituţiile pentru instruirea 
adulţilor, cele destinate dezvoltării serviciilor sociale, precum şi instituţiile pentru 
aceia care, datorită unor infirmităţi, au nevoie de o îngrijire specială, şi şcolile care 
formează profesori, atât pentru învăţământul religios cât şi pentru alte forme de 
educaţie.  

Sfântul Conciliu îi îndeamnă călduros pe păstori şi pe toţi creştinii să nu se dea 
înapoi de la nici un sacrificiu pentru a ajuta şcolile catolice să-şi îndeplinească tot mai 
desăvârşit menirea şi mai ales să răspundă la necesităţile celor săraci în bunuri 
vremelnice sau lipsiţi de ajutorul şi afecţiunea familiei sau care sunt departe de darul 
credinţei.  

Facultăţile şi universităţile catolice  

10. Biserica înconjoară de asemenea cu atenţie statornică şcolile de grad superior, 
mai ales universităţile şi facultăţile. Mai mult, în cele ce depind de ea, caută, prin 
însăşi natura ei, ca fiecare disciplină să fie cultivată după principiile proprii acesteia, 
după metoda proprie şi cu libertatea proprie cercetării ştiinţifice, astfel încât în 
diferitele discipline cunoaşterea să fie mereu aprofundată şi, examinându-se mai 
atent noile probleme şi cercetări impuse de progresul actual, să se perceapă mai 
bine în ce fel credinţa şi raţiunea se întâlnesc în unicul adevăr, mergând pe urmele 
învăţătorilor Bisericii şi mai ales ale sfântului Toma de Aquino[31]. În acest fel, să se 
realizeze o prezenţă publică, stabilă şi universală a gândirii creştine în întregul efort 
intelectual pentru promovarea unei culturi superioare, iar studenţii acestor institute să 
fie formaţi ca oameni într-adevăr deosebiţi prin pregătire, gata să facă faţă la cele 
mai dificile îndatoriri în societate, fiind, în acelaşi timp, martori ai credinţei în mijlocul 
lumii[32].  
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În universităţile catolice care nu au facultate de teologie va trebui să existe un institut 
sau o catedră de teologie care să asigure predarea unor cursuri adaptate şi pentru 
studenţii laici. Şi, întrucât ştiinţele avansează, în primul rând, datorită cercetărilor 
specializate de mare importanţă ştiinţifică, în facultăţile şi universităţile catolice să fie 
în mod deosebit încurajate institutele al căror scop principal este promovarea 
cercetării ştiinţifice.  

Conciliul recomandă insistent ca universităţile şi facultăţile catolice să se dezvolte 
fiind repartizate corespunzător în diverse regiuni ale lumii şi ca ele să se distingă nu 
atât prin număr, cât prin calitatea învăţământului, iar accesul la ele să fie înlesnit 
studenţilor de la care se poate spera cel mai mult, chiar dacă dispun de resurse 
modeste, şi mai ales acelora care vin din naţiunile tinere.  

De vreme ce soarta societăţii şi a Bisericii înseşi este intim legată de dezvoltarea 
tinerilor care fac studii superioare[33], păstorii Bisericii nu trebuie să se îngrijească 
numai de viaţa spirituală a studenţilor din universităţile catolice; având grijă de 
formaţia spirituală a tuturor fiilor lor, prin colaborarea adecvată între episcopi, să se 
preocupe ca şi pe lângă universităţile necatolice să existe cămine şi centre catolice 
în care preoţi, călugări şi laici, aleşi şi pregătiţi cu grijă, să ofere un ajutor spiritual şi 
intelectual permanent tineretului universitar. Tinerii mai capabili, atât din universităţile 
catolice cât şi din celelalte, care manifestă aptitudini pentru învăţământ şi cercetare 
să fie obiectul unei griji deosebite şi să fie îndreptaţi spre cariera universitară.  

Facultăţile de ştiinţe sacre  

11. Biserica aşteaptă foarte mult de la activitatea facultăţilor de ştiinţe sacre[34]. Într-
adevăr, lor le încredinţează îndatorirea deosebit de importantă de a-şi pregăti 
studenţii nu numai pentru slujirea preoţească, ci mai ales pentru învăţământul 
superior de studii bisericeşti precum şi pentru cercetarea ştiinţifică făcută în vederea 
progresului diferitelor discipline sau pentru a-şi asuma activităţile cele mai dificile ale 
apostolatului intelectual. Este, de asemenea, rolul acestor facultăţi de a cerceta mai 
profund diferitele domenii ale ştiinţelor sacre în vederea unei înţelegeri tot mai 
adâncite a revelaţiei sacre, pentru o explorare mai deplină a patrimoniului 
înţelepciunii creştine transmis de generaţiile trecute, pentru promovarea dialogului cu 
fraţii despărţiţi şi cu necreştinii şi pentru a da răspuns problemelor ridicate de 
progresul ştiinţific[35].  

Prin urmare, facultăţile ecleziastice, după ce îşi vor revizui în mod adecvat legile 
proprii, să dezvolte intens ştiinţele sacre şi cele conexe lor şi să-şi formeze studenţii 
la cercetări mai aprofundate folosind mijloacele şi resursele moderne.  

Coordonarea în domeniul învăţământului  

12. Deoarece şi în domeniul învăţământului este cât se poate de necesară acea 
colaborare care se impune şi se realizează din zi în zi mai mult la nivel diecezan, 
naţional şi internaţional, trebuie depuse toate eforturile ca între şcolile catolice să se 
promoveze o coordonare adecvată şi să se dezvolte între ele şi celelalte şcoli 
colaborarea pretinsă de binele întregii comunităţi umane[36].  



Conciliul Vatican al II-lea [constituții, decrete, declarații] 
 

168 

Din această coordonare mai intensă şi din acţiunea comună vor rezulta roade 
bogate, mai ales în sfera institutelor academice. Aşadar, în orice universitate, 
diferitele facultăţi să se sprijine reciproc în măsura cerută de obiectul lor; mai mult, şi 
universităţile să tindă în aceeaşi direcţie şi să-şi unească eforturile, organizând 
împreună congrese internaţionale, repartizându-şi între ele sectoarele cercetării 
ştiinţifice, comunicându-şi reciproc descoperirile, făcând schimb de profesori pentru 
anumite perioade şi, în sfârşit, dezvoltând tot ceea ce poate favoriza o colaborare 
mai strânsă.  

Încheiere 

Sfântul Conciliu îi îndeamnă stăruitor pe tineri, ca fiind conştienţi de rolul primordial al 
educatorului, să fie gata să şi-l asume cu generozitate, mai ales în zonele în care, din 
lipsă de profesori, educaţia tineretului este periclitată.  

De asemenea, Conciliul, exprimându-şi adânca recunoştinţă faţă de preoţii, călugării, 
călugăriţele şi laicii care, prin dăruire de sine în spiritul evangheliei, sunt angajaţi în 
nobila operă educativă şi didactică de orice tip şi grad, îi îndeamnă să persevereze 
cu mărinimie în activitatea întreprinsă şi să caute să se perfecţioneze astfel în 
transmiterea spiritului lui Cristos elevilor, în arta pedagogică şi în munca ştiinţifică, 
încât nu numai să promoveze reînnoirea internă a Bisericii, ci şi să-i apere şi să îi 
extindă prezenţa binefăcătoare în lumea de astăzi şi mai ales în lumea intelectuală.  

Toate cele stabilite în această declaraţie, şi fiecare în parte, au plăcut părinţilor 
conciliari. Iar noi, cu puterea apostolică acordată nouă de Cristos, le aprobăm, 
împreună cu venerabilii părinţi, în Duhul Sfânt, le decretăm şi le stabilim şi dispunem 
ca cele hotărâte astfel în Conciliu să fie promulgate spre slava lui Dumnezeu.  

Roma, Sfântul Petru, 28 octombrie 1965 
Eu, PAUL, Episcop al Bisericii Catolice 
 

(Urmează semnăturile părinţilor)  

Titlul original: CONCILIUL OECUMENICUM VATICANUM II, Decretum de 
educatione christiana Gravissimum educationis (Sessio VII, 28 oct. 1965): AAS 58 
(1966) 97-134.  
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Declaraţie despre relaţiile Bisericii cu religiile necreştine 

– NOSTRA AETATE – 

 

PAUL, EPISCOP, 
SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, 

ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU 
SPRE AMINTIRE PERPETUĂ 

28 octombrie 1965 

 

Introducere 

În EPOCA NOASTRĂ, în care neamul omenesc este din zi în zi mai strâns unit şi în 
care creşte interdependenţa dintre popoare, Biserica îşi examinează cu mai multă 
atenţie relaţiile cu religiile necreştine. În îndatorirea ei de a promova unitatea şi 
iubirea dintre oameni şi chiar dintre popoare, ea examinează aici în primul rând ceea 
ce oamenii au în comun şi ceea ce îi îndeamnă să-şi trăiască împreună menirea. 

Într-adevăr, toate popoarele alcătuiesc o singură comunitate; au o sigură origine, căci 
Dumnezeu a rânduit neamul omenesc să locuiască toată faţa pământului[1]; au, de 
asemenea, un singur scop ultim, pe Dumnezeu, a cărui providenţă, ale cărui dovezi 
de bunătate şi planuri de mântuire îi îmbrăţişează pe toţi[2], până când cei aleşi se 
vor aduna în cetatea sfântă, luminată de slava lui Dumnezeu, unde toate neamurile 
vor umbla în lumina lui[3]. 

Oamenii aşteaptă de la diferitele religii răspunsul la enigmele ascunse ale condiţiei 
umane, care, astăzi ca şi odinioară, tulbură adânc inima omenească: Ce este omul? 
Care este sensul şi scopul vieţii noastre? Ce este binele şi ce este păcatul? Care 
este originea şi rostul suferinţei? Care este calea spre adevărata fericire? Ce este 
moartea, judecata şi răsplata după moarte? În sfârşit, ce este acel ultim şi inefabil 
mister care ne cuprinde existenţa, din care ne tragem şi spre care ne îndreptăm? 

Diversele religii necreştine 

2. Din cele mai vechi timpuri şi până astăzi există la diferitele popoare o anumită 
percepere a puterii tainice care este prezentă în mersul lucrurilor şi în evenimentele 
vieţii omeneşti, ba, mai mult, există uneori o recunoaştere a Divinităţii supreme sau 
chiar a Tatălui. Această percepere şi recunoaştere le pătrunde viaţa de un adânc 
sentiment religios. 
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În relaţie cu progresul culturii, religiile se străduiesc să răspundă la aceste întrebări 
prin noţiuni mai subtile şi printr-o limbă mai elaborată. 

Astfel, în hinduism, oamenii scrutează misterul divin şi îl exprimă într-o inepuizabilă 
bogăţie de mituri şi prin eforturi filozofice pătrunzătoare şi caută eliberarea de 
neliniştile şi de limitele condiţiei noastre fie prin forme de viaţă ascetică, fie prin 
meditaţie profundă, fie prin refugierea în Dumnezeu cu iubire şi încredere. 

În diferitele forme ale budismului se recunoaşte insuficienţa radicală a acestei lumi 
schimbătoare şi se învaţă o cale pe care oamenii, cu suflet evlavios şi încrezător, să 
poată atinge starea de eliberare perfectă sau să ajungă la iluminarea supremă 
bazându-se pe strădaniile proprii sau pe un ajutor de sus. 

De asemenea, celelalte religii existente în lume se străduiesc să întâmpine, în diferite 
feluri, neliniştea inimii omului, punându-i în faţă căi, adică învăţături, precepte de 
viaţă şi rituri sacre. 

Biserica Catolică nu respinge nimic din ce este adevărat şi sfânt în aceste religii. Ea 
priveşte cu un respect sincer la acele moduri de a acţiona şi a trăi, la acele reguli şi 
doctrine care, deşi se deosebesc în multe privinţe de ceea ce ea însăşi crede şi 
povăţuieşte, reflectă totuşi adesea o rază a Adevărului care luminează pe toţi 
oamenii. Ea îl vesteşte însă şi este datoare să-l vestească necontenit pe Cristos care 
este “Calea, Adevărul şi Viaţa” (In 14,6), în care oamenii îşi găsesc plinătatea vieţii 
religioase şi în care Dumnezeu a împăcat cu sine toate[4]. 

Aşadar, ea îi îndeamnă pe fiii săi ca, în mod prudent şi caritabil, prin dialog şi 
colaborare cu cei de alte religii, dând mărturie de credinţă şi de viaţă creştină, să 
recunoască, să păstreze şi să promoveze bunurile spirituale şi morale precum şi 
valorile socio-culturale aflate la aceştia. 

Religia musulmană 

3. Biserica priveşte de asemenea cu stimă pe musulmani, care îl adoră pe 
Dumnezeul cel unic, viu şi existent în sine, îndurător şi atotputernic, Creatorul cerului 
şi al pământului[5], care a vorbit oamenilor. Ei caută să se supună din tot sufletul 
hotărârilor lui tainice, aşa cum s-a supus lui Dumnezeu Abraham, la care credinţa 
islamică se referă bucuros. Deşi ei nu-l recunosc pe Isus ca Dumnezeu, îl venerează 
totuşi ca profet; o cinstesc pe Mama lui, Fecioara Maria, şi chiar o invocă uneori cu 
pietate. Pe lângă acestea, ei aşteaptă ziua judecăţii, în care Dumnezeu îi va răsplăti 
pe toţi oamenii înviaţi. De aceea, ei preţuiesc viaţa morală şi aduc cult lui Dumnezeu 
mai ales prin rugăciune, pomană şi post. 

Chiar dacă, în decursul veacurilor, s-au iscat multe neînţelegeri şi duşmănii între 
creştini şi musulmani, Conciliul îi îndeamnă pe toţi ca, uitând trecutul, să se 
străduiască sincer pentru înţelegerea reciprocă şi să apere şi să promoveze 
împreună dreptatea socială, valorile morale, pacea şi libertatea, spre binele tuturor 
oamenilor. 
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Religia iudaică 

4. Scrutând misterul Bisericii, Conciliul reaminteşte legătura ce uneşte în mod 
spiritual poporul Noului Testament cu neamul lui Abraham. 

Într-adevăr, Biserica lui Cristos recunoaşte că începuturile credinţei şi alegerii sale se 
află la patriarhi, la Moise şi la profeţi, după misterul divin al mântuirii. Ea mărturiseşte 
că toţi creştinii, fiii lui Abraham după credinţă[6], sunt incluşi în chemarea acestui 
patriarh şi că mântuirea Bisericii este în mod tainic prefigurată în ieşirea poporului 
ales din pământul robiei. De aceea, Biserica nu poate uita că a privit revelaţia 
Vechiului Testament prin acel popor cu care Dumnezeu a binevoit, în nespusa lui 
îndurare, să încheie vechiul legământ şi că este hrănită din rădăcina măslinului cel 
bun în care au fost altoite ramurile măslinului sălbatic al neamurilor[7]. Într-adevăr, 
Biserica are credinţa că Cristos, pacea noastră, prin crucea lui i-a împăcat pe iudei şi 
pe păgâni şi a făcut din cele două una întru el[8]. 

Biserica are mereu în faţa ochilor cuvintele Apostolului Paul despre cei din neamul lui 
“a cărora este înfierea şi mărirea şi legământul şi legea şi slujba dumnezeiască şi 
făgăduinţele; ai cărora sunt patriarhii şi din care s-a născut după trup Cristos” (Rom 
9,4-5), Fiul Fecioarei Maria. Ea aminteşte şi că din poporul evreu s-au născut 
apostolii, temelia şi stâlpii Bisericii, precum şi mulţi dintre primii ucenici care au vestit 
lumii evanghelia lui Cristos. 

După cum dă mărturie Sfânta Scriptură, Ierusalimul nu a cunoscut timpul cercetării 
sale[9], iar evreii, în mare parte, nu au acceptat evanghelia, ba chiar mulţi s-au 
împotrivit răspândirii ei[10]. Totuşi, după cum spune Apostolul, evreii rămân încă, de 
dragul părinţilor lor, preaiubiţi lui Dumnezeu, ale cărui daruri şi chemare sunt fără 
întoarcere[11]. Împreună cu profeţii şi cu acelaşi apostol, Biserica aşteaptă ziua, 
ştiută numai de Dumnezeu, în care toate popoarele îl vor chema pe Dumnezeu într-
un sigur glas şi “îl vor sluji umăr la umăr” (Sof 3,9)[12]. 

Fiind atât de mare patrimoniul spiritual comun creştinilor şi evreilor, Conciliul vrea să 
promoveze şi să recomande cunoaşterea şi stima reciprocă ce vor rezulta mai ales 
din studiile biblice şi teologice precum şi din dialogul frăţesc. 

Cu toate că autorităţile iudeilor şi adepţii lor l-au dus pe Cristos la moarte[13], totuşi 
cele săvârşite în timpul patimii lui nu pot fi imputate nici tuturor evreilor care trăiau pe 
atunci, fără deosebire, nici evreilor de azi. Deşi Biserica este noul popor al lui 
Dumnezeu, totuşi evreii nu trebuie prezentaţi nici ca respinşi de Dumnezeu, nici ca 
blestemaţi, ca şi cum acest lucru ar decurge din Sfânta Scriptură. De aceea, să aibă 
grijă toţi ca nu cumva, în cateheză şi în predicarea cuvântului lui Dumnezeu, să 
transmită ceva ce nu este conform cu adevărul evanghelic şi cu spiritul lui Cristos. 

Pe lângă aceasta, condamnând orice fel de prigoană împotriva vreunui om, Biserica 
îşi aminteşte de patrimoniul pe care îl are în comun cu evreii şi, îndemnată nu de 
motive politice, ci de iubirea religioasă, evanghelică, deplânge urile, prigonirile şi 
toate manifestările de antisemitism îndreptate în orice vremuri şi de către oricine 
împotriva evreilor. 
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De altfel, după cum Biserica a susţinut întotdeauna şi susţine, Cristos, în iubirea lui 
nesfârşită, s-a supus de bunăvoie pătimirii şi morţii pentru păcatele tuturor oamenilor, 
ca toţi să primească mântuirea. Aşadar, îndatorirea Bisericii este să vestească, în 
propovăduirea ei, crucea lui Cristos ca semn al iubirii universale a lui Dumnezeu şi 
izvor a tot harul. 

Toţi oamenii sunt fraţi 

5. Nu-l putem invoca pe Dumnezeu, Tatăl tuturor oamenilor, dacă refuzăm să ne 
purtăm frăţeşte faţă de vreunii dintre oameni, care sunt creaţi după chipul lui 
Dumnezeu. Atitudinea omului faţă de Dumnezeu Tatăl şi atitudinea omului faţă de 
oameni, fraţii săi, sunt atât de legate între ele încât Scriptura spune: “Cel ce nu 
iubeşte nu-l cunoaşte pe Dumnezeu” (1In 4,8). 

Dispare astfel baza oricărei teorii sau practici care introduce o discriminare între un 
om şi alt om, între un popor şi alt popor în privinţa demnităţii umane şi a drepturilor 
care decurg din ea. 

Biserica, aşadar, condamnă ca fiind contrară spiritului lui Cristos orice discriminare 
sau silnicie făptuită împotriva vreunui om din motive de rasă, culoare, condiţie socială 
sau religie. De aceea, Conciliul, mergând pe urmele sfinţilor apostoli Petru şi Paul, îi 
imploră fierbinte pe creştini ca “având purtare bună între neamuri” (1Pt 2,12), dacă e 
cu putinţă, întru cât ţine de ei, să trăiască în pace cu toţi oamenii[14], pentru a fi într-
adevăr fiii Tatălui care este în ceruri[15]. 

Toate cele stabilite în această declaraţie, şi fiecare în parte, au plăcut părinţilor 
conciliari. Iar noi, cu puterea apostolică acordată nouă de Cristos, le aprobăm, 
împreună cu venerabilii părinţi, în Duhul Sfânt, le decretăm şi le stabilim şi dispunem 
ca cele hotărâte astfel în Conciliu să fie promulgate spre slava lui Dumnezeu. 

Roma, Sfântul Petru, 28 octombrie 1965 
Eu, PAUL, Episcop al Bisericii Catolice 
 

(Urmează semnăturile părinţilor) 

Titlul original: CONCILIUL OECUMENICUM VATICANUM II, Declaratio de Ecclesiae 
habitudine ad religiones non christianas Nostra aetate (Sessio VII, 28 oct. 1965): 
AAS 58 (1966) 740-744. 

Note 

[1] Cf. Fap 17,26. 
[2] Cf. Înţ 8,1; Fape 14,17; Rom 2,6-7; 1Tim 2,4. 
[3] Cf. Ap 21,23-24. 
[4] Cf. 2Cor 5,18-19. 
[5] Cf. sf. GRIGORE AL VII-LEA, Epist. III, 21 ad Anazir (Al Nasir) regem Mauritaniae, ed. E. Caspar: 
MGH, Ep. sel., II, 1920, I, 288, 11-15; PL 148, 451 A. 
[6] Cf. Gal 3,7. 
[7] Cf. Rom 11,17-24. 
[8] Cf. Ef 2,14-16. 
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[9] Cf. Lc 19,44. 
[10] Cf. Rom 11,28. 
[11] Cf. Rom 11,28-29; Lumen gentium, 16. 
[12] Cf. Is 66,23; Ps 65,4; Rom 11,11-32. 
[13] Cf. In 19,6. 
[14] Cf. Rom 12,18. 
[15] Cf. Mt 5,45. 
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Constituţia dogmatică despre revelaţia divină 

– DEI VERBUM – 

 

PAUL, EPISCOP, 
SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, 

ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU 
SPRE AMINTIRE PERPETUĂ 

18 noiembrie 1965 

 

Introducere 

1. Ascultând cu pietate şi proclamând cu îndrăzneală CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU, 
Conciliul se conformează cuvintelor sfântului Ioan: “Vă vestim viaţa cea veşnică, ce 
era la Tatăl şi ni s-a arătat nouă: ceea ce am văzut şi am auzit vă vestim vouă, 
pentru ca şi voi să aveţi împărtăşire cu noi, şi ca împărtăşirea noastră să fie cu Tatăl 
şi cu Fiul său, Isus Cristos” (1In 1,2-3). De aceea, mergând pe urmele conciliului 
Tridentin şi ale conciliului Vatican I, el îşi propune să prezinte doctrina autentică 
asupra revelaţiei divine şi a transmiterii ei, pentru ca, prin vestirea mântuirii, lumea 
întreagă auzind să creadă, crezând să spere şi sperând să iubească[1].  

Capitolul I 

REVELAŢIA 

Natura şi obiectul revelaţiei  

2. I-a plăcut lui Dumnezeu, în bunătatea şi înţelepciunea sa, să se dezvăluie şi să 
facă cunoscut misterul voinţei sale (cf. Ef 1,9): prin Cristos, Cuvântul făcut trup, 
oamenii pot ajunge la Tatăl în Duhul Sfânt şi se fac părtaşi la firea dumnezeiască (cf. 
Ef 2,18; 2Pt 1,4). Prin această revelaţie, Dumnezeu cel nevăzut (cf. Col 1,15; 1Tim 
1,17), în belşugul iubirii sale, se adresează oamenilor ca unor prieteni (cf. Ex 33,11; 
In 15,14-15) şi intră în relaţie cu ei (cf. Bar 3,38) pentru a-i chema şi a-i primi la 
împărtăşire cu el. Această economie a revelaţiei se împlineşte prin fapte şi cuvinte 
legate strâns între ele, astfel încât lucrările săvârşite de Dumnezeu în istoria mântuirii 
scot în relief şi confirmă învăţătura şi realităţile semnificate prin cuvinte, iar cuvintele 
proclamă lucrările şi luminează misterul conţinut în ele. Însă profunzimea adevărului 
dezvăluit prin revelaţie, atât despre Dumnezeu cât şi despre mântuirea omului, ne 
străluceşte în Cristos, care este Mijlocitorul şi, în acelaşi timp, plinătatea întregii 
revelaţii[2]. 
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Pregătirea revelaţiei evanghelice  

3. Dumnezeu, care creează şi ţine toate prin Cuvântul său (cf. In 1,3), oferă 
oamenilor, în lumea creată, o mărturie permanentă despre sine (cf. Rom 1,19-20). 
Pe lângă aceasta, voind să deschidă calea mântuirii de sus, s-a descoperit pe sine 
însuşi încă de la început protopărinţilor noştri. După căderea lor, făgăduindu-le 
răscumpărarea, i-a ridicat din nou în speranţa mântuirii (cf. Gen 3,15) şi a purtat 
neîntrerupt de grijă neamului omenesc ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora care 
caută mântuirea fiind statornici în a face binele (cf. Rom 2,6-7). La vremea stabilită 
de el, l-a chemat pe Abraham ca să facă din el un popor mare (cf. Gen 12,2-3), 
popor pe care, după patriarhi, l-a învăţat prin Moise şi profeţi să-l recunoască drept 
singurul Dumnezeu viu şi adevărat, Părinte purtător de grijă şi Judecător drept şi să-l 
aştepte pe Mântuitorul făgăduit. Astfel a pregătit prin veacuri calea evangheliei.  

Cristos desăvârşeşte revelaţia  

4. După ce de multe ori şi în multe chipuri Dumnezeu ne-a vorbit prin profeţi, “în zilele 
acestea din urmă ne-a vorbit prin Fiul său” (Evr 1,1-2). L-a trimis, aşadar, pe Fiul său, 
Cuvântul cel veşnic, care luminează pe toţi oamenii, ca să locuiască între oameni şi 
să le descopere cele ascunse ale lui Dumnezeu (cf. In 1,1-18). Isus Cristos, Cuvântul 
făcut trup, trimis “om între oameni”[3], “vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu” (cf. In 3,34) 
şi duce la bun sfârşit lucrarea mântuirii pe care i-a încredinţat-o Tatăl (cf. In 5,36; 
17,4). Cine îl vede, vede şi pe Tatăl (cf. In 14,9). Prin toată prezenţa şi manifestarea 
sa, prin cuvinte şi fapte, prin semne şi minuni, dar mai ales prin moartea sa şi prin 
glorioasa înviere din morţi şi, în sfârşit, prin trimiterea Duhului adevărului, el 
împlineşte şi desăvârşeşte revelaţia şi o întăreşte cu mărturia divină: Dumnezeu este 
cu noi pentru a ne elibera de întunericul păcatului şi al morţii şi a ne învia spre viaţa 
veşnică.  

Aşadar, economia creştină a mântuirii, fiind legământ nou şi definitiv, nu va trece 
niciodată şi nu mai este de aşteptat nici o nouă revelaţie publică înainte de arătarea 
în glorie a Domnului nostru Isus Cristos (cf. 1Tim 6,14 şi Tit 2,13).  

Revelaţia trebuie primită cu credinţă  

5. Lui Dumnezeu care revelează trebuie să i se răspundă prin ascultarea credinţei 
(Rom 16,26; cf. Rom 1,5; 2Cor 10, 5-6), prin care omul se încredinţează total, în mod 
liber, lui Dumnezeu, oferind “lui Dumnezeu care revelează supunerea deplină a minţii 
şi a voinţei”[4] şi dându-şi de bună voie adeziunea la revelaţia făcută de el. Pentru a 
oferi lui Dumnezeu această credinţă, omul are nevoie de harul lui, care îi iese în 
întâmpinare şi îl ajută, precum şi de ajutoarele lăuntrice ale Duhului Sfânt, care să-i 
mişte inima şi să i-o îndrepte spre Dumnezeu, să-i deschidă ochii minţii şi să-i facă 
“pe toţi să îmbrăţişeze şi să creadă cu bucurie adevărul”[5]. Iar pentru ca înţelegerea 
revelaţiei să se adâncească mereu mai mult, tot Duhul Sfânt desăvârşeşte 
necontenit credinţa, prin darurile sale.  
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Adevărurile revelate  

6. Prin revelaţia divină, Dumnezeu a voit să se facă cunoscut şi să se împărtăşească 
pe sine şi hotărârile veşnice ale voinţei sale referitor la mântuirea oamenilor, “pentru 
a-i face părtaşi de bunurile dumnezeieşti, care depăşesc cu totul capacitatea de 
înţelegere a minţii omeneşti”[6].  

Sfântul Conciliu afirmă că “Dumnezeu, începutul şi sfârşitul a toate, poate fi cunoscut 
cu certitudine din lucrurile create, prin lumina naturală a raţiunii umane” (cf. Rom 
1,20); iar prin revelaţia sa, “cele ce, în lucrurile divine, nu sunt în sine de nepătruns 
pentru raţiunea umană pot fi cunoscute de către toţi chiar şi în condiţia actuală a 
neamului omenesc, cu certitudine deplină şi fără amestec de eroare”[7].  

Capitolul II 

TRANSMITEREA REVELAŢIEI DIVINE 

Apostolii şi urmaşii lor, vestitori ai evangheliei  

7. Ceea ce Dumnezeu a revelat pentru mântuirea tuturor neamurilor a hotărât în 
marea sa bunătate să se păstreze neatins în veci şi să se transmită tuturor 
generaţiilor. De aceea Cristos Domnul, în care îşi găseşte împlinirea întreaga 
revelaţie a Dumnezeului Preaînalt (cf. 2Cor 1,20; 3,16-4,6), a dat poruncă apostolilor 
să predice tuturor[8], împărtăşindu-le darurile divine, ca pe izvorul oricărui adevăr 
mântuitor şi al oricărei discipline morale, evanghelia făgăduită odinioară prin profeţi şi 
pe care a împlinit-o el însuşi şi a vestit-o cu gura sa. Acest lucru a fost realizat cu 
fidelitate atât de apostoli care, în propovăduirea lor orală, prin exemplul dat şi prin 
hotărârile luate, au transmis ceea ce au primit din gura lui Cristos, din trăirea lor în 
apropierea lui şi din faptele lui, precum şi ceea ce au învăţat sub inspiraţia Duhului 
Sfânt, cât şi de acei apostoli şi oameni apostolici care, tot sub inspiraţia Duhului 
Sfânt, au consemnat în scris vestea mântuirii[9].  

Iar pentru ca evanghelia să se păstreze de-a pururi întreagă şi vie în Biserică, 
apostolii i-au lăsat ca urmaşi pe episcopi, încredinţându-le “propria lor misiune de a 
învăţa”[10]. Aşadar, această sfântă tradiţie şi Sfintele Scripturi ale celor două 
Testamente sunt oglinda în care Biserica peregrină pe pământ îl contemplă pe 
Dumnezeu de la care primeşte toate, până când va ajunge să-l vadă faţă în faţă, aşa 
cum este (cf. 1In 3,2).  

Sfânta tradiţie  

8. Propovăduirea apostolică, ce este exprimată în mod deosebit în cărţile inspirate, 
trebuia să se păstreze printr-o succesiune continuă până la sfârşitul veacurilor. De 
aceea apostolii, transmiţând ceea ce ei înşişi au primit, îi îndeamnă pe credincioşi să 
păstreze tradiţiile învăţate fie prin viu grai, fie prin scris (cf. 2Tes 2,15) şi să lupte 
pentru credinţa ce le-a fost transmisă o dată pentru totdeauna (cf. Iud 3)[11]. Ceea 
ce a fost transmis de către apostoli cuprinde tot ceea ce îl ajută pe poporul lui 
Dumnezeu să ducă o viaţă sfântă şi să-şi sporească credinţa; astfel, Biserica, în 
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învăţătura, în viaţa şi în cultul său, perpetuează şi transmite tuturor generaţiilor tot 
ceea ce este ea însăşi, tot ceea ce crede.  

Această tradiţie, care vine de la apostoli, se dezvoltă în Biserică sub asistenţa 
Duhului Sfânt[12]: înţelegerea lucrurilor şi cuvintelor transmise creşte prin meditarea 
şi studierea lor de către credincioşi, care le păstrează în inimă (cf. Lc 2,19.51), prin 
pătrunderea adâncă ce decurge din experienţa spirituală şi prin propovăduirea 
acelora care, odată cu succesiunea episcopală, au primit o carismă sigură a 
adevărului. Biserica, pe măsura trecerii veacurilor, tinde mereu către plinătatea 
adevărului divin, până ce se vor împlini în ea cuvintele lui Dumnezeu.  

Afirmaţiile sfinţilor părinţi atestă prezenţa dătătoare de viaţă a acestei tradiţii, ale 
cărei bogăţii se revarsă în practica şi în viaţa Bisericii care crede şi se roagă. Prin 
aceeaşi tradiţie cunoaşte Biserica întregul canon al Cărţilor Sfinte şi înseşi textele 
sfinte sunt înţelese prin ea mai profund, iar acţiunea lor devine tot mai vie; astfel 
Dumnezeu, care a vorbit odinioară, vorbeşte fără întrerupere cu Mireasa Fiului său 
iubit, iar Duhul Sfânt, prin care glasul viu al evangheliei răsună în Biserică şi, prin ea, 
în lume, îi călăuzeşte pe credincioşi spre tot adevărul şi face să locuiască în ei cu 
îmbelşugare cuvântul lui Cristos (cf. Col 3,16).  

Relaţiile reciproce dintre tradiţie şi Sfânta Scriptură  

9. Aşadar, sfânta tradiţie şi Sfânta Scriptură sunt strâns legate şi comunică între ele. 
Căci amândouă, curgând din acelaşi izvor divin, devin, într-un fel, o unitate şi tind 
spre acelaşi scop. Într-adevăr, Sfânta Scriptură este cuvântul lui Dumnezeu întrucât 
este scrisă sub inspiraţia Duhului dumnezeiesc, iar sfânta tradiţie transmite integral 
urmaşilor apostolilor cuvântul lui Dumnezeu încredinţat apostolilor de Cristos Domnul 
şi de Duhul Sfânt, pentru ca aceşti urmaşi, călăuziţi de lumina Duhului adevărului, 
să-l păstreze cu fidelitate, să-l explice şi să-l răspândească prin propovăduire; prin 
urmare, Biserica nu-şi dobândeşte certitudinea cu privire la toate lucrurile revelate 
numai din Sfânta Scriptură. De aceea, atât Scriptura cât şi tradiţia trebuie primite şi 
venerate cu egală iubire şi consideraţie[13].  

Relaţia Scripturii şi tradiţiei cu Biserica întreagă şi cu magisteriul ei  

10. Sfânta tradiţie şi Sfânta Scriptură constituie tezaurul unic al cuvântului lui 
Dumnezeu încredinţat Bisericii; aderând la el, întregul popor sfânt, unit cu păstorii 
săi, stăruie de-a pururi în învăţătura apostolilor şi în împărtăşire, în frângerea pâinii şi 
în rugăciune (cf. Fap 2,42), astfel încât, în păstrarea, trăirea şi mărturisirea credinţei 
transmise, se creează o deosebită unitate între episcopi şi credincioşi[14].  

Dar misiunea de a interpreta în mod autentic cuvântul lui Dumnezeu scris sau 
transmis[15] a fost încredinţată numai magisteriului viu al Bisericii[16], a cărui 
autoritate se exercită în numele lui Isus Cristos. Acest magisteriu nu este însă 
deasupra cuvântului lui Dumnezeu, ci îl slujeşte, învăţând numai ceea ce a fost 
transmis, deoarece, prin porunca dumnezeiască şi cu asistenţa Duhului Sfânt, îl 
ascultă cu pietate, îl păstrează cu sfinţenie şi îl expune cu fidelitate şi ia din acest 
unic tezaur al credinţei tot ceea ce propune ca adevăr de credinţă revelat de 
Dumnezeu.  
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Este, aşadar, evident că sfânta tradiţie, Sfânta Scriptură şi magisteriul Bisericii, din 
hotărârea preaînţeleaptă a lui Dumnezeu, sunt atât de strâns legate şi asociate încât 
nu pot exista separat, şi toate împreună, fiecare în felul său, contribuie în mod 
eficace la mântuirea sufletelor, sub acţiunea aceluiaşi Duh Sfânt.  

Capitolul III 

INSPIRAŢIA DIVINĂ ŞI INTERPRETAREA SFINTEI SCRIPTURI 

Inspiraţie şi adevăr în Sfânta Scriptură  

11. Ceea ce a fost revelat de Dumnezeu şi este cuprins şi expus în Sfânta Scriptură 
a fost consemnat sub inspiraţia Duhului Sfânt. Sfânta Maică Biserica, pe baza 
credinţei primite de la apostoli, consideră sfinte şi canonice, în totalitate, cărţile 
Vechiului şi Noului Testament, cu toate părţile lor, pentru că, fiind alcătuite sub 
inspiraţia Duhului Sfânt (cf. In 20,31; 2Tim 3,16; 2Pt 1,19-21; 3,15-16), îl au ca autor 
pe Dumnezeu şi au fost încredinţate ca atare Bisericii[17]. Pentru redactarea Cărţilor 
sfinte, Dumnezeu a ales oameni şi s-a slujit de ei lăsându-le uzul capacităţilor şi 
puterilor proprii[18], pentru ca, acţionând el însuşi în ei şi prin ei[19], aceştia să scrie 
ca adevăraţi autori ceea ce voia el şi numai aceea[20].  

Întrucât tot ceea ce afirmă autorii inspiraţi sau hagiografii trebuie considerat ca 
afirmat de Duhul Sfânt, trebuie afirmat despre cărţile Scripturii că ele transmit cu 
certitudine, cu fidelitate şi fără eroare adevărul pe care Dumnezeu, pentru mântuirea 
noastră, l-a voit consemnat în textele sacre[21]. De aceea, “toată Scriptura este 
inspirată de Dumnezeu şi este de folos spre a învăţa, spre a mustra, spre a îndrepta, 
spre a deprinde la dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit, pregătit 
pentru toată fapta cea bună” (2Tim 3,16-17).  

Cum trebuie interpretată Sfânta Scriptură  

12. Deoarece Dumnezeu a vorbit în Sfânta Scriptură prin oameni, în felul 
oamenilor[22], interpretul Sfintei Scrpituri, pentru a pătrunde ceea ce Dumnezeu a 
voit să ne împărtăşească, trebuie să cerceteze atent ce au intenţionat de fapt 
hagiografii să ne comunice şi ce i-a plăcut lui Dumnezeu să ne dezvăluie prin 
cuvintele lor.  

Pentru a descoperi intenţia hagiografilor, trebuie, printre altele, să se ţină seama şi 
de “genurile literare”. Căci adevărul este prezentat şi exprimat în mod diferit în textele 
care sunt în diferite sensuri istorice, sau profetice, sau poetice, sau de alt gen de 
expresie. Este deci necesar ca cercetătorul să caute sensul pe care hagiograful a 
intenţionat să-l exprime şi l-a exprimat în împrejurări determinate, după condiţiile 
timpului său şi ale culturii sale, prin intermediul genurilor literare folosite la vremea 
respectivă[23]. Pentru a înţelege corect ceea ce a voit să afirme în scris autorul 
sacru, trebuie avute atent în vedere atât modurile de a simţi, de a exprima sau de a 
povesti, curente în mediul şi în vremea hagiografului, precum şi cele obişnuite în 
diverse locuri, la acea epocă, în relaţiile dintre oameni[24].  
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Dar, întrucât Sfânta Scriptură trebuie citită şi interpretată întru acelaşi Duh în care a 
fost scrisă[25], pentru a descoperi exact sensul textelor sacre, trebuie avute în 
vedere cu nu mai puţină grijă conţinutul şi unitatea întregii Scripturi, ţinând seama de 
tradiţia vie a întregii Biserici şi de analogia credinţei. Este sarcina exegeţilor să 
lucreze după aceste reguli pentru înţelegerea şi expunerea mai profundă a sensului 
Sfintei Scripturi, pentru ca, printr-un studiu, într-un fel, pregătitor, să se maturizeze 
judecata Bisericii. Căci tot ceea ce se leagă de modul de a interpreta Scriptura se 
află supus în ultimă instanţă judecăţii Bisericii, care împlineşte dumnezeiasca 
poruncă şi slujire de a păstra şi interpreta cuvântul lui Dumnezeu[26].  

“Condescendenţa” lui Dumnezeu  

13. Aşadar, în Sfânta Scriptură, rămânând neatinse adevărul şi sfinţenia lui 
Dumnezeu, se manifestă admirabila “condescendenţă” a Înţelepciunii veşnice “ca să 
învăţăm nespusa bunătate a lui Dumnezeu şi cât de mult şi-a coborât felul de a vorbi, 
ţinând seama, cu atât de mare grijă, de firea noastră”[27]. Într-adevăr, cuvintele lui 
Dumnezeu, exprimate în limbi omeneşti, s-au făcut asemenea vorbirii omeneşti 
precum odinioară Cuvântul Tatălui veşnic, luând trupul slăbiciunii omeneşti, s-a făcut 
asemenea oamenilor.  

Capitolul IV 

VECHIUL TESTAMENT 

Istoria mântuirii în cărţile Vechiului Testament  

14. În marea sa iubire, Dumnezeu, intenţionând şi pregătind cu grijă mântuirea 
întregului neam omenesc, şi-a ales, cu un plan deosebit, un popor căruia să îi 
încredinţeze făgăduinţele. Într-adevăr, încheind un legământ cu Abraham (cf. Gen 
15,18) şi, apoi, cu poporul lui Israel prin Moise (cf. Ex 24,8), el s-a revelat prin cuvinte 
şi fapte poporului pe care şi-l dobândise, ca unicul Dumnezeu adevărat şi viu, în aşa 
fel încât Israel să cunoască din experienţă care sunt căile lui Dumnezeu cu oamenii 
şi ca, vorbind Dumnezeu însuşi prin gura profeţilor, poporul să înţeleagă tot mai 
adânc şi mai limpede aceste căi şi să le facă tot mai larg cunoscute printre neamuri 
(cf. Ps 21,28-29; 95,1-3; Is 2,1-4; Ier 3,17). Economia mântuirii prevestită, narată şi 
explicată de autorii sacri se află ca adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu în cărţile 
Vechiului Testament; de aceea, aceste cărţi inspirate de Dumnezeu îşi păstrează 
valoarea perenă: “Doar toate cele ce s-au scris mai înainte, pentru învăţătura noastră 
s-au scris pentru ca, prin răbdarea şi mângâierea ce vin din Scripturi, să avem 
nădejde” (Rom 15,4).  

Importanţa Vechiului Testament pentru creştini  

15. Economia Vechiului Testament avea ca scop principal să pregătească venirea lui 
Cristos, Răscumpărătorul universului, şi a împărăţiei mesianice, să o vestească 
profetic (cf. Lc 24,44; In 5,39; 1Pt 1,10) şi să o prefigureze în diferite chipuri (cf. 1Cor 
10,11). Cărţile Vechiului Testament prezintă tuturor, după condiţia neamului 
omenesc dinaintea vremurilor mântuirii instaurate de Cristos, o cunoaştere a lui 
Dumnezeu şi a omului, precum şi a modalităţilor în care Dumnezeu cel drept şi 
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îndurător procedează cu oamenii. Aceste cărţi, deşi conţin lucruri imperfecte şi 
condiţionate istoric, manifestă totuşi o adevărată pedagogie divină[28]. În ele este 
exprimat un viu simţ de percepere a lui Dumnezeu. În ele sunt adunate învăţături 
înalte despre Dumnezeu, o înţelepciune mântuitoare despre viaţa omului şi minunate 
comori de rugăciune. În sfârşit, în ele se află ascunsă taina mântuirii noastre. De 
aceea, aceste cărţi trebuie primite de creştini cu evlavie.  

Unitatea celor două Testamente  

16. Aşadar, Dumnezeu, inspiratorul şi autorul cărţilor celor două Testamente, a 
rânduit cu înţelepciune ca Noul Testament să se afle ascuns în cel vechi, iar Vechiul 
Testament să devină limpede în cel nou[29]. Căci, deşi Cristos a încheiat noul 
legământ în sângele său (cf. Lc 22,20; 1Cor 11,25), totuşi cărţile Vechiului 
Testament, preluate integral în propovăduirea evangheliei[30], îşi dobândesc şi îşi 
manifestă semnificaţia deplină în Noul Testament (cf. Mt 5,17; Lc 24,27; Rom 16,25-
26; 2Cor 3,14-16) şi, la rândul lor, îl luminează şi-l explică.  

Capitolul V 

NOUL TESTAMENT 

Valoarea deosebită a Noului Testament  

17. Cuvântul lui Dumnezeu, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea 
oricărui om care crede (cf. Rom 1,16), se înfăţişează şi îşi arată în mod eminent forţa 
în scrierile Noului Testament. Într-adevăr, când a venit plinirea timpului (cf. Gal 4,4), 
Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi, plin de har şi de adevăr (cf. In 1,14). 
Cristos a instaurat pe pământ împărăţia lui Dumnezeu, prin cuvintele şi faptele sale l-
a dezvăluit pe Tatăl său şi s-a dezvăluit pe sine, iar prin moartea, învierea şi 
înălţarea sa glorioasă şi prin trimiterea Duhului Sfânt şi-a desăvârşit lucrarea. Înălţat 
de la pământ, îi atrage pe toţi la sine (cf. In 12,32). El, care singur are cuvintele vieţii 
veşnice (cf. In 6,68). Dar acest mister nu a fost dezvăluit generaţiilor anterioare aşa 
cum a fost revelat acum sfinţilor săi apostoli şi proroci, în Duhul Sfânt (cf. Ef 3,4-6), 
ca aceştia să vestească evanghelia, să trezească în lume credinţa în Isus, Cristos şi 
Domn, şi să adune Biserica. Scrierile Noului Testament sunt o mărturie perpetuă şi 
dumnezeiască a tuturor acestor lucruri.  

Originea apostolică a Evangheliilor  

18. Este cunoscut tuturor faptul că, între toate Scripturile, chiar şi ale Noului 
Testament, Evangheliile deţin pe bună dreptate locul de frunte, deoarece constituie 
principala mărturie despre viaţa şi învăţătura Cuvântului întrupat, Mântuitorul nostru.  

Biserica, întotdeauna şi pretutindeni, a afirmat şi afirmă că cele patru Evanghelii sunt 
de origine apostolică. Ceea ce apostolii au propovăduit din porunca lui Cristos ne-au 
transmis apoi ei înşişi şi oameni din apropierea apostolilor, sub inspiraţia Duhului 
Sfânt, în scrieri ce constituie temelia credinţei, şi anume în Evanghelia în patru 
forme, după Matei, Marcu, Luca şi Ioan[31].  
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Caracterul istoric al Evangheliilor  

19. Sfânta Maică Biserica a afirmat şi afirmă cu tărie şi cu toată statornicia că cele 
patru Evanghelii amintite, a căror istoricitate o susţine fără şovăire, transmit fidel 
ceea ce Isus, Fiul lui Dumnezeu, trăind printre oameni, a făptuit şi a învăţat 
realmente, pentru mântuirea lor veşnică, până în ziua în care a fost înălţat la cer (cf. 
Fap 1,1-2). După înălţarea Domnului, apostolii au transmis acultătorilor lor ceea ce 
Isus a spus şi a făptuit, cu acea înţelegere mai deplină de care ei înşişi, instruiţi de 
evenimentele glorioase din viaţa lui Cristos şi luminaţi de Duhul Sfânt[32], aveau 
parte[33]. Autorii sacri au scris cele patru Evanghelii alegând anumite lucruri din 
mulţimea acelora care erau transmise fie oral, fie deja în scris, integrâdu-le pe altele 
într-o sinteză sau expunându-le în funcţie de situaţia Bisericilor, în sfârşit păstrând 
forma unei vestiri, însă mereu astfel încât să ne comunice lucruri adevărate şi 
autentice despre Isus[34]. Cu această intenţie ei au scris, fie din memorie, propriile 
amintiri, fie din mărturia acelora care “au fost de la început martori oculari şi slujitori 
ai Cuvântului”, ca noi să cunoaştem “adevărul” (cf. Lc 1,2-4) învăţăturilor pe care le-
am primit.  

Celelalte scrieri ale Noului Testament  

20. În afară ce cele patru Evanghelii, canonul Noului Testament cuprinde şi scrisorile 
sfântului Paul precum şi alte scrieri apostolice alcătuite sub inspiraţia Duhului Sfânt, 
scrieri prin care, după planul înţelept al lui Dumnezeu, se întăresc cele spuse despre 
Cristos Domnul, se pune tot mai bine în lumină învăţătura lui autentică, se vesteşte 
puterea mântuitoare a dumnezeieştii lucrări a lui Cristos, se povestesc începuturile 
Bisericii şi minunata ei răspândire şi se prevesteşte împlinirea ei în glorie.  

Domnul Isus a rămas cu apostolii săi după cum le-a făgăduit (cf. Mt 28,20) şi le-a 
trimis pe Duhul Sfânt care să-i călăuzească la plinătatea adevărului (cf. In 16,13).  

Capitolul VI 

SFÂNTA SCRIPTURĂ ÎN VIAŢA BISERICII 

Veneraţia Bisericii pentru Sfintele Scripturi  

21. Biserica a venerat întotdeauna dumnezeieştile Scripturi, după cum a venerat şi 
însuşi trupul Domnului, neîncetând, mai ales în liturgia sacră, să primească pâinea 
vieţii atât de la masa cuvântului lui Dumnezeu cât şi de la aceea a trupului lui Cristos 
şi să o dea credincioşilor. Ea le-a considerat şi le consideră, unite cu sfânta tradiţie, 
drept regula supremă a credinţei sale deoarece, fiind inspirate de Dumnezeu şi 
consemnate în scris o dată pentru totdeauna, ele ne comunică, în mod imuabil, 
cuvântul lui Dumnezeu însuşi, iar în cuvintele profeţilor şi ale apostolilor fac să 
răsune glasul Duhului Sfânt. Întreaga propovăduire a Bisericii, ca şi religia creştină 
însăşi, trebuie să fie, aşadar, hrănită şi călăuzită de Sfânta Scriptură. Căci în Cărţile 
sfinte, Tatăl care este în ceruri iese cu multă iubire în întâmpinarea fiilor săi şi 
vorbeşte cu ei; în cuvântul lui Dumnezeu se află atâta putere şi tărie încât el 
constituie pentru Biserică sprijin şi forţă iar pentru fiii Bisericii tăria credinţei, hrană a 
sufletului, izvor curat şi nesecat al vieţii spirituale. De aceea, Sfintei Scripturi i se pot 
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aplica în chip minunat cuvintele: “Viu este cuvântul lui Dumnezeu şi lucrător” (Evr 
4,12), “care are puterea să zidească şi să dea moştenire printre toţi cei sfinţiţi” (Fap 
20,32; cf. 1Tes 2,13).  

Necesitatea unor traduceri adecvate  

22. Creştinii trebuie să aibă acces larg la Sfânta Scriptură. De aceea, încă de la 
început, Biserica a adoptat străvechea traducere grecească a Vechiului Testament 
numită Septuaginta; ea continuă să privească cu respect şi celelalte traduceri 
orientale şi traducerile latine, îndeosebi pe aceea numită Vulgata. Însă deoarece 
cuvântul lui Dumnezeu trebuie să stea în toate timpurile la îndemâna tuturor, Biserica 
se îngrijeşte cu solicitudine maternă să se facă traduceri adecvate şi corecte în 
diferitele limbi, de preferinţă plecând de la textele originale ale Cărţilor sfinte. Dacă, 
ivindu-se posibilitatea, şi cu aprobarea autorităţii bisericeşti, astfel de traduceri se vor 
realiza în colaborare şi cu fraţii despărţiţi, ele vor putea fi folosite de toţi creştinii.  

Îndatorirea apostolică a cercetătorilor  

23. Mireasa Cuvântului întrupat, Biserica, învăţată de Duhul Sfânt, se străduieşte să 
ajungă la o înţelegere tot mai profundă a Sfintelor Scripturi pentru a-şi hrăni 
necontenit fiii cu cuvântul lui Dumnezeu; de aceea, ea încurajează cum se cuvine şi 
studierea sfinţilor părinţi atât orientali cât şi occidentali precum şi a liturgiilor sacre. 
Exegeţii catolici şi toţi ceilalţi teologi, asociindu-şi cu râvnă puterile, trebuie să caute 
ca, sub supravegherea magisteriului, să cerceteze şi să prezinte cu mijloacele 
adecvate textele sacre astfel încât un număr cât mai mare de slujitori ai cuvântului 
divin să poată împărtăşi cu rod poporului lui Dumnezeu hrana Scripturii care să 
lumineze minţile, să întărească voinţele, să înalţe inimile oamenilor spre iubirea lui 
Dumnezeu[35]. Sfântul Conciliu încurajează pe toţi fiii Bisericii care se ocupă cu 
studiile biblice să persevereze cu toată dăruirea şi reînnoindu-şi mereu puterile, în 
spiritul Bisericii, în împlinirea lucrării începute[36].  

Importanţa Sfintei Scripturi pentru teologie  

24. Teologia se sprijină pe cuvântul scris al lui Dumnezeu precum şi pe sfânta tradiţie 
ca pe o temelie trainică: în ea se întăreşte cu putere şi întinereşte de-a pururi, 
aprofundând, în lumina credinţei, tot adevărul ascuns în misterul lui Cristos. Sfintele 
Scripturi cuprind cuvântul lui Dumnezeu şi, pentru că sunt inspirate, sunt într-adevăr 
cuvântul lui Dumnezeu; de aceea studiul textelor sacre trebuie să fie sufletul 
teologiei[37]. De asemenea, şi slujirea cuvântului, adică propovăduirea pastorală, 
cateheza şi toată formaţia creştină, în cadrul căreia omilia liturgică trebuie să aibă un 
loc privilegiat, primeşte din cuvântul Scripturii o hrană sănătoasă şi o putere sfântă.  

Se recomandă citirea Sfintei Scripturi  

25. De aceea, este necesar ca toţi clericii, în primul rând preoţii lui Cristos şi toţi 
ceilalţi care, în calitate de diaconi sau de cateheţi, se ocupă în mod legitim de slujirea 
cuvântului, să se ataşeze de Scriptură prin lectură asiduă şi prin studiu atent, ca nu 
cumva să ajungă vreunul “predicator deşert al cuvântului lui Dumnezeu în afară, fără 
a fi ascultătorul lui înlăuntru”[38], deoarece trebuie să împărtăşească credincioşilor 
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încredinţaţi lor bogăţiile nesecate ale cuvântului dumnezeiesc, mai ales în liturgia 
sacră. De asemenea, Conciliul îndeamnă foarte stăruitor pe toţi credincioşii, şi mai 
ales pe călugări, ca prin citirea deasă a dumnezeieştilor Scripturi să-şi însuşească 
“înalta cunoaştere a lui Isus Cristos” (Fil 3,8), căci, “necunoaşterea Scripturilor 
înseamnă necunoaşterea lui Cristos”[39]. Să se apropie, aşadar, din toată inima de 
textul sacru, fie prin liturgie, atât de bogată în cuvinte divine, fie prin lectură spirituală, 
fie prin iniţiative organizate sau prin alte metode care astăzi se răspândesc 
pretutindeni, în mod lăudabil, cu aprobarea şi prin grija păstorilor Bisericii. Să nu uite 
însă că citirea Sfintei Scripturi trebuie însoţită de rugăciune, ca ea să devină un 
dialog între Dumnezeu şi om; căci “vorbim cu el când ne rugăm şi îl ascultăm când 
citim cuvintele dumnezeieşti”[40].  

Este îndatorirea superiorilor bisericeşti, “care deţin învăţătura apostolică”[41], să-i 
educe corespunzător pe credincioşii care le-au fost încredinţaţi, în privinţa folosirii 
corecte a Cărţilor sfinte, mai ales a Noului Testament şi, în primul rând, a 
Evangheliilor, prin traduceri ale textelor sacre însoţite de explicaţii necesare şi cu 
adevărat suficiente, pentru ca fiii Bisericii să se familiarizeze în siguranţă şi cu folos 
cu Sfânta Scriptură şi să se pătrundă de spiritul ei.  

Pe lângă aceasta, să se întocmească ediţii ale Sfintei Scripturi înzestrate cu explicaţii 
corespunzătoare, utilizabile şi de către necreştini şi adaptate situaţiei lor; atât păstorii 
sufleteşti cât şi creştinii de toate categoriile se vor îngriji în felurite chipuri de 
răspândirea lor înţeleaptă.  

Încheiere 

Astfel, prin citirea şi prin studierea cărţilor sfinte “cuvântul lui Dumnezeu să alerge şi 
să fie preamărit” (2Tes 3,1) şi comoara revelaţiei încredinţată Bisericii să umple tot 
mai mult inimile oamenilor. După cum din frecventarea asiduă a misterului euharistic 
sporeşte viaţa Bisericii , tot astfel se poate spera un nou impuls de viaţă spirituală 
dintr-o creştere a veneraţiei faţă de cuvântul lui Dumnezeu care “rămâne în veac” (Is 
40,8; cf. 1Pt 1,23-25).  

Toate cele stabilite în această constituţie dogmatică şi fiecare în parte au plăcut 
părinţilor conciliari. Iar noi, cu puterea apostolică acordată nouă de Cristos, le 
aprobăm, împreună cu venerabilii părinţi, în Duhul Sfânt, le decretăm şi le stabilim şi 
dispunem ca cele hotărâte astfel în Conciliu să fie promulgate spre slava lui 
Dumnezeu.  

Roma, Sfântul Petru, 18 noiembrie 1965 
Eu, PAUL, Episcop al Bisericii Catolice 
 

(Urmează semnăturile părinţilor)  

Titlul original: CONCILIUL OECUMENICUM VATICANUM II, Constitutio dogmatica 
de divina revelatione Dei verbum (Sessio VIII, 18 noiem. 1965): AAS 58 (1966) 817-
836.  
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Notificare făcută de Secretariatul General al sfântului Conciliu la a 171-a Adunare Generală 
(15 noiembrie 1965)  

S-a pus întrebarea care trebuie să fie calificarea teologică a învăţăturii expuse în schema Constituţiei 
dogmatice privind revelaţia divină şi supuse la vot. La această întrebare, Comisia pentru doctrina 
credinţei şi a moravurilor a dat următorul răspuns, conform cu Declaraţia sa din 6 martie 1964:  

Conform cu uzanţa conciliilor şi cu scopul pastoral al prezentului Conciliu, această sfântă adunare 
defineşte ca obligatoriu pentru Biserică, în materie de credinţă sau de morală, numai ceea ce ea a 
declarat ca atare în mod explicit.  

Celelalte lucruri pe care le propune sfânta adunare, ca învăţătură a magisteriului suprem al Bisericii 
trebuie să fie primite şi îmbrăţişate de toţi creştinii şi de fiecare dintre ei, conform cu intenţia acestei 
sfinte adunări, intenţie care se face cunoscută fie din subiectul tratat, fie din modul de exprimare, 
conform cu normele interpretării teologice.  

+ Pericle Felici  
Arhiepiscop tit. de Samosata  
Secretar general al Conciliului  
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Decret despre apostolatul laicilor 

– APOSTOLICAM ACTUOSITATEM – 

 

PAUL, EPISCOP, 
SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, 

ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU 
SPRE AMINTIRE PERPETUĂ 

18 noiembrie 1965 

 

Introducere 

1. Voind să intensifice ACTIVITATEA APOSTOLICĂ a poporului lui Dumnezeu[1], 
sfântul Conciliu se adresează cu solicitudine credincioşilor laici, al căror rol propriu şi 
absolut necesar în misiunea Bisericii l-a amintit şi în alte documente[2]. Într-adevăr, 
apostolatul laicilor, decurgând din însăşi chemarea lor creştină, nu poate lipsi 
nicicând în Biserică. Scriptura însăşi arată limpede (cf. Fap 11,19-21; 18,26; Rom 
16,1-16; Fil 4,3) cum această activitate s-a manifestat spontan la începuturile 
Bisericii şi cât de rodnică a fost.  

Timpurile noastre nu pretind mai puţin zel din partea laicilor, ci, dimpotrivă, condiţiile 
actuale cer ca ei să desfăşoare un apostolat tot mai intens şi mai vast. Într-adevăr, 
creşterea continuă a populaţiei, progresul ştiinţific şi tehnic, relaţiile mai strânse între 
oameni nu numai că au lărgit la nesfârşit domeniul apostolatului laicilor, din care o 
mare parte le este accesibil numai lor, ci au ridicat şi probleme noi, care le pretind o 
preocupare şi un efort atent. Un astfel de apostolat devine cu atât mai urgent cu cât a 
crescut în mod deosebit, aşa cum se şi cuvine, autonomia multor sectoare ale vieţii 
umane, implicând uneori o anumită înstrăinare de ordinea morală şi religioasă, 
punând în gravă primejdie viaţa creştină. Trebuie adăugat că în multe zone unde 
preoţii sunt prea puţini sau, după cum se întâmplă uneori, sunt lipsiţi de cuvenita 
libertate de acţiune, Biserica nu ar putea fi prezentă şi activă fără munca laicilor.  

Semnul acestei multiple şi urgente necesităţi este lucrarea vădită a Duhului Sfânt 
care îi face astăzi pe laici tot mai conştienţi de propria responsabilitate şi îi 
stimulează pretutindeni la slujirea lui Cristos şi a Bisericii[3].  

În acest decret, Conciliul îşi propune să clarifice natura, caracterul şi varietatea 
apostolatului laicilor, să îi enunţe principiile fundamentale şi să formuleze directive 
pastorale pentru exercitarea lui mai eficientă. Va trebui ca toate acestea să slujească 
drept normă în revizuirea dreptului canonic în privinţa apostolatului laicilor.  

 



Conciliul Vatican al II-lea [constituții, decrete, declarații] 
 

189 

Capitolul I 

CHEMAREA LAICILOR LA APOSTOLAT 

Participarea laicilor la misiunea Bisericii  

2. Biserica s-a născut pentru ca, răspândind pe întreg pământul împărăţia lui Cristos, 
spre slava lui Dumnezeu Tatăl, să-i facă pe toţi oamenii părtaşi la răscumpărarea 
mântuitoare[4] şi prin ei lumea întreagă să-i fie supusă lui Cristos întru adevăr. Toată 
activitatea trupului mistic îndreptată spre acest scop se numeşte apostolat; Biserica îl 
exercită prin toate mădularele sale, desigur în moduri diferite: căci chemarea creştină 
este, prin natura ei, şi chemare la apostolat. După cum în îmbinarea unui trup viu nici 
un mădular nu se comportă în mod total pasiv, ci, participând la viaţa trupului, 
participă şi la activitatea acestuia, tot astfel, în trupul lui Cristos, care este Biserica, 
“întregul trup îşi desăvârşeşte creşterea potrivit lucrării rânduite fiecărui mădular” (Ef 
4,16). Mai mult, în acest trup solidaritatea şi unirea dintre mădulare sunt atât de mari 
încât un mădular care nu lucrează după măsura sa la creşterea trupului s-ar putea 
spune că nu este folositor nici Bisericii nici sieşi.  

În Biserică slujirile sunt diferite, dar misiunea este unică. Cristos le-a încredinţat 
apostolilor şi urmaşilor lor îndatorirea de a învăţa, de a sfinţi şi de a conduce în 
numele său şi cu puterea sa. Însă laicii, făcuţi părtaşi la misiunea preoţească, 
profetică şi regală a lui Cristos, îşi împlinesc în Biserică şi în lume partea lor proprie 
din misiunea întregului popor al lui Dumnezeu[5]. Ei îşi desfăşoară concret 
apostolatul activând pentru evanghelizarea şi sfinţirea oamenilor, precum şi 
străduindu-se să pătrundă şi să perfecţioneze ordinea temporală cu spiritul 
evangheliei, astfel încât activitatea lor în acest domeniu temporal să dea o mărturie 
limpede despre Cristos şi să slujească la mântuirea oamenilor. Fiind propriu stării 
laicilor de a-şi duce viaţa în mijlocul lumii şi a treburilor lumeşti, ei sunt chemaţi de 
Dumnezeu ca, însufleţiţi de spirit creştin, să-şi exercite apostolatul în mijlocul lumii ca 
o plămadă.  

Bazele apostolatului laicilor  

3. Îndatorirea şi dreptul laicilor de a fi apostoli decurg din însăşi unirea lor cu Cristos, 
capul. Într-adevăr, integraţi prin Botez în trupul mistic al lui Cristos, întăriţi cu puterea 
Duhului Sfânt prin Mir, sunt trimişi la apostolat de Domnul însuşi. Sunt consacraţi ca 
preoţie împărătească şi neam sfânt (cf. 1Pt 2,4-10), ca prin toate acţiunile lor să 
ofere jertfe spirituale şi să aducă mărturie pentru Cristos pe tot pământul. Prin 
sacramente, şi mai ales prin sfânta Euharistie, le este comunicată şi hrănită acea 
iubire care este sufletul întregului apostolat[6].  

Apostolatul se exercită în credinţă, speranţă şi iubire, pe care Duhul Sfânt le revarsă 
în inimile tuturor membrilor Bisericii. Mai mult, porunca iubirii, care este porunca cea 
mai mare a Domnului, îi îndeamnă fără răgaz pe toţi credincioşii să lucreze spre 
slava lui Dumnezeu prin venirea împărăţiei lui şi spre împărtăşirea vieţii veşnice 
tuturor oamenilor, ca aceştia să-l cunoască pe singurul Dumnezeu adevărat şi pe 
acela pe care el l-a trimis, Isus Cristos (cf. In 17,3).  
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Aşadar, tuturor creştinilor le este impusă nobila sarcină de a lucra neîncetat pentru 
ca vestea divină a mântuirii să fie cunoscută şi primită de toţi oamenii pe întreg 
pământul.  

Pentru exercitarea acestui apostolat, Duhul Sfânt, care înfăptuieşte sfinţirea 
poporului lui Dumnezeu prin slujire preoţească şi sacramente, împărtăşeşte pe lângă 
aceasta credincioşilor daruri deosebite (cf. 1Cor 12,7), “împărţindu-le fiecăruia după 
cum voieşte” (cf. 1Cor 12,11) pentru ca “toţi să se ajute unul pe altul, după harul pe 
care l-a primit fiecare” şi astfel să fie şi ei “ca nişte buni administratori ai harului celui 
de multe feluri al lui Dumnezeu” (1Pt 4,10), pentru zidirea întregului trup în iubire (cf. 
Ef 4,16). Din primirea acestor carisme, chiar a celor mai simple, se naşte pentru 
fiecare credincios dreptul şi datoria de a le exercita în Biserică şi în lume spre binele 
oamenilor şi zidirea Bisericii, în libertatea Duhului Sfânt care “suflă unde vrea” (In 
3,8) şi, în acelaşi timp, în comuniune cu fraţii săi în Cristos, mai ales cu păstorii, 
cărora le revine să decidă asupra autenticităţii şi bunei folosiri a acestor daruri, nu 
pentru a stinge Duhul, ci pentru a pune la încercare toate şi a păstra ceea ce este 
bun (cf. 1Tes 5,12.19.21)[7].  

Spiritualitatea laicilor din punctul de vedere al apostolatului  

4. Deoarece Cristos, trimis de Tatăl, este izvorul şi originea întregului apostolat al 
Bisericii, este evident că rodnicia apostolatului laicilor depinde de unirea lor vitală cu 
Cristos, căci Domnul spune: “Cel ce rămâne în mine şi eu în el aduce roade multe, 
căci fără mine nimic nu puteţi face” (In 15,5). Această viaţă de unire intimă cu Cristos 
în Biserică este alimentată cu ajutoarele spirituale comune tuturor credincioşilor, mai 
ales cu participarea activă la liturgia sacră[8]; laicii trebuie să le folosească în aşa fel 
încât, îndeplinindu-şi corect îndatoririle din lume în condiţiile obişnuite de viaţă, să nu 
separe de viaţa lor unirea cu Cristos, ci să crească în ea împlinindu-şi activitatea 
după voinţa lui Dumnezeu. Pe această cale, laicii trebuie să înainteze în sfinţenie cu 
suflet deschis şi cu bucurie, străduindu-se să depăşească greutăţile cu prudenţă şi 
răbdare[9]. Nici grija pentru familie, nici celelalte treburi pământeşti nu trebuie să fie 
lăsate în afara vieţii lor spirituale, după cum spune Apostolul: “Orice faceţi în cuvânt 
sau în faptă, toate să le faceţi în numele Domnului Isus Cristos, mulţumind prin el lui 
Dumnezeu Tatăl” (Col 3,17).  

O astfel de viaţă pretinde o exercitare continuă a credinţei, speranţei şi iubirii.  

Numai prin lumina credinţei şi prin meditarea cuvântului lui Dumnezeu este posibil a-l 
recunoaşte, oricând şi oriunde, pe Dumnezeu “în care trăim, ne mişcăm şi suntem” 
(Fap 17,28), a căuta în toate voinţa sa, a-l vedea pe Cristos în toţi oamenii, fie 
apropiaţi, fie străini, a aprecia corect adevărata semnificaţie şi valoare a realităţilor 
vremelnice, în sine şi în legătură cu scopul omului.  

Cei care au această credinţă trăiesc în speranţa descoperirii fiilor lui Dumnezeu, 
amintindu-şi de crucea şi învierea Domnului.  

În peregrinarea acestei vieţi, ascunşi cu Cristos în Dumnezeu şi eliberaţi de robia 
bogăţiilor, tinzând spre bunurile ce rămân în veac, ei se dedică total, cu suflet 
generos, pentru răspândirea împărăţiei lui Dumnezeu, pentru a pătrunde şi desăvârşi 
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sfera realităţilor pământeşti cu spiritul creştin. În greutăţile vieţii acesteia, ei îşi află 
tărie în speranţă, considerând că “nu se pot măsura suferinţele ceasului de faţă cu 
mărirea viitoare care se va arăta în noi” (Rom 8,18).  

Împinşi de iubirea care vine de la Dumnezeu, ei fac bine tuturor, mai ales fraţilor în 
credinţă (cf. Gal 6,10), lepădând “orice răutate şi orice vicleşug şi prefăcătoriile şi 
invidiile şi toate clevetirile” (1Pt 2,1), atrăgându-i astfel pe oameni la Cristos. Iubirea 
lui Dumnezeu “revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat” (Rom 
5,5) îi face pe laici capabili să exprime realmente în viaţa lor spiritul fericirilor. 
Urmându-l pe Isus cel sărac, nu se descurajează în lipsa bunurilor vremelnice, nici 
nu se trufesc în belşug; imitându-l pe Cristos cel smerit, nu devin căutători de glorie 
deşartă (cf. Gal 5,26), ci se străduiesc să placă lui Dumnezeu mai mult decât 
oamenilor, gata oricând să părăsească toate pentru Cristos (cf. Lc 14,26) şi să 
îndure prigoană pentru dreptate (cf. Mt 5,10), amintindu-şi de cuvântul Domnului: 
“Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să îşi ia crucea şi să mă 
urmeze” (Mt 16,24). Cultivând între ei prietenia creştină, ei îşi dau unii altora ajutor în 
orice nevoie.  

Această spiritualitate a laicilor trebuie să îmbrace forme particulare în funcţie de 
starea de căsătorie şi familie sau de celibat ori văduvie, de starea de boală, de 
activitatea profesională şi socială. Fiecare trebuie, aşadar, să nu înceteze să-şi 
cultive stăruitor calităţile şi înzestrarea corespunzător cu aceste condiţii, şi să se 
slujească de darurile personale primite de la Duhul Sfânt.  

Pe lângă aceasta, laicii care, urmându-şi chemarea, s-au înscris în asociaţii sau 
institute aprobate de Biserică, să se străduiască să-şi asimileze cu fidelitate 
caracteristica spiritualităţii proprii acestora.  

Să dea mare importanţă competenţei profesionale, simţului familial şi cetăţenesc, 
precum şi acelor virtuţi care privesc relaţiile sociale, şi anume cinstea, spiritul de 
dreptate, sinceritatea, politeţea, tăria de caracter, fără de care nu poate exista nici 
adevărata viaţă creştină.  

Exemplul desăvârşit pentru această viaţă spirituală şi apostolică este preacurata 
Fecioară Maria, Regina apostolilor, care, trăind pe pământ o viaţă obişnuită, plină de 
grija familiei şi de muncă, era mereu unită intim cu Fiul său şi a colaborat într-un mod 
cu totul special la lucrarea Mântuitorului, iar acum, ridicată la cer, “în iubirea ei 
maternă are grijă de fraţii Fiului său care sunt încă pe cale şi ameninţaţi de primejdii 
şi strâmtorări, până ce vor fi duşi în patria fericită”[10]. Toţi trebuie să o cinstească 
deci cu toată evlavia şi să-şi încredinţeze viaţa şi apostolatul ocrotirii ei materne.  

Capitolul II 

SCOPURILE APOSTOLATULUI LAICILOR 

5. Opera de răscumpărare înfăptuită de Cristos, care priveşte în sine mântuirea 
oamenilor, îmbrăţişează şi refacerea întregii sfere temporale. De aceea, misiunea 
Bisericii nu este numai să aducă oamenilor mesajul lui Cristos şi harul său, ci şi să 
pătrundă şi să desăvârşească cu spiritul evangheliei sfera temporală. Credincioşii 
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laici, împlinind această misiune a Bisericii, îşi exercită apostolatul în Biserică şi în 
lume, atât în sfera spirituală cât şi în cea temporală. Deşi aceste sfere sunt distincte, 
în planul unic al lui Dumnezeu ele sunt astfel legate încât Dumnezeu însuşi voieşte 
să refacă, în Cristos, lumea întreagă, transformând-o într-o făptură nouă, începând 
de aici de pe pământ, pentru a o împlini desăvârşit în ziua de apoi. În ambele sfere, 
laicul care este în acelaşi timp creştin şi cetăţean, trebuie să se lase călăuzit de o 
singură conştiinţă, cea creştină.  

Apostolatul de evanghelizare şi de sfinţire  

6. Misiunea Bisericii are drept scop mântuirea oamenilor, mântuire ce se dobândeşte 
prin credinţa în Cristos şi prin harul lui. Aşadar, apostolatul Bisericii şi al tuturor 
membrilor ei este îndreptat în primul rând spre a dezvălui lumii, prin cuvinte şi fapte, 
mesajul lui Cristos şi a-i împărtăşi harul lui. Acest lucru se realizează mai ales prin 
slujirea cuvântului şi a sacramentelor, care este încredinţată în mod deosebit clerului, 
dar în care laicii au şi ei un rol de mare importanţă, pe care trebuie să-l împlinească 
pentru a fi “împreună-lucrători ai adevărului” (3In 8). Mai ales în acest domeniu, 
apostolatul laicilor şi slujirea pastorală se completează reciproc.  

Laicilor li se oferă nenumărate ocazii de a exercita apostolatul evanghelizării şi al 
sfinţirii. Însăşi mărturia vieţii creştine şi faptele bune săvârşite cu spirit supranatural 
au puterea de a-i atrage pe oameni la credinţă şi la Dumnezeu; căci Domnul spune: 
“Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca, văzând faptele voastre cele 
bune, să-l preamărească pe Tatăl vostru care este în ceruri” (Mt 5,16).  

Totuşi un astfel de apostolat nu constă numai în mărturia vieţii; adevăratul apostol 
caută ocazii de a-l vesti pe Cristos prin cuvinte, fie necredincioşilor, pentru a-i aduce 
la credinţă, fie credincioşilor, pentru a-i instrui, a-i întări şi a-i îndemna la o viaţă mai 
ferventă, “căci dragostea lui Cristos nu ne dă răgaz” (2Cor 5,14) şi în inima tuturor 
trebuie să răsune cuvintele Apostolului: “Vai mie dacă nu vestesc evanghelia” ( 1Cor 
9,16)[11].  

Cum însă în vremea noastră apar noi probleme şi se răspândesc erori foarte grave 
care caută să distrugă din rădăcini religia, ordinea morală şi însăşi societatea umană, 
Conciliul îi îndeamnă din inimă pe laici ca fiecare, pe măsura înzestrării şi a 
competenţei doctrinale, să ia mai activ parte, după gândul Bisericii, la aprofundarea 
şi la apărarea principiilor creştine precum şi la aplicarea lor corectă la problemele 
actuale.  

Reînnoirea domeniului temporal în spirit creştin  

7. În privinţa lumii, planul lui Dumnezeu este ca oamenii să construiască într-un gând 
sfera lucrurilor pământeşti şi să o perfecţioneze necontenit.  

Toate realităţile care constituie sfera temporală: bunurile vieţii şi ale familiei, cultura, 
economia, artele şi profesiile, instituţiile comunităţii politice, relaţiile internaţionale şi 
celelalte de acelaşi fel, precum şi evoluţia şi progresul lor nu sunt numai mijloace în 
vederea scopului ultim al omului, ci au şi o valoare proprie, pusă în ele de 
Dumnezeu, fie privite în sine, fie ca părţi ale întregului univers temporal: “Şi 
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Dumnezeu a văzut toate câte le-a făcut şi erau foarte bune” (Gen 1,31). Această 
bunătate naturală a lor primeşte o demnitate specială din relaţia lor cu persoana 
umană pentru slujirea căreia au fost create. În sfârşit, i-a plăcut lui Dumnezeu să 
adune laolaltă toate, cele naturale şi supranaturale, în Cristos Isus “ca el să aibă 
întâietatea în toate” (Col 1,18). Însă această menire, nu numai că nu lipseşte sfera 
temporală de autonomia ei, de propriile scopuri, legi, mijloace, de importanţa ei 
pentru binele oamenilor, ci o perfecţionează în puterea şi valoarea ei proprie; în 
acelaşi timp ea o face să fie pe măsura vocaţiei integrale a omului pe pământ.  

De-a lungul istoriei, folosirea lucrurilor vremelnice a fost pângărită de grave devieri, 
pentru că oamenii, răniţi de păcatul strămoşesc, au căzut adesea în numeroase erori 
în privinţa adevăratului Dumnezeu, a naturii omului şi a principiilor legii morale: de 
unde coruperea moravurilor şi a instituţiilor omeneşti şi adesea călcarea în picioare a 
persoanei umane. Chiar şi în zilele noastre nu sunt puţini aceia care, încrezându-se 
prea mult în progresul ştiinţelor naturale şi al tehnicii, cad într-un fel de idolatrizare a 
lucrurilor temporale, devenind mai degrabă sclavii decât stăpânii lor.  

Este de datoria întregii Biserici să lucreze pentru a-i face pe oameni capabili să 
construiască bine întreaga sferă temporală şi să o orienteze spre Dumnezeu prin 
Cristos.  

Păstorii sunt aceia care trebuie să formuleze clar principiile referitoare la scopul 
creaţiei şi la folosirea lumii şi să dea ajutoarele morale şi spirituale necesare pentru 
ca sfera lucrurilor pământeşti să fie refăcută în Cristos.  

Laicii trebuie să-şi asume ca menire proprie refacerea ordinii lucrurilor pământeşti şi, 
călăuziţi de lumina evangheliei şi de spiritul Bisericii şi însufleţiţi de iubirea creştină, 
să acţioneze în acest domeniu în mod direct şi concret. Ca cetăţeni, să colaboreze 
cu ceilalţi cetăţeni după competenţa specifică şi asumându-şi responsabilitatea 
proprie; să caute pretutindeni şi în toate dreptatea împărăţiei lui Dumnezeu. Sfera 
lucrurilor pământeşti trebuie astfel refăcută încât, fiind integral respectate legile ce îi 
sunt proprii, să devină mai conformă principiilor superioare ale vieţii creştine şi să fie 
adaptată la diferitele condiţii de loc, timp şi popoare. Între operele unui astfel de 
apostolat se distinge acţiunea socială a creştinilor, pe care Conciliul doreşte să o 
vadă extinsă astăzi la întreaga sferă temporală, inclusiv la cultură[12].  

Acţiunea caritativă, pecete a apostolatului creştin  

8. Întregul apostolat trebuie să-şi afle originea şi puterea în iubire; există însă 
anumite opere care sunt prin natura lor apte să devină o expresie vie a acestei iubiri: 
Cristos Domnul a voit ca ele să fie semne ale misiunii lui mesianice (cf. Mt 11,4-5).  

Cea mai mare poruncă din lege este să iubeşti pe Dumnezeu din toată inima şi pe 
aproapele ca pe tine însuţi (cf. Mt 22,37-40). Această poruncă a iubirii faţă de 
aproapele Cristos şi-a făcut-o proprie şi a îmbogăţit-o cu o nouă semnificaţie atunci 
când a voit să se identifice cu fraţii săi, ca obiect al iubirii: “Întru cât aţi făcut aceasta 
unuia dintre fraţii mei mai mici, mie mi-aţi făcut” (Mt 25,40). Într-adevăr, asumându-şi 
firea omenească, el a unit cu sine întreg neamul omenesc, ca pe o familie, într-o 
solidaritate supranaturală, şi a orânduit iubirea ca semn distinctiv al ucenicilor săi prin 
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cuvintele: “După aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii mei, dacă veţi avea 
dragoste unii faţă de alţii” (In 13,35).  

După cum sfânta Biserică, la începuturile sale, unind ospăţul frăţesc, “agapé”, cu 
cina euharistică, se arăta adunată toată laolaltă în jurul lui Cristos prin legătura 
dragostei, tot astfel, în orice vreme, ea se face recunoscută după acest semn al 
iubirii; în timp ce se bucură de iniţiativele altora, ea îşi revendică operele de caritate 
ca pe o îndatorire şi un drept inalienabil. De aceea, mila faţă de cei săraci şi bolnavi, 
precum şi aşa-numitele opere de caritate şi întrajutorare pentru a uşura toate 
suferinţele omeneşti sunt în mod deosebit apreciate în Biserică[13].  

Astăzi, când mijloacele de comunicare au devenit mai rapide, când distanţa dintre 
oameni a fost, într-un fel, eliminată şi locuitorii lumii întregi au ajuns să fie aproape ca 
membrii aceleiaşi familii, aceste activităţi şi opere de caritate au devenit mult mai 
urgente şi mai universale. Acţiunea caritativă astăzi poate şi trebuie să îmbrăţişeze 
pe toţi oamenii şi toate necesităţile. Oriunde există oameni care sunt lipsiţi de 
mâncare şi băutură, de îmbrăcăminte, de locuinţă, de medicamente, de loc de 
muncă, de învăţătură, de mijloacele necesare pentru a duce o viaţă cu adevărat 
omenească, sunt chinuiţi de nenorociri şi boli, suferă în exil sau în închisoare, acolo 
caritatea creştină trebuie să-i caute şi să-i găsească, să-i mângâie cu grijă 
mărinimoasă şi să-i aline dându-le ajutor. Această obligaţie revine în primul rând 
persoanelor şi popoarelor care trăiesc în prosperitate[14].  

Pentru ca exercitarea carităţii să fie întotdeauna deasupra oricărei bănuieli şi să 
apară ca atare, trebuie privit în aproapele chipul lui Dumnezeu, după care a fost 
creat, şi Cristos Domnul căruia i se oferă în realitate tot ce se dă celui sărac. Să fie 
avute în vedere, cu cea mai mare delicateţe, libertatea şi demnitatea persoanei care 
primeşte ajutorul. Puritatea intenţiei să nu fie pângărită de vreo căutare a interesului 
propriu sau de vreo dorinţă de dominare[15]. Să fie satisfăcute, în primul rând, 
exigenţele dreptăţii, ca nu cumva să fie oferit ca dar de caritate ceea ce este datorat 
după dreptate. Să se elimine cauzele relelor, nu numai efectele; ajutorul să fie astfel 
organizat încât cei care îl primesc să fie treptat eliberaţi de dependenţă şi să se 
poată ajuta singuri.  

Aşadar, laicii să preţuiască mult şi să ajute după puteri operele de caritate şi 
iniţiativele de asistenţă socială private sau publice, chiar internaţionale, care aduc un 
ajutor eficace oamenilor şi popoarelor aflate în nevoie, şi să coopereze în aceasta cu 
toţi oamenii de bunăvoinţă[16].  

Capitolul III 

DIVERSELE DOMENII DE APOSTOLAT 

9. Laicii îşi exercită apostolatul lor multiform şi în Biserică şi în lume. În ambele li se 
deschid diferite domenii de acţiune apostolică, dintre care vrem să amintim 
principalele: comunităţile bisericeşti, familia, tineretul, mediile sociale, viaţa naţională 
şi internaţională. Deoarece în zilele noastre femeile iau tot mai activ parte la întreaga 
viaţă socială, este foarte important să crească participarea lor şi în diferitele sectoare 
ale apostolatului Bisericii.  
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Comunităţile bisericeşti  

10. Ca părtaşi la misiunea lui Cristos preot, profet şi rege, laicii îşi au partea lor activă 
în viaţa şi în acţiunea Bisericii. Înlăuntrul comunităţilor bisericeşti acţiunea lor este 
atât de necesară încât, fără ea, însuşi apostolatul păstorilor de cele mai multe ori nu-
şi poate atinge deplina eficacitate. Asemeni bărbaţilor şi femeilor care îl ajutau pe 
Paul în vestirea evangheliei (cf. Fap 18,18.26; Rom 16,3), laicii înzestraţi cu un 
adevărat spirit apostolic suplinesc ceea ce le lipseşte fraţilor lor şi îi întăresc 
sufleteşte atât pe păstori cât şi pe ceilalţi membri ai poporului credincios (cf. 1Cor 
16,17-18). Căci ei, hrăniţi prin participarea activă la viaţa liturgică a comunităţii, 
participă cu zel şi la lucrările ei apostolice; călăuzesc spre Biserică oameni care erau, 
poate, foarte departe de ea; colaborează cu devotament la răspândirea cuvântului lui 
Dumnezeu, mai ales prin cateheză; punându-şi la dispoziţie priceperea, fac mai 
eficace slujirea mântuirii sufletelor precum şi administrarea bunurilor Bisericii.  

Parohia oferă un exemplu strălucit de apostolat comunitar, căci ea adună laolaltă 
diversitatea umană care face parte din ea şi o implantează în universalitatea 
Bisericii[17]. Laicii să se obişnuiască, aşadar, să lucreze în parohie, în strânsă unire 
cu preoţii lor[18], să prezinte comunităţii Bisericii problemele proprii şi ale lumii, 
precum şi întrebările cu privire la mântuirea oamenilor, pentru a fi cercetate şi 
rezolvate în comun; să contribuie, după posibilităţi, la orice iniţiativă apostolică şi 
misionară a familiei lor bisericeşti.  

Laicii să cultive neîncetat simţul diecezei, a cărei celulă este parohia, gata 
întotdeauna ca, la îndemnul păstorului lor, să-şi pună la dispoziţie capacitatea în 
realizarea iniţiativelor diecezane. Mai mult, pentru a răspunde nevoilor oraşelor şi ale 
zonelor rurale[19], să nu-şi limiteze colaborarea la hotarele parohiei sau ale diecezei, 
ci să se străduiască să o extindă la dimensiuni interparohiale, interdiecezane, 
naţionale sau internaţionale, cu atât mai mult cu cât, crescând zilnic mişcările de 
populaţie, dezvoltându-se relaţiile reciproce şi facilitându-se comunicaţiile, nici o 
parte a societăţii nu mai poate rămâne închisă în sine. Aşadar, laicii să se preocupe 
de nevoile poporului lui Dumnezeu răspândit pe întreg pământul. În primul rând să 
aibă la inimă operele misionare, oferindu-le ajutoare materiale sau chiar personale: 
este o datorie şi o cinste pentru creştini să restituie lui Dumnezeu o parte din bunurile 
pe care le primesc de la el.  

Familia  

11. Deoarece Creatorul a toate a făcut din comunitatea conjugală începutul şi temelia 
societăţii umane şi prin harul său a făcut-o un sacrament mare în Cristos şi în 
Biserică (cf. Ef 5,32), apostolatul soţilor şi al familiilor are o deosebită importanţă şi 
pentru Biserică şi pentru societatea civilă.  

Soţii creştini sunt colaboratori ai harului şi martori ai credinţei unul faţă de altul şi faţă 
de copiii lor şi de ceilalţi membri ai familiei. Ei sunt pentru copiii lor cei dintâi vestitori 
ai credinţei şi educatori; prin cuvânt şi exemplu îi formează la viaţa creştină şi 
apostolică, îi ajută cu prudenţă în alegerea vocaţiei, iar dacă în ei se vădeşte o 
chemare sfântă, o favorizează cu toată grija.  
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A fost întotdeauna îndatorirea soţilor, dar astăzi aceasta constituie partea principală 
a apostolatului lor, să manifeste şi să dovedească prin viaţa lor indisolubilitatea şi 
sfinţenia legăturii căsătoriei, să afirme cu tărie dreptul şi îndatorirea părinţilor şi a 
tutorilor de a-şi educa în spirit creştin copiii, să apere demnitatea şi autonomia 
legitimă a familiei. Să-şi dea, aşadar, concursul, ei şi ceilalţi creştini, împreună cu 
oamenii de bunăvoinţă, pentru ca în societatea civilă aceste drepturi să fie păstrate 
neatinse; în conducerea societăţii să se ţină seama de nevoile familiei în ce priveşte 
locuinţa, educarea copiilor, condiţiile de muncă, securitatea socială şi impozitele; în 
reglementarea emigrărilor să fie total ocrotită convieţuirea familială[20].  

Familia a primit de la Dumnezeu misiunea de a fi celula de bază şi vitală a societăţii. 
Ea şi-o va îndeplini dacă, prin iubirea şi respectul membrilor ei unii faţă de alţii şi prin 
rugăciunea înălţată către Dumnezeu în comun, va apărea ca sanctuarul casnic al 
Bisericii; dacă întreaga familie se va insera în cultul liturgic al Bisericii; dacă, în 
sfârşit, familia va oferi o ospitalitate activă, dacă va promova dreptatea şi alte fapte 
bune pentru slujirea tuturor fraţilor aflaţi în nevoi. Printre diferitele fapte de apostolat 
familial pot fi enumerate: adoptarea copiilor părăsiţi, buna primire a străinilor, 
sprijinirea bunului mers al şcolilor, ajutorarea adolescenţilor cu sfatul şi cu fapta, 
ajutarea logodnicilor pentru a se pregăti mai bine la căsătorie, participarea la 
acţiunile de catehizare, sprijinirea soţilor şi familiilor care se află în greutăţi materiale 
sau morale, asigurarea, pentru cei în vârstă, nu numai a celor necesare, ci şi a unei 
părţi echitabile din roadele progresului economic.  

Întotdeauna şi pretutindeni, dar mai ales în zonele în care se aruncă primele seminţe 
ale evangheliei, sau unde Biserica se află la începuturi ori în mari greutăţi, familiile 
creştine, aderând la evanghelie cu toată viaţa lor şi oferind un exemplu de căsătorie 
creştină, dau în faţa lumii o mărturie deosebit de preţioasă despre Cristos[21].  

Pentru ca apostolatul să-şi poată atinge mai uşor scopurile, poate fi oportun ca 
familiile să se grupeze în asociaţii[22].  

Tineretul  

12. Tinerii exercită în societatea de azi o influenţă foarte importantă[23]. Împrejurările 
vieţii lor, mentalitatea precum şi înseşi relaţiile cu familia proprie s-au schimbat 
profund. Adesea ei trec prea repede la o nouă condiţie socială şi economică. În timp 
ce importanţa lor socială şi chiar politică sporeşte din zi în zi, ei par insuficient 
pregătiţi pentru a-şi asuma corespunzător noile îndatoriri.  

Această creştere a ponderii lor în societate le pretinde o activitate apostolică pe 
măsură, şi însăşi firea lor îi dispune la aceasta. Prin maturizarea conştiinţei propriei 
personalităţi, îndemnaţi de entuziasm vital şi de energie exuberantă, ei îşi asumă 
responsabilitatea ce le revine şi doresc să participe activ la viaţa socială şi culturală: 
acest zel, dacă este pătruns de spiritul lui Cristos şi însufleţit de ascultare şi de iubire 
faţă de păstorii Bisericii, dă speranţa unor roade foarte îmbelşugate. Ei trebuie să fie 
apostolii cei dintâi şi imediaţi ai tinerilor, exercitând cu responsabilitate proprie 
apostolatul între ei, în funcţie de mediul social în care trăiesc[24].  
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Adulţii să aibă grijă să ajungă cu tinerii la un dialog prietenesc prin care şi unii şi alţii, 
depăşind deosebirea de vârstă, să se cunoască reciproc şi să-şi comunice unii altora 
bogăţiile ce le sunt proprii. În primul rând, prin exemplu şi, când se dă ocazia, prin 
sfat prudent şi ajutor real, adulţii să-i stimuleze pe tineri la apostolat. La rândul lor, 
tinerii să nutrească respect şi încredere faţă de adulţi şi, cu toate că sunt înclinaţi din 
fire spre ce e nou, să aprecieze cum se cuvine tradiţiile demne de laudă.  

Şi copiii îşi au activitatea apostolică proprie. După puterile lor ei sunt adevăraţi 
martori vii ai lui Cristos între cei de o seamă cu ei.  

Mediul social  

13. Apostolatul în mediul social, adică preocuparea de a pătrunde de spirit creştin 
mentalitatea şi moravurile, legile şi structurile comunităţii în care trăieşte fiecare, este 
într-o atât de mare măsură misiunea şi obligaţia laicilor încât nu poate fi niciodată 
împlinit cum se cuvine de către altcineva. În acest domeniu laicii pot desfăşura 
apostolatul semenului faţă de semen. Aici ei completează mărturia vieţii cu mărturia 
cuvântului[25]. La nivelul muncii, sau al profesiei, sau al studiului, sau al domiciliului, 
sau al timpului liber, sau al asociaţiilor, ei sunt cei mai apţi pentru a-şi ajuta fraţii.  

Laicii împlinesc această misiune a Bisericii în lume în primul rând prin coerenţa dintre 
viaţă şi credinţă, prin care ei devin lumina lumii; prin probitate în tot ceea ce fac, prin 
care îi atrag pe toţi spre iubirea adevărului şi a binelui şi, în cele din urmă, spre 
Cristos şi spre Biserică; prin iubirea frăţească prin care, împărtăşind viaţa, munca, 
durerile şi aspiraţiile lor, ei dispun pe neobservate inimile tuturor faţă de acţiunea 
harului; prin conştiinţa deplină a rolului propriu în edificarea societăţii în care se 
străduiesc să-şi îndeplinească îndatoririle familiale, sociale şi profesionale cu 
generozitate creştină. Astfel, modul lor de a acţiona pătrunde treptat mediul în care 
trăiesc şi muncesc.  

Acest apostolat trebuie să-i cuprindă pe toţi oamenii care trăiesc în mediul respectiv 
şi să nu excludă nici un bine spiritual sau material care li se poate face. Însă 
adevăraţii apostoli, nemulţumindu-se numai cu această activitate, se străduiesc să-l 
vestească pe Cristos aproapelui şi prin cuvinte. Într-adevăr, mulţi oameni nu pot auzi 
evanghelia şi nu-l pot cunoaşte pe Cristos decât prin laicii cu care vin în contact.  

Sfera naţională şi internaţională  

14. Un imens câmp de apostolat este deschis în sfera naţională şi internaţională, 
unde în primul rând laicii sunt administratorii înţelepciunii creştine. În dragostea de 
patrie şi în îndeplinirea fidelă a îndatoririlor cetăţeneşti, catolicii să se simtă obligaţi 
să promoveze adevăratul bine comun şi să facă astfel încât opinia lor să fie luată în 
seamă, pentru ca puterea civilă să se exercite cu dreptate, iar legile să corespundă 
exigenţelor morale şi binelui comun. Catolicii competenţi în problemele mari ale ţării 
şi întăriţi cum se cuvine în credinţa şi învăţătura creştină să nu refuze funcţiile 
publice, deoarece, exercitându-le cu vrednicie, pot contribui la binele comun şi, în 
acelaşi timp, pot deschide calea evangheliei.  
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Catolicii să caute să colaboreze cu toţi oamenii de bunăvoinţă pentru a promova tot 
ce este adevărat, tot ce este drept, tot ce este sfânt, tot ce este vrednic de iubire (cf. 
Fil 4,8). Să fie în dialog cu ei, întâmpinându-i cu pricepere şi omenie şi să cerceteze 
felul în care instituţiile sociale şi publice ar putea fi perfecţionate în spiritul 
evangheliei.  

Printre semnele timpului nostru, merită amintită în mod special creşterea nestăvilită a 
simţului de solidaritate între toate popoarele şi este datoria apostolatului laicilor să-l 
promoveze cu solicitudine şi să-l transforme într-o aspiraţie sinceră şi reală de 
fraternitate. Pe lângă aceasta, laicii trebuie să aibă înaintea ochilor domeniul 
internaţional, precum şi problemele şi soluţiile teoretice sau practice care apar, mai 
ales în legătură cu popoarele în curs de dezvoltare[26].  

Toţi cei care lucrează în ţări străine sau le dau ajutor să nu uite că relaţiile dintre 
popoare trebuie să fie un adevărat schimb frăţesc în care ambele părţi dau şi 
totodată primesc. Cei ce călătoresc în străinătate pentru îndeplinirea unor activităţi 
internaţionale sau din motive de afaceri sau turistice să-şi aducă aminte că ei sunt 
pretutindeni şi crainici călători ai lui Cristos şi să se comporte într-adevăr ca atare.  

Capitolul IV 

DIVERSELE FORME DE APOSTOLAT 

15. Laicii îşi pot exercita activitatea apostolică fie individual, fie grupaţi în diferite 
comunităţi sau asociaţii.  

Importanţa apostolatului individual şi multiplele lui forme  

16. Apostolatul pe care fiecare trebuie să-l desfăşoare personal şi care izvorăşte cu 
îmbelşugare dintr-o viaţă cu adevărat creştină (cf. In 4,14) este principiul şi condiţia 
oricărui apostolat al laicilor, fie şi colectiv, şi el nu poate fi înlocuit cu nimic.  

La acest fel de apostolat, care este totdeauna şi pretutindeni rodnic, dar în anumite 
împrejurări este unicul adecvat şi posibil, sunt chemaţi şi obligaţi toţi laicii, de orice 
condiţie, chiar dacă sunt lipsiţi de ocazia sau de posibilitatea de a colabora în 
asociaţii.  

Sunt multe formele de apostolat prin care laicii edifică Biserica, sfinţesc lumea şi o 
însufleţesc în Cristos.  

O formă deosebită de apostolat individual şi semn foarte adecvat vremurilor noastre 
este mărturia întregii vieţi a laicilor, izvorâtă din credinţă, speranţă şi iubire, care îl 
arată pe Cristos trăind în credincioşii săi. Prin apostolatul cuvântului, absolut necesar 
în anumite împrejurări, laicii îl vestesc pe Cristos, Îi explică învăţătura şi o 
răspândesc, după condiţia şi priceperea fiecăruia, şi o mărturisesc cu fidelitate.  

De asemenea, colaborând ca cetăţeni ai lumii acesteia la tot ce priveşte construirea 
şi administrarea sferei lucrurilor pământeşti, laicii trebuie să caute, în lumina 
credinţei, motive mai înalte de a acţiona în viaţa familială, profesională, culturală şi 
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socială şi, când se iveşte ocazia, să le dezvăluie şi altora, conştienţi că în acest fel ei 
devin colaboratorii lui Dumnezeu Creatorul, Răscumpărătorul şi Sfinţitorul, şi îi aduc 
laudă.  

În sfârşit, laicii să-şi însufleţească viaţa prin caritate şi, după posibilităţi, să exprime 
caritatea prin fapte.  

Să-şi aducă aminte toţi că prin cultul public şi prin rugăciunea personală, prin 
pocăinţă şi prin acceptarea liberă a trudei şi a greutăţilor vieţii prin care devin 
asemenea lui Cristos care suferă (cf. 2Cor 4,10; Col 1,24), ei pot ajunge la toţi 
oamenii şi pot contribui la mântuirea întregii lumi.  

Apostolatul individual în împrejurări deosebite  

17. Apostolatul individual este deosebit de necesar şi urgent în regiunile în care 
libertatea Bisericii este grav afectată. În aceste împrejurări foarte grele, laicii, ţinând 
pe cât le stă în putinţă, locul preoţilor şi riscându-şi propria libertate şi, uneori, viaţa, îi 
învaţă pe cei din jurul lor doctrina creştină, îi educă la viaţa de credinţă şi la 
mentalitatea catolică, îi îndeamnă să primească des sacramentele şi să cultive 
evlavia, mai ales faţă de Euharistie[27]. Conciliul, mulţumind din adâncul inimii lui 
Dumnezeu, care, şi în timpurile noastre, nu încetează să ridice, în mijlocul 
prigonirilor, laici cu o tărie eroică, îi îmbrăţişează pe aceştia cu afecţiune părintească 
şi cu recunoştinţă.  

Apostolatul individual îşi află un câmp vast în regiunile în care catolicii sunt puţini şi 
dispersaţi. Acolo laicii care exercită numai apostolatul individual, fie din cauzele 
amintite, fie din motive speciale izvorâte chiar şi din activitatea profesională, se pot 
totuşi aduna cu folos, în grupuri mici, fără vreo formă mai strictă de constituire sau 
organizare, dar astfel încât semnul comunităţii Bisericii să fie necontenit vizibil pentru 
ceilalţi ca o mărturie autentică a iubirii. În acest fel, prin prietenie şi schimb de 
experienţă, ajutându-se reciproc pe plan spiritual, se întăresc pentru a depăşi 
inconvenientele unei vieţi şi activităţi prea izolate şi pentru a produce roade mai 
bogate de apostolat.  

Importanţa apostolatului organizat  

18. Creştinii sunt chemaţi, fiecare în parte, să exercite apostolatul în diversele lor 
condiţii de viaţă; totuşi ei să nu uite că omul este, prin firea lui, social şi că i-a plăcut 
lui Dumnezeu ca pe cei ce cred în Cristos să-i adune în poporul lui Dumnezeu (cf. 
1Pt 2,5-10) şi într-un singur trup (cf. 1 Cor 12,12). Aşadar, apostolatul desfăşurat în 
comun corespunde în chip fericit nevoilor credincioşilor atât din punct de vedere 
uman cât şi creştin şi în acelaşi timp poartă semnul comuniunii şi unităţii Bisericii, în 
Cristos, care a spus: “Unde sunt doi sau trei adunaţi în numele meu, acolo sunt şi eu 
în mijlocul lor” (Mt 18,20).  

De aceea, creştinii să-şi exercite apostolatul cu spirit de unitate[28]. Să fie apostoli în 
comunităţile lor familiale precum şi în parohii şi dieceze, care, ca atare, exprimă 
natura comunitară a apostolatului, dar şi în grupările libere în care vor vrea să se 
asocieze.  
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Apostolatul organizat are o mare importanţă şi pentru că, fie în comunităţile 
bisericeşti, fie în diversele medii, apostolatul cere adeseori să fie exercitat printr-o 
acţiune comună. Organizaţiile create în vederea unui apostolat colectiv îşi susţin 
membrii şi îi formează pentru apostolat, le orânduiesc şi le conduc acţiunea 
apostolică în aşa fel încât se pot spera rezultate mult mai bogate decât dacă fiecare 
ar acţiona separat.  

În împrejurările actuale este deosebit de necesar ca în domeniul de activitate al 
laicilor să se întărească apostolatul în formă colectivă şi organizată; într-adevăr, 
numai o strânsă unire a eforturilor poate duce la atingerea completă a tuturor 
finalităţilor apostolatului de astăzi şi la apărarea eficientă a roadelor sale[29]. În 
această privinţă e foarte important ca apostolatul să atingă şi mentalităţile comune şi 
condiţiile sociale ale acelora către care se îndreaptă; altfel, ei nu vor fi adesea 
capabili să reziste la presiunea opiniei publice sau a instituţiilor.  

Forme de apostolat organizat  

19. Există o mare varietate de asociaţii de apostolat[30]. Unele îşi propun să atingă 
ţelul apostolic general al Bisericii; altele, scopuri de evanghelizare şi sfinţire 
considerate în anumite aspecte; altele urmăresc scopuri de însufleţire creştină a 
sferei lucrurilor pământeşti, iar altele dau mărturie lui Cristos în mod deosebit prin 
fapte de milostenie şi caritate.  

Între aceste asociaţii trebuie luate în consideraţie în primul rând acelea care 
favorizează şi accentuează o unire mai intimă între viaţa concretă a membrilor şi 
credinţa lor.  

Asociaţiile nu sunt scopuri în sine, ci trebuie să slujească la împlinirea misiunii 
Bisericii faţă de lume. Valoarea lor apostolică depinde de conformitatea cu scopurile 
Bisericii precum şi de mărturia creştină şi de spiritul evanghelic ale fiecărui membru 
şi ale întregii asociaţii.  

Misiunea universală a Bisericii, ţinând seama şi de instituţionalizarea progresivă şi de 
evoluţia rapidă a societăţii contemporane, cere ca iniţiativele apostolice ale catolicilor 
să dezvolte forme tot mai perfecţionate pe plan internaţional. Organizaţiile 
internaţionale catolice îşi vor atinge mai bine scopul dacă grupările care fac parte din 
ele şi membrii lor sunt mai strâns uniţi cu ele.  

Păstrând relaţia cuvenită cu autoritatea bisericească[31], laicii au dreptul să 
întemeieze asociaţii[32], să le conducă şi să se înscrie în cele deja întemeiate. Cu 
toate acestea, trebuie evitată risipirea forţelor, care s-ar produce dacă s-ar întemeia 
noi asociaţii şi opere fără motiv suficient, sau dacă s-ar păstra altele devenite inutile 
sau cu metode perimate; în sfârşit, nu este întotdeauna oportun ca forme instituite 
într-o ţară să fie transpuse fără discernământ în altele[33].  

Acţiunea Catolică  

20. De câteva decenii, în mai multe ţări, laicii, consacrându-se tot mai mult 
apostolatului, s-au unit în diferite forme de acţiune şi asociaţii care, păstrând o 
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legătură mai strânsă cu ierarhia, au urmărit şi urmăresc scopuri propriu zis 
apostolice. Printre acestea sau altele asemănătoare din trecut, trebuie amintite mai 
ales acelea care, folosind diferite metode de acţiune, au adus roade bogate pentru 
împărăţia lui Cristos şi care, pe drept cuvânt, recomandate şi promovate de suveranii 
pontifi şi de numeroşi episcopi, au primit de la aceştia numele de Acţiune Catolică şi 
au fost definite ca o cooperare a laicilor la apostolatul ierarhic[34].  

Aceste forme de apostolat, fie că se numesc Acţiune Catolică sau altfel, care exercită 
în zilele noastre un apostolat preţios, sunt caracterizate de ansamblul următoarelor 
elemente:  

a) Scopul imediat al organizaţiilor de acest fel este scopul apostolic al Bisericii, adică 
evanghelizarea şi sfinţirea oamenilor şi formarea conştiinţelor creştine, astfel încât 
ele să pătrundă de spiritul evangheliei diferitele comunităţi şi diferitele medii.  

b) Laicii, cooperând cu ierarhia după modul lor propriu, îşi oferă experienţa şi îşi 
asumă responsabilitatea în conducerea unor astfel de organizaţii, în cântărirea 
condiţiilor în care trebuie desfăşurată acţiunea pastorală a Bisericii, şi în elaborarea 
şi executarea programului lor de acţiune.  

c) Laicii acţionează uniţi într-un corp organic, exprimând astfel mai grăitor 
comunitatea Bisericii şi făcând mai rodnic apostolatul.  

d) Laicii, fie oferindu-se din proprie iniţiativă, fie invitaţi la acţiune şi colaborare 
directă cu apostolatul ierarhic, acţionează sub îndrumarea superioară a autorităţii 
ierarhice înseşi, care poate autentifica această cooperare printr-un mandat explicit.  

Organizaţiile în care, după opinia ierarhiei, sunt întrunite aceste caracteristici trebuie 
considerate Acţiune Catolică, chiar dacă au structuri şi nume variate după cerinţele 
diferitelor locuri şi popoare.  

Conciliul recomandă stăruitor aceste instituţii care răspund în mod cert necesităţilor 
apostolatului Bisericii în multe ţări; el îi invită pe preoţii şi laicii care activează în ele 
să realizeze tot mai mult caracteristicile amintite mai sus şi să colaboreze mereu în 
spirit frăţesc cu toate celelalte forme de apostolat, în Biserică.  

Aprecierea asociaţiilor  

21. Toate asociaţiile de apostolat trebuie apreciate precum se cuvine, însă acelea pe 
care ierarhia le-a apreciat sau le-a recomandat sau a hotărât să le înfiinţeze ca fiind 
de primă urgenţă, după necesităţile timpului şi locului, trebuie să se bucure de o 
atenţie deosebită din partea preoţilor, călugărilor şi laicilor şi trebuie promovate de 
fiecare după menirea sa. Printre acestea trebuie menţionate astăzi în primul rând 
asociaţiile şi grupările internaţionale ale catolicilor.  

Laicii angajaţi în chip deosebit în slujba Bisericii  

22. Sunt vrednici de apreciere şi recomandare deosebită în Biserică laicii, fie 
celibatari, fie căsătoriţi, care se dedică, pentru totdeauna sau pentru o perioadă, 
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slujirii instituţiilor şi operelor acestora cu competenţa lor profesională. Este o mare 
bucurie pentru Biserică faptul că sporeşte mereu numărul laicilor care îşi oferă 
serviciile asociaţiilor şi operelor de apostolat, fie între hotarele propriei naţiuni, fie pe 
plan internaţional, fie mai ales în comunităţile catolice din misiuni şi din Bisericile 
tinere.  

Păstorii Bisericii să-i primească pe aceşti laici cu bucurie şi recunoştinţă şi să aibă 
grijă să li se ofere condiţii cât mai conforme cu exigenţele dreptăţii, echităţii şi 
carităţii, mai ales în privinţa întreţinerii demne a lor şi a familiei şi să li se asigure 
formaţia necesară, sprijin spiritual şi încurajare.  

Capitolul V 

ORDONAREA ACTIVITĂŢII DE APOSTOLAT 

23. Apostolatul laicilor, individual sau colectiv, trebuie să fie inserat în mod corect în 
apostolatul întregii Biserici. Mai mult: legătura cu aceia pe care Duhul Sfânt i-a pus 
să conducă Biserica lui Dumnezeu (cf. Fap 20,28) este un element esenţial al 
apostolatului creştin. Nu este mai puţin necesară cooperarea între diverse iniţiative 
de apostolat, care trebuie organizată corespunzător de către ierarhie.  

Pentru a promova spiritul unităţii astfel încât să strălucească în întreg apostolatul 
Bisericii dragostea frăţească, să fie atinse scopurile comune şi să se evite rivalităţi 
dăunătoare, este absolut necesar să existe o apreciere reciprocă a tuturor formelor 
de apostolat în Biserică şi o coordonare corespunzătoare, respectându-se natura 
fiecăreia[35].  

Acest lucru este în mod deosebit valabil atunci când o anumită activitate în Biserică 
cere armonia şi cooperarea apostolică dintre clerul regular şi diecezan, călugări şi 
laici.  

Relaţiile cu ierarhia  

24. Este datoria ierarhiei să favorizeze apostolatul laicilor, să-i ofere principii şi 
ajutoare spirituale, să orienteze exercitarea lui spre binele comun al Bisericii şi să 
vegheze la păstrarea doctrinei şi ordinii.  

Desigur, apostolatul laicilor admite diferite tipuri de raporturi cu ierarhia, în funcţie de 
diversele lui forme şi obiective.  

Există în Biserică multe iniţiative apostolice care îşi au originea într-o alegere liberă 
din partea laicilor şi sunt conduse de judecata lor prudentă. Prin astfel de iniţiative, în 
anumite împrejurări misiunea Bisericii poate fi mai bine îndeplinită şi de aceea nu 
arareori ele sunt lăudate şi recomandate de ierarhie[36]. Dar nici o iniţiativă să nu-şi 
aroge numele de catolică fără consimţământul autorităţii bisericeşti legitime.  

Anumite forme de apostolat al laicilor sunt recunoscute explicit de ierarhie, în diferite 
feluri.  
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După necesităţile binelui comun al Bisericii, autoritatea bisericească poate alege şi 
promova în mod deosebit anumite asociaţii şi iniţiative apostolice care au un scop 
nemijlocit spiritual şi îşi poate asuma o răspundere specială faţă de ele. Astfel, 
ierarhia, orânduind în diverse moduri apostolatul în funcţie de împrejurări, leagă mai 
strâns anumite forme ale lui de propria sa misiune apostolică, păstrând totuşi natura 
proprie a fiecăreia şi deosebirea dintre ele şi fără a le răpi laicilor libertatea de 
acţiune necesară. Acest act al ierarhiei se numeşte, în diferite documente bisericeşti, 
mandat.  

În sfârşit, ierarhia încredinţează laicilor anumite îndatoriri care se află într-o legătură 
mai strânsă cu îndatoririle păstorilor: de pildă în expunerea învăţăturii creştine, în 
anumite acte liturgice, în grija pentru suflete. În virtutea acestei misiuni, laicii sunt 
total supuşi conducerii superioare bisericeşti cât priveşte exercitarea acestor funcţii.  

Faţă de operele şi instituţiile din sfera temporală, rolul ierarhiei bisericeşti este de a 
afirma şi a interpreta în mod autentic principiile morale ce trebuie urmate în acest 
domeniu; ea are, de asemenea, dreptul să se pronunţe, în urma unei analize atente 
şi a consultării unor persoane de specialitate, asupra conformităţii unor astfel de 
opere şi instituţii cu principiile morale şi să stabilească ce este necesar pentru 
păstrarea şi promovarea bunurilor de ordin supranatural.  

25. Episcopii, parohii şi ceilalţi preoţi regulari şi diecezani să nu uite că dreptul şi 
îndatorirea de a exercita apostolatul sunt comune tuturor credincioşilor, fie clerici, fie 
laici şi că laicii îşi au rolul propriu în edificarea Bisericii[37]. De aceea, să lucreze 
frăţeşte cu laicii în Biserică şi pentru Biserică şi să aibă o grijă deosebită să-i sprijine 
pe laici în operele lor apostolice[38].  

Să fie aleşi cu grijă preoţi capabili şi bine pregătiţi pentru a susţine diversele forme de 
apostolat al laicilor[39]. Cei care se dedică acestei slujiri în virtutea misiunii primite 
din partea ierarhiei reprezintă Ierarhia în acţiunea ei pastorală; fiind pururi ataşaţi cu 
fidelitate spiritului şi învăţăturii Bisericii, ei trebuie să favorizeze relaţii 
corespunzătoare între laici şi ierarhie; trebuie să lucreze cu dăruire pentru 
alimentarea vieţii spirituale şi a simţului apostolic al asociaţiilor catolice care le sunt 
încredinţate; să le asiste în activitatea apostolică prin sfat înţelept şi să le favorizeze 
iniţiativele; stabilind un dialog continuu cu laicii, să cerceteze cu atenţie care sunt 
formele care pot face mai rodnică acţiunea apostolică; să dezvolte spiritul de unitate 
atât înlăuntrul asociaţiei respective cât şi între ea şi celelalte.  

În sfârşit, călugării şi călugăriţele să preţuiască activitatea apostolică a laicilor şi, 
după spiritul şi normele institutelor lor, să se dedice cu bucurie sprijinirii ei[40]; să se 
străduiască să susţină, să ajute şi să completeze lucrarea preotului.  

Mijloace de colaborare  

26. În dieceze să existe, pe cât posibil, consilii care să susţină lucrarea apostolică a 
Bisericii atât în domeniul evanghelizării şi al sfinţirii cât şi în cel caritativ, social şi în 
altele printr-o colaborare corespunzătoare între clerici, călugări şi laici. Aceste consilii 
vor putea sluji la coordonarea dintre diferitele asociaţii şi iniţiative ale laicilor, 
respectând natura proprie şi autonomia fiecăreia[41].  
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Astfel de consilii să existe, dacă e posibil, şi la nivel parohial sau interparohial, 
interdiecezan precum şi la nivel naţional şi internaţional[42].  

Mai mult, să fie constituit pe lângă Sfântul Scaun un secretariat special în slujba şi 
pentru promovarea apostolatului laicilor, ca un centru înzestrat cu mijloace adecvate 
pentru a oferi informaţii despre diferitele iniţiative apostolice ale laicilor, pentru 
organizarea unor cercetări asupra problemelor ce se ridică actualmente în acest 
domeniu şi pentru a sprijini cu sfaturile sale ierarhia şi pe laici în activitatea 
apostolică. În acest secretariat să fie reprezentate diferitele mişcări şi organizaţii 
apostolice ale laicilor existente în lumea întreagă şi, alături de laici, să colaboreze şi 
clerici şi călugări.  

Colaborarea cu ceilalţi creştini şi cu necreştini  

27. Patrimoniul evanghelic comun şi îndatorirea comună, care decurge din el, de a 
da mărturie creştină recomandă şi adesea pretind colaborarea catolicilor cu ceilalţi 
creştini, fie individuală, fie înfăptuită de comunităţile bisericeşti, în diferite acţiuni sau 
în asociaţii pe plan naţional şi internaţional[43].  

Valorile umane comune cer, nu rareori, şi de la creştinii ce urmăresc scopuri 
apostolice o colaborare cu aceia care nu se declară creştini dar recunosc aceste 
valori.  

Prin această colaborare dinamică şi prudentă[44] care este de mare importanţă în 
activităţile pământeşti, laicii dau mărturie pentru Cristos, Mântuitorul lumii, şi pentru 
unitatea familiei umane.  

Capitolul VI 

FORMAREA ÎN VEDEREA APOSTOLATULUI 

28. Apostolatul îşi poate atinge eficacitatea deplină numai cu condiţia unei formaţii 
multiple şi integrale; aceasta este cerută nu numai de progresul continuu, spiritual şi 
doctrinal, al laicului, ci şi de diferitele împrejurări legate de lucruri, de persoane şi de 
îndatoririle la care trebuie să-şi poată adapta activitatea. Această formaţie la 
apostolat trebuie să se întemeieze pe principiile afirmate şi proclamate de către 
Conciliu[45]. În afară de formaţia comună a tuturor creştinilor, multe dintre formele de 
apostolat cer şi o formaţie specifică şi particulară datorită diversităţii persoanelor şi 
împrejurărilor.  

Principii pentru formarea laicilor în vederea apostolatului  

29. Deoarece laicii participă într-un mod specific la misiunea Bisericii, formaţia lor 
apostolică primeşte o caracteristică specială de la însăşi natura seculară proprie 
laicilor şi de la spiritualitatea ei specifică.  

Formarea la apostolat presupune o pregătire umană integrală, conformă cu 
personalitatea şi condiţiile de viaţă ale fiecăruia. Într-adevăr, laicul, cunoscând bine 
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lumea contemporană, trebuie să fie un membru al societăţii proprii şi să se afle la 
nivelul ei de cultură.  

În primul rând, însă, laicul trebuie să înveţe să îndeplinească misiunea lui Cristos şi a 
Bisericii, trăind din credinţă misterul divin al creaţiei şi al răscumpărării sub călăuzirea 
Duhului Sfânt care dă viaţă poporului lui Dumnezeu şi care îi inspiră cu putere pe toţi 
oamenii să iubească pe Dumnezeu Tatăl şi, în el, lumea şi oamenii. Această formaţie 
trebuie considerată baza şi condiţia oricărui apostolat rodnic.  

În afară de formaţia spirituală, e necesară o solidă pregătire doctrinală, şi anume 
teologică, etică, filozofică, adaptată vârstei, condiţiei şi înzestrării fiecăruia. Să nu fie 
neglijată importanţa culturii generale alături de formaţia practică şi tehnică.  

Pentru a cultiva bunele relaţii umane, trebuie cultivate valorile cu adevărat omeneşti, 
în primul rând arta convieţuirii şi colaborării frăţeşti precum şi a stabilirii dialogului cu 
semenii.  

Însă, deoarece formarea laicului pentru apostolat nu se poate limita la instruirea 
teoretică, în mod gradat şi prudent, încă de la începutul formaţiei sale, laicul să 
înveţe să privească, să judece şi să facă totul în lumina credinţei, să se formeze şi să 
se perfecţioneze pe sine împreună cu ceilalţi prin acţiune şi astfel să intre activ în 
slujba Bisericii[46]. Această formaţie, care trebuie mereu perfecţionată în funcţie de 
maturizarea persoanei umane şi de evoluţia problemelor, cere o cunoaştere tot mai 
profundă şi o acţiune tot mai adaptată. În îndeplinirea tuturor exigenţelor formaţiei 
trebuie să se ţină seama mereu de unitatea şi integritatea persoanei umane, astfel 
încât să-i fie ocrotite şi sporite armonia şi echilibrul.  

În acest fel laicul se inserează profund şi activ în însăşi realitatea sferei temporale şi 
participă eficient la mersul ei şi, în acelaşi timp, ca membru viu şi martor al Bisericii, o 
face prezentă şi activă în sânul realităţilor pământeşti[47].  

Cei care asigură formaţia în vederea apostolatului  

30. Formaţia în vederea apostolatului trebuie să fie inclusă deja în primele elemente 
de educaţie a copiilor, însă în mod deosebit trebuie iniţiaţi la apostolat adolescenţii şi 
tinerii şi trebuie să fie ajutaţi să se pătrundă de acest spirit. Formaţia lor trebuie 
perfecţionată apoi toată viaţa, după cum o cer noile îndatoriri asumate. Este evident, 
aşadar, că aceia cărora le revine sarcina educaţiei creştine au şi îndatorirea formării 
pentru apostolat.  

Este sarcina părinţilor, în familie, să-şi dispună copiii, încă de mici, la recunoaşterea 
iubirii lui Dumnezeu faţă de toţi oamenii, să-i înveţe treptat, mai ales prin pilda lor, 
grija faţă de nevoile atât materiale cât şi spirituale ale aproapelui. Aşadar, întreaga 
familie şi viaţa ei comună trebuie să devină o ucenicie a apostolatului.  

Pe lângă aceasta, copiii trebuie educaţi astfel încât, depăşind cadrul familiei, să-şi 
deschidă inima faţă de comunităţile bisericeşti şi pământeşti. Să fie în aşa fel 
integraţi în comunitatea parohială încât să-şi dobândească înlăuntrul ei conştiinţa de 
a fi membri vii şi activi ai poporului lui Dumnezeu. Preoţii să aibă mereu prezentă, în 
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cateheză şi în slujirea cuvântului, în direcţiunea spirituală precum şi în celelalte 
îndatoriri pastorale, sarcina formării pentru apostolat.  

De asemenea, şcolile, colegiile şi celelalte instituţii catolice de educaţie trebuie să 
trezească şi să dezvolte la tineri simţul catolic şi acţiunea apostolică. Dacă această 
formaţie lipseşte, fie pentru că tinerii nu frecventează aceste şcoli, fie din alt motiv, 
trebuie cu atât mai mult să se îngrijească de ea părinţii, păstorii sufleteşti şi 
asociaţiile apostolice. Profesorii şi educatorii, care prin chemarea şi îndatorirea lor 
exercită una dintre cele mai înalte forme de apostolat laic, să fie pătrunşi de 
învăţătura necesară şi de arta pedagogică prin care să poată transmite în mod 
eficient această formaţie.  

Diferitele grupări şi asociaţii ale laicilor consacrate apostolatului sau altor scopuri 
supranaturale trebuie să favorizeze în mod atent şi statornic formaţia la apostolat, în 
funcţie de obiectivele şi modalităţile proprii[48]. Ele sunt adesea, de altfel, calea 
obişnuită pentru o formaţie corespunzătoare la apostolat. Într-adevăr, în ele se 
dobândeşte o formaţie doctrinală, spirituală şi practică. Membrii, împreună cu colegii 
şi prietenii lor, în grupuri mici, cântăresc metodele şi roadele activităţii lor apostolice 
şi îşi confruntă viaţa de fiecare zi cu evanghelia.  

O astfel de formaţie trebuie organizată în aşa fel încât să se ţină seama de întregul 
apostolat al laicilor, care trebuie exercitat nu numai în cadrul grupurilor din asociaţii, 
ci şi în toate împrejurările, în întreaga viaţă, mai ales profesională şi socială.  

Mai mult, fiecare trebuie să se pregătească personal în mod activ pentru apostolat, 
necesitate deosebit de presantă în special la vârsta adultă. Într-adevăr, pe măsura 
înaintării în vârstă, sufletul se deschide mai mult şi fiecare îşi poate descoperi mai 
clar talentele cu care l-a înzestrat Dumnezeu şi poate exercita cu mai mult folos 
carismele care i-au fost dăruite de Duhul Sfânt spre binele fraţilor săi.  

Adaptarea formaţiei la diferite tipuri de apostolat  

31. Diferitele forme de apostolat necesită şi o formaţie adecvată lor.  

a) În privinţa apostolatului de evanghelizare şi sfinţire a oamenilor, laicii trebuie 
formaţi în mod deosebit pentru stabilirea dialogului cu alţii, credincioşi sau 
necredincioşi, pentru a vesti tuturor mesajul lui Cristos[49].  

Însă, întrucât în vremurile noastre se răspândeşte, chiar şi între catolici, materialismul 
de diverse feluri, laicii nu numai că trebuie să înveţe cu mai multă atenţie doctrina 
catolică, mai ales punctele contestate, ci şi să ofere o mărturie de viaţă evanghelică 
împotriva oricărei forme de materialism.  

b) În privinţa transformării creştine a sferei lucrurilor pământeşti, laicii să fie instruiţi 
asupra adevăratei semnificaţii şi valori a bunurilor vremelnice, atât în sine cât şi 
referitor la toate finalităţile persoanei umane; să se deprindă la dreapta folosire a 
lucrurilor şi la organizarea instituţiilor, având mereu drept scop binele comun, după 
principiile învăţăturii morale şi sociale a Bisericii. În mod deosebit laicii să-şi 
însuşească astfel principiile şi concluziile doctrinei sociale încât să devină capabili să 
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colaboreze şi ei la dezvoltarea acesteia precum şi la aplicarea ei corectă în diferitele 
situaţii[50].  

c) Deoarece faptele de caritate şi milostenie oferă o minunată mărturie de viaţă 
creştină, formaţia apostolică trebuie să ducă şi la exercitarea lor, pentru ca încă din 
copilărie credincioşii să înveţe să ia parte la suferinţele fraţilor lor şi să le vină în 
ajutor cu generozitate când se află în nevoi[51].  

Mijloace  

32. Laicii consacraţi apostolatului dispun de multe mijloace: sesiuni, congrese, 
reculegeri, exerciţii spirituale, întâlniri frecvente, conferinţe, cărţi şi comentarii pentru 
o mai profundă cunoaştere a Sfintei Scripturi şi a învăţăturii catolice, pentru hrănirea 
vieţii spirituale precum şi pentru a se informa asupra condiţiilor de viaţă din lume şi 
pentru a găsi şi a folosi metode potrivite[52].  

Aceste mijloace de formare sunt în funcţie de diferitele forme de apostolat şi de 
mediile în care acesta se exercită.  

În acest scop s-au înfiinţat şi centre sau institute superioare care au dat deja 
rezultate excelente.  

Sfântul Conciliu se bucură de astfel de iniţiative, care sunt deja înfloritoare pe alocuri, 
şi doreşte ca ele să fie extinse şi în alte părţi, acolo unde este necesar.  

În afară de aceasta, să se înfiinţeze centre de documentare şi de studii nu numai în 
domeniul teologic, ci şi antropologic, psihologic, sociologic, metodologic pentru o mai 
bună dezvoltare a aptitudinilor laicilor, bărbaţi şi femei, tineri şi adulţi, pentru toate 
sectoarele de apostolat.  

Îndemn 

33. Aşadar, sfântul Conciliu roagă fierbinte şi stăruitor în Domnul pe toţi laicii să 
răspundă cu bucurie, cu generozitate şi promptitudine la glasul lui Cristos, care în 
clipa de faţă îi cheamă mai insistent, precum şi la îndemnul Duhului Sfânt. Tinerii să-
şi dea seama că această chemare le este adresată mai ales lor şi să o îmbrăţişeze 
cu elan şi generozitate. Într-adevăr Domnul însuşi, prin acest conciliu, îi invită din nou 
pe laici să se unească tot mai intim cu el şi, luând la inimă cele ce sunt ale sale ca pe 
ale lor proprii (cf. Fil 2,5), să se asocieze la misiunea sa mântuitoare; el îi trimite din 
nou în toate cetăţile şi în toate locurile în care urmează să vină el însuşi (cf. Lc 10,1), 
pentru ca ei să i se ofere drept colaboratori în diferitele forme şi moduri ale 
apostolatului unic al Bisericii, ce trebuie necontenit adaptat la noile necesităţi ale 
vremurilor, “sporind pururi în lucrarea Domnului, ştiind că truda lor nu este zadarnică 
în Domnul” (cf. 1Cor 15,58).  

Toate cele stabilite în acest decret şi fiecare în parte au plăcut părinţilor conciliari. Iar 
noi, cu puterea apostolică acordată nouă de Cristos, le aprobăm, împreună cu 
venerabilii părinţi, în Duhul Sfânt, le decretăm şi le stabilim şi dispunem ca cele 
hotărâte astfel în Conciliu să fie promulgate spre slava lui Dumnezeu.  
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Roma, Sfântul Petru, 18 noiembrie 1965 
Eu, PAUL, Episcop al Bisericii Catolice 
 

(Urmează semnăturile părinţilor)  

Titlul original: CONCILIUL OECUMENICUM VATICANUM II, Decretum de apostolatu 
laicorum Apostolicam actuositatem (Sessio VIII, 18 noiem. 1965): AAS 58 (1966) 
837-864. 
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Declaraţie privind libertatea religioasă 

– DIGNITATIS HUMANAE – 

 

PAUL, EPISCOP, 
SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, 

ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU 
SPRE AMINTIRE PERPETUĂ 

7 decembrie 1965 

 

Dreptul persoanei şi al comunităţilor la libertatea socială şi civilă în materie de 
religie 

Introducere  

1. În zilele noastre oamenii devin tot mai conştienţi de DEMNITATEA PERSOANEI 
UMANE[1] şi creşte numărul acelora care cer ca oamenii, în activitatea lor, să aibă 
opinie proprie şi libertate responsabilă şi să le poată folosi, nu constrânşi, ci călăuziţi 
de conştiinţa datoriei. De asemenea, ei cer o delimitare juridică a puterii publice 
pentru ca sfera dreptei libertăţi a persoanei şi a asociaţiilor să nu fie prea îngust 
circumscrisă. Această exigenţă a libertăţii în societatea umană se referă mai ales la 
bunurile spiritului uman, în primul rând, la cele care privesc libera exercitare a religiei 
în societate. Analizând cu atenţie aceste aspiraţii ale sufletelor şi propunându-şi să 
declare în ce măsură sunt conforme cu adevărul şi cu dreptatea, Conciliul cercetează 
tradiţia sacră şi învăţătura Bisericii din care scoate lucruri noi, pururi în armonie cu 
cele vechi.  

De aceea, Conciliul afirmă, în primul rând, că Dumnezeu însuşi a făcut cunoscută 
neamului omenesc calea pe care oamenii, slujindu-i lui, pot ajunge la mântuire şi la 
fericire în Cristos. Noi credem că această unică religie adevărată este cea a Bisericii 
Catolice şi apostolice, căreia Domnul Isus i-a încredinţat misiunea de a o răspândi la 
toţi oamenii, spunând apostolilor: “Mergeţi şi învăţaţi toate neamurile, botezându-i în 
numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, şi învăţându-i să păzească toate câte vi 
le-am poruncit”(Mt 28,19-20). Pe de altă parte, toţi oamenii au obligaţia să caute 
adevărul, mai ales în privinţa lui Dumnezeu şi a Bisericii sale şi, o dată cunoscut, să-l 
îmbrăţişeze şi să-l păstreze.  

În acelaşi timp, sfântul Conciliu afirmă că aceste îndatoriri se referă la conştiinţa 
omului şi o obligă, şi că adevărul nu se impune decât prin forţa adevărului însuşi care 
pătrunde minţile lin dar cu putere. Şi pentru că libertatea religioasă pe care oamenii o 
pretind în împlinirea îndatoririi de a aduce cult lui Dumnezeu se referă la imunitatea 
faţă de orice constrângere în societatea civilă, ea lasă neatinsă doctrina tradiţională 
catolică despre îndatorirea morală a oamenilor şi a societăţilor faţă de religia 
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adevărată şi faţă de Biserica unică a lui Cristos. Pe lângă aceasta, vorbind despre 
libertatea religioasă, Conciliul intenţionează să dezvolte învăţătura supremilor pontifi 
mai recenţi cu privire la drepturile inviolabile ale persoanei umane precum şi la 
ordinea juridică a societăţii.  

Capitolul I 

ASPECTE GENERALE ALE LIBERTĂŢII RELIGIOASE 

Obiectul şi fundamentul libertăţii religioase  

2. Conciliul Vatican II declară că persoana umană are dreptul la libertatea religioasă. 
Această libertate constă în faptul că toţi oamenii trebuie să fie imuni de orice 
constrângere din partea indivizilor sau a grupurilor sociale şi a oricărei puteri 
omeneşti astfel încât, în materie religioasă, nimeni să nu fie constrâns să acţioneze 
împotriva conştiinţei sale şi nimeni să nu fie împiedicat să acţioneze conform 
conştiinţei sale, în particular şi în public, atât singur cât şi asociat cu alţii, între limitele 
cuvenite. El mai declară şi că dreptul la libertatea religioasă este realmente întemeiat 
pe însăşi demnitatea persoanei umane, aşa cum este cunoscută din cuvântul lui 
Dumnezeu revelat şi pe calea raţiunii[2]. Acest drept al persoanei umane la libertatea 
religioasă trebuie în aşa fel recunoscut în organizarea juridică a societăţii, încât să 
devină un drept civil.  

În virtutea demnităţii lor, toţi oamenii, fiind persoane, adică înzestraţi cu raţiune şi cu 
voinţă liberă şi deci învestiţi cu responsabilitate personală, sunt împinşi de natura 
proprie şi obligaţi moralmente să caute adevărul şi, în primul rând, acel adevăr ce 
priveşte religia. Ei au şi obligaţia de a adera la adevărul cunoscut şi de a-şi orândui 
întreaga viaţă în conformitate cu exigenţele adevărului. Însă oamenii nu-şi pot 
îndeplini această obligaţie în mod corespunzător naturii lor decât dacă se bucură de 
libertate psihologică şi, în acelaşi timp, de imunitate faţă de orice constrângere 
externă. Aşadar, dreptul la libertatea religioasă nu-şi are temeiul într-o dispoziţie 
subiectivă a persoanei, ci în însăşi natura ei. De aceea, dreptul la această imunitate 
persistă şi pentru aceia care nu-şi îndeplinesc obligaţiile de a căuta adevărul şi de a 
adera la el, iar exercitarea acestui drept nu poate fi împiedicată atâta timp cât 
respectă o dreaptă ordine publică.  

Libertatea religioasă şi relaţia omului cu Dumnezeu  

3. Toate aceste lucruri devin şi mai clare dacă se ţine seama de faptul că norma 
supremă a vieţii omeneşti este legea divină însăşi, eternă, obiectivă şi universală, 
prin care Dumnezeu, după planul înţelepciunii şi iubirii sale, orânduieşte, conduce şi 
cârmuieşte lumea întreagă şi căile comunităţii umane. Dumnezeu îl face pe om 
părtaş la această lege a sa în aşa fel încât omul, sub călăuzirea blândă a providenţei 
divine, poate cunoaşte tot mai bine adevărul care este mereu acelaşi[3]. De aceea, 
fiecare om are îndatorirea şi, deci, şi dreptul de a căuta adevărul în materie de religie 
pentru a-şi forma cu prudenţă judecăţi de conştiinţă drepte şi adevărate, folosind 
mijloace potrivite.  
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Adevărul trebuie însă căutat într-un mod corespunzător demnităţii persoanei umane 
şi naturii ei sociale, adică printr-o cercetare liberă, cu ajutorul magisteriului sau al 
instruirii, al discuţiei şi dialogului, prin care unii expun altora adevărul pe care l-au 
găsit sau socotesc că l-au găsit, pentru a se ajuta reciproc în căutarea adevărului; iar 
adevărul cunoscut trebuie îmbrăţişat cu tărie, printr-un asentiment personal.  

Însă omul percepe şi recunoaşte imperativele legii divine cu ajutorul conştiinţei sale, 
pe care este obligat să o urmeze cu fidelitate în toată activitatea sa spre a ajunge la 
Dumnezeu, scopul său. Aşadar, omul nu trebuie silit să acţioneze împotriva 
conştiinţei sale, nici nu trebuie împiedicat să acţioneze conform conştiinţei sale, mai 
ales în domeniul religios. Într-adevăr, practicarea religiei constă, prin însăşi natura 
sa, în primul rând în acte interioare voluntare şi libere prin care omul se îndreaptă 
direct spre Dumnezeu: astfel de acte nu pot fi nici impuse nici interzise de vreo 
putere pur omenească[4]. Dar însăşi natura socială a omului cere ca acesta să-şi 
exprime în exterior actele interioare de religie, să comunice cu alţii în materie de 
religie, să-şi mărturisească religia în mod comunitar.  

Aşadar, se face o nedreptate împotriva persoanei umane şi împotriva ordinii înseşi 
stabilite de Dumnezeu pentru oameni dacă i se refuză omului exercitarea liberă în 
societate a religiei atâta timp cât este păstrată dreapta ordine publică.  

Pe lângă aceasta, actele religioase prin care oamenii se îndreaptă direct spre 
Dumnezeu printr-o hotărâre lăuntrică, în formă individuală şi publică, prin natura lor 
depăşesc sfera pământească şi temporală. Puterea civilă, a cărei menire este să 
asigure binele comun temporal, trebuie, desigur, să recunoască şi să favorizeze viaţa 
religioasă a cetăţenilor, însă trebuie spus că îşi depăşeşte limitele dacă îşi arogă 
dreptul de a dirija sau de a împiedica actele religioase.  

Libertatea comunităţilor religioase  

4. Libertatea sau imunitatea faţă de constrângere în materie de religie, care este 
cuvenită indivizilor, trebuie să li se recunoască şi atunci când ei acţionează 
comunitar. Într-adevăr, comunităţile religioase sunt cerute de natura socială atât a 
omului cât şi a religiei.  

Aşadar, acestor comunităţi, atâta timp cât nu sunt violate cerinţele juste ale ordinii 
publice, li se cuvine de drept libertatea de a se conduce după norme proprii, de a 
cinsti cu un cult public divinitatea supremă, de a-şi ajuta membrii în practicarea vieţii 
religioase şi de a-i nutri cu învăţătură, precum şi de a promova acele instituţii în care 
membrii colaborează pentru a-şi orândui viaţa conform cu principiile lor religioase.  

Comunităţile religioase au, de asemenea, dreptul de a nu fi împiedicate prin mijloace 
legislative sau prin acte administrative ale puterii civile să-şi aleagă propriii slujitori ai 
cultului, să-i educe, să-i numească şi să-i transfere, să comunice cu autorităţile şi 
comunităţile religioase aflate în alte părţi ale lumii, să ridice edificii religioase precum 
şi să dobândească şi să folosească bunurile corespunzătoare.  

Comunităţile religioase au şi dreptul de a nu fi împiedicate să-şi propovăduiască şi 
să-şi mărturisească public credinţa, oral şi în scris. Însă în răspândirea credinţei 
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religioase şi în introducerea unor practici, ele trebuie să se abţină întotdeauna de la 
orice fel de acţiune care ar aduce a constrângere sau a atragere necinstită ori 
incorectă, mai ales când e vorba de persoane lipsite de cultură sau de resurse. Un 
astfel de mod de a acţiona trebuie considerat ca abuzare de dreptul propriu şi lezare 
a dreptului altora.  

Pe lângă aceasta, libertatea religioasă implică şi ca grupurile religioase să nu fie 
împiedicate de a-şi manifesta liber eficacitatea specifică a învăţăturii lor în 
organizarea societăţii şi în însufleţirea întregii activităţi omeneşti. În sfârşit, în natura 
socială a omului şi în însuşi caracterul religiei se află baza dreptului pe care oamenii 
îl au de a putea, îndemnaţi de simţământul lor religios, să organizeze liber întruniri 
sau să înfiinţeze asociaţii educative, culturale, caritative, sociale.  

Libertatea religioasă a familiei  

5. Orice familie, ca societate ce se bucură de un drept propriu şi primordial, are 
dreptul să-şi orânduiască în mod liber viaţa religioasă a căminului sub conducerea 
părinţilor. Aceştia au dreptul de a hotărî forma de educaţie religioasă ce urmează a fi 
dată copiilor lor, conform cu propria lor convingere religioasă. De aceea, puterea 
civilă trebuie să recunoască dreptul părinţilor de a-şi alege cu adevărată libertate 
şcolile sau alte mijloace de educaţie, iar pentru această libertate de alegere nu 
trebuie să li se impună, direct sau indirect, poveri nedrepte. Pe lângă aceasta, 
drepturile părinţilor sunt încălcate când copiii lor sunt siliţi să frecventeze cursuri 
şcolare care nu corespund convingerii religioase a părinţilor sau dacă este impusă o 
formă unică de educaţie din care formaţia religioasă este total exclusă.  

Ocrotirea libertăţii religioase  

6. Deoarece binele comun al societăţii, adică ansamblul condiţiilor de viaţă socială 
datorită cărora oamenii îşi pot atinge mai deplin şi mai uşor perfecţiunea, constă mai 
ales în ocrotirea drepturilor şi îndatoririlor persoanei umane[5], ocrotirea dreptului la 
libertatea religioasă revine atât cetăţenilor cât şi grupurilor sociale, autorităţilor civile, 
Bisericii şi celorlalte comunităţi religioase, în modul propriu fiecăreia, în funcţie de 
îndatoririle sale faţă de binele comun.  

Apărarea şi promovarea drepturilor inviolabile ale omului este o îndatorire esenţială a 
oricărei puteri de stat[6]. Aşadar, puterea de stat trebuie ca, prin legi drepte şi prin 
alte mijloace adecvate, să-şi asume în mod eficient apărarea libertăţii religioase a 
tuturor cetăţenilor şi să creeze condiţii favorabile pentru practicarea religiei, astfel 
încât cetăţenii să-şi poată realmente exercita drepturile şi îndeplini îndatoririle 
religioase, iar societatea să se bucure de bunurile dreptăţii şi păcii care provin din 
fidelitatea oamenilor faţă de Dumnezeu şi faţă de sfânta lui voinţă[7].  

Dacă, ţinând seama de împrejurările deosebite în care se află un anumit popor, se 
acordă o recunoaştere civilă deosebită, în orânduirea juridică a statului, unei anumite 
comunităţi religioase, e necesar ca, în acelaşi timp, să li se recunoască şi să li se 
respecte tuturor cetăţenilor şi comunităţilor religioase dreptul la libertate în materie de 
religie.  
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În sfârşit, puterea civilă trebuie să aibă grijă ca egalitatea juridică a cetăţenilor, care 
ţine şi ea de binele comun al societăţii, să nu fie vreodată lezată, fie pe faţă fie în 
mod voalat, din motive religioase, şi să nu se facă discriminare între ei.  

De aici urmează că nu-i este îngăduit puterii publice să impună cetăţenilor, prin 
violenţă, intimidare sau alte mijloace, profesarea sau refuzul vreunei religii sau să 
împiedice pe cineva să intre în vreo comunitate religioasă sau să o părăsească. Cu 
atât mai mult se acţionează împotriva voinţei lui Dumnezeu şi împotriva drepturilor 
sacre ale persoanelor şi ale familiei popoarelor când se recurge în vreun fel la 
violenţă pentru a nimici sau pentru a asupri religia, fie în întreg neamul omenesc, fie 
într-o anumită regiune sau într-un grup anume.  

Limitele libertăţii religioase  

7. Dreptul la libertate în materie de religie se exercită în societatea umană şi de 
aceea folosirea lui este supusă anumitor norme care îl circumscriu.  

În folosirea oricărei libertăţi trebuie observat principiul moral al responsabilităţii 
personale şi sociale: în exercitarea drepturilor sale, fiecare om şi grup social este 
obligat de legea morală să ţină seama de drepturile celorlalţi, şi de îndatoririle sale 
faţă de ceilalţi, şi de binele comun al tuturor. Trebuie să se procedeze faţă de toţi cu 
dreptate şi omenie.  

Pe lângă aceasta, de vreme ce societatea civilă are dreptul să se apere împotriva 
abuzurilor care ar putea apărea sub pretextul libertăţii religioase, sarcina de a 
asigura această protecţie îi revine, în primul rând, puterii de stat; acest lucru însă nu 
trebuie să se facă în mod arbitrar sau favorizând pe nedrept o parte sau alta, ci după 
normele juridice conforme cu ordinea morală obiectivă, norme cerute de ocrotirea 
eficientă a drepturilor tuturor cetăţenilor şi de armonizarea lor paşnică, de o grijă 
corespunzătoare pentru acea autentică pace publică ce constă într-o convieţuire 
orânduită în adevărată dreptate, precum şi de cuvenita ocrotire a moralităţii publice. 
Toate acestea constituie o parte fundamentală a binelui comun şi intră în noţiunea de 
ordine publică. De altfel, în societate trebuie respectat obiceiul ocrotirii unei libertăţi 
integrale, conform căruia omului trebuie să i se recunoască libertatea cea mai largă 
cu putinţă, iar libertatea nu trebuie limitată decât atunci când şi în măsura în care 
acest lucru este necesar.  

Educarea la buna exercitare a libertăţii  

8. În zilele noastre, oamenii sunt expuşi la tot felul de presiuni şi sunt în primejdia de 
a fi frustraţi de libera judecată personală. Pe de altă parte, mulţi par înclinaţi ca, sub 
pretextul libertăţii, să respingă orice dependenţă şi subestimează ascultarea 
cuvenită.  

De aceea, Conciliul Vatican II îi îndeamnă pe toţi, dar mai ales pe aceia care au 
sarcina de a-i educa pe alţii, să se străduiască să formeze oameni care, respectând 
ordinea morală, să se supună autorităţii legitime şi să fie iubitori de libertate 
autentică, adică oameni care să judece lucrurile după discernământul propriu, în 
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lumina adevărului, care să-şi desfăşoare activitatea cu simţ de răspundere şi care să 
caute să urmeze tot ce este adevărat şi drept, colaborând bucuros cu alţii.  

Aşadar, libertatea religioasă trebuie să contribuie şi să tindă şi la a-i face pe oameni 
să acţioneze cu mai mare responsabilitate în îndeplinirea îndatoririlor lor în viaţa 
socială.  

Capitolul II 

LIBERTATEA RELIGIOASĂ ÎN LUMINA REVELAŢIEI 

Învăţătura despre libertatea religioasă îşi are rădăcinile în revelaţie  

9. Ceea ce declară Conciliul Vatican II despre dreptul omului la libertatea religioasă 
îşi are fundamentul în demnitatea persoanei, ale cărei exigenţe s-au manifestat tot 
mai deplin minţii omeneşti de-a lungul experienţei veacurilor. Mai mult, această 
doctrină despre libertate îşi are rădăcinile în revelaţia divină şi de aceea trebuie cu 
atât mai mult să fie respectată cu sfinţenie de creştini. Într-adevăr, deşi revelaţia nu 
afirmă în mod explicit dreptul la imunitatea faţă de orice constrângere externă în 
materie de religie, totuşi ea dezvăluie demnitatea persoanei umane în toată 
amploarea ei, arată respectul lui Cristos faţă de libertatea omului în îndeplinirea 
datoriei de a crede în cuvântul lui Dumnezeu şi ne învaţă spiritul pe care ucenicii unui 
astfel de Învăţător trebuie să-l recunoască şi să-l urmeze în toate. Prin toate acestea 
sunt reliefate principiile generale pe care se întemeiază învăţătura acestei declaraţii 
despre libertatea religioasă. Mai ales libertatea religioasă în societate este în acord 
total cu libertatea actului de credinţă creştină.  

Libertatea actului de credinţă  

10. Unul dintre cele mai importante capitole ale învăţăturii catolice cuprins în cuvântul 
lui Dumnezeu şi propovăduit cu statornicie de sfinţii părinţi[8] este că omul trebuie 
să-i răspundă lui Dumnezeu printr-o credinţă de bunăvoie şi că nimeni nu poate fi, 
aşadar, silit să îmbrăţişeze credinţa împotriva voinţei sale[9]. Într-adevăr, prin însăşi 
natura sa actul de credinţă este voluntar deoarece omul, răscumpărat de Cristos 
Mântuitorul şi chemat[10] prin Isus Cristos la înfierea divină, nu se poate ataşa de 
Dumnezeu care se revelează decât dacă, atras de Tatăl[11], îi oferă lui Dumnezeu o 
supunere liberă şi raţională de credinţă. Aşadar, este pe deplin corespunzător cu 
natura credinţei ca în materie de religie să fie exclusă orice formă de constrângere 
din partea oamenilor. Prin urmare, principiul libertăţii religioase contribuie mult la 
favorizarea unei stări de lucruri în care oamenii pot fi chemaţi fără piedici la credinţa 
creştină, o pot îmbrăţişa din toată inima şi o pot mărturisi activ prin întreaga lor viaţă.  

Modul de a acţiona al lui Cristos şi al apostolilor săi  

11. Dumnezeu îi cheamă, desigur, pe oameni să-l slujească în spirit şi adevăr şi de 
aceea această chemare îi obligă în conştiinţă, dar nu îi constrânge. Într-adevăr, 
Dumnezeu ţine seama de demnitatea persoanei umane create de el, care trebuie să 
fie călăuzită de judecata proprie şi să se bucure de libertate. Acest lucru s-a 
manifestat în cel mai înalt grad în Cristos Isus, în care Dumnezeu s-a dezvăluit în 
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mod perfect pe sine şi căile sale. Cristos, Învăţătorul şi Domnul nostru[12], blând şi 
smerit cu inima[13], i-a atras şi i-a invitat cu răbdare pe ucenici[14]. E drept că el şi-a 
sprijinit şi şi-a confirmat propovăduirea prin minuni, însă a făcut-o pentru a trezi şi a 
întări credinţa ascultătorilor, nu pentru a exercita asupra lor o constrângere[15]. 
Desigur, i-a mustrat pe cei care îl ascultau, pentru necredinţa lor, dar lăsând 
pedeapsa pe seama lui Dumnezeu în ziua judecăţii[16]. Trimiţându-i pe apostoli în 
lume, le-a spus: “Cel care va crede şi se va boteza va fi mântuit, iar cel care nu va 
crede va fi osândit” (Mc 16,16). Recunoscând că o dată cu grâul a fost semănată şi 
neghina, a poruncit să fie lăsate să crească amândouă până la secerişul care va fi la 
sfârşitul veacurilor[17]. Nevrând să fie un Mesia politic şi dominator cu forţa[18], a 
preferat să se numească pe sine Fiul Omului, venit “să slujească şi să-şi dea viaţa ca 
răscumpărare pentru mulţi” (Mc 10,45). El s-a arătat slujitorul desăvârşit al lui 
Dumnezeu[19] care “nu va frânge trestia strivită şi nu va stinge feştila ce fumegă 
încă” (Mt 12,20). A recunoscut puterea civilă şi drepturile ei, poruncind să i se dea 
dajdie Cezarului, dar a avertizat limpede că trebuie respectate drepturile superioare 
ale lui Dumnezeu: “Daţi Cezarului cele ce sunt ale Cezarului şi lui Dumnezeu cele 
care sunt ale lui Dumnezeu” (Mt 22,21). În sfârşit, împlinind pe cruce opera 
răscumpărării prin care le-a dobândit oamenilor mântuirea şi adevărata libertate, şi-a 
desăvârşit revelaţia. A dat mărturie despre adevăr[20], dar nu a voit să-l impună cu 
forţa celor care îl respingeau. Căci împărăţia lui nu se apără cu sabia[21], ci se 
întăreşte mărturisind şi ascultând adevărul şi creşte prin iubirea cu care Cristos, 
ridicat pe cruce, îi atrage pe oameni la sine[22].  

Apostolii, învăţaţi de cuvântul şi exemplul lui Cristos, au urmat aceeaşi cale. Încă de 
la începuturile Bisericii, ucenicii lui Cristos s-au străduit să-i convertească pe oameni 
la mărturisirea lui Cristos Domnul nu prin constrângere, nici prin artificii nedemne de 
evanghelie, ci mai presus de toate prin puterea cuvântului lui Dumnezeu[23]. Ei 
vesteau cu tărie tuturor planul lui Dumnezeu Mântuitorul “care vrea ca toţi oamenii să 
se mântuiască şi să ajungă la cunoaşterea adevărului” (1Tim 2,4); însă, în acelaşi 
timp, îi respectau pe cei slabi, chiar dacă aceştia se aflau în greşeală, arătând astfel 
cum “fiecare dintre noi va da socoteală pentru sine lui Dumnezeu” (Rom 14,12)[24] 
şi, prin urmare, este dator să asculte numai de propria conştiinţă. Asemenea lui 
Cristos, apostolii s-au străduit mereu să dea mărturie despre adevărul lui Dumnezeu, 
plini de îndrăzneală în faţa poporului şi a căpeteniilor pentru “a vesti cuvântul lui 
Dumnezeu cu încredere” (Fap 4,31)[25]. Căci ei credeau cu tărie că evanghelia este, 
într-adevăr, puterea lui Dumnezeu spre mântuirea tuturor acelora care cred[26]. 
Dispreţuind, aşadar, toate “armele trupeşti”[27], urmând exemplul blândeţii şi 
modestiei lui Cristos, ei au propovăduit cuvântul lui Dumnezeu pe deplin încrezători 
în puterea divină a acestui cuvânt de a nimici forţele potrivnice lui Dumnezeu[28] şi 
de a-i duce pe oameni la credinţa şi ascultarea faţă de Cristos[29]. Ca şi Învăţătorul, 
la fel şi apostolii au recunoscut autoritatea civilă legitimă: “Nu există autoritate decât 
de la Dumnezeu”, afirmă Apostolul, şi de aceea porunceşte: “Tot omul să fie supus 
stăpânirilor mai înalte… cel ce se împotriveşte stăpânirii se împotriveşte rânduielii lui 
Dumnezeu” (Rom 13,1-2)[30]. În acelaşi timp, însă, nu s-au temut să reziste puterii 
publice dacă aceasta se opunea puterii sfinte a lui Dumnezeu: “Se cuvine să 
ascultăm mai degrabă de Dumnezeu decât de oameni” (Fap 5,29)[31]. Această cale 
au urmat-o nenumăraţi martiri şi credincioşi prin veacuri şi pretutindeni. 
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Biserica merge pe urmele lui Cristos şi ale apostolilor  

12. Aşadar, Biserica, fidelă adevărului evanghelic, urmează calea lui Cristos şi a 
apostolilor atunci când recunoaşte principiul libertăţii religioase ca fiind conform 
demnităţii omului şi revelaţiei lui Dumnezeu şi favorizează această libertate. De-a 
lungul veacurilor, ea a păstrat şi a transmis doctrina primită de la Învăţătorul ei şi de 
la apostoli. Chiar dacă în viaţa poporului lui Dumnezeu peregrinând prin vicisitudinile 
istoriei umane au existat uneori moduri de a acţiona mai puţin conforme, sau chiar 
contrare spiritului evangheliei, a dăinuit totuşi mereu învăţătura Bisericii că nimeni nu 
trebuie adus la credinţă prin constrângere.  

Astfel, fermentul evangheliei a lucrat îndelung în minţile oamenilor şi a contribuit mult 
ca, în decursul timpurilor, oamenii să recunoască mai larg demnitatea persoanei şi 
să se maturizeze convingerea că în materie de religie ea trebuie să fie imună de 
orice constrângere omenească.  

Libertatea Bisericii  

13. Printre lucrurile care privesc binele Bisericii şi chiar binele cetăţii pământeşti şi 
care trebuie păstrate mereu şi pretutindeni şi apărate de orice încălcare, cel mai 
important este, de bună seamă, ca Biserica să se bucure de atâta libertate de 
acţiune câtă e cerută de grija pentru mântuirea oamenilor[32]. Într-adevăr, este sacră 
această libertate cu care Fiul unul-născut al lui Dumnezeu a înzestrat Biserica 
dobândită cu sângele său. Ea este în aşa fel proprie Bisericii, încât cei care o combat 
lucrează împotriva voinţei lui Dumnezeu. Libertatea Bisericii este un principiu 
fundamental în relaţiile dintre Biserică, pe de o parte, şi puterile publice precum şi 
întreaga ordine civilă, pe de altă parte.  

În societatea umană şi în faţa oricărei puteri publice Biserica îşi revendică libertatea 
în calitatea sa de autoritate spirituală, întemeiată de Cristos Domnul, care are din 
poruncă divină obligaţia de a merge în lumea întreagă şi de a propovădui evanghelia 
la toată făptura[33]. Biserica îşi revendică, de asemenea, libertatea în calitate de 
societate de oameni care au dreptul să trăiască în societatea civilă după normele 
credinţei creştine[34].  

Acolo unde principiul libertăţii religioase nu este numai proclamat în cuvinte şi întărit 
de legi, ci este cu sinceritate transpus în practică, acolo Biserica se bucură în sfârşit 
de condiţiile de drept şi de fapt ale independenţei necesare pentru îndeplinirea 
misiunii divine, independenţă pe care autorităţile bisericeşti au revendicat-o din ce în 
ce mai insistent în societate[35]. În acelaşi timp, creştinii, ca şi ceilalţi oameni, se 
bucură de dreptul civil de a nu fi împiedicaţi să trăiască după conştiinţa proprie. 
Aşadar, libertatea Bisericii este în concordanţă cu acea libertate religioasă care 
trebuie recunoscută ca un drept pentru toţi oamenii şi toate comunităţile şi trebuie 
reglementată prin organizarea juridică.  
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Misiunea Bisericii  

14. Pentru a se supune poruncii divine: “Învăţaţi toate neamurile” (Mt 28,19), Biserica 
Catolică trebuie să lucreze cu neobosită grijă, astfel încât “cuvântul lui Dumnezeu să 
se răspândească grabnic şi să fie preamărit” (2Tes 3,1).  

Aşadar, Biserica cere insistent ca fiii săi “mai întâi de toate să înalţe cereri, rugăciuni, 
mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii… Acest lucru este bun şi primit înaintea lui 
Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi să 
ajungă la cunoaşterea adevărului” (1Tim 2,1-4).  

Însă, în formarea conştiinţei lor, creştinii trebuie să ţină seama cu seriozitate de 
învăţătura sacră şi sigură a Bisericii[36]. Căci, din voinţa lui Cristos, Biserica Catolică 
este învăţătoarea adevărului şi misiunea ei este de a vesti şi a învăţa în mod autentic 
Adevărul, care este Cristos, şi, în acelaşi timp, de a declara şi de a întări cu 
autoritatea sa principiile ordinii morale care izvorăsc din însăşi natura umană. Pe 
lângă aceasta, creştinii, purtându-se cu înţelepciune faţă de cei din afară, se 
străduiesc, “în Duhul Sfânt, cu iubire nefăţarnică, prin cuvântul adevărului” (2Cor 6,6-
7), să răspândească lumina vieţii cu toată siguranţa[37] şi cu tărie apostolică, până la 
vărsarea sângelui.  

Într-adevăr, ucenicul are faţă de Cristos Învăţătorul obligaţia gravă să cunoască tot 
mai deplin adevărul primit de la el, să-l vestească cu fidelitate şi să-l apere cu tărie, 
excluzând orice mijloc contrar spiritului evanghelic. În acelaşi timp totuşi, iubirea lui 
Cristos îl îndeamnă fără de răgaz să se poarte cu iubire, cu prudenţă şi cu răbdare 
faţă de oamenii care se află în eroare sau în ignoranţă în ce priveşte credinţa[38]. 
Aşadar, trebuie să se ţină seama atât de îndatoririle faţă de Cristos, Cuvântul dătător 
de viaţă care trebuie propovăduit, cât şi de drepturile persoanei umane, precum şi de 
măsura harului dat de Dumnezeu, prin Cristos, omului, care este chemat să 
primească şi să mărturisească de bunăvoie credinţa.  

Concluzie  

15. Este evident faptul că oamenii epocii contemporane doresc să-şi poată mărturisi 
în mod liber religia, în particular şi în public; mai mult, libertatea religioasă a fost 
declarată ca drept civil în majoritatea constituţiilor şi a fost recunoscută în mod 
solemn prin documente internaţionale[39].  

Însă nu lipsesc regimurile în care, chiar dacă libertatea cultului religios este 
recunoscută prin Constituţie, totuşi puterea publică se străduieşte să-i îndepărteze 
pe cetăţeni de la profesarea religiei şi să facă viaţa comunităţilor religioase dificilă şi 
precară.  

Salutând cu bucurie semnele favorabile ale vremurilor noastre, dar şi denunţând cu 
amărăciune aceste fapte deplorabile, Conciliul îi îndeamnă pe catolici şi îi roagă pe 
toţi oamenii să reflecteze cu cea mai mare atenţie cât este de necesară libertatea 
religioasă, mai ales în condiţia prezentă a familiei umane.  
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Într-adevăr, este evident că toate popoarele tind tot mai mult spre unitate, relaţii tot 
mai strânse se stabilesc între oameni de culturi şi religii diferite, iar conştiinţa propriei 
responsabilităţi creşte în fiecare om. De aceea, pentru a se instaura şi a se consolida 
relaţii paşnice şi bună înţelegere în neamul omenesc, se impune ca pretutindeni 
libertatea religioasă să fie ocrotită printr-o garanţie juridică eficientă şi să se respecte 
îndatoririle şi drepturile supreme ale oamenilor de a-şi duce liber în societate viaţa 
religioasă.  

Să dea Dumnezeu, Părintele tuturor, ca familia umană, respectând cu grijă 
exercitarea libertăţii religioase în societate, să fie dusă, prin harul lui Cristos şi 
puterea Duhului Sfânt, la sublima şi veşnica “libertate a măririi fiilor lui Dumnezeu” 
(Rom 8,21).  

Toate cele stabilite în această declaraţie, şi fiecare în parte, au plăcut părinţilor 
conciliari. Iar noi, cu puterea apostolică acordată nouă de Cristos, le aprobăm, 
împreună cu venerabilii părinţi, în Duhul Sfânt, le decretăm şi le stabilim şi dispunem 
ca cele hotărâte astfel în Conciliu să fie promulgate spre slava lui Dumnezeu.  

Roma, Sfântul Petru, 7 decembrie 1965 
Eu, PAUL, Episcop al Bisericii Catolice 
 

(Urmează semnăturile părinţilor)  

Titlul original: CONCILIUL OECUMENICUM VATICANUM II, Declaratio de libertate 
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Decret privind activitatea misionară a Bisericii 

– AD GENTES – 

 

PAUL, EPISCOP,  
SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU,  

ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU  
SPRE AMINTIRE PERPETUĂ  

7 decembrie 1965 

 

Introducere 

1. Trimisă de DUMNEZEU LA POPOARE pentru a fi “sacrament universal de 
mântuire”[1], Biserica, în virtutea exigenţelor profunde ale propriei catolicităţi, 
ascultând de porunca întemeietorului ei[2], se străduieşte să vestească tuturor 
oamenilor evanghelia. Într-adevăr, apostolii înşişi, pe care a fost întemeiată Biserica, 
mergând pe urmele lui Cristos, “au propovăduit cuvântul adevărului şi au dat naştere 
Bisericilor”[3]. Este îndatorirea urmaşilor lor să perpetueze această lucrare, “astfel 
încât cuvântul lui Dumnezeu să se răspândească grabnic şi să fie preamărit” (2Tes 
3,1) şi împărăţia lui Dumnezeu să fie vestită şi instaurată pe întreg pământul.  

Pe de altă parte, în situaţia actuală a lumii, din care decurge o nouă condiţie a 
omenirii, Biserica, sare a pământului şi lumina lumii[4], este chemată mai presant să 
mântuiască şi să reînnoiască toată făptura pentru ca toate să fie refăcute în Cristos 
şi pentru ca în el oamenii să alcătuiască o singură familie şi un singur popor al lui 
Dumnezeu.  

De aceea, sfântul Conciliu, mulţumind lui Dumnezeu pentru lucrările minunate 
înfăptuite prin zelul generos al întregii Biserici, doreşte să schiţeze principiile 
activităţii misionare şi să unească puterile tuturor credincioşilor, pentru ca poporul lui 
Dumnezeu, înaintând pe calea cea strâmtă a crucii, să răspândească pretutindeni 
împărăţia lui Cristos Domnul, care cuprinde cu privirea sa veacurile[5], şi să-i 
pregătească venirea.  

Capitolul I 

PRINCIPII DOCTRINALE 

Planul Tatălui 

2. Biserica peregrină este, prin natura sa, misionară, fiindcă ea însăşi îşi are originea 
în misiunea Fiului şi în misiunea Duhului Sfânt, după planul lui Dumnezeu Tatăl[6].  
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Acest plan decurge din “izvorul iubirii”, adică din dragostea lui Dumnezeu Tatăl care, 
fiind începutul fără de început, din care se naşte Fiul şi de la care Duhul Sfânt 
purcede prin Fiul, creându-ne în mod liber în nemărginita şi îndurătoarea sa 
bunătate, şi, mai mult, chemându-ne în mod gratuit la împărtăşirea cu el în viaţa şi în 
gloria sa, şi-a revărsat cu dărnicie bunătatea divină şi nu încetează să o reverse, aşa 
încât el, care este Creatorul a toate, să fie în cele din urmă “totul în toate” (1Cor 
15,28), realizând în acelaşi timp gloria sa şi fericirea noastră. Şi i-a plăcut lui 
Dumnezeu să-i cheme pe oameni la împărtăşirea vieţii sale nu numai individual, fără 
nici o legătură între ei, ci să-i adune într-un singur popor, în care fiii lui, care erau 
risipiţi, să se adune laolaltă[7].  

Misiunea Fiului  

3. Acest plan universal al lui Dumnezeu de mântuire a neamului omenesc nu se 
împlineşte numai în chip tainic în sufletul oamenilor, sau prin iniţiativele, chiar şi 
religioase, prin care ei îl caută în multe feluri pe Dumnezeu “încercând să-l poată 
cumva atinge, deşi el nu este departe de fiecare dintre noi” (Fap 17,27): căci astfel 
de iniţiative trebuie luminate şi însănătoşite, chiar dacă, după planul binevoitor al 
providenţei, pot fi uneori socotite o călăuzire către Dumnezeul cel adevărat sau o 
pregătire pentru evanghelie[8]. Dumnezeu, pentru a stabili pacea, care este 
comuniune cu el, şi pentru a realiza unirea frăţească între oameni, care sunt 
păcătoşi, a hotărât să intre în istoria oamenilor într-un mod nou şi definitiv, trimiţând 
pe Fiul său în trup ca al nostru, ca, prin el, să-i smulgă pe oameni de sub puterea 
întunericului şi a satanei[9] şi, în el, să împace lumea cu sine[10]. Aşadar, pe Fiul 
său, prin care a făcut veacurile[11], l-a constituit moştenitor a toate, ca să refacă 
toate în el[12].  

Într-adevăr, Cristos Isus a fost trimis în lume ca adevărat mijlocitor între Dumnezeu şi 
oameni. Fiind Dumnezeu, “în el locuieşte în trup toată plinătatea dumnezeirii” (Col 
2,9), iar după natura umană fiind noul Adam, “plin de har şi de adevăr” (In 1,14), este 
constituit cap al omenirii reînnoite. Astfel, Fiul lui Dumnezeu a luat calea unei 
întrupări autentice pentru a-i face pe oameni părtaşi la firea dumnezeiască, făcându-
se pentru noi sărac, deşi era bogat, ca să ne îmbogăţească pe noi prin sărăcia 
sa[13]. Fiul Omului nu a venit pentru a fi slujit, ci pentru a sluji el însuşi şi a-şi da viaţa 
ca răscumpărare pentru mulţi, adică pentru toţi[14]. Sfinţii părinţi afirmă în mod 
statornic că nu a fost vindecat ceea ce nu a fost asumat de Cristos[15].  

Însă Cristos şi-a asumat întreaga natură umană, aşa cum se află ea la noi, care 
suntem nefericiţi şi săraci, dar şi-a asumat-o în afară de păcat[16]. Cristos, “pe care 
Tatăl l-a sfinţit şi l-a trimis în lume” (In 10,36), a spus despre sine: “Duhul Domnului 
este asupra mea, căci m-a uns şi m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună, să 
vindec pe cei cu inima zdrobită, să proclam celor robiţi eliberarea şi celor orbi 
vederea” (Lc 4,18) şi, de asemenea: “Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască 
ceea ce era pierdut” (Lc 19,10).  

Ceea ce a fost o dată pentru totdeauna propovăduit de Domnul sau împlinit în el 
pentru mântuirea neamului omenesc trebuie proclamat şi răspândit până la marginile 
pământului[17], începând din Ierusalim[18], pentru ca ceea ce a fost odată împlinit 
pentru mântuirea tuturor să-şi realizeze efectul în toţi, de-a lungul veacurilor.  
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Misiunea Duhului Sfânt  

4. Dar, pentru a atinge acest scop, Cristos a trimis de la Tatăl pe Duhul Sfânt, ca să-
şi îndeplinească din lăuntru lucrarea mântuitoare şi să dea forţă Bisericii să se 
răspândească. Fără nici o îndoială, Duhul Sfânt lucra deja în lume şi înainte ca 
Cristos să fie preamărit[19]. Totuşi, în ziua Rusaliilor, a coborât asupra ucenicilor 
pentru a rămâne cu ei în veac[20]. Biserica a fost arătată public în faţa mulţimii, a 
început, prin propovăduire, răspândirea evangheliei între neamuri şi, în sfârşit, a fost 
prefigurată unirea popoarelor în catolicitatea credinţei prin Biserica noului legământ, 
Biserică ce vorbeşte toate limbile şi în iubire înţelege şi îmbrăţişează toate limbile şi, 
astfel, învinge împrăştierea de la Babel[21]. Într-adevăr, de la Rusalii au început 
“faptele apostolilor”, după cum prin coborârea Duhului Sfânt asupra Fecioarei Maria 
a fost zămislit Cristos şi tot prin coborârea Duhului Sfânt asupra lui, în timp ce se afla 
în rugăciune, Cristos a fost călăuzit să-şi înceapă lucrarea slujirii[22]. Domnul Isus 
însuşi, înainte de a-şi da de bunăvoie viaţa pentru lume, a orânduit slujirea apostolică 
şi a făgăduit trimiterea Duhului Sfânt în aşa fel încât ambele să fie asociate 
întotdeauna şi pretutindeni în lucrarea mântuirii pentru a o duce la bun sfârşit[23]. 
Duhul Sfânt, în toate timpurile “uneşte [Biserica întreagă] în comuniune şi slujire şi o 
înzestrează… cu diferite daruri ierarhice şi carismatice”[24], dând viaţă, precum 
sufletul, instituţiilor bisericeşti[25] şi insuflând credincioşilor acelaşi spirit misionar 
care l-a însufleţit pe Cristos însuşi. Uneori, el anticipă chiar în mod vizibil acţiunea 
apostolică[26], după cum o şi însoţeşte şi călăuzeşte neîncetat în diferite feluri[27].  

Biserica trimisă de Cristos  

5. Domnul Isus, încă de la început, “a chemat la sine pe cei pe care i-a voit… şi a 
rânduit doisprezece să fie cu el şi să-i trimită să propovăduiască” (Mc 3,13)[28]. 
Astfel, apostolii au fost seminţele noului Israel şi, în acelaşi timp, originea ierarhiei 
sacre. Apoi, după ce prin moartea şi învierea sa a împlinit în sine tainele mântuirii 
noastre şi ale reînnoirii tuturor lucrurilor, Domnul, dobândind toată puterea în cer şi 
pe pământ[29], înainte de a fi înălţat la cer[30] şi-a întemeiat Biserica drept 
sacrament al mântuirii şi i-a trimis pe apostoli în lumea întreagă, precum şi el fusese 
trimis de Tatăl[31], poruncindu-le: “Mergeţi şi învăţaţi toate neamurile, botezându-i în 
numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt, învăţându-i să păzească toate câte vi 
le-am poruncit” (Mt 28,19-20). “Mergeţi în lumea întreagă şi vestiţi evanghelia la toată 
făptura. Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui, iar cel care nu va crede se va 
osândi” (Mc 16,15). De aici decurge îndatorirea Bisericii de a răspândi credinţa şi 
mântuirea lui Cristos, atât în virtutea poruncii explicite pe care au moştenit-o de la 
apostoli episcopii ajutaţi de preoţi şi avându-l în frunte pe urmaşul lui Petru, păstorul 
suprem al Bisericii, cât şi prin puterea vieţii pe care Cristos o revarsă asupra 
mădularelor sale: din el “trupul întreg, bine alcătuit şi bine legat prin toate 
încheieturile care îl pun în mişcare, îşi săvârşeşte creşterea – după lucrarea împlinită 
pe măsura fiecărui mădular în parte – şi se zideşte întru iubire” (Ef 4,16). Misiunea 
Bisericii se îndeplineşte, aşadar, prin lucrarea prin care ea, supunându-se poruncii lui 
Cristos şi împinsă de harul şi iubirea Duhului lui Cristos, se face pe deplin şi 
realmente prezentă tuturor oamenilor şi tuturor popoarelor, pentru a-i aduce, prin 
exemplul vieţii sale şi prin propovăduire, prin sacramente şi prin celelalte mijloace de 
har, la credinţă, la libertate şi la pacea lui Cristos, astfel încât să le fie deschisă calea 
liberă şi sigură spre o participare deplină la misterul lui Cristos.  
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Deoarece această misiune continuă şi, în decursul istoriei, dezvoltă misiunea lui 
Cristos însuşi, care a fost trimis să aducă vestea cea bună săracilor, Biserica, sub 
influenţa Duhului lui Cristos, trebuie să meargă pe acelaşi drum pe care a mers 
Cristos însuşi şi anume drumul sărăciei, al ascultării, al slujirii şi al jertfirii de sine 
până la moarte, din care a ieşit învingător prin învierea sa. Căci astfel au umblat întru 
speranţă toţi apostolii, împlinind prin multe încercări şi suferinţe ceea ce lipseşte 
patimii lui Cristos pentru trupul lui care este Biserica[32], iar adesea şi sângele 
creştinilor a fost sămânţă[33].  

Activitatea misionară  

6. Această misiune, pe care episcopii, în frunte cu urmaşul lui Petru, trebuie să o 
îndeplinească cu rugăciunea şi colaborarea întregii Biserici, rămâne una şi aceeaşi, 
pretutindeni şi în orice împrejurare, deşi nu este exercitată în acelaşi fel datorită 
împrejurărilor. Aşadar, deosebirile care sunt de remarcat în această activitate a 
Bisericii nu se nasc din natura intimă a misiunii ei, ci din condiţiile în care aceasta se 
exercită.  

Aceste condiţii depind fie de Biserică, fie de popoarele, grupurile sau oamenii spre 
care se îndreaptă misiunea. Într-adevăr, Biserica, deşi cuprinde în sine totalitatea, 
plinătatea mijloacelor de mântuire, nu acţionează şi nu poate acţiona întotdeauna şi 
imediat cu toate mijloacele sale; ea cunoaşte în acţiunea sa începuturi şi trepte prin 
care se străduieşte să ducă la îndeplinire planul lui Dumnezeu; mai mult, uneori, 
după începuturi fericite, este silită să deplângă un regres, sau cel puţin să 
zăbovească într-o stare de neîmplinire şi insuficienţă. Cât despre oameni, grupuri şi 
popoare, ea nu ajunge la ei şi nu îi pătrunde decât treptat şi astfel îi înglobează în 
plinătatea catolică. La orice condiţie sau stare trebuie să corespundă acte şi mijloace 
adecvate.  

Iniţiativele speciale prin care vestitorii evangheliei, trimişi de Biserică, mergând în 
lumea întreagă, îndeplinesc îndatorirea de a propovădui evanghelia şi de a implanta 
Biserica la popoare sau grupuri care încă nu cred în Cristos se numesc în mod 
obişnuit “misiuni”: ele se realizează prin activitate misionară şi se desfăşoară de cele 
mai multe ori în teritorii anumite, recunoscute ca atare de Sfântul Scaun. Scopul 
propriu al acestei activităţi misionare este evanghelizarea şi implantarea Bisericii la 
popoare sau grupuri în care nu a fost încă înrădăcinată[34]. Aşadar, din sămânţa 
cuvântului lui Dumnezeu trebuie să crească pretutindeni în lume Biserici particulare, 
autohtone, bine întemeiate, înzestrate cu forţe proprii şi cu maturitate şi, dotate în 
mod corespunzător cu o ierarhie proprie unită cu poporul credincios şi cu mijloace, 
după specificul lor, necesare pentru a duce o viaţă pe deplin creştină, ele trebuie să 
contribuie la binele întregii Biserici.  

Mijlocul principal al acestei implantări este predicarea evangheliei lui Isus Cristos, 
pentru vestirea căreia Domnul i-a trimis pe ucenicii săi în lumea întreagă pentru ca 
oamenii, renăscuţi prin cuvântul lui Dumnezeu[35], să fie încorporaţi prin Botez 
Bisericii, care, fiind trupul Cuvântului întrupat, se hrăneşte şi trăieşte din cuvântul lui 
Dumnezeu şi din pâinea euharistică[36].  
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În această activitate misionară a Bisericii apar diferite condiţii, uneori amestecate: 
întâi ale începuturilor sau ale implantării, apoi ale tinereţii şi noutăţii. După terminarea 
acestor faze, însă, acţiunea misionară a Bisericii nu încetează, ci le revine Bisericilor 
particulare deja constituite misiunea de a o continua şi de a predica evanghelia celor 
rămaşi încă în afara Bisericii.  

În afară de aceasta, grupurile în mijlocul cărora se află Biserica se schimbă adeseori 
în mod radical din diferite cauze, apărând astfel condiţii total noi. Atunci Biserica 
trebuie să cântărească dacă aceste condiţii nu cer din nou activitatea ei misionară. 
Mai mult, împrejurările fac uneori să dispară pentru o vreme posibilitatea de a vesti 
mesajul evanghelic în mod direct şi imediat. În cazul acesta, misionarii pot şi trebuie 
să ofere cu răbdare, prudenţă şi, în acelaşi timp, cu mare încredere cel puţin mărturia 
carităţii şi a bunătăţii lui Cristos, pregătind astfel căile Domnului şi făcându-l, într-un 
fel, prezent.  

Este clar, aşadar, că activitatea misionară izvorăşte în mod intim din însăşi natura 
Bisericii, a cărei credinţă mântuitoare o propagă, a cărei unitate catolică o 
desăvârşeşte lărgind-o, pe a cărei apostolicitate se bazează, al cărei simţ de 
colegialitate ierarhică îl exercită, a cărei sfinţenie o mărturiseşte, o răspândeşte şi o 
dezvoltă. Activitatea misionară între neamuri se deosebeşte atât de activitatea 
pastorală exercitată faţă de credincioşi cât şi de iniţiativele pentru refacerea unităţii 
creştinilor. Totuşi acestea două sunt strâns legate de activitatea misionară a 
Bisericii[37]: într-adevăr, dezbinarea dintre creştini dăunează cauzei sacre a 
predicării evangheliei la toată făptura[38] şi multora le închide drumul către credinţă. 
Astfel, în virtutea caracterului necesar al misiunii, toţi cei botezaţi sunt chemaţi să se 
adune într-o singură turmă şi astfel să poată da mărturie unanimă în faţa neamurilor 
despre Cristos, Domnul lor. Dacă nu pot mărturisi încă pe deplin o singură credinţă, 
trebuie să fie însufleţiţi cel puţin de stimă şi iubire reciprocă.  

Motivele şi necesitatea activităţii misionare  

7. Motivul activităţii misionare decurge din voinţa lui Dumnezeu care “vrea ca toţi 
oamenii să se mântuiască şi să ajungă la cunoaşterea adevărului. Căci unul este 
Dumnezeu şi unul este şi mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni, omul Cristos Isus, 
care s-a dat pe sine ca răscumpărare pentru toţi” (1Tim 2,4-6); “şi în nimeni altul nu 
este mântuire” (Fap 4,12). Se cuvine, deci, ca toţi să se întoarcă la el, cunoscându-l 
prin propovăduirea Bisericii, şi să fie încorporaţi prin Botez lui şi Bisericii, care este 
trupul lui. Căci Cristos, “afirmând în mod explicit necesitatea credinţei şi a 
Botezului[39], a confirmat, în acelaşi timp, necesitatea Bisericii, în care oamenii intră, 
ca pe o poartă, prin Botez. Prin urmare, nu s-ar putea mântui aceia care, bine ştiind 
că Biserica catolică a fost întemeiată ca necesară de Dumnezeu prin Cristos Isus, nu 
ar voi să intre în ea sau să rămână în ea”[40]. Aşadar, chiar dacă Dumnezeu, pe căi 
de el cunoscute, îi poate aduce pe oamenii care nu cunosc, fără vina lor, evanghelia 
la credinţa fără de care este cu neputinţă să-i fim plăcuţi[41], este totuşi datoria 
imprescriptibilă a Bisericii[42] şi, în acelaşi timp, dreptul ei sacru de a vesti 
evanghelia şi, de aceea, activitatea misionară îşi păstrează neatinsă puterea şi 
necesitatea acum ca şi întotdeauna.  
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Prin ea, trupul mistic al lui Cristos îşi adună şi îşi orânduieşte neîncetat forţele în 
vederea propriei sale creşteri[43]. Pentru a desfăşura această activitate, membrii 
Bisericii sunt îndemnaţi de dragostea cu care îl iubesc pe Dumnezeu şi datorită 
căreia doresc să împartă cu toţi oamenii bunurile spirituale de acum şi din viaţa 
viitoare.  

În sfârşit, prin această activitate misionară Dumnezeu este glorificat pe deplin, în 
sensul că oamenii primesc în mod conştient şi plenar lucrarea mântuitoare pe care el 
a săvârşit-o în Cristos. Astfel, prin ea se realizează planul lui Dumnezeu căruia 
Cristos i s-a dedicat, în spirit de ascultare şi de iubire, spre slava Tatălui care l-a 
trimis[44]: constituirea întregului neam omenesc într-un unic popor al lui Dumnezeu, 
adunarea lui în unicul trup al lui Cristos, zidirea lui în unicul templu al Duhului Sfânt; 
favorizând unirea frăţească, toate acestea corespund dorinţei intime a tuturor 
oamenilor. În sfârşit, astfel se împlineşte cu adevărat planul Creatorului, care l-a 
făcut pe om după chipul şi asemănarea sa, când toţi cei care participă la natura 
umană, renăscuţi în Cristos prin Duhul Sfânt, privind într-un cuget gloria lui 
Dumnezeu, vor putea spune: “Tatăl nostru”[45].  

Activitatea misionară în viaţa şi istoria omenirii  

8. Activitatea misionară este, de asemenea, legată intim de natura umană şi de 
aspiraţiile ei. Într-adevăr, vestindu-l pe Cristos, Biserica le dezvăluie oamenilor, prin 
însuşi acest fapt, adevărul autentic despre condiţia şi chemarea lor integrală, 
deoarece Cristos este principiul şi modelul acestei umanităţi reînnoite, pătrunse de 
iubire frăţească, de sinceritate şi de spirit de pace la care aspiră toţi. Cristos şi 
Biserica ce dă mărturie despre el prin propovăduirea evangheliei depăşesc orice 
particularism de rasă şi naţionalitate şi, de aceea, nu pot fi socotiţi străini nicăieri şi 
faţă de nimeni[46]. Cristos însuşi este adevărul şi calea pe care propovăduirea 
evangheliei le dezvăluie tuturor, făcând să răsune pentru toţi cuvintele lui Cristos: 
“Faceţi pocăinţă şi credeţi în evanghelie” (Mc 1,15). Fiindcă acela care nu crede a şi 
fost judecat[47], cuvintele lui Cristos sunt, în acelaşi timp, cuvinte de judecată şi de 
har, de moarte şi de viaţă. Căci numai dând morţii ceea ce este vechi putem ajunge 
la înnoirea vieţii: acest lucru este valabil, în primul rând, despre persoane, dar şi 
despre diferitele bunuri ale acestei lumi, care sunt marcate, în acelaşi timp, de 
păcatul omului şi de binecuvântarea lui Dumnezeu: “Toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de 
gloria lui Dumnezeu” (Rom 3,23). De la sine şi prin puterile proprii nimeni nu este 
eliberat de păcat şi ridicat mai presus de sine, nimeni nu este dezlegat total de 
slăbiciunea sau de singurătatea sau de servitutea proprie[48], ci toţi au nevoie de 
Cristos, Modelul, Învăţătorul, Eliberatorul, Mântuitorul, Dătătorul de viaţă. Cu 
adevărat, în istoria chiar şi pământească a oamenilor, evanghelia a fost ferment de 
libertate şi de progres şi continuă să apară ca ferment de fraternitate, de unitate şi de 
pace. Nu fără motiv, aşadar, Cristos este cinstit de credincioşi ca “Aşteptatul 
neamurilor şi Mântuitorul lor”[49].  

Caracterul escatologic al activităţii misionare  

9. Prin urmare, timpul activităţii misionare se situează între prima şi a doua venire a 
Domnului, timp în care Biserica este adunată, ca o recoltă, din cele patru vânturi, în 
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împărăţia lui Dumnezeu[50]. Căci înainte de venirea Domnului trebuie ca vestea cea 
bună să fie propovăduită la toate neamurile[51].  

Activitatea misionară nu este nimic altceva şi nimic mai puţin decât manifestarea, 
adică epifania şi împlinirea planului lui Dumnezeu în lume şi în istoria ei, în care 
Dumnezeu, prin misiune, duce până la capăt, în mod vizibil, istoria mântuirii. Prin 
cuvântul propovăduirii şi prin celebrarea sacramentelor, al căror centru şi culme este 
sfânta Euharistie, ea îl face prezent pe Cristos, autorul mântuirii. Tot ce era har şi 
adevăr la neamuri printr-un fel de prezenţă tainică a lui Dumnezeu, activitatea 
misionară îl eliberează de contagiunea celui rău şi îl redă lui Cristos, autorul său, 
care nimiceşte împărăţia diavolului şi pune stavilă răutăţii de multe feluri a 
fărădelegilor. Prin urmare, tot binele ce se află semănat în inima şi în mintea 
oamenilor sau în diferite rituri şi culturi ale popoarelor nu numai că nu piere, ci este 
însănătoşit, înălţat şi dus la desăvârşire spre slava lui Dumnezeu, spre ruşinarea 
diavolului şi spre fericirea omului[52]. Astfel, activitatea misionară tinde spre 
plinătatea escatologică[53]: într-adevăr, datorită ei, până la măsura şi timpul pe care 
Tatăl şi le-a păstrat în puterea sa[54], poporul lui Dumnezeu se lărgeşte, după cum 
s-a spus în mod profetic: “Lărgeşte locul cortului tău şi acoperământul sălaşului tău 
întinde-l! Nu te zgârci!” (Is 54,2)[55]; prin ea sporeşte trupul mistic până la măsura 
vârstei plinătăţii lui Cristos[56], iar templul spiritual unde Dumnezeu este adorat în 
spirit şi adevăr[57] creşte şi se zideşte “pe temelia apostolilor şi a prorocilor, piatra 
din capul unghiului fiind însuşi Cristos Isus” (Ef 2,20).  

Capitolul II 

OPERA MISIONARĂ ÎN SINE 

10. Biserica, trimisă de Cristos pentru a manifesta şi a împărtăşi tuturor oamenilor şi 
neamurilor iubirea lui Dumnezeu, înţelege că mai are încă de îndeplinit o lucrare 
misionară uriaşă. Într-adevăr, două miliarde de oameni, şi numărul lor creşte din zi în 
zi, adunaţi în grupări mari şi bine conturate prin legături stabile de viaţă culturală, prin 
străvechi tradiţii religioase şi prin relaţii sociale trainice, încă nu au auzit sau abia 
dacă au auzit mesajul evangheliei; o parte din ei urmează una dintre marile religii, 
alţii rămân străini de însăşi cunoaşterea lui Dumnezeu, alţii îi neagă în mod expres 
existenţa, ba chiar uneori o atacă. Pentru a putea oferi tuturor misterul mântuirii şi 
viaţa adusă de Dumnezeu, Biserica trebuie să se insereze în toate aceste grupări din 
acelaşi impuls din care Cristos însuşi, prin întrupare, s-a legat de condiţiile sociale şi 
culturale concrete ale oamenilor printre care a trăit.  

Art. 1. MĂRTURIA CREŞTINĂ  

Mărturia vieţii şi dialogul  

11. E necesar ca Biserica să fie prezentă în aceste grupuri umane prin fiii săi care 
trăiesc în mijlocul lor sau sunt trimişi acolo. Căci toţi creştinii, oriunde trăiesc, sunt 
datori să manifeste, prin exemplul vieţii şi prin mărturia cuvântului, omul cel nou în 
care s-au îmbrăcat prin Botez şi puterea Duhului Sfânt de care au fost întăriţi prin 
Mir, astfel încât ceilalţi, văzând faptele lor cele bune, să-l preamărească pe Tatăl[58] 
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şi să perceapă mai deplin sensul autentic al vieţii omului şi legătura universală de 
comuniune dintre oameni.  

Pentru ca ei să poată da această mărturie lui Cristos în chip rodnic, trebuie să-şi 
creeze cu acei oameni legături de preţuire şi de dragoste, să se recunoască membri 
ai grupului în care trăiesc şi să participe la viaţa culturală şi socială prin diferitele 
relaţii şi treburi ale vieţii umane; să fie familiarizaţi cu tradiţiile lor naţionale şi 
religioase, să detecteze cu bucurie şi respect germenii Cuvântului ascunşi în ele; în 
acelaşi timp, să urmărească atent transformarea profundă ce are loc în popoare şi să 
acţioneze pentru ca oamenii epocii noastre, prea absorbiţi de ştiinţa şi de tehnologia 
lumii moderne, să nu se înstrăineze de realităţile divine, ci, dimpotrivă, să se 
deschidă la o dorinţă mai aprinsă după adevărul şi iubirea revelate de Dumnezeu. 
După cum însuşi Cristos a cercetat inima oamenilor şi i-a adus printr-un dialog cu 
adevărat omenesc la lumina divină, la fel ucenicii lui, adânc pătrunşi de Duhul lui 
Cristos, trebuie să-i cunoască pe oamenii printre care trăiesc şi să fie în relaţie cu ei, 
ca printr-un dialog sincer şi răbdător să afle ce bogăţii a dăruit Dumnezeu, în 
mărinimia sa, neamurilor; în acelaşi timp, ei trebuie să se străduiască să lumineze 
aceste bogăţii cu lumina evangheliei, să le elibereze şi să le readucă sub stăpânirea 
lui Dumnezeu Mântuitorul.  

Prezenţa iubirii  

12. Prezenţa creştinilor în grupurile umane trebuie să fie însufleţită de iubirea cu care 
ne-a iubit Dumnezeu, care vrea ca şi noi să ne iubim unii pe alţii cu aceeaşi 
iubire[59]. Dragostea creştină se extinde realmente la toţi oamenii, fără discriminare 
de rasă, de condiţie socială sau de religie; ea nu aşteaptă nici un câştig, nici o 
recunoştinţă. După cum Dumnezeu ne-a iubit cu o dragoste dezinteresată, tot astfel 
credincioşii trebuie să fie preocupaţi în iubirea lor de omul însuşi, iubindu-l cu 
aceeaşi dragoste cu care Dumnezeu l-a căutat pe om. După cum Cristos străbătea 
toate cetăţile şi satele vindecând orice boală şi orice neputinţă, ca semn că a sosit 
Împărăţia lui Dumnezeu[60], tot astfel şi Biserica se află, prin fiii săi, în legătură cu 
oamenii de orice condiţie, dar mai ales cu cei săraci şi suferinzi şi li se dedică din 
toată inima[61]. Ea participă la bucuriile şi durerile lor, le cunoaşte aspiraţiile şi 
tainele vieţii, suferă alături de ei în angoasa morţii. Celor care caută pacea, ea 
doreşte să le răspundă printr-un dialog frăţesc, aducându-le pacea şi lumina 
evangheliei.  

Creştinii trebuie, aşadar, să lucreze şi să colaboreze cu toţi ceilalţi pentru buna 
organizare a vieţii economice şi sociale. Cu o deosebită grijă să se consacre educării 
copiilor şi adolescenţilor prin şcoli de diferite tipuri, care trebuie considerate nu numai 
ca un mijloc privilegiat de a forma şi dezvolta tineretul creştin, ci şi un serviciu de 
mare valoare adus oamenilor, mai ales naţiunilor în curs de dezvoltare, pentru a 
ridica demnitatea umană şi a pregăti condiţii mai omeneşti. În plus, ei trebuie să ia 
parte la eforturile popoarelor care, luptând împotriva foametei, a ignoranţei şi a 
bolilor, se străduiesc să creeze condiţii mai bune de viaţă şi să întărească pacea în 
lume. În această activitate, credincioşii trebuie să fie dispuşi să colaboreze cu 
înţelepciune la iniţiativele promovate de instituţiile private sau publice, de guverne, de 
organismele internaţionale, de diferitele comunităţi creştine precum şi de religiile 
necreştine.  
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Biserica nu vrea în nici un fel să se amestece în cârmuirea cetăţii pământeşti. Ea nu 
revendică pentru sine nici o altă autoritate decât aceea de a sta, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, la dispoziţia oamenilor prin iubire şi slujire fidelă[62].  

Ucenicii lui Cristos, păstrându-se în legătură strânsă cu oamenii, în viaţă şi activitate, 
speră să le ofere o adevărată mărturie despre Cristos şi să lucreze la mântuirea lor, 
chiar şi acolo unde nu-l pot vesti pe deplin pe Cristos. Într-adevăr, ei nu caută 
progresul şi prosperitatea pur materiale ale oamenilor, ci promovează demnitatea şi 
unirea lor frăţească, arătându-le adevărurile religioase şi morale pe care Cristos le-a 
luminat cu lumina sa, şi astfel deschid tot mai deplin calea spre Dumnezeu. Astfel, 
oamenii sunt ajutaţi să ajungă la mântuire prin iubirea faţă de Dumnezeu şi de 
aproapele şi începe să strălucească misterul lui Cristos în care a apărut omul cel 
nou, creat după asemănarea lui Dumnezeu[63] şi în care se dezvăluie dragostea lui 
Dumnezeu.  

Art. 2. PROPOVĂDUIREA EVANGHELIEI ŞI ADUNAREA POPORULUI LUI 
DUMNEZEU  

Evanghelizarea şi convertirea  

13. Pretutindeni unde Dumnezeu deschide o poartă cuvântului pentru a vorbi despre 
misterul lui Cristos[64], tuturor oamenilor[65] trebuie să li se vestească[66] cu 
îndrăzneală şi stăruinţă[67] Dumnezeul cel viu şi acela pe care l-a trimis spre 
mântuirea tuturor, Isus Cristos[68], pentru ca necreştinii, Duhul Sfânt deschizându-le 
inima[69], să creadă şi să se întoarcă liber la Domnul şi să se ataşeze sincer de el, 
care, fiind “Calea, Adevărul şi Viaţa” (In 14,6), le împlineşte toate aşteptările 
spirituale, ba chiar le depăşeşte infinit.  

Desigur, această convertire trebuie înţeleasă ca iniţială, dar suficientă ca omul să-şi 
dea seama că, smuls din păcat, este introdus în misterul iubirii lui Dumnezeu, care îl 
cheamă la o relaţie personală cu el în Cristos. Într-adevăr, sub acţiunea harului lui 
Dumnezeu, noul convertit porneşte pe un drum spiritual pe care, împărtăşindu-se 
deja prin credinţă din misterul morţii şi învierii, trece de la omul cel vechi la omul cel 
nou, desăvârşit în Cristos[70]. Această trecere, care atrage după sine o schimbare 
progresivă a mentalităţii şi a comportării, trebuie să se manifeste, cu consecinţele ei 
sociale, şi să se dezvolte treptat în cursul catehumenatului. Şi pentru că Dumnezeu, 
în care el crede, este semn ce stârneşte împotrivire[71], omul convertit 
experimentează adesea rupturi şi despărţiri, dar şi bucurii pe care Dumnezeu nu le 
dă cu măsură[72].  

Biserica interzice cu severitate ca cineva să fie constrâns sau influenţat sau atras 
prin mijloace incorecte să îmbrăţişeze credinţa, după cum ea revendică ferm dreptul 
oricui de a nu fi îndepărtat de la credinţă prin vreun mijloc de presiune[73].  

După un obicei străvechi al Bisericii, motivele convertirii trebuie examinate şi, la 
nevoie, purificate.  
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Catecumenatul şi iniţierea creştină  

14. Cei care au primit de la Dumnezeu, prin Biserică, credinţa în Cristos[74] să fie 
admişi la catecumenat în cadrul unor ceremonii liturgice. Acesta nu este o simplă 
expunere de dogme şi de precepte, ci o educare şi o ucenicie la viaţa creştină 
integrală, având o durată corespunzătoare, în care ucenicii se ataşează de Cristos, 
Învăţătorul lor. Aşadar, catecumenii să fie iniţiaţi cum se cuvine în misterul mântuirii, 
în trăirea evangheliei şi, prin rituri sacre celebrate în mod succesiv[75], să fie 
introduşi în viaţa de credinţă, în liturgia şi în dragostea poporului lui Dumnezeu.  

Apoi, eliberaţi de puterea întunericului prin tainele iniţierii creştine[76], morţi, 
înmormântaţi şi înviaţi împreună cu Cristos[77], ei primesc Duhul înfierii[78] şi 
celebrează împreună cu tot poporul lui Dumnezeu memorialul morţii şi învierii 
Domnului.  

E de dorit ca liturgia din timpul Postului Mare şi din timpul pascal să fie reînnoită în 
aşa fel încât să pregătească sufletele catecumenilor pentru celebrarea misterului 
pascal, în timpul căreia ei sunt renăscuţi în Cristos prin Botez.  

Această iniţiere creştină din timpul catecumenatului trebuie realizată nu numai de 
cateheţi sau preoţi, ci şi de întreaga comunitate a credincioşilor, mai ales de naşi, 
astfel încât catecumenii să simtă încă de la început că aparţin poporului lui 
Dumnezeu. Şi fiindcă viaţa Bisericii este apostolică, catecumenii să înveţe, de 
asemenea, să colaboreze activ prin mărturia vieţii şi prin profesiunea de credinţă la 
evanghelizare şi la zidirea Bisericii.  

În sfârşit, statutul juridic al catecumenilor va trebui definit clar în noul Cod: ei sunt 
deja uniţi cu Biserica[79], aparţin deja familiei lui Cristos[80] şi adesea trăiesc deja o 
viaţă de credinţă, de speranţă şi de iubire.  

Art. 3. FORMAREA COMUNITĂŢII CREŞTINE  

Formarea comunităţii  

15. Duhul Sfânt cheamă pe toţi oamenii la Cristos prin sămânţa cuvântului şi 
propovăduirea evangheliei şi trezeşte în inimi supunerea credinţei; iar când pe cei 
care cred în Cristos îi face să se nască la o viaţă nouă în apa Botezului, îi adună în 
unicul popor al lui Dumnezeu, care este “neam ales, preoţie împărătească, neam 
sfânt, popor dobândit de el” (1Pt 2,9)[81].  

Prin urmare, misionarii, colaboratori ai lui Dumnezeu[82], trebuie să dea viaţă unor 
adunări de credincioşi care, trăind în chip vrednic de chemarea pe care au primit-
o[83], să fie capabile de a-şi exercita funcţiile încredinţate lor de Dumnezeu: 
preoţească, profetică şi regească. În acest fel, comunitatea creştină devine semnul 
prezenţei lui Dumnezeu în lume: căci prin jertfa euharistică trece neîncetat la Tatăl 
împreună cu Cristos[84]; hrănită stăruitor cu cuvântul lui Dumnezeu[85], ea dă 
mărturie pentru Cristos[86]; în sfârşit, umblă în iubire şi este înflăcărată de spirit 
apostolic[87].  
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Comunitatea creştină trebuie formată încă de la început în aşa fel încât să fie în 
stare, pe cât posibil, să-şi acopere singură necesităţile.  

Această comunitate de credincioşi, înzestrată cu tezaurul cultural al neamului său, 
trebuie să fie profund înrădăcinată în popor: în ea trebuie să se dezvolte familii 
pătrunse de spirit evanghelic[88] şi să fie susţinute de şcoli corespunzătoare; în ea 
trebuie să se organizeze asociaţii şi grupări prin intermediul cărora apostolatul laicilor 
să poată pătrunde întreaga societate de spiritul evangheliei. Să strălucească, în 
sfârşit, iubirea dintre catolicii de rituri diferite[89].  

Printre neofiţi trebuie cultivat şi spiritul ecumenic: aceştia trebuie să-i recunoască 
realmente pe toţi cei care cred în Cristos drept ucenici ai lui, renăscuţi prin Botez şi 
părtaşi la nenumărate bunuri ale poporului lui Dumnezeu. Pe cât o îngăduie 
împrejurările religioase, acţiunea ecumenică trebuie astfel promovată încât, 
eliminând orice formă de indiferentism, de confuzionism şi de emulaţie nesănătoasă, 
catolicii să colaboreze frăţeşte cu fraţii despărţiţi, conform normelor decretului despre 
ecumenism, pe cât posibil printr-o profesiune de credinţă comună în Dumnezeu şi în 
Isus Cristos înaintea neamurilor şi prin colaborare atât în domeniul social şi tehnic, 
cât şi cultural şi religios. Să colaboreze mai ales de dragul lui Cristos, Domnul lor 
comun: numele lui să-i unească! Această colaborare trebuie stabilită nu numai între 
persoane particulare, ci şi, după aprecierea ordinariului locului, între Biserici sau 
comunităţi bisericeşti şi între activităţile lor.  

Creştinii, adunaţi în Biserică din toate neamurile, “nu se deosebesc de ceilalţi oameni 
nici prin conducere, nici prin limbă, nici prin instituţii politice”[90] şi, de aceea, trebuie 
să trăiască pentru Dumnezeu şi pentru Cristos, urmând obiceiurile oneste ale 
poporului lor; ca buni cetăţeni, ei trebuie să cultive o dragoste de patrie adevărată şi 
eficientă, evitând totuşi orice dispreţ faţă de alte rase şi orice naţionalism exacerbat 
şi promovând o iubire care îi îmbrăţişează pe toţi oamenii.  

Pentru a realiza toate acestea au cea mai mare importanţă şi sunt vrednici de o 
deosebită atenţie laicii, adică creştinii care, încorporaţi prin Botez în Cristos, trăiesc 
în lume. Este datoria proprie lor ca, pătrunşi de Duhul lui Cristos, să însufleţească din 
interior, ca un ferment, realităţile vremelnice şi să le orânduiască astfel încât ele să 
fie mereu conforme lui Cristos[91].  

Nu este suficient totuşi ca poporul creştin să fie prezent şi constituit într-o ţară, nici 
nu este suficient să exercite apostolatul exemplului; el este constituit şi este prezent 
pentru a-l vesti pe Cristos prin cuvânt şi faptă concetăţenilor necreştini şi pentru a-i 
ajuta să-l primească deplin pe Cristos.  

Pentru implantarea Bisericii şi pentru creşterea comunităţii creştine sunt necesare 
diferite slujiri care, trezite de chemarea divină în însăşi comunitatea credincioşilor, 
trebuie favorizate şi cultivate de toţi cu grijă: între acestea se numără funcţia de 
preot, de diacon, de catehet şi Acţiunea Catolică. De asemenea, călugării şi 
călugăriţele împlinesc o îndatorire indispensabilă, fie prin rugăciune, fie prin 
activitatea exterioară, pentru a înrădăcina şi a întări în suflete împărăţia lui Cristos şi 
pentru a o extinde.  
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Constituirea clerului local  

16. Cu mare bucurie Biserica mulţumeşte pentru nepreţuitul dar al chemării preoţeşti 
pe care Dumnezeu l-a făcut atâtor tineri în mijlocul neamurilor de curând convertite la 
Cristos. Într-adevăr, Biserica are rădăcini mai adânci într-un grup de oameni când 
diferitele comunităţi de credincioşi îşi au, dintre ei înşişi, slujitori ai mântuirii – 
episcopi, preoţi şi diaconi – aflaţi în slujba fraţilor lor, noile Biserici dobândind astfel, 
treptat, structură diecezană cu cler propriu.  

Cele hotărâte de Conciliu în privinţa chemării şi formării preoţeşti să fie respectate cu 
sfinţenie încă de la începutul implantării Bisericii, şi, de asemenea, în Bisericile noi. 
Trebuie acordată cea mai mare importanţă celor spuse despre formarea spirituală ce 
trebuie strâns legată de cea doctrinală şi pastorală, despre trăirea după evanghelie 
fără a ţine seama de interesul propriu sau familial, despre aprofundarea 
simţământului intim al misterului Bisericii. Ei vor învăţa, astfel, în chip minunat să se 
dedice în întregime slujirii trupului lui Cristos şi lucrării evangheliei, să se ataşeze de 
episcop ca fideli colaboratori şi să lucreze în comun cu confraţii lor[92].  

Pentru a realiza acest scop general, întreaga formaţie a seminariştilor trebuie 
organizată în lumina misterului mântuirii aşa cum e prezentat în Scriptură; ei trebuie 
să descopere şi să trăiască acest mister al lui Cristos şi al mântuirii oamenilor, 
prezent în liturgie[93].  

Aceste exigenţe comune ale formaţiei preoţeşti, chiar şi pastorale şi practice, indicate 
de Conciliu[94] trebuie îmbinate cu preocuparea de a ieşi în întâmpinarea modului de 
a gândi şi de a acţiona al propriului popor. Aşadar, minţile seminariştilor să capete 
deschidere şi pătrundere pentru a putea înţelege bine şi aprecia cultura poporului lor; 
în disciplinele filozofice şi teologice să descopere relaţia între tradiţiile şi religiile 
naţionale, pe de o parte, şi religia creştină, pe de altă parte[95]. De asemenea, 
formaţia preoţească trebuie să ţină seama de necesităţile pastorale ale regiunii: 
seminariştii să înveţe istoricul, scopul şi metoda acţiunii misionare a Bisericii precum 
şi condiţiile particulare sociale, economice şi culturale ale poporului propriu. Să fie 
educaţi în spiritul ecumenismului şi bine pregătiţi pentru dialogul frăţesc cu 
necreştinii[96]. Toate acestea cer ca studiile pentru preoţie să se desfăşoare, pe cât 
posibil, în cel mai strâns contact cu poporul propriu şi în cadrul lui de viaţă[97]. În 
sfârşit, să existe grija pentru formarea lor la o administraţie bisericească ordonată, 
chiar din punct de vedere economic.  

Pe lângă aceasta, să fie aleşi preoţi capabili care, după o oarecare practică 
pastorală, să-şi desăvârşească studiile superioare în universităţi, chiar şi în 
străinătate, mai ales la Roma şi în alte institute ştiinţifice, astfel încât noile Biserici să 
beneficieze de preoţi din clerul local înzestraţi cu ştiinţa şi cu experienţa 
corespunzătoare pentru îndeplinirea celor mai exigente îndatoriri bisericeşti.  

Acolo unde conferinţele episcopale consideră oportun, să se restabilească ordinul 
diaconatului ca stare permanentă de viaţă, după normele constituţiei De Ecclesia[98]. 
Într-adevăr, e bine ca aceia care împlinesc o slujire realmente diaconală, fie 
predicând, în calitate de cateheţi, cuvântul lui Dumnezeu, fie conducând, în numele 
parohului şi al episcopului, comunităţi creştine izolate, fie exercitând caritatea în 
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opere sociale sau caritative, să fie întăriţi prin impunerea mâinilor transmisă de la 
apostoli şi să fie mai strâns ataşaţi de altar pentru a-şi putea desfăşura slujirea cu 
mai mult rod prin harul sacramental al diaconatului.  

Formarea cateheţilor  

17. Este, de asemenea, vrednică de laudă prezenţa, cu merite atât de mari în 
misiunile printre păgâni, a cateheţilor, bărbaţi şi femei, care, însufleţiţi de spirit 
apostolic, prin eforturile lor deosebite aduc un ajutor de seamă şi de neînlocuit pentru 
răspândirea credinţei şi a Bisericii.  

În zilele noastre, în care clerul este insuficient pentru evanghelizarea atâtor mulţimi şi 
pentru exercitarea slujirii pastorale, sarcina cateheţilor este de cea mai mare 
importanţă. De aceea, formaţia lor trebuie să fie astfel împlinită şi adaptată 
progresului cultural încât să-şi poată realiza cât mai bine, în calitate de colaboratori 
eficienţi ai preoţilor, îndatorirea care devine tot mai complexă, apărând noi sarcini tot 
mai ample.  

Trebuie, aşadar, să se înmulţească şcolile diecezane şi regionale în care viitorii 
cateheţi să înveţe atent doctrina catolică, mai ales în domeniul biblic şi liturgic, 
precum şi metoda catehetică şi practica pastorală, şi să se formeze, prin exercitarea 
necontenită a pietăţii şi a sfinţeniei vieţii, la o comportare creştină[99]. Pe lângă 
aceasta, să se organizeze sesiuni sau cursuri în care cateheţii să se recicleze, la 
intervale determinate, în disciplinele şi tehnicile utile funcţiei lor, şi să li se alimenteze 
şi întărească viaţa spirituală. De asemenea, acelora care se dedică în întregime 
acestei opere să li se asigure un nivel de viaţă demn printr-o justă remunerare şi să 
beneficieze de asigurările sociale[100].  

E de dorit ca la formarea şi întreţinerea cateheţilor să contribuie în mod 
corespunzător, prin ajutoare speciale, Sfânta Congregaţie pentru Răspândirea 
Credinţei. Dacă se va considera, la un moment dat, necesar şi indicat, să se 
întemeieze o Operă pentru cateheţi.  

În afară de aceasta, Bisericile trebuie să aprecieze cu recunoştinţă generoasa 
activitate a cateheţilor auxiliari, al căror ajutor le este indispensabil. Ei conduc 
rugăciunea în comunităţile lor şi predau învăţătura creştină. Trebuie să existe o 
preocupare corespunzătoare pentru formarea lor doctrinală şi spirituală. E de dorit şi 
ca, acolo unde se va crede de cuviinţă, să li se confere public cateheţilor formaţi 
corespunzător misiunea canonică în cadrul unei acţiuni liturgice, pentru ca, în slujirea 
credinţei, să aibă mai mare autoritate în faţa poporului.  

Promovarea vieţii călugăreşti  

18. Încă din perioada implantării Bisericii trebuie încurajată stăruitor viaţa 
călugărească, deoarece ea nu numai că aduce un sprijin preţios şi absolut necesar 
activităţii misionare, dar, printr-o consacrare mai intimă lui Dumnezeu făcută în 
Biserică, manifestă şi exprimă limpede natura intimă a chemării creştine[101].  
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Institutele călugăreşti care colaborează la implantarea Bisericii, fiind adânc 
impregnate de bogăţiile mistice care constituie gloria tradiţiei călugăreşti a Bisericii, 
trebuie să se străduiască să le exprime şi să le transmită în mod adecvat spiritului şi 
caracterului fiecărui popor. Ele trebuie să cerceteze cu atenţie în ce fel pot fi asumate 
în viaţa călugărească creştină tradiţiile ascetice şi contemplative ai căror germeni au 
fost semănaţi uneori de Dumnezeu în civilizaţiile antice încă înainte de 
propovăduirea evangheliei.  

În Bisericile tinere trebuie cultivate diverse forme de viaţă călugărească, pentru a 
exprima diferitele aspecte ale misiunii lui Cristos şi ale vieţii Bisericii; ele trebuie să se 
dedice diverselor opere pastorale şi să-şi pregătească membrii în mod corespunzător 
pentru a le realiza. Totuşi episcopii, în Conferinţa lor, să aibă grijă să nu se 
înmulţească, în dauna vieţii călugăreşti şi a apostolatului, congregaţii care au acelaşi 
scop apostolic.  

Merită să fie menţionate în mod special diferitele iniţiative pentru a înrădăcina viaţa 
contemplativă: unele Institute, păstrând elemente esenţiale ale instituţiei monastice, 
caută să implanteze tradiţia bogată a ordinului propriu; altele se întorc la formele mai 
simple ale monahismului antic; toate însă trebuie să urmărească o adaptare 
autentică la condiţiile locale. Pentru că viaţa contemplativă ţine de plinătatea 
prezenţei Bisericii, ea trebuie instaurată pretutindeni în Bisericile tinere.  

Capitolul III 

BISERICILE PARTICULARE 

Progresul Bisericilor tinere  

19. Implantarea Bisericii într-o anumită comunitate de oameni se poate considera, 
într-un fel, realizată când comunitatea credincioşilor, înrădăcinată deja în viaţa 
socială şi modelată, în oarecare măsură, după cultura locală, se bucură de o anumită 
stabilitate şi soliditate. Aceasta înseamnă că dispune de un număr mare, chiar dacă 
insuficient, de preoţi, călugări şi laici indigeni şi este înzestrată cu serviciile şi 
instituţiile necesare pentru a conduce şi a dezvolta viaţa poporului lui Dumnezeu sub 
conducerea unui episcop propriu.  

În aceste Biserici tinere, viaţa poporului lui Dumnezeu trebuie să se maturizeze în 
toate domeniile trăirii creştine după normele acestui conciliu: grupurile de credincioşi 
devin, în mod tot mai conştient, comunităţi vii de credinţă, de liturgie şi de caritate; 
laicii, prin activitatea lor civică şi apostolică, se străduiesc să instaureze în cetatea 
pământească o ordine a dreptăţii şi a carităţii; mijloacele de comunicare socială sunt 
folosite în mod oportun şi înţelept; familiile, printr-o viaţă cu adevărat creştină, devin 
pepiniere de apostolat laic precum şi de chemări la preoţie şi călugărie. În sfârşit, 
credinţa este transmisă printr-o cateheză corespunzătoare, este celebrată într-o 
liturgie armonizată cu firea poporului respectiv şi, printr-o legislaţie canonică 
adecvată, ea pătrunde în instituţiile valabile şi în obiceiurile locale.  

Episcopii, împreună cu preoţii lor, din ce în ce mai pătrunşi de simţul lui Cristos şi al 
Bisericii, trebuie să simtă şi să trăiască împreună cu Biserica universală. Strânsă 
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trebuie să rămână comuniunea tinerelor Biserici cu Biserica întreagă: ele să 
armonizeze elementele tradiţiei acesteia cu propria cultură, pentru a spori, printr-o 
împărtăşire reciprocă, viaţa trupului mistic[102]. Trebuie, aşadar, cultivate elementele 
teologice, psihologice şi umane care pot contribui la dezvoltarea acestui simţ de 
comuniune cu Biserica universală.  

Aceste Biserici, situate foarte adesea în zonele mai sărace ale globului, de obicei 
suferă încă de o lipsă foarte gravă de preoţi şi de mijloace materiale. De aceea, au 
absolută nevoie ca acţiunea misionară a întregii Biserici să le furnizeze în continuare 
acele ajutoare care folosesc înainte de toate la dezvoltarea şi la maturizarea vieţii 
creştine a Bisericii locale. Acţiunea misionară trebuie să sprijine şi Bisericile care, 
deşi întemeiate de mult timp, se află într-o stare de regres sau de slăbiciune.  

Însă aceste Biserici trebuie totuşi să iniţieze şi ele un program pastoral comun şi 
acţiuni corespunzătoare pentru creşterea numărului vocaţiilor destinate clerului 
diecezan şi institutelor călugăreşti, pentru discernerea lor cu mai multă certitudine şi 
pentru cultivarea lor mai eficientă[103], astfel încât Bisericile respective să-şi poată 
asigura ele însele cele necesare şi să poată veni în ajutor şi altora.  

Activitatea misionară a Bisericilor particulare  

20. Deoarece e datoare să reprezinte în mod cât mai perfect Biserica universală, 
Biserica particulară să fie pe deplin conştientă că este trimisă şi la aceia care trăiesc 
pe acelaşi teritoriu cu ea şi nu cred încă în Cristos. Prin mărturia vieţii fiecărui 
credincios şi a comunităţii întregi, să fie pentru aceştia semn care îl arată pe Cristos.  

Pe lângă aceasta, este necesară şi slujirea cuvântului, pentru ca evanghelia să 
ajungă la toţi. În primul rând, episcopul trebuie să fie un crainic al credinţei, care să-i 
aducă lui Cristos noi ucenici[104]. Pentru a-şi îndeplini cum se cuvine această nobilă 
îndatorire, el trebuie să cunoască în profunzime situaţia turmei sale, precum şi 
părerile intime ale concetăţenilor lui despre Dumnezeu, ţinând seama cu grijă de 
schimbările aduse de urbanizare, de mişcările de populaţie şi de indiferentismul 
religios.  

În Bisericile tinere, preoţii locali trebuie să întreprindă cu zel opera evanghelizării, 
organizând o acţiune comună cu misionarii străini, cu care formează o singură 
preoţime adunată sub autoritatea episcopului, nu numai pentru a-i păstori pe 
credincioşi şi a celebra cultul divin, dar şi pentru a propovădui evanghelia celor din 
afară. Ei trebuie să fie gata şi, la nevoie, să se pună din proprie iniţiativă la dispoziţia 
episcopului pentru a întreprinde activitatea misionară în zonele mai îndepărtate şi 
mai părăsite ale diecezei proprii sau în alte dieceze.  

De acelaşi zel să fie însufleţiţi călugării şi călugăriţele, precum şi laicii, faţă de 
concetăţenii lor, mai ales faţă de aceia mai săraci.  

Conferinţele episcopale trebuie să aibă grijă ca, în mod periodic, să se organizeze 
cursuri de reciclare biblică, teologică, spirituală şi pastorală pentru ca, în faţa 
diversităţii şi modificărilor de situaţii, clerul să dobândească o cunoaştere mai deplină 
a ştiinţei teologice şi a metodelor pastorale.  
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În celelalte privinţe, să se păstreze cu sfinţenie cele hotărâte de acest conciliu mai 
ales în decretul despre slujirea şi viaţa preoţească.  

Pentru ca lucrarea misionară a unei Biserici particulare să se poată realiza, este 
nevoie de slujitori capabili ce trebuie pregătiţi la timp în funcţie de situaţia fiecărei 
Biserici. Iar pentru că oamenii tind tot mai mult să se asocieze, e cât se poate de 
potrivit să se stabilească o linie comună de acţiune a conferinţelor episcopale în 
privinţa dialogului ce trebuie iniţiat cu diversele asociaţii. Dacă în unele regiuni există 
grupuri de oameni care nu îmbrăţişează credinţa catolică numai pentru că nu se pot 
adapta la forma particulară pe care o îmbracă Biserica acolo, este de dorit să se ia 
măsuri speciale[105] pentru rezolvarea unei astfel de situaţii, până când toţi creştinii 
vor putea fi adunaţi într-o singură comunitate. Dacă Scaunul Apostolic are la 
dispoziţie misionari pregătiţi, episcopii să-i cheme sau să-i primească bucuros în 
dieceza lor şi să le sprijine în mod eficient iniţiativele.  

Pentru ca acest zel misionar să înflorească la locuitorii ţării respective, e foarte bine 
ca Bisericile tinere să participe efectiv, cât de curând, la misiunea universală a 
Bisericii, trimiţând şi ele misionari care să vestească evanghelia pretutindeni, chiar 
dacă ele însele suferă de lipsă de preoţi. Comuniunea cu Biserica universală va 
deveni, într-un fel, deplină atunci când şi ele vor lua parte activ la acţiunea misionară 
îndreptată spre alte neamuri.  

Promovarea apostolatului laicilor  

21. Biserica nu este cu adevărat constituită, nu trăieşte pe deplin şi nu este un semn 
desăvârşit printre oameni dacă nu există şi un laicat autentic care să colaboreze cu 
ierarhia. Într-adevăr, evanghelia nu poate pătrunde în profunzime mentalitatea, viaţa, 
munca unui popor fără o prezenţă activă a laicilor. Prin urmare, încă de la 
întemeierea unei Biserici trebuie să se dea cea mai mare atenţie formării unui laicat 
creştin matur.  

Într-adevăr, laicii credincioşi aparţin pe deplin atât poporului lui Dumnezeu cât şi 
societăţii civile: aparţin poporului în care s-au născut, la ale cărui tezaure culturale au 
început să participe prin educaţie, de a cărui viaţă sunt legaţi prin multiple relaţii 
sociale, la al cărui progres colaborează prin eforturile proprii depuse în profesia lor, 
ale cărui probleme şi le însuşesc şi caută să le rezolve; ei aparţin şi lui Cristos 
deoarece au fost renăscuţi în Biserică prin credinţă şi prin Botez pentru ca, în 
înnoirea vieţii şi a muncii lor, să fie ai lui Cristos[106] aşa încât toate să-i fie supuse 
lui Dumnezeu în Cristos şi, în sfârşit, Dumnezeu să fie totul în toate[107].  

Principala lor îndatorire, fie ei bărbaţi sau femei, este mărturisirea lui Cristos, pe care 
trebuie să o realizeze prin viaţă şi prin cuvânt, în familie, în grupul lor social şi în 
mediul lor profesional. Trebuie, aşadar, să apară în ei omul nou creat după chipul lui 
Dumnezeu în dreptatea şi sfinţenia adevărului[108]. Ei trebuie să exprime această 
viaţă nouă în sfera societăţii şi culturii propriei ţări, după tradiţiile naţionale. Să 
cunoască această cultură, să o purifice, să o păstreze, să o dezvolte pe măsura 
condiţiilor contemporane şi, în sfârşit, să o desăvârşească în Cristos, aşa încât 
credinţa în Cristos şi viaţa Bisericii să nu mai fie străine de societatea în care trăiesc, 
ci să înceapă să o pătrundă şi să o transforme. Să fie legaţi de concetăţenii lor printr-
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o caritate sinceră, ca să apară în purtarea lor noua legătură de unitate şi solidaritate 
universală izvorâtă din misterul lui Cristos. Să răspândească, de asemenea, credinţa 
în Cristos între aceia de care sunt legaţi prin viaţă şi profesie. Această obligaţie este 
cu atât mai presantă cu cât nenumăraţi oameni nu pot auzi evanghelia şi nu îl pot 
cunoaşte pe Cristos decât prin credincioşii laici care le sunt aproape. Mai mult, acolo 
unde se poate, laicii să fie gata ca, în colaborare mai directă cu ierarhia, să 
îndeplinească o misiune deosebită pentru vestirea evangheliei şi împărtăşirea 
învăţăturii creştine, spre a spori vigoarea Bisericii născânde.  

Slujitorii Bisericii să aprecieze cum se cuvine apostolatul laicilor. Să-i formeze pe laici 
pentru ca, în calitatea lor de mădulare ale lui Cristos, să devină conştienţi de 
răspunderea pe care o au faţă de toţi oamenii; să-i instruiască aprofundat în misterul 
lui Cristos, să-i iniţieze în diferitele metode practice şi să le fie alături în dificultăţi, 
conform Constituţiei Despre Biserică şi Decretului Despre apostolatul laicilor.  

Păstorii şi laicii păstrându-şi îndatoririle şi responsabilităţile proprii, întreaga Biserică 
tânără să dea despre Cristos o unică mărturie vie şi puternică, pentru a deveni semn 
luminos al mântuirii care ne vine în Cristos.  

Diversitate în unitate  

22. Sămânţa cuvântului lui Dumnezeu încolţind în pământ bun, udată de roua divină, 
absoarbe seva, o transformă şi o asimilează pentru a aduce în cele din urmă rod 
bogat. Desigur, la fel ca în economia întrupării, Bisericile tinere, înrădăcinate în 
Cristos şi zidite pe temelia apostolilor, preiau, în cadrul unui schimb minunat, toate 
bogăţiile neamurilor ce i-au fost date ca moştenire lui Cristos[109]. Ele împrumută din 
obiceiurile şi tradiţiile, din înţelepciunea şi cultura, din artele şi ştiinţele popoarelor lor 
tot ceea ce poate contribui la preamărirea gloriei Creatorului, la reliefarea harului 
Mântuitorului şi la buna orientare a vieţii creştine[110].  

Pentru a ajunge la acest rezultat, e necesar ca, în fiecare arie socio-culturală, să fie 
stimulată cercetarea teologică prin care, în lumina tradiţiei Bisericii universale, să fie 
reexaminate faptele şi cuvintele revelate de Dumnezeu consemnate în Sfânta 
Scriptură şi explicate de părinţii şi de magisteriul Bisericii. Se va înţelege, astfel, mai 
limpede pe ce căi credinţa, ţinând seama de filozofia şi înţelepciunea popoarelor, 
poate să iasă în întâmpinarea raţiunii şi în ce fel obiceiurile, concepţia de viaţă şi 
ordinea socială se pot armoniza cu etica indicată de revelaţia divină. De aici se vor 
deschide căi spre o adaptare mai profundă în toată sfera vieţii creştine. Dacă se 
procedează astfel se va exclude orice formă de sincretism şi fals particularism, viaţa 
creştină va fi în concordanţă cu spiritul şi caracterul fiecărei culturi[111], iar tradiţiile 
particulare împreună cu înzestrarea specifică a fiecărei comunităţi naţionale, 
luminate de lumina evangheliei, vor fi asumate în unitatea catolică. În sfârşit, noile 
Biserici particulare, împodobite cu tradiţiile lor, îşi vor avea locul propriu în 
comuniunea bisericească, rămânând neatins primatul catedrei lui Petru, care se află 
în fruntea întregii adunări a iubirii[112].  

Aşadar, e de dorit, ba chiar se cuvine ca, în limitele fiecărei arii socio-culturale, 
conferinţele episcopale să se întâlnească pentru a putea realiza în deplină armonie şi 
în urma unor dezbateri comune acest scop al adaptării.  
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Capitolul IV 

MISIONARII 

Vocaţia misionară  

23. Deşi îndatorirea de a răspândi credinţa îi revine oricărui ucenic al lui Cristos[113], 
Domnul cheamă mereu din numărul ucenicilor pe cei pe care îi vrea ca să fie cu el şi 
să-i trimită să propovăduiască neamurilor[114]. De aceea, prin Duhul Sfânt care 
împarte carismele după cum voieşte spre folos[115], el insuflă în inimile unora 
vocaţia misionară şi în acelaşi timp face să apară în Biserică institute[116] care îşi 
asumă ca proprie misiunea evanghelizării care aparţine întregii Biserici.  

Într-adevăr, sunt marcaţi cu o chemare deosebită aceia care, având înclinaţie 
naturală şi fiind potriviţi ca aptitudini şi fire, sunt gata să-şi asume activitatea 
misionară[117], fie ei autohtoni, fie străini: preoţi, călugări, laici. Trimişi de autoritatea 
legitimă, ei merg din credinţă şi ascultare la aceia care sunt departe de Cristos, puşi 
deoparte pentru lucrarea la care au fost aleşi[118] ca slujitori ai evangheliei “pentru 
ca darul păgânilor să fie bine primit şi sfinţit în Duhul Sfânt” (Rom 15,16).  

Spiritualitatea misionară  

24. Lui Dumnezeu, care îl cheamă, omul trebuie să-i răspundă în aşa fel încât, 
necerând sfat de la trup şi sânge[119], să se dedice în întregime lucrării evangheliei. 
Dar el nu poate da acest răspuns fără inspiraţia şi puterea Duhului Sfânt. Într-adevăr, 
cel trimis intră în viaţa şi în misiunea aceluia care “s-a nimicit pe sine luând fire de 
rob” (Fil 2,7). De aceea, trebuie să fie gata să rămână fidel pentru întreaga viaţă 
chemării sale, să renunţe la sine şi la tot ce considera până atunci că este al său şi 
să se facă tuturor toate[120].  

Vestind evanghelia la neamuri, să facă cunoscut cu încredere, misterul lui Cristos, al 
cărui crainic este, astfel încât, întru el, să aibă îndrăzneala să vorbească aşa cum se 
cuvine să o facă[121], fără a se ruşina de scandalul crucii. Mergând pe urmele 
Învăţătorului său blând şi smerit cu inima, să arate că jugul lui e dulce şi povara lui 
uşoară[122].  

Printr-o viaţă cu adevărat evanghelică[123], întru multă răbdare, cu statornicie, cu 
blândeţe, cu dragoste nefăţarnică[124], să dea mărturie Domnului său, dacă e 
nevoie, şi până la vărsarea sângelui. Va cere de la Dumnezeu curaj şi putere ca să 
înţeleagă că, în mijlocul încercărilor şi al profundei sărăcii pe care le întâmpină, se 
află belşug de bucurie[125]. Să fie convins că ascultarea este virtutea distinctivă a 
slujitorului lui Cristos care a răscumpărat neamul omenesc prin ascultarea sa.  

Pentru a nu nesocoti harul care se află în ei, vestitorii evangheliei trebuie zilnic să se 
reînnoiască spiritual[126]. Ordinarii locului şi superiorii călugăreşti să-i reunească pe 
misionari la anumite intervale, ca ei să se întărească în speranţa vocaţiei lor şi să se 
reînnoiască în slujirea apostolică; în acest scop se vor putea înfiinţa case adecvate.  
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Formarea spirituală şi morală  

25. Viitorul misionar trebuie să fie pregătit pentru o lucrare atât de înaltă printr-o 
formaţie spirituală şi morală deosebită[127]. El trebuie să fie gata să ia iniţiative, să 
fie statornic în ducerea la bun sfârşit a activităţilor, perseverent în dificultăţi, să îndure 
cu răbdare şi tărie singurătatea, oboseala, truda zadarnică. Va ieşi înaintea 
oamenilor cu minte deschisă şi cu inimă largă, îşi va asuma bucuros îndatoririle 
încredinţate, se va adapta cu generozitate la moravurile unor popoare străine şi la 
situaţiile schimbătoare; în armonie şi caritate reciprocă îşi va oferi colaborarea fraţilor 
săi şi tuturor celor care se dedică aceleiaşi lucrări astfel încât, împreună cu 
credincioşii, după exemplul comunităţii apostolice, să fie o inimă şi un suflet[128].  

Aceste dispoziţii sufleteşti trebuie exersate cu grijă încă din timpul formaţiei; ele 
trebuie cultivate, sporite şi alimentate de viaţa spirituală. Pătruns de credinţă vie şi de 
speranţă nezdruncinată, misionarul să fie om de rugăciune; să fie însufleţit de duhul 
tăriei, al dragostei şi al chibzuinţei[129]; să înveţe să fie mulţumit cu ce are[130]; să 
poarte în sine, în spirit de jertfă, moartea lui Isus, pentru ca viaţa lui Isus să lucreze 
în aceia la care este trimis[131]; din zel pentru suflete, să dăruiască totul cu dragă 
inimă şi să se dăruiască pe sine însuşi pentru suflete[132], astfel încât “prin 
împlinirea zilnică a datoriei, să crească în iubirea faţă de Dumnezeu şi de 
aproapele2[133]. Astfel, supunându-se împreună cu Cristos voinţei Tatălui, îi va 
continua misiunea sub autoritatea ierarhică a Bisericii şi va colabora la misterul 
mântuirii.  

Formaţia doctrinală şi apostolică  

26. Cei care vor fi trimişi la diferitele neamuri trebuie, ca buni slujitori ai lui Cristos, să 
fie hrăniţi “cu cuvintele credinţei şi ale învăţăturii celei bune2 (1Tim 4,6) pe care să le 
soarbă, în primul rând, din Sfânta Scriptură, aprofundând misterul lui Cristos, căruia îi 
vor fi crainici şi martori.  

De aceea toţi misionarii – preoţi, fraţi, surori, laici – trebuie pregătiţi şi formaţi fiecare 
după condiţia sa, ca să fie pe măsura lucrării pe care o vor avea de îndeplinit[134]. 
Chiar de la început formaţia lor doctrinală trebuie astfel organizată, încât să nu piardă 
din vedere universalitatea Bisericii şi diversitatea popoarelor. Acest lucru e valabil 
pentru toate disciplinele prin care se pregătesc să-şi împlinească slujirea, precum şi 
despre alte ştiinţe în care e bine să fie instruiţi spre a avea o cunoaştere generală a 
popoarelor, a culturilor, a religiilor, orientată nu numai spre trecut, ci şi către prezent. 
Într-adevăr, oricine se pregăteşte să meargă la un alt popor trebuie să-i preţuiască 
mult patrimoniul, limbile şi obiceiurile. E indispensabil ca viitorul misionar să 
întreprindă studii de misiologie, adică să cunoască învăţătura şi normele Bisericii 
privitoare la activitatea misionară, să ştie ce căi au străbătut de-a lungul veacurilor 
vestitorii evangheliei, precum şi situaţia actuală a misiunilor şi metodele socotite 
astăzi mai eficiente[135].  

Deşi această formaţie integrală trebuie să fie în totalitate însufleţită de zel pastoral, 
trebuie să se ofere totuşi şi o formaţie apostolică specială şi bine orânduită, nu numai 
teoretică, ci şi practică[136].  
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Cât mai mulţi călugări şi călugăriţe trebuie să fie bine instruiţi şi pregătiţi în arta 
catehetică, pentru a putea colabora tot mai mult la apostolat.  

Chiar şi aceia care se dedică numai temporar activităţii misionare trebuie să 
dobândească o formaţie adecvată condiţiei lor.  

Aceste diverse feluri de pregătire trebuie să fie completate pe teritoriile de misiune, 
astfel încât misionarii să capete cunoştinţe mai largi despre istoria, structurile sociale 
şi obiceiurile popoarelor, să le pătrundă ordinea morală şi preceptele religioase 
precum şi ideile pe care şi le-au format, după tradiţiile lor sacre, despre Dumnezeu, 
lume şi om[137]. Să ajungă la o cunoaştere a limbilor respective într-o măsură care 
să le permită să le folosească fluent şi corect şi astfel să aibă mai uşor acces la 
minţile şi inimile oamenilor[138]. Pe lângă aceasta, trebuie să fie iniţiaţi cum se 
cuvine cu privire la nevoile pastorale speciale ale respectivelor ţări.  

Unii vor trebui să primească o pregătire mai adâncă în Institutele misiologice sau în 
alte facultăţi şi universităţi pentru a putea îndeplini mai eficient anumite îndatoriri[139] 
şi, prin ştiinţa lor, să-i poată ajuta pe ceilalţi misionari în îndeplinirea activităţii 
misionare, care, mai ales în timpurile noastre, prezintă atâtea dificultăţi şi posibilităţi.  

În plus, este foarte de dorit să fie puşi la îndemâna conferinţelor episcopale regionale 
un număr suficient de astfel de specialişti, a căror ştiinţă şi experienţă să poată fi 
folosită în necesităţile funcţiei lor. Nu trebuie să lipsească nici experţii în utilizarea 
mijloacelor tehnice şi de comunicare socială, a căror importanţă trebuie apreciată de 
toţi.  

Institutele care lucrează în misiuni  

27. Toate acestea, deşi sunt absolut necesare pentru oricine este trimis la neamuri, 
în fapt pot fi cu greu realizate de indivizi izolaţi. Întrucât însăşi activitatea misionară, 
după cum o arată experienţa, nu poate fi împlinită de persoane izolate, vocaţia 
comună le-a adunat în institute în care, unindu-şi forţele, pot primi o formaţie 
adecvată şi pot săvârşi această lucrare în numele Bisericii şi după voinţa autorităţii 
ierarhice. De multe secole aceste institute au purtat povara zilei şi a arşiţei, fie că s-
au dedicat total activităţii misionare, fie parţial. Adesea, Sfântul Scaun le-a încredinţat 
evanghelizarea unor teritorii vaste, în care ei au adunat laolaltă pentru Dumnezeu un 
popor nou, o Biserică locală strânsă în jurul păstorilor proprii. Cu zelul şi cu 
experienţa pe care o au, în colaborare frăţească, îngrijindu-se de mântuirea sufletelor 
sau îndeplinind îndatoriri speciale spre binele comun, ei vor sluji Bisericile pe care le-
au întemeiat în sudoarea frunţii sau chiar cu sângele lor.  

Uneori îşi vor asuma anumite sarcini mai urgente pentru toată întinderea unei 
regiuni, de pildă evanghelizarea unor grupuri sau a unor popoare care, din anumite 
motive, nu au primit, poate, mesajul evanghelic sau i-au opus până acum 
rezistenţă[140].  

La nevoie, ei trebuie să fie gata să-i formeze şi să-i ajute cu experienţa lor pe aceia 
care se dedică numai temporar activităţii misionare.  
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Din aceste motive, şi pentru că există încă multe neamuri ce trebuie aduse la Cristos, 
aceste institute rămân absolut necesare.  

Capitolul V 

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII MISIONARE 

28. Având daruri diferite[141], creştinii trebuie să colaboreze la evanghelizare fiecare 
după posibilităţile, mijloacele, carisma şi slujirea pe care le are[142]; prin urmare, toţi 
cei care seamănă şi cei care seceră[143], cei care sădesc şi cei care udă, trebuie să 
fie una[144] pentru ca “aspirând împreună în mod liber şi organizat spre acelaşi 
scop”[145], să-şi folosească unitar puterile spre zidirea Bisericii.  

De aceea, lucrarea vestitorilor evangheliei şi ajutorul dat de ceilalţi creştini trebuie să 
fie conduse şi coordonate astfel încât “toate să se facă în bună rânduială” (1Cor 
14,40), în toate domeniile activităţii şi colaborării misionare.  

Organizarea generală  

29. Deoarece vestirea evangheliei pe tot pământul este în primul rând grija colegiului 
episcopal[146], Sinodul episcopilor, “Consiliul permanent al episcopilor pentru 
întreaga Biserică”[147] – trebuie, printre problemele de importanţă generală[148], să 
urmărească cu deosebită solicitudine activitatea misionară, care este îndatorirea cea 
mai înaltă şi mai sacră a Bisericii[149].  

Pentru toate misiunile şi pentru întreaga activitate misionară trebuie să existe o 
singură Congregaţie competentă, şi anume aceea “pentru răspândirea credinţei”, de 
care trebuie să fie dirijate şi coordonate pe tot pământul atât activitatea cât şi 
colaborarea misionară, rămânând însă neatins dreptul Bisericilor orientale[150].  

Deşi Duhul Sfânt trezeşte în diferite feluri spiritul misionar în Biserica lui Dumnezeu şi 
nu arareori o ia înaintea acţiunii celor care trebuie să conducă viaţa Bisericii, totuşi şi 
această Congregaţie, în ce o priveşte, trebuie să promoveze vocaţia şi spiritualitatea 
misionară, zelul şi rugăciunea pentru misiuni şi să furnizeze asupra lor informaţii 
autentice şi cuprinzătoare. Ea este aceea care trebuie să furnizeze şi să repartizeze 
misionarii în funcţie de necesităţile mai urgente ale diferitelor regiuni. Ea trebuie să 
elaboreze un plan bine gândit de acţiune; de la ea trebuie să vină norme directoare şi 
principii adecvate pentru evanghelizare; ea trebuie să dea impulsuri. Ea trebuie să 
lanseze şi să coordoneze o colectare eficientă de resurse care să fie distribuite în 
funcţie de necesitate sau de utilitate, precum şi în funcţie de întinderea teritoriului, de 
numărul credincioşilor şi necredincioşilor, al operelor şi al institutelor, al misionarilor 
şi al altor slujitori ai Bisericii.  

Împreună cu Secretariatul pentru unitatea creştinilor, trebuie să caute căile şi 
mijloacele de a stabili şi organiza colaborarea frăţească cu iniţiativele misionare ale 
altor comunităţi creştine şi buna înţelegere cu acestea, pentru a elimina pe cât posibil 
scandalul dezbinării.  
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De asemenea, e necesar ca această Congregaţie să fie atât un instrument de 
administrare cât şi un organ de conducere dinamică, folosind metode ştiinţifice şi 
mijloace pe măsura condiţiilor contemporane, adică ţinând seama mereu de 
cercetarea teologică, metodologică şi pastorală misionară de astăzi.  

De aceea, la conducerea acestei Congregaţii trebuie să aibă o participare activă, cu 
vot deliberativ, reprezentanţi aleşi ai tuturor celor care colaborează la activitatea 
misionară: episcopi din lumea întreagă, după consultarea conferinţelor episcopale, 
precum şi conducători ai institutelor şi operelor pontificale, după modalităţi şi criterii 
ce vor fi stabilite de pontiful roman. Toţi aceşti reprezentanţi, care vor fi convocaţi 
periodic, vor realiza, sub autoritatea suveranului pontif, organizarea supremă a 
întregii activităţi misionare.  

Această Congregaţie va avea la dispoziţie o comisie permanentă de experţi 
consultori de înaltă competenţă ştiinţifică şi practică, experţi care să se ocupe, între 
altele, să strângă informaţii folositoare despre situaţia locală a diferitelor regiuni şi 
despre mentalitatea diverselor grupuri de oameni, precum şi despre metodele de 
evanghelizare ce trebuie folosite, şi să propună concluzii întemeiate ştiinţific pentru 
activitatea şi colaborarea misionară.  

Institutele de călugăriţe, operele regionale pentru misiuni precum şi organizaţiile de 
laici, mai ales cele internaţionale, trebuie să fie reprezentate în mod corespunzător.  

Organizarea locală în misiuni  

30. Pentru a realiza într-adevăr scopul activităţii misionare, toţi cei care lucrează în 
misiuni trebuie să fie “o inimă şi un suflet” (Fap 4,32).  

E îndatorirea episcopului, conducător şi centru de unitate în apostolatul diecezan, să 
promoveze activitatea misionară, să o conducă şi să o coordoneze, însă în aşa fel 
încât să fie păstrată şi încurajată iniţiativa spontană a acelora care participă la ea. 
Toţi misionarii, chiar şi călugării exempţi, se află sub puterea lui în diferitele opere 
care privesc exercitarea apostolatului sacru[151]. Pentru o mai bună coordonare, 
episcopul să constituie, pe cât posibil, un consiliu pastoral din care să facă parte 
delegaţi aleşi – clerici, călugări şi laici. Să aibă grijă şi ca activitatea apostolică să nu 
se limiteze numai la convertiţi, ci o parte corespunzătoare din lucrători şi mijloace să 
fie destinată evanghelizării necreştinilor.  

Coordonarea regională  

31. Conferinţele episcopale trebuie să dezbată în comun problemele mai grave şi 
mai urgente, fără a neglija totuşi diferenţele locale[152]. Pentru a nu se risipi numărul 
şi aşa insuficient de persoane şi de mijloace şi pentru a nu se înmulţi iniţiativele fără 
necesitate, se recomandă să se întemeieze în comun opere care să aibă în vedere 
binele tuturor, de pildă, seminarii, şcoli superioare şi tehnice, centre pastorale, 
catehetice, liturgice, precum şi centre pentru mijloace de comunicare socială.  

O astfel de colaborare poate fi organizată, dacă e oportun, şi între diferite conferinţe 
episcopale.  
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Organizarea activităţii institutelor  

32. E, de asemenea, util să fie coordonate activităţile desfăşurate de institute sau de 
asociaţiile bisericeşti. Toate acestea, de orice fel ar fi, trebuie să fie în armonie cu 
ordinariul locului în tot ce priveşte activitatea misionară. În acest scop va fi foarte utilă 
stabilirea unor convenţii speciale care să reglementeze relaţiile între ordinariul locului 
şi superiorul institutului.  

Când unui institut îi este încredinţat un anumit teritoriu, superiorul bisericesc şi 
institutul trebuie să aibă preocuparea permanentă de a orândui toate cu scopul ca 
noua comunitate creştină să crească, devenind Biserică locală care, la momentul 
potrivit, să fie condusă de un păstor propriu cu clerul său.  

Încetând mandatul asupra unui anumit teritoriu, se creează o situaţie nouă. Atunci 
conferinţele episcopale şi institutele trebuie să stabilească de comun acord norme 
care să reglementeze relaţiile dintre ordinarii locului, pe de o parte, şi institute, pe de 
altă parte[153]. Este însă de competenţa Sfântului Scaun să stabilească principiile 
generale după care să se încheie convenţiile regionale sau chiar particulare.  

Deşi institutele trebuie să fie gata să continue lucrarea începută colaborând în 
slujirea preoţească dedicată grijii pentru mântuirea sufletelor, totuşi, dezvoltându-se 
clerul local, să se aibă grijă ca institutele, în măsura în care e compatibil cu scopul 
lor, să rămână fidele diecezei asumându-şi cu generozitate, în cadrul ei, activităţi 
speciale sau o anumită regiune.  

Coordonarea dintre institute  

33. Institutele care participă la activitatea misionară pe acelaşi teritoriu trebuie să 
găsească modalităţile şi căile de a-şi coordona munca. Pentru aceasta sunt de cel 
mai mare folos conferinţele călugărilor şi uniunile de călugăriţe, din care trebuie să 
facă parte toate institutele din aceeaşi ţară sau regiune. Aceste conferinţe trebuie să 
caute ce se poate face prin eforturi comune şi să se afle în strânsă legătură cu 
conferinţele episcopale.  

E bine ca toate acestea să fie extinse, în mod similar, la colaborarea dintre institutele 
misionare în ţările din care provin, astfel încât problemele şi iniţiativele comune să 
poată fi rezolvate mai uşor şi cu cheltuieli mai mici: de pildă, formaţia doctrinală a 
viitorilor misionari, cursuri pentru misionari, relaţiile cu autorităţile publice sau cu 
organismele internaţionale şi supranaţionale.  

Coordonare între institutele ştiinţifice  

34. Deoarece îndeplinirea corectă şi organizată a activităţii misionare cere ca 
lucrătorii evangheliei să fie pregătiţi în mod ştiinţific pentru sarcinile lor, mai ales în 
vederea dialogului cu religiile şi culturile necreştine, şi să fie ajutaţi eficient în 
executarea muncii lor, este de dorit să existe o colaborare frăţească şi generoasă, în 
favoarea misiunilor, între toate institutele ştiinţifice care se ocupă de misiologie sau 
de alte discipline şi domenii de activitate utile misiunilor, cum ar fi etnologia, 
lingvistica, istoria şi ştiinţa religiilor, sociologia, pastorala şi altele de acest fel.  
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Capitolul VI 

DESPRE COLABORARE 

35. Biserica întreagă fiind misionară şi opera evanghelizării fiind o îndatorire 
fundamentală a poporului lui Dumnezeu, Conciliul îi invită pe toţi la o profundă 
reînnoire lăuntrică pentru ca, având o conştiinţă vie a propriei responsabilităţi în 
răspândirea evangheliei, să-şi asume partea ce le revine în cadrul operei misionare 
printre păgâni.  

Îndatorirea misionară a întregului popor al lui Dumnezeu  

36. Ca mădulare ale lui Cristos cel viu, încorporaţi în el şi făcuţi asemenea lui prin 
Botez, precum şi prin Mir şi Euharistie, toţi credincioşii sunt datori să colaboreze la 
creşterea şi dezvoltarea trupului său, pentru a-l duce cât mai curând la plinătate[154].  

De aceea, toţi fiii Bisericii trebuie să aibă conştiinţa vie a responsabilităţii lor faţă de 
lume, să cultive în ei înşişi un spirit cu adevărat catolic şi să-şi angajeze puterile în 
opera evanghelizării. Să ştie, însă, cu toţii că prima şi cea mai însemnată datorie a 
lor pentru răspândirea credinţei este trăirea profundă a vieţii creştine. Într-adevăr, 
râvna lor în slujirea lui Dumnezeu şi iubirea lor faţă de aproapele vor aduce un nou 
suflu spiritual întregii Biserici, care va apărea ca un steag înălţat pentru 
popoare[155], “lumină a lumii” (Mt 5,14) şi “sare a pământului” (Mt 5,13). Această 
mărturie de viaţă va fi mai eficace dacă va fi oferită împreună cu alte grupări creştine, 
după normele decretului despre ecumenism[156].  

Din acest spirit reînnoit se vor înălţa spontan spre Dumnezeu rugăciuni şi fapte de 
pocăinţă, ca el să dea rodnicie, cu harul său, muncii misionarilor; se vor naşte vocaţii 
misionare şi vor veni din belşug resursele de care misiunile au nevoie.  

Pentru ca toţi creştinii şi fiecare în parte să cunoască în mod corespunzător situaţia 
actuală a Bisericii în lume şi să audă glasul mulţimilor care strigă “Ajută-ne!”[157], 
trebuie să li se ofere informaţii cu caracter misionar, folosindu-se şi mijloacele 
moderne de comunicare socială, astfel încât, devenind conştienţi că activitatea 
misionară îi priveşte direct, să-şi deschidă inima faţă de nevoile atât de nemăsurate 
şi de profunde ale oamenilor şi să le poată veni în ajutor.  

Este necesară, de asemenea, o coordonare a acestor informaţii şi o cooperare cu 
organismele naţionale şi internaţionale.  

Îndatorirea misionară a comunităţilor creştine  

37. Deoarece poporul lui Dumnezeu trăieşte în comunităţi mai ales diecezane şi 
parohiale, şi, într-un fel, în acestea se arată ca atare, şi aceste comunităţi sunt 
datoare să dea mărturie pentru Cristos în faţa neamurilor.  

Harul reînnoirii nu poate creşte în comunităţi decât dacă fiecare dintre ele îşi lărgeşte 
spaţiul iubirii sale până la marginile pământului şi dacă are pentru cei de departe o 
grijă la fel de mare ca pentru proprii săi membri.  
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În acest fel, întreaga comunitate se roagă, cooperează şi exercită o activitate printre 
păgâni prin fiii săi, pe care Dumnezeu îi alege pentru această îndatorire înaltă.  

Cu condiţia să nu se neglijeze opera misionară universală, va fi deosebit de utilă 
păstrarea legăturii cu misionarii originari din respectiva comunitate sau cu o parohie 
sau cu o dieceză de misiune, ca să devină vizibilă comuniunea dintre comunităţi şi să 
fie spre edificare reciprocă.  

Îndatorirea misionară a episcopilor  

38. Toţi episcopii, ca membrii ai corpului episcopal, care este urmaşul colegiului 
apostolilor, nu au fost consacraţi numai pentru o dieceză, ci pentru mântuirea întregii 
lumi. Porunca lui Cristos de a vesti evanghelia la toată făptura[158] li se adresează în 
primul rând şi nemijlocit lor, împreună cu Petru şi sub conducerea lui Petru. De aici 
se naşte acea comuniune şi cooperare dintre Biserici, care este astăzi atât de 
necesară pentru continuarea operei de evanghelizare. În puterea acestei comuniuni, 
fiecare Biserică poartă grija tuturor celorlalte, ele îşi dezvăluie reciproc nevoile şi îşi 
împărtăşesc bunurile, de vreme ce creşterea trupului lui Cristos este îndatorirea 
întregului colegiu episcopal[159].  

Iniţiind, promovând şi conducând activitatea misionară în dieceza sa cu care 
constituie o unitate, episcopul face prezente şi, într-un fel, vizibile spiritul şi râvna 
misionară a poporul lui Dumnezeu, astfel încât întreaga dieceză devine misionară.  

Este îndatorirea episcopului să trezească în poporul său, mai ales printre cei bolnavi 
şi apăsaţi de greutăţi, suflete care să ofere lui Dumnezeu, cu toată generozitatea, 
rugăciuni şi fapte de pocăinţă pentru evanghelizarea lumii; să încurajeze cu bucurie 
vocaţiile tinerilor şi ale clericilor pentru institutele misionare şi să-i fie recunoscător lui 
Dumnezeu dacă îi alege pe unii pentru a-i introduce în activitatea misionară a 
Bisericii; să îndemne şi să ajute congregaţiile diecezane ca să-şi asume rolul ce le 
revine în misiuni; să promoveze la credincioşi operele institutelor misionare şi mai 
ales operele pontificale misionare. Într-adevăr, acestor opere trebuie să li se atribuie 
de drept primul loc, întrucât ele constituie mijloace atât de a-i pătrunde pe catolici, 
încă din copilărie, de un spirit într-adevăr universal şi misionar, cât şi pentru a suscita 
în mod eficient strângerea de ajutoare spre binele tuturor misiunilor şi după 
necesităţile fiecăreia[160].  

Deoarece creşte din zi în zi nevoia de lucrători în via Domnului, iar preoţii diecezani 
doresc să aibă şi ei un rol tot mai mare în evanghelizarea lumii, sfântul Conciliu 
doreşte ca episcopii, privind la lipsa foarte gravă de preoţi, lipsă ce împiedică 
evanghelizarea multor regiuni, să trimită în diecezele lipsite de cler pe unii din cei mai 
buni preoţi ai lor ca să se consacre activităţii misionare, după o pregătire adecvată; 
acolo aceşti preoţi vor exercita în spirit de slujire, cel puţin pentru un timp, activitate 
misionară[161].  

Pentru ca activitatea misionară a episcopilor să se poată exercita mai eficient spre 
binele întregii Biserici, e de dorit ca reglementarea tuturor problemelor referitoare la 
cooperarea organizată într-o anumită regiune să fie asigurată de conferinţele 
episcopale respective.  



Conciliul Vatican al II-lea [constituții, decrete, declarații] 
 

246 

În conferinţele lor, episcopii să discute despre preoţii din clerul diecezan care 
urmează să se consacre evanghelizării neamurilor; despre stabilirea contribuţiei 
financiare pe care fiecare dieceză, proporţional cu veniturile sale, trebuie să o dea 
anual pentru activitatea misionară[162]; despre conducerea şi organizarea 
modalităţilor şi mijloacelor de ajutorare directă a misiunilor; despre sprijinirea şi, la 
nevoie, despre întemeierea institutelor misionare şi seminariilor clerului diecezan 
destinat misiunilor; despre strângerea legăturilor dintre astfel de institute şi dieceze.  

De asemenea, ţine de conferinţele episcopale constituirea şi promovarea unor opere 
care să permită primirea frăţească şi susţinerea, printr-o pastoraţie corespunzătoare, 
a acelora care emigrează din teritoriile de misiuni din motive de lucru sau de studii. 
Într-adevăr, prin aceştia, popoarele îndepărtate devin, într-un fel, apropiate, iar 
comunităţilor care sunt creştine din vechime li se oferă o foarte bună ocazie de a 
dialoga cu neamuri care nu au auzit încă evanghelia şi de a le arăta, în slujirea de 
dragoste şi de ajutor, chipul adevărat al lui Cristos[163].  

Îndatorirea misionară a preoţilor  

39. Preoţii îl reprezintă pe Cristos şi sunt colaboratorii episcopilor în întreita funcţie 
sacră care se referă, din natura sa, la misiunea Bisericii[164]. Aşadar, ei trebuie să 
fie profund convinşi că viaţa lor a fost consacrată şi în slujba misiunilor. Deoarece 
prin slujirea lor – ce constă în primul rând în Euharistie, care desăvârşeşte Biserica – 
ei sunt în comuniune cu Cristos-Capul şi îi aduc pe ceilalţi la această comuniune, ei 
nu pot să nu simtă cât mai lipseşte încă până la plinătatea trupului său şi cât mai 
este de făcut ca acesta să crească din zi în zi. Aşadar, ei îşi vor orândui pastoraţia în 
aşa fel încât să fie utilă răspândirii evangheliei la necreştini.  

În activitatea lor pastorală, preoţii vor trezi şi vor întreţine la credincioşi zelul pentru 
evanghelizarea lumii, instruindu-i, prin cateheză şi predică, asupra îndatoririi Bisericii 
de a-l vesti pe Cristos neamurilor; convingând familiile creştine de necesitatea şi 
cinstea de a cultiva vocaţiile misionare printre fiii şi fiicele lor; încurajând fervoarea 
misionară printre tinerii din şcoli şi din asociaţiile catolice, aşa încât dintre ei să iasă 
viitori crainici ai evangheliei. Să-i înveţe pe credincioşi să se roage pentru misiuni, să 
nu se ruşineze să ceară pomană pentru ele, făcându-se cerşetori pentru Cristos şi 
pentru mântuirea sufletelor[165].  

Profesorii din seminarii şi universităţi să expună tinerilor adevărata situaţie a lumii şi a 
Bisericii aşa încât să le devină clară necesitatea unei evanghelizări mai intense a 
necreştinilor şi să le hrănească zelul. În predarea disciplinelor dogmatice, biblice, 
morale şi istorice să pună în lumină aspectele misionare pe care acestea le conţin, 
pentru a le forma astfel viitorilor preoţi o conştiinţă misionară.  

Îndatorirea misionară a institutelor călugăreşti şi seculare  

40. Institutele călugăreşti contemplative şi active au avut până acum şi au un rol 
foarte însemnat în evanghelizarea lumii. Sfântul Conciliu le recunoaşte cu bucurie 
meritele şi mulţumeşte lui Dumnezeu pentru atâtea osteneli îndurate spre slava lui 
Dumnezeu şi slujirea sufletelor şi le îndeamnă să stăruie neobosit în lucrarea 
începută, conştiente că virtutea iubirii pe care, prin însăşi vocaţia lor, trebuie să o 
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cultive în mod mai desăvârşit, le îndeamnă şi le obligă la un spirit şi la o muncă într-
adevăr catolice[166].  

Institutele de viaţă contemplativă, prin rugăciunile şi faptele lor de pocăinţă, prin 
încercările prin care trec, au o foarte mare importanţă în convertirea sufletelor, pentru 
că Dumnezeu este acela care, atunci când este rugat, trimite lucrători în secerişul 
său[167], deschide minţile necreştinilor spre ascultarea evangheliei[168] şi face să 
rodească în inimile lor cuvântul mântuirii[169]. Mai mult, aceste institute sunt rugate 
să întemeieze case în teritoriile de misiuni, după cum multe dintre ele au şi făcut-o, 
pentru ca, trăind acolo într-un mod adaptat tradiţiilor autentic religioase ale 
popoarelor, să dea o mărturie luminoasă în faţa necreştinilor despre măreţia şi 
iubirea lui Dumnezeu precum şi despre unirea în Cristos.  

Institutele active, fie că urmăresc un scop strict misionar sau nu, să se întrebe sincer 
în faţa lui Dumnezeu dacă nu-şi pot extinde activitatea pentru răspândirea împărăţiei 
lui Dumnezeu printre neamuri; dacă nu pot lăsa pe seama altora unele activităţi 
pentru a-şi putea cheltui forţele pentru misiuni; dacă nu ar putea întreprinde o 
activitate în misiuni, adaptându-şi, la nevoie, constituţiile, dar având grijă să păstreze 
spiritul fondatorului; dacă membrii lor iau parte după puteri la activitatea misionară; 
dacă felul lor de viaţă constituie o mărturie a evangheliei, adecvată realmente firii şi 
situaţiei poporului respectiv.  

În sfârşit, deoarece sub inspiraţia Duhului Sfânt cresc şi se dezvoltă tot mai mult în 
Biserică institutele seculare, activitatea lor, sub autoritatea episcopului, poate fi 
rodnică în multe feluri în misiuni ca semn al dăruirii totale pentru evanghelizarea 
lumii.  

Îndatorirea misionară a laicilor  

41. Laicii cooperează la opera evanghelizatoare a Bisericii şi participă ca martori şi 
totodată ca instrumente vii la misiunea ei mântuitoare[170] mai ales dacă, fiind 
chemaţi de Dumnezeu, sunt cooptaţi de episcopi la această lucrare.  

În teritoriile deja creştine, laicii colaborează la opera evanghelizatoare dezvoltând în 
ei şi în alţii cunoaşterea şi iubirea faţă de misiuni, trezind vocaţii în propria familie, în 
asociaţiile catolice şi în şcoli, oferind ajutoare de orice fel, pentru ca darul credinţei 
pe care ei l-au primit în mod gratuit să poată fi dăruit şi altora.  

În teritoriile de misiuni, laicii, fie străini, fie autohtoni, trebuie să predea în şcoli, să 
preia administrarea unor treburi pământeşti, să colaboreze la activitatea parohială şi 
diecezană, să iniţieze şi să promoveze diferite forme de apostolat laic, aşa încât 
credincioşii Bisericilor tinere să-şi poată asuma cât mai curând rolul ce le revine în 
viaţa Bisericii[171].  

În sfârşit, laicii trebuie să-şi ofere cu drag colaborarea în domeniul economico-social 
popoarelor în curs de dezvoltare; această colaborare este cu atât mai lăudabilă cu 
cât vizează mai direct fondarea unor instituţii legate de structurile fundamentale ale 
vieţii sociale sau care sunt destinate formării acelora care au răspunderea treburilor 
publice.  



Conciliul Vatican al II-lea [constituții, decrete, declarații] 
 

248 

Merită o apreciere deosebită laicii care, în universităţi sau institute ştiinţifice, 
promovează prin cercetările lor istorice sau ştiinţifico-religioase cunoaşterea 
popoarelor şi a religiilor, ajutându-i pe vestitorii evangheliei şi pregătind dialogul cu 
necreştinii.  

Laicii trebuie să colaboreze frăţeşte cu ceilalţi creştini, cu necreştinii şi mai ales cu 
membrii asociaţiilor internaţionale, având mereu scopul ca “zidirea cetăţii pământeşti 
să se întemeieze pe Domnul şi spre el să se îndrepte”[172].  

Pentru a realiza toate aceste obiective, laicii au nevoie de o indispensabilă pregătire 
tehnică şi spirituală pe care trebuie să o primească în institute specializate, pentru ca 
viaţa lor să fie, printre necreştini, o mărturie adusă lui Cristos, după cuvântul 
Apostolului: “Nu fiţi piatră de poticnire nici iudeilor nici păgânilor, nici Bisericii lui 
Dumnezeu, după cum şi eu întru toate mă străduiesc să plac tuturor, necăutând 
folosul meu, ci pe al celor mulţi, ca să se mântuiască” (1Cor 10,32-33).  

Încheiere 

42. Părinţii Conciliului, împreună cu pontiful roman, simţind adânc îndatorirea de a 
răspândi pretutindeni împărăţia lui Dumnezeu, salută cu toată iubirea pe vestitorii 
evangheliei, şi mai ales pe aceia care suferă prigoană pentru numele lui Cristos, 
asociindu-se la suferinţele lor[173].  

Şi ei sunt înflăcăraţi de aceeaşi iubire de care era aprins Cristos pentru oameni. 
Conştienţi însă că Dumnezeu este acela care face ca împărăţia lui să vină pe 
pământ, ei înalţă rugăciuni împreună cu toţi credincioşii pentru ca, prin mijlocirea 
Fecioarei Maria, Regina apostolilor, neamurile să fie aduse cât mai curând la 
cunoaşterea adevărului[174] şi gloria lui Dumnezeu, care străluceşte pe faţa lui 
Cristos Isus să înceapă să lumineze tuturor prin Duhul Sfânt[175].  

Toate cele stabilite în acest decret şi fiecare în parte au plăcut părinţilor conciliari. Iar 
noi, cu puterea apostolică acordată nouă de Cristos, le aprobăm, împreună cu 
venerabilii părinţi, în Duhul Sfânt, le decretăm şi le stabilim şi dispunem ca cele 
hotărâte astfel în conciliu să fie promulgate spre slava lui Dumnezeu.  

Roma, Sfântul Petru, 7 decembrie 1965  
Eu, PAUL, Episcop al Bisericii Catolice  
 

(Urmează semnăturile părinţilor)  

CONCILIUL OECUMENICUM VATICANUM II, Decretum de activitate missionali 
Ecclesiae Ad gentes (Sessio IX, 7 dec. 1965): AAS 58 (1966) 947-990. 
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[1] Lumen gentium, 48.  
[2] Cf. Mc 16,15.  
[3] Sf. AUGUSTIN DE HIPPONA, 150 Enarr. in Ps., 44, 23: PL 36, 508; CChr., 38.  
[4] Cf. Mt 5,13-14.  
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Decret privind slujirea şi viaţa preoţească 

–  PRESBYTERORUM ORDINIS – 

 

PAUL, EPISCOP, 
SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, 

ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU SPRE AMINTIRE PERPETUĂ 
7 decembrie 1965 

 

Introducere 

1. Sfântul Conciliu a amintit de mai multe ori tuturor măreţia STĂRII PREOŢEŞTI în 
Biserică[1]. Dar cum preoţii au un rol esenţial şi tot mai dificil în reînnoirea Bisericii lui 
Cristos, a considerat foarte util să trateze mai pe larg şi mai aprofundat despre ei; 
cele spuse aici se aplică tuturor preoţilor, în mod deosebit celor ce exercită o slujire 
pastorală; în privinţa călugărilor preoţi se vor face adaptările de rigoare. 

Preoţii, prin hirotonire şi prin misiunea pe care o primesc de la episcopi, sunt ridicaţi 
la servirea lui Cristos învăţător, preot şi rege, participând la slujirea lui prin care 
Biserica este necontenit edificată aici pe pământ ca popor al lui Dumnezeu, trup al lui 
Cristos şi templu al Duhului Sfânt. De aceea, pentru ca slujirea preoţească să fie 
susţinută în mod mai eficient şi viaţa preoţilor să facă obiectul unei griji mai atente în 
împrejurările pastorale şi umane adeseori schimbate din temelii, sfântul Conciliu 
declară şi hotărăşte cele ce urmează. 

Capitolul I 

PREOŢII ÎN CADRUL MISIUNII BISERICI 

Natura preoţimii 

2. Domnul Isus, “pe care Tatăl l-a sfinţit şi l-a trimis în lume” (In 10,36) face întregul 
său trup mistic părtaş de acea ungere a Duhului pe care a primit-o el însuşi[2]: în el 
toţi credincioşii formează o preoţie sfântă şi împărătească, oferă lui Dumnezeu jertfe 
spirituale prin Isus Cristos şi vestesc faptele minunate ale aceluia care i-a chemat din 
întuneric la minunata sa lumină[3]. Aşadar, nu există nici un membru care să nu fie 
părtaş la misiunea întregului trup, ci fiecare trebuie să-l sfinţească pe Isus în inima 
sa[4] şi să dea mărturie despre Isus cu spirit de profeţie[5]. 

Dar tot Domnul, voind să facă din credincioşi un singur trup în care “nu toate 
mădularele au aceeaşi lucrare” (Rom 12,4), a rânduit pe unii dintre ei ca slujitori care, 
în mijlocul comunităţii credincioşilor, să fie înzestraţi cu puterea sacră 
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a Preoţiei pentru a aduce jertfa şi a ierta păcatele[6] şi care să exercite în mod public 
funcţia sacerdotală pentru oameni, în numele lui Cristos. Astfel, după ce i-a trimis pe 
apostoli, aşa cum el însuşi fusese trimis de Tatăl[7], Cristos, prin aceiaşi apostoli, i-a 
făcut părtaşi de consacrarea şi de misiunea sa pe urmaşii acestora, episcopii[8], a 
căror funcţie de slujire a fost transmisă în grad subordonat preoţilor[9] pentru ca 
aceştia, constituiţi în starea preoţească, să fie colaboratorii episcopatului[10] pentru a 
împlini cum se cuvine misiunea apostolică încredinţată de Cristos. 

Funcţia preoţilor, fiind strâns unită cu aceea a episcopilor, participă la autoritatea cu 
care Cristos însuşi îşi zideşte, sfinţeşte şi cârmuieşte trupul său. De aceea, preoţia 
ministerială, deşi presupune sacramentele iniţierii creştine, este totuşi conferită printr-
un sacrament deosebit prin care preoţii, în virtutea ungerii Duhului Sfânt, sunt 
însemnaţi cu un caracter special şi, astfel, sunt făcuţi asemenea chipului lui Cristos 
Preotul, aşa încât să poată acţiona în persoana lui Cristos Capul[11]. 

Deoarece au o anumită participare la funcţia apostolilor, preoţii primesc de la 
Dumnezeu harul să fie slujitorii lui Cristos Isus printre neamuri, îndeplinind slujba 
sacră a evangheliei, pentru ca ofranda neamurilor să fie bine primită, sfinţită în Duhul 
Sfânt[12]. Într-adevăr, prin vestirea apostolică a evangheliei, este chemat şi strâns 
laolaltă poporul lui Dumnezeu, astfel că toţi aceia care fac parte din acest popor, fiind 
sfinţiţi prin Duhul Sfânt, se oferă pe ei înşişi ca “jertfă vie, sfântă, plăcută lui 
Dumnezeu” (Rom 12, 1). Dar slujirea preoţească este aceea prin care se săvârşeşte 
jertfa spirituală a credincioşilor în unire cu jertfa lui Cristos, unicul mijlocitor, oferită 
prin mâinile preoţilor în numele întregii Biserici în mod sacramental şi nesângeros în 
Euharistie, până când va veni însuşi Domnul[13]. La aceasta tinde slujirea lor şi în 
aceasta se împlineşte: începând cu vestirea evangheliei, ea îşi trage puterea şi tăria 
din jertfa lui Cristos şi are drept ţintă ca “întreaga cetate răscumpărată, adică 
adunarea şi comunitatea sfinţilor, să-i fie oferită lui Dumnezeu ca jertfă universală 
prin Marele Preot care s-a oferit el însuşi pe sine pentru noi în patima sa, ca să fim 
trupul unui cap atât de nobil”[14]. 

Aşadar, scopul la care tind preoţii în slujirea şi viaţa lor este preamărirea lui 
Dumnezeu Tatăl în Cristos. Şi această preamărire constă în primirea conştientă, 
liberă şi recunoscătoare, de către oameni, a lucrării lui Dumnezeu săvârşite în 
Cristos şi manifestarea ei în toată viaţa. Astfel, preoţii, fie că se roagă şi adoră, fie că 
vestesc cuvântul, oferă jertfa euharistică sau administrează sacramentele, fie că 
îndeplinesc alte slujiri în folosul oamenilor, contribuie la creşterea slavei lui 
Dumnezeu şi, în acelaşi timp, la înaintarea oamenilor în viaţa divină. Toate acestea 
izvorăsc din paştele lui Cristos şi toate se vor desăvârşi la venirea glorioasă a 
Domnului, când el însuşi va preda împărăţia lui Dumnezeu Tatăl[15]. 

Condiţia preoţilor în lume 

3. Aleşi dintre oameni şi rânduiţi pentru oameni în cele ce sunt ale lui Dumnezeu 
pentru a aduce daruri şi jertfe pentru păcate[16], preoţii trăiesc în mijlocul celorlalţi 
oameni ca nişte fraţi ai lor. La fel şi Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, om trimis la 
oameni de către Tatăl, a locuit printre noi şi a voit să fie în toate asemenea fraţilor 
săi, în afară de păcat[17]. Exemplul lui a fost urmat de sfinţii apostoli, iar sfântul Paul, 
învăţătorul neamurilor, “pus deoparte pentru evanghelia lui Dumnezeu” (Rom 1,1), 
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afirmă că s-a făcut tuturor toate ca să-i mântuiască pe toţi[18]. Prin chemare şi 
hirotonire, preoţii Noului Testament sunt, într-un fel, puşi deoparte în sânul poporului 
lui Dumnezeu, dar nu pentru a fi despărţiţi de el sau de vreun om, ci pentru a se 
consacra total lucrării la care îi cheamă Dumnezeu[19]. Ei nu ar putea fi slujitorii lui 
Cristos dacă nu ar fi martorii şi împărţitorii unei vieţi diferite de cea pământească, dar 
nici nu ar putea sluji oamenilor dacă ar rămâne străini de ei şi de condiţiile lor de 
viaţă[20]. Însăşi slujirea lor pretinde cu titlu special ca ei să nu se modeleze după 
lumea aceasta[21], dar în acelaşi timp cere ca ei să trăiască în această lume printre 
oameni şi, ca buni păstori, să-şi cunoască oile şi să caute să le aducă şi pe acelea 
care nu sunt din staulul acesta, ca şi ele să asculte glasul lui Cristos şi să fie o 
singură turmă şi un singur păstor[22]. 

Pentru a putea împlini acestea, le vor fi de mare folos virtuţile care sunt pe bună 
dreptate preţuite în societatea umană, cum ar fi: bunătatea, sinceritatea, tăria de 
caracter, statornicia, simţul inalterabil al dreptăţii, politeţea şi altele pe care le 
recomandă apostolul Paul, spunând: “Câte sunt adevărate, câte sunt de cinste, câte 
sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt vrednice de iubire, câte sunt cu nume bun, 
orice virtute, orice purtare lăudabilă, la acestea să vă fie gândul” (Fil 4,8)[23]. 

Capitolul II 

SLUJIREA PREOŢEASCĂ 

I. FUNCŢIILE PREOŢILOR 

Preoţii, slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu 

4. Poporul lui Dumnezeu este adunat, în primul rând, de cuvântul Dumnezeului celui 
viu[24] pe care toţi au dreptul să-l aştepte din gura preoţilor[25]. Şi deoarece nimeni 
nu poate fi mântuit fără a crede mai întâi[26], preoţii, în calitate de colaboratori ai 
episcopilor, au ca primă îndatorire să vestească tuturor evanghelia lui Dumnezeu[27] 
pentru ca, împlinind porunca Domnului: “Mergeţi în lumea întreagă şi predicaţi 
evanghelia la toată făptura” (Mc 16,15)[28], să constituie şi să sporească poporul lui 
Dumnezeu. Căci prin cuvântul mântuitor este trezită credinţa în inimile celor 
necredincioşi şi este hrănită în inimile celor credincioşi şi prin credinţă ia naştere şi 
creşte comunitatea credincioşilor, după cum scrie Apostolul: “Credinţa vine din 
ascultarea vestirii, iar vestirea, din Cuvântul lui Cristos” (Rom 10,17). Astfel, preoţii 
sunt datori faţă de toţi să le împărtăşească adevărul evangheliei[29] de care se 
bucură în Domnul. Aşadar, fie că prin purtarea lor exemplară îi aduc pe păgâni să-l 
preamărească pe Dumnezeu[30], fie că propovăduiesc deschis vestind 
necredincioşilor misterul lui Cristos, fie că transmit cateheza creştină sau explică 
învăţătura Bisericii, fie că studiază în lumina lui Cristos problemele contemporane, 
datoria lor este ca mereu să transmită nu înţelepciunea lor, ci cuvântul lui Dumnezeu 
şi să-i cheme stăruitor pe toţi la convertire şi la sfinţenie[31]. Această propovăduire 
preoţească, adesea foarte dificilă în condiţiile lumii de azi, pentru a influenţa cu 
adevărat minţile ascultătorilor, trebuie să expună cuvântul lui Dumnezeu nu numai 
într-un mod general şi abstract, ci aplicând adevărul veşnic al evangheliei la 
împrejurările concrete de viaţă. 
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Există, aşadar, multe moduri de a exercita slujirea cuvântului, după necesităţile 
diferite ale ascultătorilor şi carismele propovăduitorilor. În ţările sau în mediile 
necreştine, prin vestirea evangheliei oamenii sunt aduşi la credinţă şi la 
sacramentele mântuirii[32]; chiar şi în comunitatea creştină, mai ales pentru aceia 
care par a înţelege sau a crede insuficient ceea ce practică, vestirea cuvântului este 
indispensabilă pentru însăşi slujirea sacramentelor, întrucât e vorba de sacramente 
ale credinţei, iar credinţa se naşte şi se hrăneşte din cuvânt[33]. Acest lucru este 
valabil mai ales pentru liturgia cuvântului în cadrul celebrării sfintei Liturghii, în care 
sunt unite indisolubil vestirea morţii şi învierii Domnului, răspunsul poporului care 
ascultă şi jertfa însăşi prin care Cristos a pecetluit cu sângele său noul legământ, 
jertfă din care credincioşii se împărtăşesc prin rugăciune şi primirea 
sacramentului[34]. 

Preoţii, slujitori ai sacramentelor şi ai Euharistiei 

5. Dumnezeu, care este singur sfânt şi sfinţitor, a voit să-şi ia colaboratori şi ajutoare 
care să slujească smerit lucrării de sfinţire. De aceea, preoţii sunt consacraţi de 
Dumnezeu prin episcop ca, fiind părtaşi în mod deosebit la preoţia lui Cristos, să 
acţioneze în celebrarea celor sfinte ca slujitori ai aceluia care, prin Duhul său, îşi 
exercită necontenit pentru noi funcţia preoţească în liturgie[35]. Prin Botez, ei îi 
introduc pe oameni în poporul lui Dumnezeu; prin sacramentul Pocăinţei îi împacă pe 
păcătoşi cu Dumnezeu şi cu Biserica, prin Ungerea bolnavilor îi alină pe suferinzi; în 
chip deosebit, prin celebrarea Liturghiei oferă în mod sacramental jertfa lui Cristos. 
Iar în celebrarea tuturor sacramentelor – după cum atestă, încă de la începuturile 
Bisericii, sfântul Ignaţiu de Antiohia[36] – preoţii sunt în legătură ierarhică, sub diferite 
aspecte, cu episcopul şi, astfel, îl fac, într-un fel, prezent în fiecare comunitate a 
credincioşilor[37]. 

Toate sacramentele precum şi toate slujirile bisericeşti şi operele de apostolat sunt 
strâns legate de Euharistie şi orânduite în vederea ei[38]. Căci în sfânta Euharistie 
este cuprins tot binele spiritual al Bisericii[39], Cristos însuşi, paştele nostru şi pâinea 
cea vie, care prin trupul său însufleţit de Duhul Sfânt şi dătător de viaţă insuflă viaţă 
oamenilor, chemându-i şi călăuzindu-i astfel să se ofere împreună cu el pe ei înşişi, 
truda lor şi toate cele create. De aceea, Euharistia apare ca izvor şi culme a întregii 
evanghelizări: catecumenii sunt iniţiaţi, treptat, spre a participa la Euharistie, iar 
credincioşii, însemnaţi deja cu sfântul Botez şi cu Mirul, sunt pe deplin inseraţi în 
trupul lui Cristos prin primirea Euharistiei. 

Aşadar, centrul comunităţii credincioşilor este adunarea euharistică prezidată de 
preot. Deci preoţii îi învaţă pe credincioşi să-i ofere lui Dumnezeu Tatăl victima 
dumnezeiască în jertfa Liturghiei şi, împreună cu ea, să aducă ofranda vieţii proprii; 
în spiritul lui Cristos Păstorul, îi educă să-şi supună Bisericii păcatele cu suflet căit în 
sacramentul Pocăinţei astfel încât să se întoarcă din zi în zi mai mult la Domnul, 
amintindu-şi cuvintele lui: “Faceţi pocăinţă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor” (Mt 
4,17). De asemenea, îi învaţă să participe la celebrările liturgice astfel încât să poată 
împlini în ele o rugăciune sinceră; îi îndrumă, potrivit harurilor şi nevoilor fiecăruia, la 
trăirea unui spirit de rugăciune tot mai desăvârşit în întreaga viaţă şi le insuflă tuturor 
dorinţa de a fi credincioşi îndatoririlor propriei lor stări, iar celor mai înaintaţi – de a 
trăi sfaturile evanghelice în felul potrivit fiecăruia. Aşadar, ei îi educă pe credincioşi 
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ca să poată cânta Domnului în inimile lor, în imnuri şi cântări spirituale, mulţumind 
pururea pentru toate lui Dumnezeu Tatăl, în numele Domnului nostru Isus 
Cristos[40]. 

Laudele şi mulţumirile pe care le aduc în celebrarea Euharistiei, preoţii le extind la 
diferitele ceasuri ale zilei, săvârşind Oficiul divin, prin care se roagă lui Dumnezeu în 
numele Bisericii pentru tot poporul încredinţat lor, ba chiar pentru întreaga lume. 

Casa Domnului, în care este celebrată şi păstrată sfânta Euharistie, în care se adună 
credincioşii, în care prezenţa Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, oferit pentru 
noi pe altarul de jertfă este venerată spre ajutorul şi mângâierea credincioşilor, 
trebuie să fie frumoasă şi potrivită pentru rugăciune şi pentru celebrările liturgice[41]. 
În ea, păstorii şi credincioşii sunt invitaţi să răspundă cu recunoştinţă la darul aceluia 
care, prin firea sa omenească, revarsă necontenit viaţa divină în mădularele trupului 
său[42]. Preoţii să aibă grijă să cultive precum se cuvine ştiinţa şi arta liturgică, 
pentru ca prin slujirea lor liturgică să fie lăudat tot mai desăvârşit de comunităţile 
creştine încredinţate lor Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. 

Preoţii, păstori ai poporului lui Dumnezeu 

6. Exercitând, la nivelul lor de autoritate, funcţia lui Cristos cap şi păstor, preoţii, în 
numele episcopului, adună laolaltă familia lui Dumnezeu într-o comunitate frăţească 
strânsă în unitate şi o călăuzesc la Dumnezeu Tatăl, prin Cristos, în Duhul Sfânt[43]. 
Pentru exercitarea acestei slujiri, ca şi pentru celelalte îndatoriri ale preotului, le este 
conferită o putere spirituală care este dată anume pentru zidire[44]. În zidirea 
Bisericii preoţii trebuie să se poarte cu toţi cu cea mai mare omenie, după exemplul 
Domnului. Însă nu trebuie să se comporte după cele ce sunt pe placul oamenilor[45], 
ci după exigenţele învăţăturii şi vieţii creştine, învăţându-i şi chiar dojenindu-i ca pe 
nişte fii preaiubiţi[46], după cuvintele Apostolului: “Stăruie la vreme şi fără vreme, 
mustră, roagă, îndeamnă cu toată răbdarea şi învăţătura” (2Tim 4,2)[47]. 

De aceea, este datoria preoţilor, ca educatori în credinţă, să se îngrijească personal 
sau prin alţii ca fiecare credincios să fie călăuzit, în Duhul Sfânt, spre trăirea deplină 
a propriei chemări conform evangheliei, spre o iubire sinceră şi activă şi spre 
libertatea cu care ne-a eliberat Cristos[48]. Vor fi de prea puţin folos ceremoniile, 
oricât de frumoase, sau asociaţiile, oricât de înfloritoare, dacă nu slujesc la educarea 
oamenilor pentru a-şi atinge maturitatea creştină[49]. Pentru a promova o atare 
maturitate, preoţii vor şti să-i ajute să poată discerne în tot ce se întâmplă – 
evenimente mărunte sau mari – care sunt exigenţele situaţiei, care este voinţa lui 
Dumnezeu. De asemenea, creştinii trebuie educaţi să nu trăiască numai pentru sine, 
ci, conform noii legi a iubirii, fiecare după cum a primit darul[50] să-l pună în slujba 
celorlalţi şi, astfel, toţi să-şi îndeplinească îndatoririle ce le revin în comunitatea 
umană ca nişte adevăraţi creştini. 

Deşi sunt datori tuturor, preoţii consideră că le sunt încredinţaţi în mod deosebit cei 
mici şi săraci cu care Domnul însuşi s-a arătat unit în mod special[51] şi a căror 
evanghelizare este dată ca semn al lucrării mesianice[52]. Cu deosebită grijă îi 
urmăresc şi pe tineri şi, de asemenea, pe soţi şi pe părinţi; e de dorit ca aceştia să se 
întrunească în grupuri prieteneşti în care să se ajute reciproc să-şi trăiască mai 
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deplin şi cu mai mare uşurinţă viaţa creştină în împrejurările adeseori grele în care se 
află. Preoţii nu trebuie să uite că toţi călugării, bărbaţi şi femei, care formează o parte 
privilegiată din casa Domnului, merită o grijă deosebită în vederea progresului lor 
spiritual spre binele întregii Biserici. În sfârşit, să aibă o deosebită grijă de bolnavi şi 
de muribunzi, vizitându-i şi întărindu-i în Domnul[53]. 

Însă îndatorirea de păstor nu se limitează numai la grija faţă de credincioşi individual; 
ea se extinde mai ales la formarea unei autentice comunităţi creştine. Iar pentru o 
adevărată dezvoltare a spiritului comunitar, acesta trebuie să îmbrăţişeze nu numai 
Biserica locală, ci şi pe cea universală. Comunitatea locală nu trebuie să se 
mărginească la grija faţă de credincioşii săi, ci, pătrunsă de zel misionar, trebuie să 
pregătească tuturor calea spre Cristos. Ei îi sunt în mod deosebit încredinţaţi 
catecumenii şi neofiţii, care trebuie educaţi în mod gradat la cunoaşterea şi trăirea 
vieţii creştine. 

Însă nici o comunitate creştină nu se poate zidi dacă nu are drept rădăcină şi centru 
de greutate celebrarea sfintei Euharistii şi deci cu aceasta trebuie să înceapă orice 
educare a spiritului comunitar[54]. Iar celebrarea euharistică, pentru a fi sinceră şi 
deplină, trebuie să călăuzească atât spre diferitele opere de caritate şi de 
întrajutorare cât şi spre activitatea misionară şi spre diversele forme de mărturie 
creştină. 

Pe lângă aceasta, prin iubire, prin rugăciune, exemplu şi fapte de pocăinţă, 
comunitatea bisericească exercită o adevărată acţiune maternă faţă de sufletele ce 
trebuie aduse la Cristos: ea constituie un mijloc eficace prin care li se arată sau li se 
deschide celor necredincioşi calea spre Cristos şi spre Biserica lui, iar credincioşii 
sunt stimulaţi, hrăniţi şi întăriţi pentru lupta spirituală. 

În construirea comunităţii creştine, preoţii nu se pun niciodată în slujba vreunei 
ideologii sau facţiuni omeneşti ci, crainici ai evangheliei şi păstori ai Bisericii, ei îşi 
consacră forţele creşterii spirituale a trupului lui Cristos. 

II. RELAŢIILE PREOŢILOR CU CEILALŢI 

Relaţiile dintre episcop şi preoţi 

7. Toţi preoţii, împreună cu episcopii, participă în aşa fel la aceeaşi unică preoţie şi 
slujire a lui Cristos încât însăşi unitatea de consacrare şi de misiune cere 
comuniunea ierarhică a preoţilor cu episcopatul[55]; ei manifestă limpede această 
comuniune în concelebrarea liturgică şi, de asemenea, în fiecare celebrare a 
Euharistiei[56]. Aşadar, episcopii, în virtutea darului Duhului Sfânt dat preoţilor prin 
hirotonire, au în preoţi colaboratori şi sfătuitori necesari în slujirea şi în funcţia lor de 
a învăţa, de a sfinţi şi de a păstori poporul lui Dumnezeu[57]. Încă din cele mai vechi 
timpuri documentele liturgice subliniază cu tărie acest lucru, cerând în mod solemn 
lui Dumnezeu, pentru cel ce urmează să fie hirotonit preot, să se reverse asupra lui 
“duhul harului şi al sfatului, ca să ajute şi să cârmuiască poporul cu inimă curată”[58], 
după cum în pustie duhul lui Moise a fost împărtăşit la şaptezeci de bărbaţi 
înţelepţi[59] “cu ajutorul cărora el a putut ocârmui uşor nenumărata mulţime a 
poporului”[60]. Aşadar, datorită acestei comuniuni în aceeaşi preoţie şi slujire, 
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episcopii trebuie să-i considere pe preoţi ca fraţi şi prieteni[61] şi să se preocupe, cât 
le stă în puteri, de binele lor material şi mai ales spiritual. Căci lor, cei dintâi, le revine 
răspunderea gravă a sfinţeniei preoţilor[62] şi, de aceea, trebuie să aibă cea mai 
mare grijă de formaţia continuă a preoţimii lor[63]. Să ştie să-i asculte bucuros, ba 
chiar să le ceară sfatul şi să vorbească cu ei despre cele privitoare la necesităţile 
pastoraţiei şi la binele diecezei. Pentru ca acest lucru să se realizeze practic, să se 
înfiinţeze, într-un mod adecvat condiţiilor şi necesităţilor de azi[64], o comisie sau un 
senat de preoţi[65] în forma şi după normele juridice care urmează a fi stabilite; acest 
organism ce reprezintă preoţimea trebuie să-l poată ajuta efectiv prin sfaturile sale pe 
episcop în conducerea diecezei. Preoţii, la rândul lor, având în faţa ochilor plinătatea 
sacramentului Preoţiei de care se bucură episcopii, să venereze în ei autoritatea lui 
Cristos, Păstorul suprem. Aşadar, să fie ataşaţi de episcopul lor printr-o iubire şi 
ascultare sinceră[66]. Această ascultare preoţească, pătrunsă de spirit de 
colaborare, se întemeiază pe însăşi participarea la slujirea episcopală, participare 
conferită preoţilor prin sacramentul Preoţiei şi prin trimitere (missio) canonică[67]. 

Unirea preoţilor cu episcopii este cu atât mai necesară în zilele noastre cu cât astăzi, 
din diferite motive, iniţiativele apostolice nu numai că trebuie să îmbrace forme 
multiple, ci şi să depăşească limitele unei singure parohii sau dieceze. Aşadar, nici 
un preot nu-şi poate îndeplini cum se cuvine misiunea în mod izolat şi de unul singur, 
ci numai unindu-şi forţele cu ceilalţi preoţi sub conducerea acelora care se află în 
fruntea Bisericii. 

Unirea frăţească şi colaborarea dintre preoţi 

8. Preoţii, constituiţi prin hirotonire în starea preoţească, sunt toţi uniţi între ei printr-o 
strânsă fraternitate sacramentală, dar în mod deosebit ei formează o unică preoţime 
în dieceza pentru a cărei servire sunt numiţi, sub ascultarea episcopului propriu. Într-
adevăr, chiar dacă le sunt încredinţate însărcinări diferite, ei îndeplinesc o unică 
slujire preoţească în folosul oamenilor. Căci toţi preoţii sunt trimişi să colaboreze la 
aceeaşi lucrare, fie că îndeplinesc o slujire parohială sau supraparohială, fie că se 
dedică cercetării ştiinţifice sau învăţământului, fie că exercită o muncă manuală 
împărtăşind viaţa muncitorilor – acolo unde o astfel de activitate e socotită oportună 
şi e aprobată de autoritatea competentă – fie, în sfârşit, că împlinesc alte activităţi 
apostolice sau în vederea apostolatului. Toţi au în fond aceeaşi ţintă şi anume 
edificarea trupului lui Cristos, ceea ce, mai ales în vremurile noastre, cere funcţii 
multiple precum şi noi adaptări. De aceea, este esenţial ca toţi preoţii, atât diecezani 
cât şi călugări, să se ajute reciproc spre a fi pururi colaboratori pentru adevăr[68]. 
Fiecare este unit cu ceilalţi membri ai acestei preoţimi prin legături deosebite de 
dragoste apostolică, de slujire şi de frăţietate: acest lucru este exprimat liturgic din 
cele mai vechi timpuri atunci când la hirotonire preoţii de faţă sunt invitaţi să impună 
mâinile asupra noului ales, împreună cu episcopul ce conferă sacramentul, precum şi 
atunci când ei concelebrează într-un gând sfânta Euharistie. Fiecare preot este, 
aşadar, unit cu confraţii săi prin legătura iubirii, a rugăciunii şi a colaborării de tot felul 
şi astfel este manifestată unitatea prin care Cristos a voit ca ai săi să fie în mod 
desăvârşit una, pentru ca lumea să ştie că Fiul a fost trimis de Tatăl[69]. 

De aceea, preoţii mai în vârstă să-i primească pe cei tineri într-adevăr ca pe nişte 
fraţi şi să-i ajute în primele activităţi şi greutăţi ale slujirii lor şi în acelaşi timp să se 



Conciliul Vatican al II-lea [constituții, decrete, declarații] 
 

261 

străduiască să le înţeleagă mentalitatea, oricât ar fi de diferită de a lor, şi să le 
privească iniţiativele cu bunăvoinţă. Tinerii, la rândul lor, să respecte vârsta şi 
experienţa celor mai bătrâni, să discute cu ei problemele pastorale şi să colaboreze 
cu ei cu dragă inimă. 

Însufleţiţi de spirit frăţesc, preoţii să nu uite ospitalitatea[70], să cultive facerea de 
bine şi împărţirea bunurilor proprii[71], având o deosebită grijă faţă de aceia care 
sunt bolnavi, întristaţi, copleşiţi de muncă, izolaţi, exilaţi sau prigoniţi[72]. Să se 
întâlnească bucuros chiar şi pentru a se destinde împreună, amintindu-şi de 
cuvintele cu care însuşi Domnul îi invită pe apostolii obosiţi: “Veniţi deoparte în loc 
pustiu şi odihniţi-vă puţin” (Mc 6,31). Pe lângă aceasta, pentru ca preoţii să se poată 
ajuta unii pe alţii în viaţa spirituală şi intelectuală, pentru a putea colabora mai rodnic 
în slujire şi a evita primejdiile ce pot izvorî din izolare, să fie promovată între ei o 
anumită viaţă comună sau o formă de comunitate de viaţă care poate îmbrăca 
diferite aspecte în funcţie de diferitele necesităţi personale sau pastorale: locuirea 
împreună, unde e posibil, masa în comun, sau cel puţin întâlniri frecvente şi 
periodice. Trebuie preţuite şi încurajate cu grijă şi asociaţiile care, pe baza unor 
statute recunoscute de autoritatea competentă bisericească, printr-o regulă de viaţă 
adaptată şi aprobată şi prin întrajutorarea frăţească, îi ajută pe preoţi să tindă spre 
sfinţenie în exercitarea slujirii lor şi astfel au drept ţintă servirea întregii preoţimi. 

În sfârşit, datorită aceleiaşi comuniuni în preoţie, preoţii să se ştie în mod deosebit 
răspunzători faţă de aceia care trec prin dificultăţi: să le dea ajutor la timpul cuvenit, 
dacă e cazul chiar şi cu o dojană discretă. Pe aceia care au comis vreo greşeală, să-i 
trateze în continuare cu dragoste frăţească şi înţelegere, să se roage lui Dumnezeu 
stăruitor pentru ei şi să le fie neîncetat adevăraţi fraţi şi prieteni. 

Relaţiile preoţilor cu laicii 

9. Deşi preoţii Noului Testament exercită, în virtutea sacramentului Preoţiei, în 
Poporul şi pentru poporul lui Dumnezeu, funcţia înaltă şi indispensabilă de părinţi şi 
învăţători, totuşi, împreună cu ceilalţi creştini, sunt ucenicii Domnului, pe care harul 
chemării lui Dumnezeu i-a făcut părtaşi la împărăţia lui[73]. În mijlocul tuturor celor 
renăscuţi prin apa Botezului, preoţii sunt fraţi între fraţi[74], mădulare ale unuia şi 
aceluiaşi trup al lui Cristos, a cărui zidire a fost încredinţată tuturor[75]. 

Aflându-se în fruntea comunităţii, preoţii nu trebuie să-şi caute interesul propriu, ci să 
caute cele ce sunt ale lui Isus Cristos[76], unindu-şi eforturile cu credincioşii laici şi 
purtându-se printre ei după pilda Învăţătorului care, între oameni, “nu a venit pentru a 
fi slujit, ci ca să slujească şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi” (Mt 20,28). 
Preoţii trebuie să recunoască şi să promoveze sincer demnitatea laicilor şi rolul 
specific pe care laicii îl au în misiunea Bisericii. Ei trebuie să respecte cum se cuvine 
dreapta libertate ce le revine tuturor în cetatea pământească. Să-i asculte bucuros pe 
laici ţinând seama frăţeşte de dorinţele lor şi apreciindu-le experienţa şi competenţa 
în diversele domenii ale activităţii umane, pentru a putea recunoaşte împreună cu ei 
semnele timpurilor. Încercând să discearnă spiritele pentru a şti dacă sunt de la 
Dumnezeu[77], să descopere cu simţ de credinţă carismele de multe feluri ale 
laicilor, fie smerite, fie mai înalte, să le recunoască bucuros şi să le încurajeze cu 
râvnă. Între darurile lui Dumnezeu care se găsesc din belşug printre credincioşi, sunt 
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vrednice de o grijă deosebită acelea care îi atrag pe mulţi dintre ei la o viaţă spirituală 
mai înaltă. De asemenea, să le dea cu încredere laicilor răspunderi în slujba Bisericii, 
lăsându-le libertate şi spaţiu de acţiune şi chiar invitându-i, când e cazul, să 
întreprindă activităţi din proprie iniţiativă[78]. În sfârşit, preoţii sunt puşi în mijlocul 
laicilor pentru a-i călăuzi pe toţi la unitatea dragostei “iubindu-se unii pe alţii cu iubire 
frăţească, dându-şi întâietate unul altuia” (Rom 12,10). Este deci datoria lor să 
armonizeze astfel diferitele mentalităţi încât nimeni să nu se simtă străin în 
comunitatea credincioşilor. Ei sunt apărătorii binelui comun, de care au grijă în 
numele episcopului, şi în acelaşi timp sunt mărturisitori curajoşi ai adevărului, ca nu 
cumva credincioşii să fie purtaţi de ici colo de orice vânt al învăţăturii[79]. Ei au o 
răspundere deosebită faţă de aceia care s-au îndepărtat de practica sacramentelor, 
sau chiar de credinţă, şi, ca buni păstori, nu trebuie să neglijeze a se apropia de ei. 

Ţinând seama de prescripţiile referitoare la ecumenism[80], nu vor uita de fraţii care 
nu se bucură de comuniunea bisericească deplină cu noi. 

În sfârşit, vor considera că le sunt încredinţaţi şi toţi aceia care nu-l recunosc pe 
Cristos ca Mântuitor al lor. 

La rândul lor, creştinii să fie conştienţi de îndatoririle pe care le au faţă de preoţii lor 
şi să se poarte faţă de ei cu iubire filială, considerându-i păstori şi părinţi; de 
asemenea, participând la grijile lor, să-i ajute pe cât se poate, prin rugăciune şi faptă, 
pentru ca aceştia să depăşească mai lesne greutăţile şi să-şi poată îndeplini cu mai 
mult rod îndatoririle[81]. 

III. DISTRIBUIREA PREOŢILOR ŞI CHEMĂRILE PREOŢEŞTI 

Grija pentru întreaga Biserică 

10. Darul spiritual pe care preoţii l-au primit la hirotonire nu-i pregăteşte pentru o 
misiune limitată şi restrânsă, ci pentru atotcuprinzătoarea şi universala misiune a 
mântuirii “până la marginile pământului” (Fap 1, 8), căci orice slujire preoţească 
participă la dimensiunea universală a misiunii încredinţate de Cristos apostolilor. 
Preoţia lui Cristos, la care preoţii sunt părtaşi realmente, se îndreaptă în mod 
necesar spre toate popoarele şi spre toate timpurile şi nu are limite de rasă, de neam 
sau de vârstă, lucru prefigurat tainic în chipul lui Melchisedec[82]. Aşadar, preoţii să 
nu uite că trebuie să aibă la inimă grija pentru toate Bisericile. De aceea, preoţii din 
diecezele mai bogate în vocaţii să se arate gata să meargă bucuroşi, cu permisiunea 
sau la îndemnul propriului ordinariu, pentru a-şi împlini slujirea în regiuni, misiuni sau 
activităţi care suferă din lipsă de cler. 

De altfel, normele de încardinare şi excardinare trebuie să fie astfel revizuite ca, 
păstrându-se această străveche organizare, să răspundă totuşi mai bine necesităţilor 
pastorale de azi. Când motive apostolice ar cere-o, trebuie facilitată nu numai o 
distribuire funcţională a preoţilor, ci şi înfăptuirea unor activităţi pastorale speciale 
pentru diferite medii sociale, la nivel de regiune, de naţiune sau pentru orice parte a 
lumii. În acest scop, poate fi utilă crearea unor seminarii internaţionale, a unor 
dieceze speciale sau prelaturi personale sau a altor instituţii de acest fel în care vor 
putea fi cooptaţi sau încardinaţi preoţi spre binele comun al întregii Biserici, în 
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modalităţi ce vor trebui stabilite pentru fiecare instituţie în parte, respectându-se 
întotdeauna drepturile ordinariilor locurilor. 

Pe cât se poate, preoţii nu trebuie să fie trimişi singuri într-o regiune nouă, mai ales 
dacă nu-i cunosc încă bine limba şi obiceiurile, ci, asemenea ucenicilor lui 
Cristos[83], ei să meargă cel puţin câte doi sau trei pentru a se ajuta reciproc. E 
necesară o grijă atentă pentru viaţa lor spirituală precum şi pentru sănătatea lor fizică 
şi psihică. Pe cât se poate, locurile şi condiţiile de muncă să corespundă capacităţilor 
personale ale fiecăruia. Este extrem de important ca aceia care merg la un neam 
străin să se străduiască să cunoască bine nu numai limba ţării, ci şi caracteristicile 
psihologice şi sociale ale poporului în slujba căruia vor să se pună cu umilinţă, fiind 
într-o comuniune cât mai strânsă cu el, după exemplul apostolului Paul, care putea 
spune despre sine: “Deşi sunt liber faţă de toţi, totuşi m-am făcut robul tuturor, ca să-i 
câştig pe cât mai mulţi. Şi m-am făcut iudeu cu iudeii ca să-i câştig pe iudei…” (1Cor 
9, 19-20). 

Grija pentru vocaţiile preoţeşti 

11. Păstorul şi episcopul sufletelor noastre[84] a orânduit astfel Biserica încât poporul 
pe care l-a ales şi l-a dobândit cu sângele său[85] să aibă pururi şi până la sfârşitul 
lumii preoţi, ca nu cumva creştinii să fie ca oile fără păstor[86]. Înţelegând această 
voinţă a lui Cristos, apostolii, inspiraţi de Duhul Sfânt, au considerat că este de 
datoria lor să aleagă pentru această slujire oameni “care să fie în stare să-i înveţe şi 
pe alţii” (2Tim 2,2). Această îndatorire decurge din însăşi misiunea preoţească, în 
virtutea căreia preotul devine părtaş la grija pentru Biserica întreagă, ca nu cumva în 
poporul lui Dumnezeu aici pe pământ să lipsească vreodată lucrătorii. Dar pentru că 
“există un interes comun care uneşte pe cârmaciul unei corăbii şi pe călători”[87], 
întreg poporul lui Dumnezeu trebuie învăţat că este îndatorirea lui să colaboreze în 
diferite chipuri – prin rugăciune stăruitoare precum şi prin alte mijloace care îi stau la 
îndemână[88] – pentru ca Biserica să aibă întotdeauna preoţii care îi sunt necesari 
pentru a-şi împlini misiunea divină. Aşadar, preoţii trebuie să se preocupe intens să 
pună în faţa ochilor credincioşilor – prin slujirea cuvântului şi prin propria mărturie de 
viaţă ce reflectă limpede spiritul de slujire şi adevărata bucurie pascală – nobleţea şi 
necesitatea preoţiei. Pe aceia pe care, după îndelungă chibzuire, îi consideră potriviţi 
pentru o atât de înaltă slujire, fie tineri, fie adulţi, să-i ajute, fără să dea înapoi de la 
eforturi şi greutăţi, să se pregătească precum se cuvine şi astfel să poată fi chemaţi 
de către episcop, în deplinul respect al libertăţii lor exterioare şi lăuntrice. Pentru a 
atinge acest scop le va fi de cel mai mare folos o direcţie spirituală atentă şi 
înţeleaptă. Părinţii, profesorii şi, în general, toţi cei care au vreun rol în educarea 
copiilor şi tinerilor trebuie să-i formeze astfel încât aceştia, cunoscând grija Domnului 
pentru turma sa şi privind la nevoile Bisericii, să fie gata să răspundă cu generozitate 
la chemarea Domnului, spunându-i împreună cu prorocul: “Iată-mă, trimite-mă” (Is 
6,8). Totuşi acest glas al Domnului care cheamă nu trebuie aşteptat să ajungă la 
urechile viitorului preot pe vreo cale extraordinară. El trebuie mai degrabă înţeles şi 
recunoscut din semnele prin care voinţa lui Dumnezeu se face zilnic cunoscută 
creştinilor care ştiu să o discearnă: aceste semne trebuie studiate cu atenţie de către 
preoţi[89]. 
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Se recomandă, aşadar, stăruitor preoţilor să participe la operele diecezane sau 
naţionale pentru chemări[90]. În predici, în cateheză, în presă trebuie prezentate 
pregnant nevoile Bisericii atât locale cât şi universale, trebuie puse într-o lumină vie 
semnificaţia şi importanţa slujirii preoţeşti, arătându-se că ea comportă îndatoriri 
grave dar şi mari bucurii şi mai ales că prin ea, după cum ne învaţă sfinţii părinţi, i se 
poate da lui Cristos cea mai înaltă mărturie de iubire[91]. 

Capitolul III 

VIAŢA PREOŢILOR 

I. CHEMAREA PREOŢILOR LA DESĂVÂRŞIRE 

Obligaţia de a tinde la sfinţenie 

12. Prin sacramentul Preoţiei, preoţii sunt făcuţi, asemenea lui Cristos Preotul, ca 
slujitori ai Capului, pentru a face să crească şi a zidi întreg trupul lui care este 
Biserica, în calitate de colaboratori ai episcopatului. Încă de la consacrarea primită 
prin Botez, şi ei, ca şi toţi creştinii, au primit semnul şi darul unei chemări şi al unui 
har atât de mari încât, cu toată slăbiciunea omenească[92], să poată şi să fie obligaţi 
să tindă la perfecţiune, după cuvântul Domnului: “Fiţi, aşadar, desăvârşiţi precum 
Tatăl vostru din ceruri este desăvârşit” (Mt 5,48). Ca preoţi, însă, ei sunt obligaţi cu 
un titlu deosebit să tindă la desăvârşire deoarece, primind o nouă consacrare prin 
hirotonire, au devenit instrumente vii în mâna lui Cristos, Preotul veşnic, pentru a 
continua prin timp lucrarea lui minunată care cu puterea de sus a reînnoit întregul 
neam omenesc[93]. Aşadar, întrucât orice preot, în felul său propriu, acţionează în 
numele lui Cristos reprezentându-l, el este înzestrat cu un har deosebit pentru ca, 
slujind pe cei încredinţaţi lui şi întregul popor al lui Dumnezeu, să poată tinde mai 
eficient la desăvârşirea aceluia pe care îl reprezintă, iar slăbiciunea omenească a 
trupului e vindecată de sfinţenia lui, care s-a făcut pentru noi mare preot “sfânt, 
nevinovat, nepătat, osebit de cei păcătoşi” (Evr 7,26). 

Cristos, pe care Tatăl l-a sfinţit, adică l-a consacrat şi l-a trimis în lume[94], “s-a dat 
pe sine pentru noi ca să ne răscumpere de toată fărădelegea şi să-şi pregătească un 
popor curat, râvnitor de fapte bune” (Tit 2,14) şi astfel a intrat, prin patimă, în gloria 
sa[95]; în acelaşi fel, şi preoţii, consacraţi prin ungerea Duhului Sfânt şi trimişi de 
Cristos, nimicesc în ei faptele trupului şi de dedică total slujirii oamenilor şi astfel pot 
înainta în sfinţenia cu care au fost înzestraţi de Cristos, spre a se apropia de omul 
desăvârşit[96]. 

De aceea, îndeplinind slujirea Duhului şi a dreptăţii[97], sunt întăriţi în viaţa spiritului, 
cu condiţia să se lase învăţaţi de Duhul lui Cristos care le dă viaţă şi îi călăuzeşte. 
Într-adevăr, preoţii sunt orientaţi spre desăvârşirea vieţii prin înseşi acţiunile sacre de 
fiecare zi precum şi prin întreaga lor slujire pe care o împlinesc în strânsă unire cu 
episcopul şi cu confraţii. Sfinţenia preoţilor, la rândul ei, contribuie în cel mai înalt 
grad la o mai rodnică îndeplinire a slujirii lor: într-adevăr, chiar dacă harul lui 
Dumnezeu poate împlini lucrarea mântuirii şi prin slujitori nevrednici, Dumnezeu 
totuşi doreşte în mod obişnuit să-şi arate faptele minunate mai degrabă prin oameni 
care, făcându-se mai ascultători faţă de inspiraţiile şi călăuzirea Duhului Sfânt şi 
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datorită unirii intime cu Cristos şi sfinţeniei vieţii proprii, pot spune cu Apostolul: “Nu 
mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine” (Gal 2,20). 

De aceea, sfântul Conciliu, pentru a-şi atinge scopurile pastorale de reînnoire 
lăuntrică a Bisericii, de răspândire a evangheliei în lumea întreagă şi de dialog cu 
lumea contemporană, îndeamnă stăruitor pe toţi preoţii ca, folosind mijloacele 
eficiente recomandate de Biserică[98], să tindă la o sfinţenie tot mai înaltă care să 
facă din ei instrumente din zi în zi mai potrivite în slujba întregului popor al lui 
Dumnezeu. 

Exercitarea triplei îndatoriri preoţeşti pretinde sfinţenie şi în acelaşi timp o 
favorizează 

13. Preoţii ajung la sfinţenie în modul lor propriu îndeplinindu-şi îndatoririle cu 
sinceritate şi statornicie, în Duhul lui Cristos. 

Slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu, ei citesc şi ascultă zilnic acest cuvânt pe care 
trebuie să-l transmită şi altora; dacă se şi străduiesc să-l primească în ei înşişi, vor 
deveni ucenici din ce în ce mai desăvârşiţi ai Domnului, după cuvântul apostolului 
Paul către Timotei: “Spre acestea îndreaptăţi gândul, întru acestea trăieşte, pentru ca 
înaintarea ta să fie vădită tuturora. Ia aminte la tine însuţi şi la învăţătură: fii statornic 
în acestea; căci făcând astfel te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă” 
(1Tim 4,15-16). Căutând în ce fel pot transmite mai bine altora cele contemplate[99], 
ei vor gusta mai mult “nepătrunsele bogăţii ale lui Cristos” (Ef 3,8) şi înţelepciunea 
cea de multe feluri a lui Dumnezeu[100]. Neuitând niciodată că Domnul este acela 
care deschide inimile[101] şi că înălţimea puterii nu vine de la ei, ci de la 
Dumnezeu[102], în însăşi propovăduirea cuvântului ei se vor uni mai strâns cu 
Cristos Învăţătorul şi vor fi călăuziţi de Duhul lui. În această comuniune cu Cristos, ei 
participă la iubirea lui Dumnezeu, al cărei mister ascuns de veacuri[103] a fost 
dezvăluit în Cristos. 

Slujind cele sfinte, mai ales jertfa Liturghiei, preoţii acţionează în numele şi ca 
reprezentanţi ai lui Cristos, care s-a dăruit ca victimă pentru sfinţirea oamenilor; de 
aceea, ei sunt invitaţi să imite ceea ce săvârşesc: celebrând misterul morţii 
Domnului, să caute să-şi mortifice trupul cu patimile şi poftele lui[104]. În taina jertfei 
euharistice, în care preoţii îşi îndeplinesc funcţia lor principală, se săvârşeşte 
necontenit lucrarea răscumpărării noastre[105], şi, de aceea, se recomandă insistent 
celebrarea ei în fiecare zi, acesta fiind un act al lui Cristos şi al Bisericii, chiar şi 
atunci când nu poate fi prezent nici un credincios[106]. Aşadar, preoţii, unindu-se cu 
actul lui Cristos Preotul, se oferă total lui Dumnezeu în fiecare zi şi, hrănindu-se cu 
trupul lui Cristos, iau parte din inimă la ibirea lui, care se dă ca hrană credincioşilor. 
De asemenea, în administrarea sacramentelor se unesc cu intenţia şi cu iubirea lui 
Cristos; acest lucru îl realizează în mod deosebit în administrarea sacramentului 
Pocăinţei, arătându-se întotdeauna şi pe deplin gata la aceasta ori de câte ori le este 
cerut în mod rezonabil de către credincioşi. În recitarea Oficiului divin ei dau glas 
Bisericii care stăruie în rugăciune în numele întregului neam omenesc împreună cu 
Cristos care este “pururi viu spre a mijloci pentru noi” (Evr 7,25). 
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Conducând şi păstorind poporul lui Dumnezeu, preoţii sunt îndemnaţi de iubirea 
Bunului Păstor să-şi dea viaţa pentru oile lor[107], fiind gata chiar şi la jertfa supremă 
după exemplul preoţilor care, chiar şi în zilele noastre, nu au pregetat să-şi dea viaţa. 
Fiind educatori în ale credinţei şi având ei înşişi “încrederea de a intra în Sfânta 
Sfintelor prin sângele lui Cristos” (Evr 10,19), ei se apropie de Dumnezeu “cu inimă 
sinceră, în plinătatea credinţei” (Evr 10,22); ei înalţă o speranţă tare pentru 
credincioşii lor[108] pentru ca, întăriţi fiind de Dumnezeu, să-i poată şi ei întări pe 
aceia care îndură tot felul de încercări[109]. Fiind conducători ai comunităţii, ei 
practică asceza specifică păstorilor de suflete: renunţând la avantaje personale, 
căutând nu folosul propriu, ci folosul celor mulţi, ca aceştia să se mântuiască[110], 
progresând continuu în împlinirea îndatoririi pastorale şi fiind gata, dacă e cazul, să 
pornească pe căi pastorale noi, sub călăuzirea Duhului iubirii care suflă unde 
vrea[111]. 

Unitate şi armonie în viaţa preoţilor 

14. În lumea de azi, când sunt atâtea îndatoriri cărora oamenii trebuie să le facă faţă 
şi când este o atât de mare varietate de probleme care îi asaltează şi care foarte 
adesea trebuie rezolvate urgent, de multe ori ei se află în primejdia de a se risipi în 
această diversitate de preocupări. Preoţii, fiind implicaţi şi traşi în toate părţile de 
nenumărate obligaţii ale misiunii lor, se pot întreba, nu fără nelinişte, cum să-şi poată 
armoniza viaţa interioară cu cerinţele activităţii externe. Această unitate de viaţă nu 
se poate realiza numai printr-o organizare pur externă a activităţii pastorale sau prin 
simpla practicare a exerciţiilor de pietate, oricât ar favoriza-o acestea. Preoţii o pot 
atinge doar urmând, în împlinirea slujirii lor, exemplul lui Cristos Domnul, a cărui 
mâncare era să facă voia celui care l-a trimis pentru a-i împlini lucrarea[112]. 

Într-adevăr, pentru a continua să împlinească în lume, prin Biserică, această voinţă a 
Tatălui, Cristos acţionează prin slujitorii săi, şi, de aceea, rămâne pururi izvorul şi 
principiul de unitate al vieţii acestora. Aşadar, preoţii îşi realizează unitatea vieţii 
unindu-se cu Cristos în descoperirea voinţei Tatălui şi în dăruirea de sine pentru 
turma ce le-a fost încredinţată[113]. Astfel, ducând viaţa Bunului Păstor, vor găsi în 
însăşi exercitarea iubirii pastorale legătura desăvârşirii preoţeşti care va realiza 
unitatea în viaţa şi acţiunea lor. Această iubire pastorală[114] izvorăşte în primul rând 
din jertfa euharistică şi, de aceea, ea este centrul şi rădăcina întregii vieţi a preotului; 
prin urmare, sufletul preoţesc trebuie să se străduiască să reflecte în sine ceea ce se 
petrece pe altarul de jertfă. Acest lucru nu este cu putinţă decât dacă preoţii pătrund 
tot mai adânc, prin rugăciune, în misterul lui Cristos. 

Pentru a-şi putea verifica şi concret unitatea de viaţă, ei să reflecteze asupra oricărei 
acţiuni cercetând care este voinţa lui Dumnezeu[115], adică în ce măsură acestea 
sunt conforme cu normele misiunii evanghelice a Bisericii. Într-adevăr, fidelitatea faţă 
de Cristos nu poate fi despărţită de fidelitatea faţă de Biserică. Iubirea pastorală le 
cere, aşadar, preoţilor, dacă nu vor să alerge în zadar[116], să lucreze mereu în 
legătură de comuniune cu episcopii şi cu ceilalţi fraţi întru preoţie. Acţionând în acest 
mod, preoţii îşi vor găsi unitatea propriei vieţi în însăşi unitatea misiunii Bisericii şi, 
astfel, vor fi uniţi cu Domnul lor şi, prin el, cu Tatăl în Duhul Sfânt pentru a fi plini de 
mângâiere şi copleşiţi de bucurie[117]. 
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II. EXIGENŢE SPIRITUALE DEOSEBITE ÎN VIAŢA PREOTULUI 

Umilinţă şi ascultare 

15. Printre virtuţile cele mai necesare slujirii preoţeşti trebuie amintită acea dispoziţie 
sufletească prin care sunt întotdeauna gata să caute nu voia lor, ci voia aceluia care 
i-a trimis[118]. Căci lucrarea divină la care au fost chemaţi de Duhul Sfânt[119] 
întrece orice puteri omeneşti şi orice înţelepciune omenească: “Dumnezeu a ales 
cele slabe ale lumii ca să ruşineze pe cei tari” (1Cor 1,27). Conştient de propria 
slăbiciune, adevăratul slujitor al lui Cristos lucrează în umilinţă, căutând să discearnă 
ce îi este plăcut lui Dumnezeu[120] şi, “ca înlănţuit de Duhul”[121], se lasă purtat în 
toate de voinţa aceluia care vrea ca toţi oamenii să fie mântuiţi; această voinţă o 
poate descoperi şi urma în împrejurările zilnice, slujind cu umilinţă tuturor acelora 
care, în misiunea primită şi în multiplele evenimente ale vieţii, îi sunt încredinţaţi de 
Dumnezeu. 

Pe de altă parte, slujirea preoţească fiind slujire a Bisericii înseşi, nu poate fi 
îndeplinită decât în comuniune ierarhică cu întregul corp. Aşadar, iubirea pastorală 
cere ca preoţii, acţionând în această comuniune, să-şi dedice voinţa proprie, prin 
ascultare, servirii lui Dumnezeu şi fraţilor, primind şi îndeplinind în spirit de credinţă 
prescripţiile şi recomandările supremului pontif, ale episcopului propriu şi ale celorlalţi 
superiori: dăruind cu bucurie totul şi pe ei înşişi[122] în orice însărcinare li se 
încredinţează, oricât de smerită şi de săracă. În acest fel, ei păstrează şi întăresc 
unitatea indispensabilă cu fraţii lor întru slujire şi mai ales cu aceia pe care Domnul i-
a aşezat conducători văzuţi ai Bisericii sale; astfel, ei lucrează la zidirea templului lui 
Cristos, care creşte prin “toate legăturile întrajutorării”[123]. Această ascultare, care 
duce la o trăire mai matură a libertăţii fiilor lui Dumnezeu, pretinde prin natura ei ca, 
atunci când mânaţi de iubire caută cu înţelepciune, în împlinirea misiunii lor, căi noi 
spre un mai mare bine al Bisericii, preoţii să-şi prezinte cu încredere iniţiativele şi să 
expună insistent nevoile turmei ce le-a fost încredinţată, fiind totdeauna gata să se 
supună judecăţii acelora care exercită o funcţie de conducere în Biserica lui 
Dumnezeu. 

Prin această umilinţă şi prin această ascultare responsabilă şi de bună voie preoţii se 
fac asemenea chipului lui Cristos, având în ei aceleaşi simţăminte ca şi Cristos Isus, 
care “s-a nimicit pe sine luând fire de rob… făcându-se ascultător până la moarte” 
(Fil 2,7-8) şi, prin această ascultare, a învins şi a răscumpărat neascultarea lui Adam, 
după cum dă mărturie Apostolul: “După cum prin neascultarea unui singur om cei 
mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot astfel, prin ascultarea unuia singur, cei mulţi au fost 
îndreptăţiţi” (Rom 5,19). 

Îmbrăţişarea celibatului ca pe un dar 

16. Înfrânarea desăvârşită şi perpetuă pentru împărăţia cerurilor, recomandată de 
Cristos Domnul[124], primită cu drag şi păstrată ireproşabil de mulţi creştini de-a 
lungul veacurilor şi chiar şi în zilele noastre, a fost întotdeauna preţuită în mod 
deosebit de Biserică, mai ales pentru viaţa preoţească. Într-adevăr, ea este semn şi, 
în acelaşi timp, imbold al iubirii pastorale şi izvor deosebit de rodnicie spirituală în 
lume[125]. Ce-i drept, ea nu este pretinsă de însăşi natura preoţiei, după cum o arată 
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practica Bisericii de la începuturi[126] şi tradiţia Bisericilor orientale unde, pe lângă 
aceia care, împreună cu toţi episcopii, aleg, prin harul lui Dumnezeu, să păstreze 
celibatul, există şi preoţi căsătoriţi foarte buni; recomandând celibatul bisericesc, 
acest sfânt Conciliu nu intenţionează în nici un fel să schimbe disciplina care este 
legitim în vigoare în Bisericile orientale, ci îi îndeamnă cu toată dragostea pe aceia 
care, căsătoriţi fiind, au primit preoţia, să stăruie în chemarea lor sfântă, continuând 
să-şi dedice pe deplin şi cu generozitate viaţa pentru turma ce le-a fost 
încredinţată[127]. 

Însă celibatul este, din multe puncte de vedere, potrivit cu preoţia. Într-adevăr, 
misiunea preotului este în întregime consacrată servirii noii omeniri pe care Cristos, 
învingătorul morţii, o face să se nască în lume prin Duhul său şi care îşi are originea 
“nu din sânge, nici din voinţă trupească, nici din voinţă de bărbat, ci de la Dumnezeu” 
(In 1,13). Prin fecioria sau celibatul păstrat pentru împărăţia cerurilor[128], preoţii i se 
consacră lui Cristos cu un titlu nou şi privilegiat, i de ataşează mai uşor cu o inimă 
neîmpărţită[129], se dedică mai liber, în el şi prin el, slujirii lui Dumnezeu şi a 
oamenilor, mai disponibili pentru a sluji împărăţiei lui şi operei lui de regenerare 
supranaturală şi, astfel, sunt în stare într-o măsură mai mare să primească o 
paternitate mai largă în Cristos. În acest fel, ei dau mărturie în faţa oamenilor că vor 
să se consacre în mod exclusiv îndatoririi încredinţate: de a-i logodi pe creştini cu un 
singur mire şi de a-i aduce lui Cristos ca pe o fecioară curată[130]; astfel, ei evocă 
acea cununie tainică voită de Dumnezeu, care se va manifesta pe deplin în veacul 
viitor: cununia Bisericii cu unicul ei mire, Cristos[131]. Pe lângă aceasta, ei devin 
semn viu al acelei lumi viitoare ce este deja prezentă prin credinţă şi iubire şi în care 
fiii învierii nu se însoară şi nu se mărită[132]. 

Din aceste motive, întemeiate pe misterul lui Cristos şi pe misiunea lui, celibatul, care 
le era mai întâi doar recomandat preoţilor, a fost apoi, în Biserica latină, impus prin 
lege tuturor acelora care se prezintă la ordinele sacre. Sfântul Conciliu aprobă şi 
confirmă, încă o dată, această legislaţie cât priveşte pe aceia care sunt destinaţi 
preoţiei, având încredere în Duhul că darul celibatului, atât de adecvat preoţiei Noului 
Testament, este dat cu generozitate de către Tatăl, cu condiţia ca aceia care, prin 
sacramentul Preoţiei, participă la preoţia lui Cristos, ba chiar şi Biserica întreagă, să-l 
ceară cu smerenie şi stăruinţă. Sfântul Conciliu îi îndeamnă pe toţi preoţii care, 
încrezători în harul lui Dumnezeu, au îmbrăţişat cu voinţă liberă celibatul sacru după 
exemplul lui Cristos, ca, aderând la această stare cu hotărâre şi din toată inima şi 
perseverând în ea cu fidelitate, să aprecieze măreţia acestui dar ce le-a fost acordat 
de Tatăl şi pe care Domnul îl laudă atât de explicit[133] şi să aibă în faţa ochilor 
marile mistere care sunt semnificate şi împlinite de celibat. În lumea de astăzi, 
înfrânarea desăvârşită e socotită imposibilă de mulţi oameni; preoţii trebuie, deci, cu 
atât mai mult să ceară cu umilinţă şi perseverenţă, împreună cu Biserica, harul 
fidelităţii, care nu este refuzat niciodată celor care îl cer, recurgând, în acelaşi timp, la 
toate ajutoarele naturale şi supranaturale care se află la îndemâna tuturor. Mai ales 
să nu neglijeze normele ascetice confirmate de experienţa Bisericii şi care nu sunt 
mai puţin necesare în lumea de azi. Sfântul Conciliu îi roagă, aşadar, nu numai pe 
preoţi, ci şi pe toţi credincioşii să aibă la inimă acest dar de preţ al celibatului 
preoţesc şi să ceară cu toţii de la Dumnezeu să-l dăruiască mereu, din belşug, 
Bisericii sale. 
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Sărăcia de bunăvoie 

17. Prin relaţiile frăţeşti şi prieteneşti dintre ei şi cu ceilalţi oameni, preoţii pot învăţa 
să cultive valorile umane şi să preţuiască bunurile create ca pe daruri ale lui 
Dumnezeu. Trăind în mijlocul lumii, să ştie totuşi întotdeauna că, după cuvântul 
Domnului şi Învăţătorului nostru, ei nu sunt din lume[134]. Aşadar, folosind lucrurile 
din lume ca şi cum nu le-ar folosi[135], ei vor ajunge la acea libertate prin care, 
eliberaţi de orice grijă dezordonată, devin ascultători faţă de glasul lui Dumnezeu în 
viaţa de toate zilele. Din această libertate şi docilitate se dezvoltă discernământul 
spiritual, care îi face să găsească atitudinea corectă faţă de lume şi de bunurile 
pământeşti. Această atitudine este de mare importanţă pentru preoţi, căci misiunea 
Bisericii se îndeplineşte în mijlocul lumii şi bunurile create sunt indispensabile pentru 
progresul personal al omului. Să fie, aşadar, recunoscători pentru toate cele pe care 
Tatăl ceresc le dăruieşte ca ei să poată trăi precum se cuvine. Dar trebuie şi să 
discearnă, în lumina credinţei, tot ceea ce le iese în cale şi astfel să ajungă la o 
dreaptă folosire a bunurilor în conformitate cu voinţa lui Dumnezeu, respingând tot 
ceea ce poate fi în dauna misiunii lor. 

Căci preoţii, avându-l pe Domnul “parte” şi “moştenire” (Num 18,20), trebuie să 
folosească bunurile pământeşti numai în acele scopuri în care pot fi folosite după 
învăţătura lui Cristos Domnul şi după normele Bisericii. 

Cât despre bunurile bisericeşti propriu-zise, preoţii le vor administra după natura 
acestora, conform legilor bisericeşti, pe cât se poate cu ajutorul unor laici competenţi, 
şi le vor folosi întotdeauna în acele scopuri în vederea cărora îi este îngăduit Bisericii 
să posede bunuri vremelnice, adică pentru organizarea cultului divin, pentru a 
asigura clerului o întreţinere demnă şi pentru a susţine operele de apostolat şi de 
caritate, mai ales faţă de cei săraci[136]. În privinţa bunurilor dobândite prin 
exercitarea unei îndatoriri bisericeşti, preoţii, ca şi episcopii, rămânând neatins 
dreptul particular[137], să le folosească, în primul rând, pentru întreţinerea lor onestă 
şi pentru îndeplinirea îndatoririlor stării proprii; dar să folosească în slujba Bisericii şi 
în operele de caritate ceea ce le rămâne. Aşadar, să nu considere funcţia 
bisericească drept o sursă de câştig şi nici să nu folosească veniturile ce le revin de 
pe urma ei pentru sporirea avutului personal[138]. De aceea, preoţii, nelipindu-şi în 
nici un fel inima de bogăţii[139], să evite pururi orice fel de lăcomie şi să se ferească 
atent de orice activitate ce ar putea avea aspect de comerţ. 

Mai mult, ei sunt îndemnaţi să îmbrăţişeze sărăcia de bunăvoie, prin care se fac 
asemenea lui Cristos în chip mai vizibil, şi mai disponibil pentru slujirea lor sacră. Într-
adevăr, Cristos, bogat fiind, s-a făcut pentru noi sărac, pentru ca prin sărăcia lui să 
ne îmbogăţească[140]. La rândul lor, apostolii au dat mărturie prin pilda lor că darul 
gratuit al lui Dumnezeu trebuie transmis tot în mod gratuit[141] şi au ştiut la fel de 
bine să fie în belşug şi să îndure lipsă[142]. Dar şi o anumită folosire în comun a 
lucrurilor, după exemplul comunităţii de bunuri lăudată în istoria Bisericii 
începuturilor[143], e un mijloc foarte bun pentru a deschide calea iubirii pastorale şi 
prin această formă de viaţă preoţii pot pune în practică în mod lăudabil spiritul de 
sărăcie recomandat de Cristos. 
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Aşadar, îndemnaţi de Duhul Domnului care l-a uns pe Mântuitorul şi l-a trimis să 
binevestească săracilor[144], preoţii, precum şi episcopii, să evite tot ce i-ar putea 
îndepărta în vreun fel pe cei săraci, eliminând, mai mult decât toţi ceilalţi ucenici ai lui 
Cristos, orice umbră de vanitate în cele ce le aparţin. Să-şi orânduiască, astfel, 
locuinţa încât nimănui să nu îi apară inaccesibilă şi nimeni, de condiţie oricât de 
joasă, să nu se teamă să o frecventeze. 

III. MIJLOACE DE TRAI SPIRITUALE ŞI MATERIALE 

Mijloace pentru dezvoltarea vieţii spirituale 

18. Pentru a-şi putea trăi mai intens unirea cu Cristos în toate împrejurările vieţii, 
preoţii, în afară de exercitarea conştientă a slujirii lor, dispun de mijloace comune sau 
specifice, noi şi vechi, pe care Duhul Sfânt nu a încetat niciodată să le suscite în 
poporul lui Dumnezeu şi pe care Biserica le recomandă pentru sfinţirea membrilor 
săi, ba chiar uneori le porunceşte[145]. Mai presus de toate ajutoarele spirituale, un 
loc privilegiat îl ocupă actele prin care creştinii se hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu 
la masa Scripturii şi a Euharistiei[146]; este evident pentru oricine cât este de 
importantă frecventarea lor asiduă pentru sfinţirea preoţilor. 

Slujitorii harului sacramental se unesc strâns cu Cristos Mântuitorul şi Păstorul prin 
primirea rodnică a sacramentelor, mai ales prin spovada sacramentală frecventă: 
pregătită prin cercetarea zilnică a conştiinţei, aceasta constituie un sprijin foarte 
preţios pentru indispensabila convertire a inimii la iubirea Părintelui îndurărilor. În 
lumina credinţei hrănite prin citirea şi meditarea Scripturii, ei pot căuta atent semnele 
voinţei lui Dumnezeu şi îndemnurile harului lui în diferitele împrejurări ale vieţii, 
devenind astfel tot mai docili faţă de misiunea pe care şi-au asumat-o în Duhul Sfânt. 
Un exemplu minunat al acestei docilităţi poate fi găsit pururi în preacurata Fecioară 
Maria, care, călăuzită de Duhul Sfânt, s-a consacrat pe deplin misterului 
răscumpărării oamenilor[147]; Mamă a Marelui Preot veşnic şi Regină a apostolilor, 
ocrotitoare a slujirii preoţeşti, ea trebuie să fie cinstită şi iubită de preoţi cu pietate 
filială. 

Pentru a-şi împlini cu fidelitate slujirea, ei trebuie să aibă la inimă convorbirea zilnică 
cu Cristos Domnul în vizitarea şi cultul personal al sfintei Euharistii; ei trebuie să-şi 
rezerve cu plăcere timp pentru reculegerea spirituală şi să aprecieze direcţia 
spirituală. În diferite feluri, mai ales prin rugăciunea mentală care şi-a dovedit 
eficacitatea şi prin diverse forme de rugăciune liber alese, preoţii caută şi imploră de 
la Dumnezeu adevăratul spirit de adoraţie prin care ei, împreună cu poporul ce le-a 
fost încredinţat, se unesc în mod intim cu Cristos, Mijlocitorul noului legământ, şi, 
astfel, ca fii adoptivi, pot striga: “Abba, Tată!” (Rom 8, 15). 

Studiu şi ştiinţă pastorală 

19. În ceremonialul hirotonirii, preoţii sunt îndemnaţi de episcop “să fie maturi în 
ştiinţă”, iar “învăţătura lor să fie medicament spiritual pentru poporul lui 
Dumnezeu”[148]. Dar ştiinţa slujitorului sacru trebuie să fie sacră, pentru că izvorăşte 
dintr-un izvor sacru şi tinde spre un scop sacru. Aşadar, ea se dobândeşte în primul 
rând din citirea şi meditarea Sfintei Scripturi[149], dar se şi nutreşte cu folos prin 
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studierea scrierilor sfinţilor părinţi şi învăţători ai Bisericii şi a altor documente ale 
tradiţiei. Pe lângă aceasta, pentru a putea da un răspuns pe măsura problemelor 
ridicate de oamenii de azi, preoţii trebuie să cunoască bine documentele 
magisteriului şi mai ales ale conciliilor şi ale pontifilor romani şi să consulte pe cei mai 
buni şi mai serioşi teologi. 

Însă, cum în vremurile noastre cultura umană şi chiar şi ştiinţele sacre înaintează 
într-un ritm nemaiîntâlnit până acum, preoţii sunt îndemnaţi să-şi desăvârşească în 
mod corespunzător şi continuu cunoştinţele teologice şi de cultură generală şi astfel 
să fie mai bine pregătiţi pentru dialogul cu contemporanii lor. 

Pentru a le facilita preoţilor studiul şi deprinderea metodelor celor mai bune de 
evanghelizare şi apostolat, trebuie să li se pregătească cu toată grija ajutoare 
potrivite, cum ar fi: organizarea, în funcţie de condiţiile locale, a unor cursuri sau 
congrese, înfiinţare de centre pentru studiile pastorale, crearea de biblioteci şi o 
conducere corespunzătoare a studiilor de către o persoană capabilă. Pe lângă 
aceasta, episcopii trebuie să caute, individual sau împreună cu confraţii, cele mai 
bune modalităţi pentru ca toţi preoţii lor să poată frecventa periodic, dar mai ales la 
câţiva ani după hirotonire[150], cursuri prin care să-şi perfecţioneze metodele 
pastorale şi cunoştinţele teologice, să-şi întărească viaţa spirituală şi să-şi comunice 
cu confraţii experienţele apostolice[151]. Prin toate aceste mijloace şi prin altele 
potrivite, să fie ajutaţi cu grijă deosebită şi parohii de curând numiţi şi aceia care sunt 
destinaţi unei activităţi pastorale noi, precum şi aceia care sunt trimişi în altă dieceză 
sau la un alt popor. 

În sfârşit, episcopii vor avea grijă ca anumiţi preoţi să se dedice unui studiu 
aprofundat al ştiinţelor sacre, pentru ca niciodată să nu lipsească profesorii capabili 
să-i instruiască pe clerici, să-i ajute pe ceilalţi preoţi şi pe credincioşi să-şi 
dobândească învăţătura necesară şi să încurajeze dezvoltarea sănătoasă a ştiinţelor 
sacre, absolut indispensabilă Bisericii. 

Asigurarea unei drepte remunerări 

20. Preoţii, fiind dăruiţi slujirii lui Dumnezeu în îndeplinirea funcţiei încredinţate, se 
cuvine să primească o remunerare dreaptă, “căci vrednic e lucrătorul de plata sa” (Lc 
10,7)[152] şi “Domnul a rânduit celor care vestesc evanghelia să trăiască din 
evanghelie” (1Cor 9,14). De aceea, dacă o astfel de dreaptă remunerare a preoţilor 
nu este asigurată în alt fel, este de datoria credincioşilor, de vreme ce spre binele lor 
lucrează preoţii, să se îngrijească pentru ca preoţii să aibă cele necesare spre a 
duce o viaţă cinstită şi demnă. Episcopii sunt datori să le atragă atenţia credincioşilor 
asupra acestei obligaţii şi să se îngrijească, fiecare pentru dieceza sa, ori, mai bine, 
mai mulţi împreună pentru un teritoriu comun, de instituirea unor norme în vederea 
asigurării corespunzătoare a întreţinerii cuvenite acelora care îndeplinesc sau au 
îndeplinit o funcţie în slujba poporului lui Dumnezeu. Cât despre remuneraţia pe care 
trebuie să o primească fiecare, ţinând seama atât de natura funcţiei cât şi de 
împrejurările de timp şi de loc, trebuie să fie esenţialmente aceeaşi pentru toţi cei 
aflaţi în aceleaşi împrejurări, să fie potrivită condiţiei lor şi, pe lângă acestea, să le 
dea posibilitatea nu numai de a se îngriji cum se cuvine de remunerarea celor aflaţi 
în serviciul preoţilor, ci şi de a veni personal, într-un fel sau altul, în ajutorul celor 
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săraci, deoarece slujirea săracilor a fost la mare cinste în Biserică încă de la 
începuturi. În sfârşit, această remuneraţie trebuie să le permită preoţilor să aibă în 
fiecare an un timp cuvenit şi suficient de concediu, iar episcopii trebuie să aibă grijă 
ca preoţii să beneficieze realmente de el. 

Însă importanţa primordială trebuie acordată funcţiei îndeplinite de slujitorii altarului. 
De aceea, trebuie să se renunţe la sistemul aşa-zis al “beneficiilor”, sau cel puţin el 
să fie reformat în aşa fel încât aspectul de beneficiu, adică dreptul la venitul cu care 
este înzestrată funcţia respectivă, să fie socotit secundar, iar pe primul loc să se afle, 
juridic, funcţia bisericească însăşi; de acum înainte, prin aceasta trebuie să se 
înţeleagă orice îndatorire atribuită în mod stabil, având un scop spiritual. 

Fond comun şi prevederi sociale 

21. Trebuie să stea mereu în faţa ochilor exemplul primilor creştini ai Bisericii din 
Ierusalim: “Ei aveau toate de obşte” (Fap 4,32) şi “li se împărţeau tuturor după 
nevoile fiecăruia” (Fap 4,35). Prin urmare, este cât se poate de potrivit ca cel puţin 
acolo unde întreţinerea clerului depinde total sau în mare parte de darurile 
credincioşilor, bunurile oferite în acest scop să fie centralizate de o instituţie 
diecezană administrată de episcop cu ajutorul unor preoţi delegaţi şi chiar, acolo 
unde este util, al unor laici competenţi în probleme economice. Este de dorit şi ca, pe 
cât posibil, în fiecare dieceză sau regiune să se constituie un fond comun cu care 
episcopii să poată face faţă la alte obligaţii faţă de persoane care slujesc Biserica şi 
să acopere unele necesităţi ale diecezei; tot cu acest fond, diecezele mai bogate le 
vor putea ajuta pe cele mai sărace, ca prisosul unora să acopere lipsa altora[153]. Şi 
acest fond comun va trebui să fie constituit, în primul rând, din bunurile oferite de 
credincioşi, dar şi din alte surse ce vor trebui precizate de normele dreptului. 

Pe lângă aceasta, în ţările în care sistemul de prevederi sociale în favoarea clerului 
încă nu este organizat corespunzător, conferinţele episcopale vor avea grijă ca, 
ţinând totdeauna seama de legile bisericeşti şi civile, să existe fie organisme 
diecezane – eventual constituite în federaţii – fie organisme interdiecezane sau o 
asociaţie organizată pentru întreg teritoriul, care să realizeze, sub controlul ierarhiei, 
pe de o parte o activitate de prevenire şi asistenţă medicală corespunzătoare, iar pe 
de altă parte întreţinerea cuvenită a preoţilor aflaţi în situaţii de boală, de invaliditate 
sau de bătrâneţe. Preoţii vor susţine un astfel de organism din spirit de solidaritate cu 
fraţii lor, luând parte astfel la încercările lor[154] şi, în acelaşi timp, dându-şi seama 
că astfel, eliberaţi de grija pentru viitorul propriu, pot practica sărăcia cu mai mult 
avânt evanghelic şi se pot dedica mai deplin mântuirii sufletelor. În sfârşit, cei care se 
ocupă de aceasta trebuie să facă în aşa fel încât organismele similare din diferite ţări 
să fie coordonate între ele pentru a se putea astfel întări şi extinde. 

Concluzie şi îndemn 

22. Având în faţa ochilor bucuriile vieţii preoţeşti, sfântul Conciliu nu poate trece cu 
vederea nici dificultăţile pe care le întâmpină preoţii în condiţiile actuale de viaţă. El 
ştie în ce măsură se schimbă situaţia economică şi socială şi chiar moravurile, în ce 
măsură se modifică în aprecierea oamenilor scara de valori. De aceea, slujitorii 
Bisericii, iar uneori şi credincioşii, se simt în această lume ca nişte străini, întrebându-
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se cu nelinişte care sunt mijloacele şi cuvintele potrivite pentru a putea să comunice 
cu ea. Noile obstacole în calea vieţii de credinţă, aparenta inutilitate a eforturilor, 
încercarea grea a singurătăţii îi pot duce la descurajare. 

Însă Dumnezeu atât a iubit lumea, aşa cum este ea astăzi, încredinţată iubirii şi 
slujirii păstorilor Bisericii, încât l-a dat pe Fiul său unul-născut pentru ea[155]. Într-
adevăr, această lume, îngreunată de multe păcate, dar şi înzestrată cu mari 
posibilităţi, oferă Bisericii pietrele vii[156] care sunt zidite împreună pentru a alcătui 
locuinţa lui Dumnezeu în Duhul[157]. Acelaşi Duh Sfânt, care împinge Biserica să 
deschidă căi noi pentru a ieşi în întâmpinarea lumii de astăzi, inspiră şi încurajează 
adaptările necesare pentru slujirea preoţească. 

Preoţii să nu uite că în lucrarea lor nu sunt niciodată singuri, ci sunt susţinuţi de tăria 
Dumnezeului atotputernic: având credinţă în Cristos, care i-a chemat să participe la 
preoţia sa, ei să se dedice slujbei lor cu toată încrederea, ştiind că puternic este 
Dumnezeu pentru a spori în ei iubirea[158]. Să nu uite că îi au alături pe fraţii lor în 
preoţie şi chiar pe credincioşii din lumea întreagă. Într-adevăr, toţi preoţii colaborează 
la realizarea planului mântuitor al lui Dumnezeu, adică a misterului lui Cristos, a 
tainei ascunse de veacuri în Dumnezeu[159], iar acesta nu este dus la îndeplinire 
decât treptat, prin conlucrarea diferitelor slujiri, spre zidirea trupului lui Cristos până la 
plinirea măsurii vârstei lui. Acestea toate fiind ascunse cu Cristos în Dumnezeu[160], 
pot fi percepute mai ales prin credinţă. În credinţă trebuie să umble conducătorii 
poporului lui Dumnezeu, urmând pilda lui Abraham cel credincios, care, “prin 
credinţă, a dat ascultare chemării de a pleca spre locul pe care urma să-l primească 
drept moştenire, şi a plecat neştiind unde merge” (Evr 11,8). Administratorul tainelor 
lui Dumnezeu poate fi realmente comparat cu omul care seamănă un ogor, despre 
care Domnul zice: “Fie că doarme, fie că se scoală, noaptea şi ziua, sămânţa 
încolţeşte şi creşte fără ca el să ştie” (Mc 4,27). 

De altfel, Domnul Isus, care a spus: “Aveţi încredere! Eu am biruit lumea” (In 16,33), 
nu a făgăduit prin aceste cuvinte Bisericii sale o victorie desăvârşită pe pământ. 
Sfântul Conciliu se bucură că pământul, semănat cu sămânţa evangheliei, rodeşte 
astăzi în multe locuri, sub călăuzirea Duhului Domnului, care umple universul şi care 
a trezit în inima multor preoţi şi credincioşi un spirit cu adevărat misionar. Pentru 
toate acestea, sfântul Conciliu aduce mulţumire, cu toată dragostea, preoţilor din 
lumea întreagă: “Iar celui care poate face toate, mult mai mult decât cerem sau 
înţelegem, prin puterea care lucrează în noi, lui să-i fie slavă în Biserică şi în Cristos 
Isus” (Ef 3, 20-21). 

Toate cele stabilite în acest decret şi fiecare în parte au plăcut părinţilor conciliari. Iar 
noi, cu puterea apostolică acordată nouă de Cristos, le aprobăm, împreună cu 
venerabilii părinţi, în Duhul Sfânt, le decretăm şi le stabilim şi dispunem ca cele 
hotărâte astfel în Conciliu să fie promulgate spre slava lui Dumnezeu. 

Roma, Sfântul Petru, 7 decembrie 1965 
Eu, PAUL, Episcop al Bisericii catolice 
 

 



Conciliul Vatican al II-lea [constituții, decrete, declarații] 
 

274 

(Urmează semnăturile părinţilor) 

Titlul original: CONCILIUL OECUMENICUM VATICANUM II, Decretum de 
Presbyterorum ministerio et vita Presbyterorum ordinis (Sessio IX, 7 dec. 1965): AAS 
58 (1966) 991-1024. 
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Constituţia pastorală privind Biserica în lumea 
contemporană  

– GAUDIUM ET SPES – 

 

PAUL, EPISCOP,  
SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU,  

ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU  
SPRE AMINTIRE PERPETUĂ  

7 decembrie 1965 

  

Introducere[1]  

Legătura strânsă a Bisericii cu întreaga familie umană  

1. BUCURIA ŞI SPERANŢA, tristeţea şi angoasa oamenilor de azi, mai ales ale 
săracilor şi ale tuturor celor care suferă, sunt şi bucuria şi speranţa, tristeţea şi 
angoasa ucenicilor lui Cristos şi nu există nimic cu adevărat omenesc care să nu 
aibă ecou în inimile lor. Într-adevăr, comunitatea lor este alcătuită din oameni care, 
adunaţi laolaltă în Cristos, sunt călăuziţi de Duhul Sfânt în peregrinarea spre 
împărăţia Tatălui şi au primit mesajul de mântuire ce trebuie vestit tuturor. Prin 
urmare, această comunitate se recunoaşte în mod real şi intim solidară cu neamul 
omenesc şi cu istoria lui.  

Cui se adresează Conciliul  

2. De aceea, după o cercetare mai profundă a misterului Bisericii, Conciliul al II-lea 
din Vatican îşi îndreaptă acum fără şovăire cuvântul nu numai către fiii Bisericii şi 
către toţi cei care invocă numele lui Cristos, ci către toţi oamenii, dorind să expună 
tuturor în ce fel concepe prezenţa şi activitatea Bisericii în lumea contemporană.  

Aşadar, el are în faţa ochilor lumea oamenilor, întreaga familie umană, cu toate 
realităţile în mijlocul cărora trăieşte; lumea, teatrul istoriei neamului omenesc, 
marcată de efortul, de înfrângerile şi de victoriile acestuia; lumea, care, conform 
credinţei creştinilor, este creată şi păstrată de iubirea Creatorului, şi care a căzut, ce-i 
drept, în robia păcatului, dar a fost eliberată de Cristos răstignit şi înviat care a frânt 
puterea celui rău, pentru a fi transformată după planul lui Dumnezeu şi a ajunge la 
desăvârşire.  
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În slujba omului  

3. În zilele noastre, neamul omenesc, entuziasmat de propriile descoperiri şi de 
puterea proprie, se întreabă totuşi cu anxietate, adesea, asupra evoluţiei actuale a 
lumii, asupra locului şi rolului pe care îl are omul în univers, asupra sensului 
eforturilor individuale şi colective şi, în sfârşit, asupra destinului ultim al lucrurilor şi al 
oamenilor. De aceea, Conciliul, mărturisind şi proclamând credinţa întregului popor al 
lui Dumnezeu adunat laolaltă de Cristos, nu poate oferi o dovadă mai grăitoare a 
solidarităţii, a respectului şi a iubirii sale faţă de întreaga familie a oamenilor, în care 
este inserat, decât instituind cu ea un dialog despre aceste variate probleme, 
aducând asupra lor lumina evangheliei şi punând la dispoziţia neamului omenesc 
energiile mântuitoare pe care Biserica, sub călăuzirea Duhului Sfânt, le primeşte de 
la întemeietorul său. Persoana omului este cea care trebuie mântuită, societatea 
umană – care trebuie refăcută. Aşadar, omul, şi anume omul privit în unitatea şi 
integralitatea sa, omul, cu trupul şi sufletul, cu inima şi conştiinţa, cu mintea şi voinţa 
lui, va constitui axul întregii noastre expuneri.  

De aceea, sfântul Conciliu, proclamând înalta chemare a omului şi afirmând prezenţa 
seminţei divine în el, oferă neamului omenesc colaborarea sinceră a Bisericii pentru 
a instaura acea fraternitate universală ce răspunde acestei chemări. Biserica nu este 
mânată de nici o ambiţie pământească; ea urmăreşte un singur scop: sub călăuzirea 
Duhului Sfătuitor şi Mângâietor, să continue lucrarea lui Cristos, care a venit în lume 
pentru a da mărturie adevărului[2], pentru a mântui şi nu pentru a judeca, pentru a 
sluji şi nu pentru a fi slujit[3].  

Expunere preliminară 

CONDIŢIA OMULUI ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ 

Speranţa şi angoasa  

4. Pentru a duce la bun sfârşit o astfel de misiune, Biserica are îndatorirea 
permanentă de a cerceta semnele timpurilor şi de a le interpreta în lumina 
evangheliei, astfel încât să poate răspunde, într-un mod adaptat fiecărei generaţii, la 
întrebările fără sfârşit ale oamenilor asupra sensului vieţii prezente şi viitoare şi 
asupra relaţiei reciproce dintre ele. Aşadar, lumea în care trăim, precum şi 
aşteptările, aspiraţiile şi caracterul ei adesea dramatic trebuie cunoscute şi înţelese. 
Unele dintre principalele trăsături fundamentale ale lumii de astăzi pot fi schiţate în 
felul următor:  

- Neamul omenesc trăieşte astăzi o nouă etapă a istoriei sale, în care schimbări 
profunde şi rapide se extind, treptat, la întregul glob. Provocate de inteligenţa şi 
activitatea creatoare a omului, ele se răsfrâng asupra omului însuşi, asupra 
judecăţilor şi dorinţelor lui individuale şi colective, asupra modului lui de a gândi şi de 
a acţiona, atât faţă de lucruri cât şi faţă de oameni. Astfel, putem vorbi despre o 
adevărată transformare socială şi culturală care se reflectă chiar şi în viaţa religioasă.  

- Aşa cum se întâmplă în orice criză de creştere, această transformare aduce cu sine 
şi dificultăţi deloc neglijabile. Astfel, în vreme ce omul îşi extinde atât de mult 
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puterea, nu reuşeşte întotdeauna să o pună în slujba sa. Străduindu-se să pătrundă 
mai mult adâncurile sufletului propriu, pare adesea mai nesigur de sine. Dezvăluind 
tot mai limpede legile vieţii sociale, rămâne în ezitare asupra direcţiei pe care trebuie 
să i-o imprime.  

- Niciodată neamul omenesc nu a avut la dispoziţie atâta belşug de bogăţii, de 
resurse şi de putere economică, şi totuşi o uriaşă parte a locuitorilor pământului este 
chinuită încă de foame şi de sărăcie şi mulţimi întregi de oameni sunt apăsate de 
analfabetism. Niciodată oamenii nu au avut un simţ atât de acut al libertăţii ca astăzi, 
însă, în acelaşi timp, apar noi forme de aservire socială şi psihică. În timp ce lumea 
are conştiinţa atât de puternică a unităţii sale şi a interdependenţei tuturor într-o 
necesară solidaritate, este totuşi violent sfâşiată de forţe ce se luptă între ele: dăinuie 
încă aprige disensiuni politice, sociale, economice, rasiale şi ideologice şi nu este 
îndepărtată primejdia unui război atotnimicitor. În timp ce se extinde schimbul de idei, 
înseşi cuvintele prin care se exprimă concepte de mare importanţă îmbracă sensuri 
foarte diferite în diversele ideologii. În sfârşit, se caută stăruitor o ordine 
pământească mai perfectă, fără ca aceasta să fie însoţită de un progres spiritual pe 
măsură.  

Cuprinşi într-un asemenea complex de situaţii, foarte mulţi contemporani ai noştri 
sunt împiedicaţi să discearnă realmente valorile perene şi, în acelaşi timp, nu ştiu 
cum să le armonizeze cu descoperirile recente. De aceea, oscilând între speranţă şi 
angoasă, întrebându-se asupra mersului lumii de azi, sunt apăsaţi de nelinişte. Acest 
mers al lumii îi provoacă pe oameni, ba chiar îi constrânge să dea un răspuns.  

Mutaţii profunde  

5. Tulburarea actuală a spiritelor şi modificarea condiţiilor de viaţă sunt legate de o 
transformare mai amplă care face să capete o pondere crescândă în formaţia 
intelectuală ştiinţele matematice, naturale şi antropologice, iar în planul acţiunii, 
tehnicile care decurg din aceste ştiinţe. Această mentalitate ştiinţifică modelează 
altfel decât în trecut cultura şi gândirea. Tehnica progresează într-atât încât 
transformă faţa pământului şi se lansează deja în cucerirea spaţiului cosmic.  

Inteligenţa umană îşi extinde stăpânirea, într-un fel, şi asupra timpului: în trecut, prin 
cunoaşterea istorică; în viitor, prin prognoză şi planificare. Progresul ştiinţelor 
biologice, psihologice şi sociale nu numai că îi dau omului posibilitatea unei mai bune 
cunoaşteri de sine, ci îl ajută şi să exercite o influenţă directă asupra vieţii 
societăţilor, folosind metode tehnice. În acelaşi timp, neamul omenesc se preocupă 
tot mai mult de prevederea şi controlarea propriei creşteri demografice.  

Istoria însăşi evoluează atât de rapid încât poate fi cu greu urmărită de indivizi izolaţi. 
Destinul comunităţii umane devine unul singur, fără a se mai diversifica în istorii 
diferite. Astfel, neamul omenesc trece de la o concepţie oarecum statică asupra 
ordinii lucrurilor la o concepţie mai degrabă dinamică şi evolutivă şi de aici se naşte o 
uriaşă complexitate de probleme noi ce obligă la noi analize şi sinteze.  
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Transformări sociale  

6. Ca urmare, comunităţile locale tradiţionale – familii patriarhale, clanuri, triburi, sate 
– diferitele grupări şi pături sociale suferă transformări din zi în zi mai profunde.  

Se răspândeşte treptat tipul de societate industrială care duce la belşug economic 
anumite ţări şi transformă radical concepţii şi condiţii de viaţă socială ce dăinuiau de 
veacuri. În acelaşi fel, civilizaţia urbană şi atracţia pe care o exercită se intensifică, fie 
prin înmulţirea oraşelor şi a locuitorilor lor, fie prin extinderea felului de viaţă urban în 
lumea satului.  

Noi mijloace de comunicare socială, din ce în ce mai perfecţionate, favorizează 
cunoaşterea evenimentelor şi răspândirea extrem de rapidă şi de largă a ideilor şi 
sentimentelor, provocând astfel numeroase reacţii în lanţ.  

Nu trebuie neglijat nici faptul că atâţia oameni, determinaţi de diverse motive să 
emigreze, ajung să-şi schimbe modul de viaţă.  

Astfel, relaţiile omului cu semenii se înmulţesc neîncetat şi, în acelaşi timp, însăşi 
această “socializare” creează noi relaţii, fără a dezvolta însă totdeauna o maturizare 
corespunzătoare a persoanei şi relaţii cu adevărat personale (“personalizare”).  

O astfel de evoluţie se manifestă mai ales în ţările care se bucură deja de avantajele 
progresului economic şi tehnic, dar pune în mişcare şi popoarele în curs de 
dezvoltare care doresc să obţină pentru ţările lor binefacerile industrializării şi 
urbanizării. Aceste popoare, mai ales dacă sunt legate de tradiţii mai vechi, resimt în 
acelaşi timp un impuls spre o exercitare mai matură şi mai personală a libertăţii.  

Mutaţii psihologice, morale şi religioase  

7. Transformarea mentalităţilor şi structurilor pune adesea sub semnul întrebării 
valorile moştenite, mai ales la tineri care, adesea, nerăbdători sau nemulţumiţi, ajung 
chiar să se revolte şi, conştienţi de propria importanţă în viaţa socială, doresc să-şi 
asume cât mai curând un rol în ea. De aceea, nu arareori părinţii şi educatorii 
întâmpină dificultăţi tot mai mari în îndeplinirea îndatoririlor lor.  

Instituţiile, legile, modurile de a gândi şi de a simţi moştenite din trecut nu mai par 
întotdeauna adecvate stării actuale de lucruri: de aici o gravă perturbare în 
comportament şi în înseşi normele de conduită.  

În sfârşit, noile condiţii influenţează şi viaţa religioasă. Pe de o parte, un simţ critic 
mai acut o purifică de o concepţie magică despre lume şi de elemente de superstiţie 
care mai dăinuie şi pretinde o adeziune din ce în ce mai personală şi mai activă la 
credinţă, ceea ce face ca mulţi să ajungă la un simţ mai viu al lui Dumnezeu. Pe de 
altă parte, însă, mulţimi întregi se îndepărtează practic de religie. Spre deosebire de 
vremurile trecute, negarea lui Dumnezeu sau a religiei sau indiferentismul nu mai 
sunt ceva neobişnuit şi individual: nu arareori astăzi astfel de atitudini sunt 
prezentate ca o exigenţă a progresului ştiinţific sau a vreunui nou umanism. În multe 
ţări toate acestea nu sunt exprimate numai la nivel filozofic, ci afectează în largă 
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măsură literatura, artele, interpretarea ştiinţelor umaniste şi a istoriei şi chiar legile 
civile, fapt ce duce la dezorientarea multora.  

Dezechilibrele lumii contemporane  

8. O schimbare atât de rapidă, petrecută adesea în neorânduială, precum şi însăşi 
conştiinţa mai acută a discrepanţelor ce afectează lumea nasc sau sporesc 
contradicţii şi dezechilibre.  

În primul rând, la nivelul persoanei se resimte frecvent un dezechilibru între 
inteligenţa practică modernă şi gândirea teoretică, aceasta din urmă nereuşind să 
stăpânească ansamblul cunoştinţelor, nici să le orânduiască în sinteze 
satisfăcătoare. Apare, de asemenea, un dezechilibru între preocuparea pentru 
eficienţa practică şi exigenţele conştiinţei morale şi, de multe ori, între condiţiile vieţii 
colective şi exigenţele unei gândiri personale şi chiar ale contemplaţiei. În sfârşit, 
apare un dezechilibru între specializarea activităţii umane şi viziunea universală 
asupra realităţii.  

În familie apar tensiuni, fie datorită condiţiilor demografice, economice şi sociale 
apăsătoare, fie datorită conflictelor dintre generaţii, fie datorită noilor raporturi sociale 
între bărbaţi şi femei. Apar mari divergenţe şi între rase, între diversele categorii 
sociale; între naţiunile bogate şi cele mai puţin înzestrate şi sărace; în sfârşit, între 
instituţiile internaţionale născute din dorinţa de pace a popoarelor, pe de o parte, şi 
ambiţia de a-şi răspândi propria ideologie precum şi egoismele colective existente în 
naţiuni şi în alte grupuri, pe de altă parte.  

De aici, neîncrederi şi duşmănii reciproce, conflicte şi suferinţe, a căror cauză şi 
victimă în acelaşi timp este omul însuşi.  

Aspiraţiile tot mai largi ale omenirii  

9. Creşte între timp convingerea că neamul omenesc poate şi trebuie nu numai să-şi 
întărească tot mai mult dominaţia asupra creaţiei, ci şi să instituie o ordine politică, 
socială şi economică aflată tot mai mult în slujba omului şi care să-i ajute pe indivizi 
şi grupurile să-şi afirme şi să-şi dezvolte propria demnitate.  

De aceea, foarte mulţi pretind cu vehemenţă acele bunuri de care au conştiinţa acută 
că au fost frustraţi datorită nedreptăţii sau datorită unei împărţiri inechitabile. 
Naţiunile în curs de dezvoltare precum şi acelea care şi-au dobândit recent 
independenţa doresc să participe la binefacerile civilizaţiei moderne nu numai pe 
plan politic, ci şi economic şi să-şi joace rolul în lume în mod liber, în timp ce, 
dimpotrivă, creşte din zi în zi distanţa şi, foarte adesea, dependenţa lor economică 
faţă de celelalte naţiuni mai bogate, care se dezvoltă mai repede. Popoarele chinuite 
de foame interpelează popoare mai prospere. Femeile revendică, acolo unde nu au 
dobândit-o încă, egalitatea de drept şi de fapt cu bărbaţii. Muncitorii şi ţăranii vor nu 
numai să-şi câştige existenţa, ci, prin munca lor, să-şi dezvolte personalitatea şi chiar 
să participe la organizarea vieţii economice, sociale, politice şi culturale. Pentru 
prima dată în istoria omenirii, toate popoarele sunt convinse că binefacerile civilizaţiei 
pot şi trebuie să se extindă realmente la toate popoarele.  
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Sub toate aceste exigenţe se ascunde însă o aspiraţie mai profundă şi mai 
universală: indivizii şi grupurile însetează după o viaţă plenară şi liberă, demnă de 
om, care să pună în slujba lor tot ceea ce lumea de astăzi le poate oferi din belşug. 
Pe lângă aceasta, naţiunile se străduiesc tot mai mult să realizeze o anumită 
comunitate universală.  

Astfel stând lucrurile, lumea de azi apare, în acelaşi timp, puternică şi slabă, în stare 
să înfăptuiască cele mai bune sau cele mai rele lucruri, iar în faţă i se deschide calea 
libertăţii sau a servituţii, calea progresului sau a regresului, calea fraternităţii sau a 
urii. Pe de altă parte, omul devine conştient că de el depinde buna orientare a forţelor 
pe care le-a pus în mişcare el însuşi şi care pot să-l strivească sau să-l slujească. De 
aceea, îşi pune întrebări.  

Întrebările cele mai profunde ale omenirii  

10. Dezechilibrele de care suferă lumea de astăzi sunt, de fapt, legate de un 
dezechilibru mai fundamental, înrădăcinat în inima omului. Într-adevăr, în însuşi 
interiorul fiinţei omului mai multe elemente se luptă între ele. Pe de o parte, în calitate 
de creatură, îşi experimentează în nenumărate feluri limitele, iar pe de altă parte se 
simte nelimitat în dorinţele sale şi chemat la o viaţă superioară. Solicitat de multe 
atracţii, el este necontenit constrâns să aleagă şi să renunţe la unele dintre ele. Mai 
mult, slab şi păcătos adesea face ceea ce nu vrea şi ceea ce ar vrea să facă nu 
face[4]. De aceea, este divizat înlăuntrul său şi de aici se nasc atâtea şi atât de mari 
dezbinări în societate. Desigur, foarte mulţi dintre aceia a căror viaţă este impregnată 
de un materialism practic sunt prin aceasta împiedicaţi să perceapă clar această 
stare dramatică sau, copleşiţi de mizerie, nu reuşesc să reflecteze asupra ei. Mulţi 
socotesc că îşi pot găsi liniştea în diferitele încercări de a interpreta lumea. Unii 
aşteaptă numai de la efortul omului adevărata şi deplina eliberare a neamului 
omenesc şi sunt convinşi că viitoarea dominaţie a omului asupra pământului le va 
împlini toate dorinţele inimii. Sunt unii care, pierzând nădejdea de a afla sensul vieţii, 
laudă îndrăzneala acelora care, socotind că existenţa umană este în sine lipsită de 
orice semnificaţie, se străduiesc să-i dea o semnificaţie completă, în mod subiectiv. 
Totuşi, în faţa evoluţiei actuale a lumii, creşte din zi în zi numărul acelora care îşi pun 
întrebările cele mai fundamentale sau le resimt cu o nouă acuitate. Ce este omul? 
Care este sensul durerii, al răului, al morţii, care, în ciuda oricărui progres, nu 
încetează să existe? La ce bun aceste victorii plătite atât de scump? Ce poate aduce 
omul societăţii? Ce poate aştepta de la ea? Ce va urma după această viaţă 
pământească?  

Biserica, însă, crede că Isus Cristos, mort şi înviat pentru toţi[5], oferă omului lumină 
şi puteri prin Duhul său, ca omul să poată răspunde vocaţiei sale supreme; şi că nu a 
fost dat alt nume sub cer oamenilor, în care ei să se poată mântui[6]. De asemenea, 
ea crede că în Domnul şi Învăţătorul ei se află cheia, centrul şi scopul întregii istorii 
umane. Pe lângă aceasta, Biserica afirmă că mai adânc decât toate schimbările 
există multe lucruri care nu se schimbă şi care îşi au temeiul ultim în Cristos, care 
este acelaşi, ieri, astăzi şi în veac[7]. Aşadar, sub lumina lui Cristos, chipul 
nevăzutului Dumnezeu, întâiul-născut din toată făptura[8], Conciliul îşi propune să se 
adreseze tuturor pentru a desluşi misterul omului şi a colabora la găsirea unei soluţii 
pentru principalele probleme ale timpului nostru.  
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Partea întâi 

BISERICA ŞI VOCAŢIA OMULUI 

Răspunsul la îndemnurile Duhului  

11. Poporul lui Dumnezeu, împins de credinţa că este călăuzit de Duhul Domnului 
care umple pământul, se străduieşte ca, în evenimentele, în exigenţele şi în 
aspiraţiile la care participă împreună cu ceilalţi oameni ai vremurilor noastre, să 
discearnă care sunt adevăratele semne ale prezenţei sau ale planului lui Dumnezeu. 
Într-adevăr, credinţa aruncă asupra tuturor lucrurilor o lumină nouă şi dezvăluie 
gândul dumnezeiesc asupra vocaţiei integrale a omului, orientând astfel mintea spre 
soluţii pe deplin umane.  

Conciliul îşi propune, în primul rând, să evalueze în această lumină valorile cele mai 
preţuite astăzi şi să le refere la izvorul lor divin. Fiindcă aceste valori, în măsura în 
care izvorăsc din înzestrarea omului, care este un dar al lui Dumnezeu, sunt foarte 
bune; însă, nu arareori, datorită coruperii inimii omului, sunt abătute de la rostul lor şi, 
de aceea, au nevoie de purificare.  

Ce gândeşte Biserica despre om? Ce s-ar putea recomanda pentru edificarea 
societăţii de astăzi? Care este semnificaţia ultimă a activităţii umane în univers? La 
aceste întrebări se aşteaptă un răspuns. De aici va apărea mai limpede că poporul 
lui Dumnezeu şi neamul omenesc, în care acesta este inserat, se servesc unul pe 
altul şi astfel misiunea Bisericii apare de natură religioasă şi, tocmai de aceea, 
profund umană.  

Capitolul I 

DEMNITATEA PERSOANEI UMANE 

Omul după chipul lui Dumnezeu  

12. Credincioşi şi necredincioşi, oamenii sunt aproape unanimi în părerea că tot ce 
există pe pământ trebuie referit la om ca la centrul şi culmea sa.  

Dar ce este omul? El a formulat şi formulează despre sine multe păreri, diverse şi 
chiar contrare, fie exaltându-se ca pe o normă absolută, fie înjosindu-se până la 
disperare şi sfârşind astfel în dubiu şi în angoasă. Profund conştientă de aceste 
dificultăţi, Biserica, instruită de Dumnezeu care se revelează, le poate da un răspuns 
care defineşte adevărata condiţie a omului, îi explică slăbiciunile şi, în acelaşi timp, îi 
oferă posibilitatea de a-şi recunoaşte cu dreptate demnitatea şi chemarea.  

Într-adevăr, Sfânta Scriptură ne învaţă că omul a fost creat “după chipul lui 
Dumnezeu”, capabil să-l cunoască şi să-l iubească pe Creatorul său, că a fost 
rânduit domn peste toate făpturile pământului[9], pentru a le stăpâni şi a le folosi 
slăvindu-l pe Dumnezeu[10]. “Ce este omul de îţi aminteşti de el, sau fiul omului de îi 
porţi de grijă? L-ai făcut cu puţin mai prejos decât îngerii, cu mărire şi cu cinste l-ai 



Conciliul Vatican al II-lea [constituții, decrete, declarații] 
 

287 

încununat şi l-ai rânduit peste lucrarea mâinilor tale. Toate le-ai aşezat sub picioarele 
lui” (Ps 8,5-7).  

Însă Dumnezeu, creându-l pe om, nu l-a lăsat singur: încă de la începuturi “bărbat şi 
femeie i-a creat” (Gen 1,27), iar însoţirea lor constituie prima formă a comuniunii 
dintre persoane. Căci omul, din natura sa intimă, este o fiinţă socială, şi fără relaţii cu 
ceilalţi nu poate nici să trăiască nici să-şi dezvolte calităţile.  

De aceea, Dumnezeu, după cum citim în Scriptură, a privit “toate câte le făcuse şi 
erau foarte bune” (Gen 1,31).  

Păcatul  

13. Constituit de Dumnezeu în dreptate, omul, totuşi, împins de cel rău încă de la 
începutul istoriei, a abuzat de libertatea sa, ridicându-se împotriva lui Dumnezeu şi 
dorind să-şi atingă scopul în afara lui Dumnezeu. Deşi l-au cunoscut pe Dumnezeu, 
oamenii nu i-au dat mărirea cuvenită, ci s-a întunecat inima lor necugetată şi au slujit 
creaturii mai degrabă decât creatorului[11]. Ceea ce ni se dezvăluie prin revelaţia 
divină este confirmat de propria noastră experienţă. Într-adevăr, omul, dacă îşi 
cercetează lăuntrul inimii, descoperă că este înclinat şi spre rău şi cufundat în multe 
feluri de rele ce nu pot proveni de la Creatorul său, care este bun. Refuzând adeseori 
să-l recunoască pe Dumnezeu ca pe principiul său, omul a frânt şi ordinea cuvenită 
în relaţie cu scopul său ultim şi, în acelaşi timp, întreaga armonie cu sine, cu semenii 
şi cu întreaga creaţie.  

Aşadar, omul este împărţit în sine însuşi. De aceea, întreaga viaţă a oamenilor, fie 
individuală, fie colectivă, apare ca o luptă, o luptă dramatică între bine şi rău, între 
lumină şi întuneric. Mai mult, omul se descoperă incapabil de a ieşi de unul singur 
biruitor asupra atacurilor răului, aşa încât fiecare se simte legat în lanţuri. Însă 
Domnul însuşi a venit ca să-l elibereze pe om şi să-l întărească, reînnoindu-l din 
lăuntru, iar “pe stăpânitorul lumii acesteia” (In 12,31), care îl ţinea pe om în robia 
păcatului[12], să-l alunge afară. Iar păcatul îl micşorează pe om împiedicându-l să-şi 
atingă plinătatea.  

În lumina acestei revelaţii, atât chemarea sublimă cât şi profunda mizerie pe care o 
experimentează oamenii îşi află semnificaţia ultimă.  

Alcătuirea omului  

14. Unitate de trup şi suflet, omul, prin însăşi condiţia sa trupească, sintetizează în 
sine elementele lumii materiale, astfel încât acestea, prin el, îşi ating culmea şi îşi 
înalţă glasul pentru a-l lăuda în libertate pe Creator[13]. Ca atare, nu îi este îngăduit 
omului să dispreţuiască viaţa trupului, ci, dimpotrivă, este obligat să-şi considere bun 
şi vrednic de cinste trupul deoarece este creat de Dumnezeu şi trebuie să învie în 
ziua de apoi. Totuşi, rănit de păcat, omul experimentează revoltele trupului. Aşadar, 
însăşi demnitatea omului cere ca el să-l preamărească pe Dumnezeu în trupul 
propriu[14] şi să nu îngăduie ca acesta să fie robit de înclinaţiile rele ale inimii.  
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Însă omul nu se înşeală recunoscându-se superior elementelor corporale şi 
considerându-se mai mult decât o părticică a naturii sau un element anonim al cetăţii 
umane. Într-adevăr, prin interioritatea sa el depăşeşte universul: la această 
interioritate profundă se întoarce atunci când se îndreaptă spre propria inimă, acolo 
unde îl aşteaptă Dumnezeu care cercetează inimile[15] şi unde el însuşi, sub privirea 
lui Dumnezeu, îşi hotărăşte soarta. Recunoscând, deci, în sine un suflet spiritual şi 
nemuritor, el nu se lasă amăgit de o plăsmuire iluzorie explicabilă numai prin condiţii 
fizice şi sociale, ci, dimpotrivă, atinge însuşi adevărul profund al realităţii.  

Demnitatea inteligenţei, adevărul şi înţelepciunea  

15. Părtaş fiind la lumina inteligenţei divine, omul are dreptate când consideră că 
datorită intelectului său este superior universului. Exercitându-şi neobosit capacităţile 
de-a lungul veacurilor, el a progresat în ştiinţele empirice, în tehnici şi în arte. În zilele 
noastre, el a dobândit succese deosebite mai ales în cercetarea şi cucerirea lumii 
materiale. Totuşi el a căutat şi a descoperit mereu un adevăr mai profund. Căci 
inteligenţa nu se limitează doar la fenomene, ci poate atinge, cu adevărată 
certitudine, realitatea inteligibilă, chiar dacă, în urma păcatului, ea este parţial 
întunecată şi slăbită.  

În sfârşit, natura intelectuală a persoanei umane se desăvârşeşte şi trebuie 
desăvârşită prin înţelepciune, care atrage cu suavitate mintea omului să caute şi să 
iubească adevărul şi binele, şi care îl călăuzeşte pe omul ce se hrăneşte cu ea, prin 
cele văzute, la cele nevăzute.  

Epoca noastră, mai mult decât secolele trecute, are nevoie de o astfel de 
înţelepciune pentru ca toate noile descoperiri ale omului să devină mai umane. 
Soarta viitoare a lumii se află în primejdie dacă nu se vor ridica oameni mai înţelepţi. 
Pe deasupra, trebuie observat faptul că multe popoare, deşi mai sărace în bunuri 
materiale dar mai bogate în înţelepciune, pot oferi celorlalte un ajutor de preţ.  

Prin darul Duhului Sfânt, omul ajunge, în credinţă, să contemple şi să guste misterul 
planului divin[16].  

Demnitatea conştiinţei morale  

16. În adâncul conştiinţei, omul descoperă o lege pe care nu şi-o dă el însuşi, dar 
căreia trebuie să i se supună şi al cărei glas, chemându-l neîncetat să iubească şi să 
facă binele şi să evite răul, răsună la momentul potrivit în urechea inimii: “Fă aceasta, 
fugi de aceea”. Căci omul are în inimă o lege scrisă de Dumnezeu: demnitatea lui 
este să se supună acesteia şi după ea va fi judecat[17]. Conştiinţa este nucleul cel 
mai tainic şi sanctuarul omului, unde omul se află singur cu Dumnezeu, al cărui glas 
îi răsună în străfunduri[18]. Prin conştiinţă se face cunoscută în mod minunat acea 
lege care îşi află împlinirea în iubirea faţă de Dumnezeu şi de aproapele[19]. Din 
fidelitate faţă de conştiinţă, creştinii se unesc cu ceilalţi oameni pentru a căuta 
adevărul şi rezolvarea în adevăr a atâtor probleme morale care apar în viaţa 
indivizilor precum şi în relaţiile sociale. Aşadar, cu cât prevalează conştiinţa dreaptă, 
cu atât persoanele şi grupurile evită arbitrariul şi caută să se conformeze normelor 
obiective ale moralităţii. Totuşi, nu arareori, conştiinţei i se întâmplă să rătăcească 
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din ignoranţă invincibilă, fără a-şi pierde prin aceasta demnitatea. Acest lucru nu se 
poate spune însă când omul se îngrijeşte prea puţin să caute adevărul şi binele şi 
când conştiinţa este orbită treptat de obişnuinţa păcatului.  

Măreţia libertăţii  

17. Dar omul nu se poate întoarce spre bine decât în mod liber. Această libertate 
contemporanii noştri o preţuiesc mai mult şi o caută cu pasiune: şi pe bună dreptate. 
Totuşi, adesea, ei o promovează în mod greşit, ca pe o îngăduinţă de a face orice, 
cu condiţia să fie plăcut, inclusiv răul. Însă adevărata libertate este la om un semn 
privilegiat al chipului lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu a voit “să-l lase pe om în mâna 
sfatului lui”[20], astfel ca omul să-l caute spontan pe Creatorul său şi, ataşându-se de 
el, să ajungă în libertate la perfecţiunea deplină şi fericită. Demnitatea omului îi cere, 
aşadar, să acţioneze conform unei alegeri conştiente şi libere, adică în mod 
personal, împins şi călăuzit dinlăuntru, şi nu dintr-un impuls interior orb sau dintr-o 
pură constrângere externă. Omul dobândeşte o asemenea demnitate când, 
eliberându-se de orice robie a patimilor, se îndreaptă spre scopul său într-o alegere 
liberă a binelui şi îşi procură în mod eficient mijloacele corespunzătoare prin efortul şi 
priceperea sa. Însă libertatea omului, rănită fiind de păcat, nu poate realiza pe deplin 
această orientare spre Dumnezeu, decât cu ajutorul harului lui Dumnezeu. Şi fiecare 
om va trebui să dea socoteală de viaţa proprie în faţa judecăţii lui Dumnezeu, după 
binele sau răul săvârşit[21].  

Misterul morţii  

18. În faţa morţii, enigma condiţiei umane îşi atinge culmea. Omul nu e chinuit numai 
de suferinţă şi de degradarea progresivă a trupului, ci, mai mult încă, de teama 
dispariţiei definitive. Pe bună dreptate, însă, instinctul inimii sale îl face să se 
îngrozească de o distrugere totală şi de o dispariţie definitivă şi să le respingă. 
Sămânţa veşniciei pe care o poartă în sine, neputându-se reduce la materie, se 
răzvrăteşte împotriva morţii. Toate încercările tehnicii, oricât de utile, nu pot linişti 
anxietatea omului: prelungirea longevităţii biologice nu poate satisface dorinţa de 
viaţă ulterioară care dăinuie neclintită în inima lui.  

Dacă orice imaginaţie amuţeşte în faţa morţii, Biserica însă, instruită de revelaţia 
divină, afirmă că omul a fost creat de Dumnezeu pentru un scop fericit dincolo de 
limitele mizeriei pământeşti. Mai mult, credinţa creştină ne învaţă că moartea 
trupească, de care omul ar fi fost scutit dacă nu ar fi păcătuit[22], va fi învinsă atunci 
când mântuirea, pierdută din vina lui, îi va fi redată de atotputernicul şi milostivul 
Mântuitor. Căci Dumnezeu l-a chemat şi îl cheamă pe om să se ataşeze de el cu 
toată fiinţa, într-o comuniune veşnică de viaţă dumnezeiască nepieritoare. Această 
victorie a dobândit-o Cristos înviind din morţi[23], eliberându-l pe om de moarte prin 
moartea sa. Aşadar, oricărui om care reflectează, credinţa, oferită cu argumente 
solide, îi dă un răspuns la neliniştea lui în privinţa soartei viitoare; în acelaşi timp, îi 
dă posibilitatea să comunice în Cristos cu cei dragi care au fost răpiţi de moarte, 
oferindu-i speranţa că ei au aflat deja la Dumnezeu adevărata viaţă.  
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Forme şi cauze ale ateismului  

19. Temeiul cel mai profund al demnităţii umane rezidă în chemarea omului la 
comuniune cu Dumnezeu. Încă de la naşterea sa, omul este invitat la dialog cu 
Dumnezeu. Căci el nu există decât pentru că, fiind creat de Dumnezeu din iubire, 
este susţinut neîncetat de el, din iubire; nici nu trăieşte pe deplin după adevăr dacă 
nu recunoaşte în mod liber această iubire şi nu se încredinţează Creatorului său. 
Totuşi, mulţi dintre contemporanii noştri nu percep în nici un fel această legătură 
intimă şi vitală cu Dumnezeu, sau o resping în mod explicit, aşa încât ateismul se 
numără printre cele mai grave aspecte ale timpului nostru şi trebuie supus unei 
cercetări foarte atente.  

Prin cuvântul “ateism” se înţeleg fenomene foarte diverse. În timp ce unii îl neagă în 
mod expres pe Dumnezeu, alţii consideră că omul nu poate afirma absolut nimic 
despre el; alţii examinează problema lui Dumnezeu cu o astfel de metodă încât ea 
pare lipsită de sens. Mulţi, neţinând seama de limitele ştiinţelor pozitive, fie se 
străduiesc să explice toate numai prin criteriile ştiinţei, fie, dimpotrivă, nu mai admit 
nici un fel de adevăr absolut. Unii îl aşează atât de sus pe om încât credinţa în 
Dumnezeu devine fără vlagă, ei părând mai degrabă înclinaţi spre afirmarea omului 
decât spre negarea lui Dumnezeu. Alţii şi-l reprezintă astfel pe Dumnezeu încât acea 
plăsmuire pe care o resping nu este în nici un fel Dumnezeul evangheliei. Alţii nici nu 
abordează problema lui Dumnezeu, părând străini de orice nelinişte religioasă şi nu 
înţeleg de ce trebuie să se preocupe de religie. Pe lângă aceasta, nu arareori 
ateismul se naşte dintr-un protest violent împotriva răului din lume, sau din faptul că 
se atribuie greşit caracter absolut unor valori umane, astfel încât acestea iau locul lui 
Dumnezeu. Însăşi civilizaţia modernă, nu în sine, ci în măsura în care este prea 
implicată în realităţile pământeşti, poate îngreuna adesea apropierea de Dumnezeu.  

Fără îndoială, cei care se străduiesc în mod deliberat să-l ţină departe pe Dumnezeu 
de inima lor şi să evite problemele religioase, refuzând să urmeze ceea ce le 
dictează conştiinţa, nu sunt lipsiţi de vină; totuşi, adeseori şi credincioşii poartă o 
anumită răspundere în această privinţă. Într-adevăr, ateismul, privit în ansamblu, nu 
este un fenomen originar, ci se naşte din diferite cauze, printre care se numără şi o 
reacţie critică împotriva religiilor şi, în anumite regiuni, mai ales împotriva religiei 
creştine. De aceea, în această geneză a ateismului credincioşii pot avea un rol deloc 
neglijabil, în măsura în care, prin neglijarea educării credinţei sau printr-o prezentare 
înşelătoare a doctrinei, sau chiar prin deficienţele vieţii lor religioase, morale şi 
sociale, se poate spune că mai degrabă învăluie decât dezvăluie adevăratul chip al 
lui Dumnezeu şi al religiei.  

Ateismul sistematic  

20. Ateismul modern prezintă adeseori şi o formă sistematică: aceasta, pe lângă alte 
cauze, împinge dorinţa de autonomie a omului atât de departe încât pune piedică 
oricărei dependenţe de Dumnezeu. Cei ce profesează acest fel de ateism pretind că 
libertatea constă în faptul că omul îşi este scop sieşi, singurul făuritor şi creator al 
propriei istorii; ei consideră că această viziune este incompatibilă cu recunoaşterea 
unui stăpân, autor şi scop al tuturor lucrurilor, sau cel puţin că ea face să fie de-a 
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dreptul superfluă o astfel de afirmaţie. Această doctrină poate fi favorizată de 
sentimentul de putere conferit omului de progresul tehnic de astăzi.  

Între formele ateismului contemporan, nu trebuie trecută cu vederea aceea care 
aşteaptă eliberarea omului mai ales din eliberarea lui economică şi socială. Se 
pretinde că religia, prin natura sa, se opune acestei eliberări în măsura în care, 
îndreptând speranţa omului spre mirajul unei vieţi viitoare, îl abate de la construirea 
cetăţii pământeşti. De aceea, susţinătorii unei astfel de doctrine, atunci când ajung la 
conducerea statului, combat violent religia, răspândind ateismul chiar şi prin 
folosirea, mai ales în educaţia tineretului, a mijloacelor de presiune de care dispune 
puterea publică.  

Atitudinea Bisericii faţă de ateism  

21. Biserica, fidelă atât faţă de Dumnezeu cât şi faţă de oameni, nu poate să nu 
dezaprobe cu durere şi cu toată fermitatea, aşa cum a făcut-o şi în trecut[24], acele 
învăţături şi acţiuni nefaste ce contravin raţiunii şi experienţei comune a omului şi 
care îl fac să decadă din nobleţea lui înnăscută.  

Totuşi ea încearcă se sesizeze cauzele ascunse ale negării lui Dumnezeu din mintea 
ateilor; conştientă de gravitatea problemelor pe care le ridică ateismul şi îndemnată 
de iubirea faţă de toţi oamenii, consideră că trebuie să le supună unei examinări mai 
serioase şi mai profunde.  

Biserica susţine că recunoaşterea lui Dumnezeu nu se opune în nici un fel demnităţii 
omului, întrucât această demnitate este întemeiată şi se desăvârşeşte în Dumnezeu 
însuşi: căci omul este constituit în societate, inteligent şi liber, de Dumnezeu 
Creatorul; dar, mai ales, este chemat ca fiu la însăşi comuniunea cu Dumnezeu şi la 
împărtăşirea fericirii lui. Pe lângă acestea, Biserica afirmă că speranţa escatologică 
nu diminuează importanţa îndatoririlor pământeşti, ci mai degrabă oferă noi motive 
pentru îndeplinirea lor. Dimpotrivă, când lipsesc fundamentul divin şi speranţa vieţii 
veşnice, demnitatea omului este foarte grav lezată, aşa cum se constată adeseori 
astăzi, iar enigmele vieţii şi morţii, ale vinovăţiei şi durerii rămân fără soluţie, astfel 
încât nu rareori oamenii se cufundă în disperare.  

În acelaşi timp, orice om rămâne pentru sine însuşi o problemă nerezolvată, 
percepută în mod nelămurit. Căci nimeni nu poate scăpa total, în anumite momente, 
mai ales în evenimentele majore ale vieţii, de acest fel de întrebări. Numai 
Dumnezeu le dă răspuns deplin şi cu toată siguranţa, el care îl cheamă pe om la o 
cugetare mai înaltă şi la o cercetare mai smerită.  

Remediul împotriva ateismului este de aşteptat pe de o parte de la o expunere 
corespunzătoare a doctrinei, iar pe de altă parte de la întreaga viaţă a Bisericii şi a 
membrilor ei. Într-adevăr, Biserica este aceea care are misiunea să-l facă prezent şi, 
într-un anume sens, vizibil pe Dumnezeu Tatăl şi pe Fiul lui întrupat, reînnoidu-se şi 
purificându-se necontenit[25], sub călăuzirea Duhului Sfânt. Aceasta se realizează în 
primul rând prin mărturia unei credinţe vii şi mature, adică special educată pentru a 
putea recunoaşte cu luciditate dificultăţile şi a le depăşi. Această strălucită mărturie 
de credinţă au dat-o şi o dau nenumăraţi martiri. Rodnicia ei trebuie să se manifeste 
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din faptul că ea străbate întreaga viaţă a credincioşilor, chiar şi pe cea profană, şi îi 
duce la trăirea dreptăţii şi a iubirii, mai ales faţă de cei lipsiţi. În sfârşit, la 
manifestarea prezenţei lui Dumnezeu foarte mult contribuie iubirea frăţească a 
credincioşilor care colaborează într-un cuget pentru credinţa evangheliei[26] şi apar 
ca semn al unităţii.  

Biserica, deşi respinge total ateismul, recunoaşte sincer că toţi oamenii, credincioşi şi 
necredincioşi, trebuie să ia parte la dreapta construire a acestei lumi, în care trăiesc 
laolaltă: acest lucru, cu siguranţă, nu se poate împlini fără un dialog deschis şi 
prudent. Biserica deplânge, aşadar, discriminarea între credincioşi şi necredincioşi 
pe care unele autorităţi civile fac nedreptatea de a o introduce, nevoind să 
recunoască drepturile fundamentale ale persoanei umane. Ea cere pentru credincioşi 
o libertate efectivă, ca să li se dea posibilitatea de a construi în această lume şi 
templul lui Dumnezeu. Iar pe atei îi invită cu bunăvoinţă să cerceteze evanghelia lui 
Cristos cu inimă deschisă.  

Biserica ştie prea bine că mesajul ei concordă cu cele mai tainice dorinţe ale inimii 
omului atunci când ea apără demnitatea vocaţiei umane, redând speranţa acelora 
care nu mai îndrăznesc să creadă într-un destin mai înalt. Acest mesaj nu numai că 
nu îl diminuează pe om, ci revarsă lumină, viaţă şi libertate pentru înaintarea lui; iar 
în afară de aceasta nimic nu poate mulţumi inima omului: “Ne-ai creat pentru tine”, 
Doamne, “şi neliniştită este inima noastră până ce se va odihni în tine”[27].  

Cristos, omul nou  

22. De fapt, numai în misterul Cuvântului întrupat se luminează cu adevărat misterul 
omului. Căci Adam, cel dintâi om, era prefigurarea aceluia ce avea să vină[28], 
Cristos Domnul. Cristos, noul Adam, prin însăşi revelarea misterului Tatălui şi al 
iubirii acestuia, îl dezvăluie pe deplin omului pe om şi îi descoperă măreţia chemării 
proprii. Nu este de mirare, deci, că în el toate adevărurile mai sus amintite îşi află 
izvorul şi punctul culminant.  

El este “chipul nevăzutului Dumnezeu” (Col 1,15)[29], el este omul desăvârşit care a 
redat fiilor lui Adam asemănarea cu Dumnezeu, deformată începând cu primul păcat. 
Cum în el natura umană a fost asumată fără a fi nimicită[30], prin însuşi acest fapt ea 
a fost înălţată şi în noi la o demnitate sublimă. Căci, prin întrupare, însuşi Fiul lui 
Dumnezeu s-a unit, într-un fel, cu orice om. A lucrat cu mâini omeneşti, a gândit cu 
minte omenească, a voit cu voinţă omenească[31], a iubit cu inimă omenească. 
Născut din Maria Fecioara, s-a făcut cu adevărat unul dintre noi, asemănător nouă 
întru toate, afară de păcat[32].  

Miel nevinovat, prin sângele său vărsat în mod liber, a meritat pentru noi viaţa şi, în 
el, Dumnezeu ne-a împăcat cu sine şi între noi[33], şi ne-a scos din robia diavolului şi 
a păcatului, aşa încât fiecare dintre noi poate spune împreună cu Apostolul: Fiul lui 
Dumnezeu “m-a iubit şi s-a dat pe sine însuşi pentru mine” (Gal 2,20). Suferind 
pentru noi, nu numai că ne-a dat exemplu ca să mergem pe urmele lui[34], dar ne-a 
deschis şi calea: dacă o străbatem, viaţa şi moartea sunt sfinţite şi primesc un sens 
nou.  
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Creştinul, devenit asemenea chipului Fiului, care este întâiul-născut dintre mulţi 
fraţi[35], primeşte “pârga Duhului” (Rom 8,23), prin care devine în stare să 
împlinească legea nouă a iubirii[36]. Prin acest Duh, care este “chezăşia moştenirii” 
(Ef 1,14), omul întreg este refăcut înlăuntru, până la “răscumpărarea trupului” (Rom 
8,23): “Dacă Duhul aceluia care l-a înviat pe Isus din morţi locuieşte în voi, cel care l-
a înviat pe Isus Cristos din morţi va da viaţă şi trupurilor voastre muritoare, pentru 
Duhul său care locuieşte în voi” (Rom 8,11)[37]. Desigur, pentru creştin este o 
necesitate şi o datorie presantă să lupte împotriva răului cu preţul multor încercări şi 
să îndure moartea; însă, asociat la misterul pascal şi făcut asemenea lui Cristos întru 
moarte, întărit de speranţă, va merge spre înviere[38].  

Acest lucru este valabil nu numai pentru creştini, ci şi pentru toţi oamenii de 
bunăvoinţă, în a căror inimă harul lucrează în mod invizibil[39]. Într-adevăr, de vreme 
ce Cristos a murit pentru toţi[40] iar chemarea ultimă a omului este în mod efectiv 
una, şi anume divină, trebuie să susţinem că Duhul Sfânt oferă tuturor posibilitatea 
ca, într-un mod cunoscut de Dumnezeu, să fie asociaţi acestui mister pascal.  

Atât de mare şi de minunat este misterul omului, care străluceşte, prin Revelaţia 
creştină, celor ce cred. Prin Cristos şi în Cristos se luminează enigma durerii şi a 
morţii care, în afara evangheliei lui, ne striveşte. Cristos a înviat, nimicind moartea 
prin moartea sa, şi ne-a dăruit viaţa[41] pentru ca noi, fii în Fiul, să strigăm în Duhul 
Sfânt: Abba, Tată![42]  

Capitolul II 

COMUNITATEA UMANĂ 

Scopul urmărit de Conciliu  

23. Printre principalele aspecte ale lumii de azi se numără înmulţirea relaţiilor 
reciproce dintre oameni, la evoluţia căreia contribuie mult progresul tehnic 
contemporan. Totuşi dialogul frăţesc dintre oameni nu-şi găseşte împlinirea în acest 
progres, ci mai profund în comunitatea persoanelor, comunitate care pretinde un 
respect reciproc faţă de deplina lor demnitate spirituală. Revelaţia creştină 
favorizează intens promovarea acestei comuniuni între persoane şi în acelaşi timp ne 
călăuzeşte spre o înţelegere mai adâncă a legilor vieţii sociale, pe care Creatorul le-a 
înscris în natura spirituală şi morală a omului.  

Pentru că documentele mai recente ale magisteriului Bisericii au expus pe larg 
învăţătura creştină asupra societăţii umane[43], Conciliul aminteşte numai câteva 
adevăruri mai importante şi expune temeiul lor în lumina revelaţiei. Apoi insistă 
asupra anumitor consecinţe deosebit de importante în zilele noastre.  

Natura comunitară a vocaţiei umane în planul lui Dumnezeu  

24. Dumnezeu, care poartă tuturor o grijă părintească, a voit ca toţi oamenii să 
formeze o singură familie şi să se poarte frăţeşte între ei. Într-adevăr, toţi, creaţi după 
chipul lui Dumnezeu, care “din unul singur a făcut să se tragă tot neamul omenesc, 
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ca să locuiască pe toată faţa pământului” (Fap 17,26), sunt chemaţi la acelaşi scop 
unic, adică la Dumnezeu însuşi.  

De aceea, iubirea de Dumnezeu şi de aproapele este prima şi cea mai mare 
poruncă. Sfânta Scriptură ne învaţă că iubirea faţă de Dumnezeu nu poate fi 
despărţită de iubirea faţă de aproapele: “… dacă mai este vreo altă poruncă, este 
cuprinsă în acest cuvânt: să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi… Plinătatea 
legii este, aşadar, iubirea” (Rom 13,9-10; 1In 4,20). Acest lucru se dovedeşte de cea 
mai mare importanţă pentru oameni, care depind din zi în zi mai mult unii de alţii, şi 
pentru o lume tot mai unificată.  

Mai mult, Domnul Isus, atunci când îl roagă pe Tatăl ca “toţi să fie una… precum şi 
noi una suntem” (In 17,21-22), deschizând perspective ce nu pot fi atinse de mintea 
omenească, sugerează o anumită asemănare între unirea dintre persoanele divine şi 
unirea dintre fiii lui Dumnezeu în adevăr şi iubire. Această asemănare arată limpede 
că omul, singura făptură de pe pământ pe care Dumnezeu a voit-o pentru ea însăşi, 
nu se poate găsi deplin pe sine decât prin dăruirea dezinteresată de sine[44].  

Interdependenţa dintre persoană şi societatea umană  

25. Din natura socială a omului apare evidentă interdependenţa dintre progresul 
persoanei umane şi dezvoltarea societăţii. Într-adevăr, principiul, subiectul şi scopul 
tuturor instituţiilor sociale este şi trebuie să fie persoana umană, deoarece ea, din 
natura ei, are absolută nevoie de viaţa socială[45]. Aşadar, viaţa socială nefiind ceva 
adăugat omului, prin relaţia cu ceilalţi, prin reciprocitatea serviciilor, prin dialogul cu 
fraţii săi, omul creşte în toate înzestrările şi poate răspunde vocaţiei sale.  

Dintre legăturile sociale necesare dezvoltării omului, unele, cum ar fi familia şi 
comunitatea politică, sunt mai direct corespunzătoare naturii lui intime; altele pornesc 
mai degrabă din voinţa lui liberă. În zilele noastre, din diferite cauze, se înmulţesc 
necontenit relaţiile reciproce şi interdependenţele; de aici se nasc diferite asociaţii şi 
instituţii, atât de drept public cât şi privat. Acest fapt, numit socializare, deşi nu este 
lipsit de primejdii, comportă numeroase avantaje pentru întărirea şi sporirea calităţilor 
persoanei umane şi pentru apărarea drepturilor ei[46].  

Dar dacă persoanele umane primesc mult de la această viaţă socială pentru 
împlinirea vocaţiei lor, chiar şi religioase, nu se poate nega faptul că oamenii sunt 
adesea abătuţi de la calea binelui şi împinşi spre rău de condiţiile sociale în care 
trăiesc şi în care sunt cufundaţi încă din copilărie. Este sigur că perturbările, care 
apar atât de frecvent în ordinea socială, provin în parte din tensiunile ce există în 
cadrul structurilor economice, politice şi sociale. Dar, mai profund, ele se nasc din 
trufia şi egoismul oamenilor, care pervertesc şi mediul social. Acolo unde ordinea 
lucrurilor este tulburată de urmările păcatului, omul, înclinat din naştere spre rău, 
găseşte noi imbolduri la păcat, care nu pot fi învinse fără mari eforturi, cu ajutorul 
harului.  
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Promovarea binelui comun  

26. Din interdependenţa tot mai strânsă care se extinde treptat la lumea întreagă, 
decurge faptul că binele comun – adică ansamblul condiţiilor de viaţă socială care 
permit grupurilor şi indivizilor să-şi atingă mai deplin şi mai uşor perfecţiunea – 
devine astăzi din ce în ce mai universal şi, de aceea, implică drepturi şi îndatoriri 
care privesc omenirea întreagă. Orice grup trebuie să ţină seama de necesităţile şi 
de aspiraţiile legitime ale celorlalte grupuri, şi, mai mult, de binele comun al întregii 
familii umane[47].  

În acelaşi timp, însă, creşte conştiinţa deosebitei demnităţi a persoanei umane, 
superioară tuturor lucrurilor şi având drepturi şi îndatoriri universale şi inviolabile. 
Trebuie, aşadar, ca omul să aibă acces la toate acele lucruri care îi sunt necesare 
pentru a duce o viaţă cu adevărat umană, cum ar fi hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, 
dreptul de a-şi alege în mod liber starea de viaţă şi de a întemeia o familie, dreptul la 
educaţie, la muncă, la reputaţie bună, le respect, la informare corespunzătoare, 
dreptul de a acţiona conform cu norma dreaptă a conştiinţei, dreptul la ocrotirea vieţii 
private şi la o dreaptă libertate, inclusiv în materie de religie.  

Ordinea socială şi progresul ei trebuie, aşadar, să aibă în vedere întotdeauna binele 
persoanelor, de vreme ce ordinea lucrurilor trebuie să fie subordonată ordinii 
persoanelor şi nu invers, după cum însuşi Domnul o sugerează atunci când spune că 
“sâmbăta a fost făcută pentru om, şi nu omul pentru sâmbătă”[48]. Această ordine 
trebuie să se dezvolte neîncetat, să fie întemeiată pe adevăr, clădită în dreptate, 
însufleţită de iubire; ea trebuie să-şi găsească un echilibru tot mai uman, în 
libertate[49]. Pentru a realiza acestea, trebuie acţionat pentru reînnoirea 
mentalităţilor şi pentru profunde schimbări sociale.  

Duhul lui Dumnezeu, care, printr-o minunată purtare de grijă, călăuzeşte cursul 
veacurilor şi reînnoieşte faţa pământului, e prezent la această evoluţie. Iar plămada 
evanghelică a trezit şi trezeşte în inima omului exigenţa neînfrânată a demnităţii.  

Respectul faţă de persoana umană  

27. Abordând unele consecinţe practice de mai mare urgenţă, Conciliul insistă 
asupra respectului faţă de om: fiecare trebuie să-l considere pe aproapele, fără nici o 
excepţie, ca pe “un alt el însuşi”, ţinând seama în primul rând de viaţa lui şi de 
mijloacele necesare pentru a o trăi cu demnitate[50], pentru a nu fi asemeni bogatului 
căruia nu i-a păsat de Lazăr cel sărac[51].  

Mai ales în zilele noastre, devine presantă obligaţia de a ne face aproapele absolut 
oricărui om şi de a-l sluji efectiv pe acela care ne iese în cale, fie bătrân părăsit de 
toţi, fie muncitor străin dispreţuit pe nedrept, fie exilat, fie copil născut din unire 
nelegitimă, ce suferă pe nedrept pentru un păcat pe care nu l-a săvârşit, fie om 
înfometat care ne interpelează conştiinţa, reluând cuvântul Domnului: “Ori de câte ori 
aţi făcut aceasta unuia dintre fraţii mei mai mici, mie mi-aţi făcut” (Mt 25,40).  

Pe lângă aceasta, tot ce se opune vieţii înseşi, cum ar fi omorul de orice fel, 
genocidul, avortul, eutanasia, şi chiar sinuciderea voluntară; tot ce violează 
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integritatea persoanei umane, ca mutilările, tortura fizică sau psihică, încercările de a 
constrânge însuşi sufletul; tot ce insultă demnitatea umană, cum ar fi condiţiile 
neomeneşti de viaţă, detenţia arbitrară, deportarea, sclavia, prostituţia, traficul de 
femei şi tineri; de asemenea, condiţiile înjositoare de muncă în care muncitorii sunt 
socotiţi simple unelte de profit şi nu persoane libere şi responsabile; toate acestea şi 
altele de acest fel sunt o ruşine. Ele otrăvesc civilizaţia umană şi pângăresc mai mult 
pe cei ce le comit decât pe aceia care le îndură; mai mult, ele constituie o gravă 
jignire adusă onoarei Creatorului.  

Respectul şi iubirea faţă de duşmani  

28. Respectul şi iubirea trebuie să se extindă şi asupra acelora care gândesc sau 
acţionează diferit de noi în cele sociale, politice şi chiar religioase; de altfel, cu cât 
mai multă umanitate şi iubire vom aprofunda modul lor de a simţi, cu atât mai uşor 
vom putea iniţia un dialog cu ei.  

Această iubire şi bunăvoinţă nu trebuie să ne facă, desigur, indiferenţi faţă de adevăr 
şi bine. Dimpotrivă, însăşi iubirea îi îndeamnă fără răgaz pe ucenicii lui Cristos să 
vestească tuturor oamenilor adevărul mântuitor. Dar trebuie făcută distincţia între 
eroare, care trebuie întotdeauna respinsă, şi omul care se înşeală, căci el îşi 
păstrează în continuare demnitatea de persoană, chiar atunci când este pângărit de 
noţiuni false sau mai puţin corecte în materie de religie[52]. Singur Dumnezeu este 
Judecătorul şi Cercetătorul inimilor: de aceea, el ne interzice să decidem asupra 
vinovăţiei interioare a cuiva[53].  

Învăţătura lui Cristos ne pretinde să iertăm şi nedreptăţile[54] şi extinde asupra 
tuturor duşmanilor porunca iubirii, care este porunca legii noi: “Aţi auzit că s-a zis: să 
iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe duşmanul tău. Eu însă vă zic: Iubiţi pe 
duşmanii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei care vă prigonesc 
şi vă calomniază” (Mt 5,43-44).  

Egalitatea fundamentală între toţi oamenii şi dreptatea socială  

29. De vreme ce toţi oamenii, înzestraţi cu suflet raţional şi creaţi după chipul lui 
Dumnezeu, au aceeaşi natură şi aceeaşi origine, şi de vreme ce, răscumpăraţi de 
Cristos, se bucură de aceeaşi chemare şi menire divină, egalitatea fundamentală 
dintre ei trebuie recunoscută tot mai mult.  

Evident, nu toţi oamenii stau pe aceeaşi treaptă, din pricina capacităţii fizice, care 
este variată, şi a diversităţii puterii lor intelectuale şi morale. Însă orice formă de 
discriminare în privinţa drepturilor fundamentale ale persoanei, fie pe plan social, fie 
cultural, fie că se bazează pe diferenţa de sex, rasă, culoare, condiţie socială, limbă 
sau religie, trebuie depăşită şi eliminată, fiind contrară planului lui Dumnezeu.  

Este, într-adevăr, deplorabil faptul că aceste drepturi fundamentale ale persoanei nu 
sunt încă respectate pe deplin pretutindeni. De pildă, atunci când femeii i se refuză 
posibilitatea de a-şi alege liber soţul şi de a îmbrăţişa o anume stare de viaţă sau de 
a avea acces la aceeaşi educaţie şi cultură care i se recunoaşte bărbatului.  
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Pe lângă aceasta, deşi între oameni există diferenţe legitime, demnitatea egală a 
persoanelor pretinde să se ajungă la condiţii de viaţă drepte şi mai umane. Căci 
inegalităţile economice şi sociale prea mari între membrii sau între popoarele unicei 
familii umane scandalizează şi se opun dreptăţii sociale, echităţii, demnităţii 
persoanei umane, precum şi păcii sociale şi internaţionale.  

Instituţiile umane, particulare sau publice, să caute să se pună în slujba demnităţii şi 
scopului omului, luptând activ, în acelaşi timp, împotriva oricărei înrobiri, atât sociale 
cât şi politice, şi apărând drepturile fundamentale ale oamenilor sub orice regim 
politic. Mai mult, aceste instituţii trebuie să se pună treptat de acord cu realităţile 
spirituale, cele mai înalte dintre toate, chiar dacă este nevoie de un timp destul de 
îndelungat pentru a ajunge la scopul dorit.  

Necesitatea de a depăşi o etică individualistă  

30. Amploarea şi rapiditatea transformărilor cer mai mult ca oricând ca nimeni să nu 
se complacă într-o etică pur individualistă, făcând abstracţie de evoluţia lucrurilor sau 
lăsându-se în voia inerţiei. Datoria dreptăţii şi a iubirii este împlinită tot mai mult 
atunci când fiecare, contribuind la binele comun după capacităţile proprii şi după 
nevoile celorlalţi, promovează şi ajută şi instituţiile publice sau private care slujesc la 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale oamenilor. Există însă unii care, afişând opinii 
largi şi generoase, continuă să trăiască în realitate ca şi cum nu le-ar păsa de nici o 
nevoie a societăţii. Mai mult, în diferite ţări sunt numeroşi aceia care nu ţin seama de 
legile şi prescripţiile sociale. Mulţi nu se ruşinează să se sustragă, prin diferite 
subterfugii şi fraude, de la plata impozitelor juste sau de la alte obligaţii faţă de 
societate. Alţii neglijează anumite reguli ale vieţii în societate, de pildă cele privitoare 
la apărarea sănătăţii sau la conducerea vehiculelor, nedându-şi seama că prin 
neglijenţa lor îşi pun în primejdie viaţa proprie şi pe a altora.  

Socotirea obligaţiilor faţă de societate printre principalele îndatoriri ale omului de 
astăzi şi împlinirea lor trebuie să fie un lucru sfânt pentru toţi. Cu cât lumea se unifică 
mai mult, cu atât mai evident îndatoririle oamenilor depăşesc grupurile particulare şi 
se extind treptat la lumea întreagă. Acest lucru nu se poate întâmpla decât dacă şi 
indivizii şi grupurile cultivă în sine virtuţile morale şi sociale şi le răspândesc în 
societate, astfel încât să apară oameni cu adevărat noi şi constructori ai noii omeniri 
cu ajutorul necesar al harului divin.  

Responsabilitate şi participare  

31. Pentru ca indivizii să-şi îndeplinească cu mai multă grijă îndatorirea de conştiinţă 
atât faţă de ei înşişi cât şi faţă de diversele grupări ai căror membri sunt, ei trebuie să 
fie serios educaţi la o lărgire a orizontului cultural, folosind uriaşele mijloace care stau 
astăzi la îndemâna neamului omenesc. În primul rând, educarea tinerilor de orice 
origine socială trebuie astfel organizată încât să formeze bărbaţi şi femei care să fie 
nu numai cultivaţi, ci să aibă şi un caracter generos, aşa cum o cer cu tărie timpurile 
noastre.  

Dar omul ajunge cu greu la un asemenea simţ de răspundere dacă condiţiile de viaţă 
nu îi îngăduie să devină conştient de demnitatea sa şi să răspundă la chemarea sa 
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dedicându-se slujirii lui Dumnezeu şi aproapelui. Căci adesea libertatea umană 
slăbeşte atunci când omul ajunge în sărăcie extremă, după cum ea se degradează 
atunci când omul, cedând unei vieţi prea uşoare, se închide într-un fel de singurătate 
aurită. Dimpotrivă, ea se întăreşte când omul acceptă necesităţile inevitabile ale vieţii 
sociale, îşi asumă exigenţele multiple ale solidarităţii umane şi se angajează în 
slujirea comunităţii oamenilor.  

De aceea, trebuie stimulată voinţa tuturor de a lua parte la iniţiativele comune. E de 
lăudat modul de a acţiona al naţiunilor în care cât mai mulţi cetăţeni participă, într-o 
autentică libertate, la treburile publice. Trebuie ţinut seama totuşi de condiţiile reale 
ale fiecărui popor şi de necesara fermitate a puterii publice. Însă, pentru ca toţi 
cetăţenii să fie înclinaţi să participe la viaţa diferitelor grupuri care alcătuiesc corpul 
social, trebuie ca ei să găsească în aceste grupuri valori care să-i atragă şi să-i 
dispună la slujirea celorlalţi. Pe drept cuvânt putem considera că soarta omenirii 
viitoare se află în mâinile acelora care sunt în stare să transmită generaţiilor de 
mâine raţiuni de a trăi şi de a spera.  

Cuvântul întrupat şi solidaritatea umană  

32. După cum Dumnezeu i-a creat pe oameni nu pentru a trăi izolaţi, ci pentru a 
forma o societate, tot astfel “i-a plăcut… să-i sfinţească şi să-i mântuiască nu 
individual şi fără vreo legătură între ei, ci a voit să facă din ei un popor care să-l 
cunoască în adevăr şi să-l slujească în sfinţenie[55]. De aceea, el a ales, de la 
începutul istoriei mântuirii, oameni, nu numai ca indivizi, ci şi ca membri ai unei 
comunităţi. Pe aceşti aleşi, Dumnezeu, descoperindu-le planul său, i-a numit 
“poporul său” (Ex 3,7-12), iar apoi a încheiat cu ei un legământ pe Sinai[56].  

Acest caracter comunitar se desăvârşeşte şi se împlineşte în lucrarea lui Isus 
Cristos. Însuşi Cuvântul întrupat a voit să fie părtaş la această solidaritate umană. A 
luat parte la nunta din Cana, a intrat în casa lui Zaheu, a mâncat cu vameşii şi 
păcătoşii. A dezvăluit iubirea Tatălui şi chemarea sublimă a oamenilor evocând 
realităţile cele mai obişnuite ale vieţii sociale şi slujindu-se de cuvinte şi imagini din 
viaţa de toate zilele. A sfinţit relaţiile umane, în primul rând pe cele de familie, din 
care se nasc raporturile sociale; s-a supus de bunăvoie legilor patriei sale. A voit să 
ducă viaţa unui lucrător din vremea şi din ţinutul său.  

În propovăduirea sa, a poruncit limpede fiilor lui Dumnezeu să se poarte unii faţă de 
alţii ca fraţii. În rugăciunea sa, a cerut ca toţi ucenicii săi să fie “una”. Mai mult, s-a 
oferit pe sine pentru toţi până la moarte, răscumpărător al tuturor. “Nimeni nu are o 
iubire mai mare decât acela care îşi dă viaţa pentru prietenii săi” (In 15,13). Iar 
apostolilor le-a poruncit să vestească tuturor neamurilor mesajul evangheliei, pentru 
ca neamul omenesc să devină familia lui Dumnezeu, în care plinătatea legii să fie 
iubirea.  

Întâiul născut între mulţi fraţi, după moartea şi învierea sa a instituit, prin darul 
Duhului său, între toţi aceia care îl primesc cu credinţă şi iubire o nouă comuniune 
frăţească în trupul său, care este Biserica, în care toţi, fiind mădulare unii altora, 
după diferitele daruri primite, trebuie să se slujească reciproc.  
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Această solidaritate va trebui să crească neîncetat, până în ziua în care va ajunge la 
împlinire: atunci oamenii, mântuiţi prin har, ca o familie iubită de Dumnezeu şi de 
Cristos, fratele lor, vor aduce lui Dumnezeu slavă desăvârşită.  

Capitolul III 

ACTIVITATEA UMANĂ ÎN LUME 

Formularea problemei  

33. Prin munca şi talentul său, omul s-a străduit întotdeauna să dea o cât mai mare 
dezvoltare propriei vieţi; însă astăzi, mai ales cu ajutorul ştiinţei şi al tehnicii, şi-a 
extins şi îşi extinde necontenit stăpânirea asupra naturii aproape în totalitatea ei şi, în 
special datorită înmulţirii diferitelor forme de schimb între naţiuni, familia umană se 
recunoaşte treptat şi se constituie ca o comunitate unitară cuprinzând lumea 
întreagă. Prin aceasta, multe bunuri pe care odinioară omul le aştepta mai ales de la 
forţe superioare şi le procură astăzi prin activitatea proprie.  

În faţa acestui imens efort, care astăzi s-a extins la întregul neam omenesc, se ridică 
printre oameni multe întrebări. Care este sensul şi valoarea acestei activităţi? Cum 
trebuie folosite aceste bogăţii? Spre ce scop tind eforturile individuale şi colective? 
Biserica, păstrătoare a tezaurului cuvântului lui Dumnezeu din care se scot principiile 
ordinii religioase şi morale, chiar dacă nu are întotdeauna un răspuns imediat la 
fiecare problemă, doreşte să unească lumina revelaţiei cu experienţa tuturor pentru a 
lumina drumul pe care a pornit de curând omenirea.  

Valoarea activităţii umane  

34. Un lucru e sigur pentru cei credincioşi: activitatea umană individuală şi colectivă, 
acest uriaş efort prin care oamenii se străduiesc de-a lungul veacurilor să-şi 
amelioreze condiţiile de viaţă, privit în sine corespunde planului lui Dumnezeu. Într-
adevăr, omul, creat după chipul lui Dumnezeu, a primit misiunea ca, supunându-şi 
pământul cu tot ce se află pe el, să cârmuiască lumea în dreptate şi sfinţenie[57] şi, 
recunoscându-l pe Dumnezeu creator a toate, să se îndrepte şi să îndrepte întreg 
universul spre el, astfel încât toate lucrurile fiind supuse omului, numele lui 
Dumnezeu să fie preamărit pe întreg pământul[58].  

Acest lucru este valabil şi pentru activităţile de fiecare zi. Căci bărbaţii şi femeile care, 
câştigându-şi existenţa pentru ei şi pentru familia lor, îşi exercită astfel activitatea 
încât să aducă un serviciu corespunzător societăţii, pot considera pe bună dreptate 
că prin munca lor ei continuă lucrarea Creatorului, sunt de folos fraţilor lor şi 
contribuie personal la realizarea planului lui Dumnezeu în istorie[59].  

Aşadar, creştinii, departe de a crede că realizările talentului şi efortului omului se 
opun puterii lui Dumnezeu ca şi cum făptura raţională ar fi rivală Creatorului, sunt 
convinşi, dimpotrivă, că izbânzile neamului omenesc sunt semn al măreţiei lui 
Dumnezeu şi rod al planului său inefabil. Însă cu cât creşte puterea omului, cu atât 
se extinde responsabilitatea lui, atât individuală cât şi colectivă. De aici se vede că 
mesajul creştin nu-i abate pe oameni de la construirea lumii şi nici nu-i îndeamnă să 
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neglijeze binele semenilor lor, ci, dimpotrivă, îi obligă mai mult la îndeplinirea acestei 
îndatoriri[60].  

Orânduirea activităţii umane  

35. Activitatea omului porneşte de la om şi este în slujba omului. De fapt, atunci când 
lucrează, omul nu transformă numai lucrurile şi societatea, ci se perfecţionează şi pe 
sine însuşi. Învaţă multe lucruri, îşi dezvoltă capacităţile, iese din sine şi se 
depăşeşte. O astfel de creştere, dacă e bine înţeleasă, este de mai mare valoare 
decât bogăţiile externe care se pot acumula. Omul are o mai mare valoare prin ceea 
ce este decât prin ceea ce are[61]. De asemenea, tot ceea ce fac oamenii pentru a 
dobândi mai multă dreptate, o frăţietate mai largă şi o ordine mai umană în relaţiile 
sociale valorează mai mult decât cuceririle tehnice. Acestea din urmă pot oferi, într-
un fel, materialul pentru progresul uman, dar singure nu îl pot realiza în nici un fel.  

Aceasta este deci norma activităţii umane: să concorde cu adevăratul bine al 
omenirii, după planul şi voinţa divină, şi să-i permită omului, atât ca individ cât şi ca 
membru al societăţii, cultivarea şi împlinirea vocaţiei sale integrale.  

Autonomia legitimă a realităţilor pământeşti  

36. Mulţi contemporani ai noştri par a se teme totuşi ca nu cumva o legătură mai 
strânsă între activitatea umană şi religie să împiedice autonomia oamenilor, sau a 
societăţilor, sau a ştiinţelor.  

Dacă prin autonomia realităţilor pământeşti înţelegem că lucrurile create şi societăţile 
înseşi au legi şi valori proprii care trebuie, treptat, descoperite de om, folosite şi 
organizate, este vorba de o exigenţă absolut legitimă: acest lucru nu este numai 
cerut de oamenii vremurilor noastre, ci este şi conform cu voinţa Creatorului. Căci din 
însăşi condiţia lor de creatură, toate lucrurile sunt înzestrate cu consistenţa, cu 
adevărul şi cu bunătatea lor proprie, cu propriile legi şi cu propria organizare, pe care 
omul trebuie să le respecte, recunoscând metodele specifice ale fiecărei ştiinţe sau 
arte. De aceea, cercetarea metodică în toate disciplinele, dacă este efectuată în mod 
cu adevărat ştiinţific şi conform normelor morale, nu va fi niciodată în adevărată 
opoziţie cu credinţa, pentru că realităţile profane şi realităţile de credinţă provin de la 
acelaşi Dumnezeu[62]. Mai mult, cel care se străduieşte să cerceteze cu smerenie şi 
statornicie, tainele realităţii, chiar dacă nu-şi dă seama, este călăuzit de mâna lui 
Dumnezeu care, susţinând toate lucrurile, le face să fie ceea ce sunt. Să ne fie 
îngăduit aici să deplângem anumite stări de spirit care au existat chiar şi la creştini, 
din cauza insuficientei perceperi a autonomiei legitime a ştiinţei, şi care, trezind 
tensiuni şi conflicte, i-au făcut pe mulţi să ajungă la convingerea că între ştiinţă şi 
credinţă există opoziţie[63].  

Dacă, însă, prin cuvintele “autonomia realităţilor pământeşti” se înţelege că lucrurile 
create nu depind de Dumnezeu şi că omul le poate folosi fără a le referi la Creator, 
oricine crede în Dumnezeu îşi dă seama cât sunt de false astfel de păreri. Într-
adevăr, creatura fără Creator dispare. De altfel, toţi cei care cred, de orice religie ar 
fi, au perceput întotdeauna glasul şi manifestarea lui Dumnezeu în limbajul 
creaturilor. Mai mult, prin uitarea de Dumnezeu, creatura însăşi devine de neînţeles.  
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Activitatea umană coruptă de păcat  

37. Sfânta Scriptură, în concordanţă cu experienţa veacurilor, îi învaţă pe oameni că 
progresul uman, care este un mare bine al omului, comportă totuşi o tentaţie gravă: 
când se tulbură ordinea valorilor iar binele şi răul se amestecă, indivizii şi grupurile 
au în vedere numai interesele proprii, nu şi ale altora. Astfel, lumea nu mai este 
spaţiul unei adevărate fraternităţi, în timp ce creşterea puterii omenirii ameninţă deja 
să distrugă însuşi neamul omenesc.  

Întreaga istorie a oamenilor e străbătută de o bătălie aprigă împotriva puterilor 
întunericului; aceasta a început de la origini şi va dura, după cum spune Domnul[64], 
până în ziua de apoi. Prins în această înfruntare, omul trebuie să se lupte necontenit 
pentru a adera la bine şi nu-şi poate dobândi unitatea lăuntrică decât cu mari eforturi, 
cu ajutorul harului lui Dumnezeu.  

De aceea, Biserica lui Cristos, încrezătoare în planul Creatorului, recunoscând că 
progresul uman poate sluji adevăratei fericiri a oamenilor, nu poate să nu rostească 
totuşi cuvintele Apostolului: “Nu vă faceţi după chipul lumii acesteia” (Rom 12,2), 
adică după acel spirit de vanitate şi de răutate care transformă în instrument de 
păcat activitatea umană, orânduită spre slujirea lui Dumnezeu şi a omului.  

Dacă cineva se întreabă, aşadar, cum poate fi învinsă această nenorocire, creştinii 
afirmă că toate activităţile omului, care sunt zilnic puse în primejdie prin trufie şi prin 
iubirea neorânduită de sine, trebuie purificate şi duse la desăvârşire prin crucea şi 
învierea lui Cristos. Într-adevăr, răscumpărat de Cristos şi transformat în făptură 
nouă în Duhul Sfânt, omul poate şi trebuie să iubească şi lucrurile create de 
Dumnezeu. De la Dumnezeu le-a primit şi le priveşte şi le respectă ca izvorând din 
mâna lui Dumnezeu. Mulţumind pentru ele Binefăcătorului, folosindu-se şi 
bucurându-se de făpturi în sărăcia şi libertatea spiritului, omul intră în adevărata 
posesie a lumii, ca unul care nu are nimic şi totuşi le stăpâneşte pe toate[65]. “Căci 
toate sunt ale voastre, dar voi, ai lui Cristos, iar Cristos, al lui Dumnezeu” (1Cor 3,22-
23).  

Activitatea umană dusă la desăvârşire în misterul pascal  

38. Cuvântul lui Dumnezeu, prin care toate s-au făcut, el însuşi făcut trup şi locuind 
pe pământul oamenilor[66], a intrat ca omul desăvârşit în istoria lumii, asumând-o şi 
refăcând-o în sine[67]. El ne revelează că “Dumnezeu este iubire” (1In 4,8) şi, în 
acelaşi timp, ne învaţă că legea fundamentală a perfecţiunii omeneşti, şi, de aici, a 
transformării lumii, este noua poruncă a iubirii. Acelora care cred în dragostea lui 
Dumnezeu el le dă certitudinea că tuturor oamenilor le este deschisă calea iubirii şi 
că strădania de a instaura fraternitatea universală nu este zadarnică. În acelaşi timp, 
îi avertizează că această iubire nu trebuie căutată numai în lucrurile mari, ci şi, în 
primul rând, în împrejurările obişnuite ale vieţii. Îndurând moartea pentru noi toţi, 
păcătoşii[68], prin pilda sa ne învaţă că trebuie să purtăm şi crucea pe care trupul şi 
lumea o pun pe umerii celor care caută pacea şi dreptatea. Rânduit Domn prin 
învierea sa, Cristos, căruia i-a fost dată toată puterea în cer şi pe pământ[69], 
lucrează de acum înainte în inimile oamenilor prin puterea Duhului său, nu numai 
trezind dorinţa după lumea viitoare, ci prin însuşi acest fapt însufleţind, purificând şi 
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întărind acele aspiraţii generoase prin care familia umană se străduieşte să-şi 
umanizeze viaţa şi să supună acestui scop întreg pământul. Darurile Duhului sunt 
însă diverse: pe unii îi cheamă să dea mărturie limpede pentru dorul după lăcaşul 
ceresc şi să-l păstreze viu în familia umană, pe alţii îi cheamă să se dedice slujirii 
pământeşti a oamenilor, pregătind prin însăşi această slujire premisele pentru 
împărăţia cerurilor. Pe toţi însă îi eliberează, aşa încât, lepădându-se de egoism şi 
adunând în slujba vieţii omului toate energiile pământeşti, să se avânte spre viitor, 
spre acel timp în care omenirea însăşi va deveni o jertfă plăcută lui Dumnezeu[70].  

Domnul a lăsat alor săi chezăşie a acestei speranţe şi merinde pentru drum 
sacramentul credinţei, în care elemente ale naturii, cultivate de om, sunt transformate 
în trupul şi sângele lui glorios, cină a comuniunii frăţeşti şi pregustare a ospăţului 
ceresc.  

Pământ nou şi cer nou  

39. Nu cunoaştem timpul împlinirii pământului şi a omenirii[71] şi nici nu cunoaştem 
modul în care va fi transformat universul. Desigur, chipul lumii acesteia, deformat de 
păcat, trece[72], însă ni s-a dezvăluit că Dumnezeu pregăteşte un lăcaş nou şi un 
pământ nou în care sălăşluieşte dreptatea[73] şi a cărui fericire va împlini şi va 
depăşi toate dorinţele de pace care se urcă la inima omului[74]. Atunci, moartea fiind 
învinsă, fiii lui Dumnezeu vor fi înviaţi în Cristos şi ceea ce a fost semănat în 
slăbiciune şi în stricăciune se va îmbrăca în nestricăciune[75]. Iubirea şi faptele ei vor 
dăinui[76] şi întreaga creaţie[77] făcută de Dumnezeu pentru om va fi eliberată de 
robia deşertăciunii.  

Desigur, suntem avertizaţi că nimic nu-i foloseşte omului dacă ar câştiga lumea 
întreagă dar pe sine însuşi s-ar pierde[78]. Totuşi aşteptarea unui pământ nou nu 
trebuie să slăbească, ci mai degrabă să stimuleze grija de a cultiva acest pământ 
unde creşte corpul noii familii umane care poate oferi de pe acum o schiţare a lumii 
ce va să vină. Aşadar, deşi trebuie făcută atent distincţia între progresul pământesc 
şi creşterea împărăţiei lui Cristos, totuşi, în măsura în care poate contribui la o mai 
bună organizare a societăţii umane, şi acest progres are o mare importanţă pentru 
împărăţia lui Dumnezeu[79].  

Valorile ca: demnitatea umană, comuniunea frăţească şi libertatea, adică toate 
roadele bune ale naturii şi ale strădaniei noastre, pe care le vom răspândi pe pământ 
în Duhul Domnului şi după porunca lui, le vom regăsi apoi iarăşi, însă purificate de 
orice prihană, luminate şi transfigurate atunci când Cristos va oferi Tatălui “împărăţia 
veşnică şi universală: împărăţia adevărului şi a vieţii, împărăţia sfinţeniei şi a harului, 
împărăţia dreptăţii, a iubirii şi a păcii”[80]. Aici, pe pământ, împărăţia este deja 
prezentă în chip tainic; însă ea va ajunge la desăvârşire la a doua venire a Domnului.  
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Capitolul IV 

MISIUNEA BISERICII ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ 

Relaţia reciprocă dintre Biserică şi lume  

40. Tot ce am spus despre demnitatea persoanei umane, despre comunitatea 
oamenilor, despre sensul adânc al activităţii umane constituie fundamentul relaţiei 
dintre Biserică şi lume precum şi baza dialogului lor[81]. În acest capitol, 
presupunând cunoscute toate câte le-a afirmat Conciliul despre misterul Bisericii, 
Biserica este privită din punct de vedere al existenţei ei în lume, al vieţii şi acţiunii 
sale împreună cu ea.  

Izvorând din iubirea Tatălui veşnic[82], întemeiată în timp de Cristos 
Răscumpărătorul, adunată laolaltă în Duhul Sfânt[83], Biserica are un scop mântuitor 
şi escatologic care nu poate fi atins pe deplin decât în veacul de apoi. Ea însă este 
deja prezentă aici pe pământ, este alcătuită din oameni, adică din membri ai cetăţii 
pământeşti, care sunt chemaţi să formeze, încă în cursul istoriei umane, familia fiilor 
lui Dumnezeu, ce trebuie să crească necontenit până la venirea Domnului. Unită în 
vederea bunurilor cereşti şi îmbogăţită cu ele, această familie “a fost constituită şi 
organizată în această lume ca o societate”[84] de către Cristos şi a fost înzestrată de 
el “cu mijloace potrivite pentru a o uni în mod vizibil şi social”[85]. Astfel, Biserica, în 
acelaşi timp “adunare vizibilă şi comunitate spirituală”[86], străbate aceeaşi cale cu 
omenirea întreagă şi împărtăşeşte soarta pământească a lumii; ea constituie, am 
putea spune, fermentul sau sufletul societăţii omeneşti[87] chemate să se 
reînnoiască în Cristos şi să se transforme în familia lui Dumnezeu.  

Ce-i drept, această întrepătrundere între cetatea pământească şi cetatea cerească 
nu poate fi percepută decât prin credinţă; mai mult, ea rămâne misterul istoriei 
omeneşti care, până la deplina revelare a slavei fiilor lui Dumnezeu, va fi tulburată de 
păcat. Dar Biserica, urmărindu-şi propriul scop mântuitor, nu numai că împărtăşeşte 
omului viaţa divină, ci şi revarsă, într-un fel, asupra lumii întregi lumina acestei vieţi, 
mai ales vindecând şi înălţând demnitatea persoanei umane, întărind coeziunea 
socială şi dând activităţii zilnice a oamenilor un sens şi o semnificaţie mai profundă. 
Astfel, prin fiecare membru şi prin întreaga sa comunitate, Biserica este convinsă că 
poate contribui mult la umanizarea familiei umane şi a istoriei ei.  

În afară de aceasta, Biserica catolică dă cu bucurie o mare importanţă contribuţiei pe 
care au adus-o şi o aduc pentru împlinirea aceluiaşi scop celelalte Biserici creştine 
sau comunităţi bisericeşti într-un efort comun. În acelaşi timp, este ferm convinsă că, 
pentru a pregăti căile evangheliei, ea poate primi un însemnat şi variat ajutor din 
partea lumii, fie din partea indivizilor, fie a societăţii, cu înzestrarea şi activitatea lor. 
Pentru a promova cum se cuvine acest schimb şi ajutor reciproc în cele ce sunt 
comune Bisericii şi lumii, expunem aici câteva principii generale.  

Ajutorul pe care Biserica se străduieşte să-l ofere oricărui om  

41. Omul de azi se află pe calea unei dezvoltări mai complete a personalităţii sale şi 
a unei descoperiri şi afirmări progresive a drepturilor proprii. Deoarece Biserica a 
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primit încredinţarea de a face cunoscut misterul lui Dumnezeu care este scopul ultim 
al omului, ea dezvăluie, în acelaşi timp, omului sensul existenţei lui proprii, adică 
adevărul esenţial asupra omului. Biserica ştie bine că numai Dumnezeu, pe care îl 
slujeşte, răspunde dorinţelor celor mai profunde ale inimii omeneşti, care nu este 
niciodată săturată pe deplin cu hrana pământească. Ea mai ştie şi că omul, îndemnat 
necontenit de Duhul lui Dumnezeu, nu va fi niciodată total indiferent faţă de problema 
religiei, după cum se dovedeşte nu numai din experienţa veacurilor trecute, ci şi din 
numeroasele mărturii ale vremurilor noastre. Într-adevăr, omul va dori întotdeauna să 
ştie, cel puţin confuz, care este semnificaţia vieţii, activităţii şi morţii sale. Însăşi 
prezenţa Bisericii îi reaminteşte aceste întrebări. Însă numai Dumnezeu, care l-a 
creat pe om după chipul său şi l-a răscumpărat din păcat, oferă un răspuns deplin la 
aceste întrebări, şi anume prin revelaţia săvârşită în Fiul său făcut om. Oricine îl 
urmează pe Cristos, omul desăvârşit, devine el însuşi mai mult om.  

Pornind de la această credinţă, Biserica poate feri demnitatea naturii umane de toate 
fluctuaţiile de păreri care, de exemplu, fie că dispreţuiesc trupul omenesc, fie că îl 
exaltă fără măsură. Nici o lege umană nu poate asigura atât de bine demnitatea 
personală şi libertatea omului ca evanghelia lui Cristos încredinţată Bisericii. Această 
evanghelie vesteşte şi proclamă libertatea fiilor lui Dumnezeu, respinge orice 
servitute care decurge în ultimă instanţă din păcat[88], respectă cu sfinţenie 
demnitatea conştiinţei şi hotărârea ei liberă, îndeamnă fără preget la valorificarea 
tuturor talentelor omeneşti în slujba lui Dumnezeu şi pentru binele oamenilor şi, în 
sfârşit, îl încredinţează pe fiecare om iubirii tuturor[89]. Toate acestea corespund legii 
fundamentale a economiei creştine. Căci, deşi Dumnezeul Mântuitor este acelaşi cu 
Dumnezeul Creator, stăpân, în acelaşi timp, şi al istoriei omeneşti şi al istoriei 
mântuirii, totuşi, în însăşi această orânduire divină, nu este suprimată în nici un fel 
dreapta autonomie a creaturii, şi mai ales a omului, ci, dimpotrivă, este restabilită şi 
confirmată în demnitatea ei.  

De aceea, Biserica, în virtutea evangheliei ce i-a fost încredinţată, proclamă 
drepturile oamenilor, recunoaşte şi preţuieşte dinamismul cu care aceste drepturi 
sunt promovate pretutindeni în vremurile noastre. Această mişcare, însă, trebuie 
impregnată de spiritul evangheliei şi ferită de orice fel de falsă autonomie. Suntem, 
într-adevăr, tentaţi să considerăm că numai atunci drepturile noastre personale sunt 
pe deplin menţinute când suntem degajaţi de orice normă a legii dumnezeieşti. Însă 
pe această cale demnitatea persoanei umane, departe de a fi salvată, se pierde.  

Ajutorul pe care Biserica se străduieşte să-l dea societăţii umane  

42. Unirea familiei umane este mult întărită şi perfecţionată de unitatea familiei fiilor 
lui Dumnezeu întemeiată în Cristos[90].  

Desigur, misiunea pe care Cristos a încredinţat-o Bisericii sale nu este de ordin 
politic, economic sau social: scopul pe care i l-a fixat este de ordin religios[91]. Dar 
tocmai din această misiune religioasă decurg îndatoriri, lumini şi puteri care pot sluji 
la constituirea şi întărirea comunităţii oamenilor după legea divină. De asemenea, 
unde este necesar, în funcţie de împrejurările de timp şi de loc, Biserica însăşi poate, 
ba chiar trebuie să suscite opere destinate slujirii tuturor, dar mai ales a celor săraci, 
cum ar fi opere de caritate sau altele de acest fel.  
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Pe lângă aceasta, Biserica recunoaşte tot ce e bun în dinamismul social de azi, mai 
ales evoluţia spre unitate, procesul unei sănătoase socializări şi solidarizări pe plan 
cetăţenesc şi economic. Într-adevăr, promovarea unităţii este în concordanţă cu 
misiunea profundă a Bisericii, căci ea este “în Cristos, ca un sacrament, adică semn 
şi instrument al unirii intime cu Dumnezeu şi al unităţii întregului neam omenesc”[92]. 
Astfel, Biserica arată lumii că adevărata unire socială exterioară decurge din unirea 
minţilor şi inimilor, adică din acea credinţă şi iubire pe care este întemeiată în mod 
indisolubil unitatea ei în Duhul Sfânt. Căci tăria pe care Biserica o poate insufla 
societăţii moderne se află în această credinţă şi iubire trăite efectiv, şi nu în 
exercitarea vreunei dominaţii exterioare cu mijloace pur omeneşti.  

Mai mult, nefiind legată, prin misiunea şi natura sa, de nici o formă anume de cultură 
şi de nici un semn politic, economic sau social, Biserica poate constitui tocmai 
datorită acestei universalităţi o legătură deosebit de strânsă între diferitele comunităţi 
umane şi naţiuni, cu condiţia ca acestea să-i acorde încredere şi să-i recunoască în 
fapt o adevărată libertate pentru împlinirea acestei misiuni. De aceea, Biserica îi 
îndeamnă pe fiii săi dar şi pe toţi oamenii să depăşească, în acest spirit de familie al 
fiilor lui Dumnezeu, toate disensiunile dintre naţiuni şi rase şi să consolideze din 
interior asociaţiile umane legitime.  

Tot ce este adevărat, bun şi drept în cele mai felurite instituţii pe care omenirea şi le-
a creat şi continuă să le creeze este privit de Conciliu cu mare respect. El declară, de 
asemenea, că Biserica vrea să ajute şi să promoveze toate instituţiile de acest fel în 
măsura în care depinde de ea şi este în armonie cu misiunea ei. Ea nu are nici o 
dorinţă mai aprinsă decât aceea de a sluji folosului tuturor, putându-se dezvolta liber 
sub orice regim ce recunoaşte drepturile fundamentale ale persoanei şi ale familiei şi 
exigenţele binelui comun.  

Ajutorul pe care Biserica se străduieşte să-l dea activităţii umane, prin creştini  

43. Conciliul îi îndeamnă pe creştini, cetăţeni ai ambelor cetăţi, să se străduiască să-
şi împlinească cu fidelitate îndatoririle pământeşti, călăuziţi de spiritul evangheliei. 
Sunt departe de adevăr aceia care, ştiind că noi nu avem aici o cetate statornică, ci o 
căutăm pe cea viitoare[93], consideră că din acest motiv îşi pot neglija îndatoririle 
pământeşti, nedându-şi seama că însăşi credinţa îi obligă mai mult să le 
împlinească, după chemarea cu care a fost chemat fiecare[94]. Dar nu mai puţin se 
înşeală aceia care, dimpotrivă, socotesc că se pot cufunda total în activităţile 
pământeşti ca şi cum ele ar fi cu totul străine de viaţa religioasă – aceasta limitându-
se pentru ei numai la acte de cult şi la anumite îndatoriri morale. Această separare 
care există la mulţi oameni între credinţa pe care o mărturisesc şi viaţa de toate zilele 
trebuie socotită printre erorile cele mai grave ale vremurilor noastre. Încă din Vechiul 
Testament profeţii au denunţat cu vehemenţă acest scandal[95], şi cu atât mai mult 
în Noul Testament însuşi Isus Cristos a ameninţat că va fi aspru pedepsit[96]. 
Aşadar, să nu fie în nici un fel puse în opoziţie activităţile profesionale şi sociale pe 
de o parte şi viaţa religioasă pe de altă parte. Creştinul care îşi neglijează îndatoririle 
pământeşti îşi neglijează îndatoririle faţă de aproapele şi chiar faţă de Dumnezeu 
însuşi şi îşi pune în primejdie mântuirea veşnică. Să se bucure mai degrabă creştinii, 
urmând exemplul lui Cristos care a muncit ca meşteşugar, că pot să-şi exercite toate 
activităţile pământeşti unind într-o sinteză vitală eforturile omeneşti familiale, 
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profesionale, ştiinţifice şi tehnice cu valorile religioase, sub a căror înaltă călăuzire 
toate sunt coordonate spre slava lui Dumnezeu.  

Îndatoririle şi activităţile pământeşti sunt de competenţa laicilor, deşi nu în mod 
exclusiv. Aşadar, când acţionează, fie individual, fie în colectiv, ca cetăţeni ai lumii, 
să ia seama nu numai să respecte legile proprii fiecărei discipline, ci şi să caute să-şi 
însuşească o adevărată competenţă în domeniu. Să le placă să colaboreze cu aceia 
care urmăresc aceleaşi obiective ca şi ei. Conştienţi de exigenţele credinţei şi întăriţi 
cu puterea ei, să nu şovăie la momentul potrivit să ia iniţiative şi să le ducă la bun 
sfârşit. Conştiinţa lor bine formată dinainte este aceea care trebuie să înscrie legea 
dumnezeiască în viaţa cetăţii pământeşti. De la preoţi laicii să aştepte lumină şi forţă 
spirituală. Dar să nu creadă că păstorii lor sunt întotdeauna atât de competenţi încât 
să aibă la îndemână soluţii concrete ori de câte ori se iveşte o problemă, oricât de 
gravă, şi nici că aceasta este misiunea lor: să-şi asume mai degrabă ei înşişi 
răspunderea, luminaţi de înţelepciunea creştină şi urmând cu atenţie şi respect 
învăţătura magisteriului[97].  

Deseori viziunea creştină asupra realităţii va fi aceea care îi va determina să prefere 
o anumită soluţie, după împrejurări. Totuşi, alţi credincioşi vor putea, la fel de sincer, 
să aibă altă părere, după cum se întâmplă destul de des şi în mod legitim. Dacă 
soluţiile propuse de o parte şi de cealaltă, chiar împotriva voinţei părţilor, sunt puse 
uşor în legătură de către mulţi cu mesajul evanghelic, să nu se uite totuşi că în astfel 
de situaţii nu-i este îngăduit nimănui să revendice exclusiv autoritatea Bisericii în 
favoarea opiniei sale. Să caute, în schimb, întotdeauna să se lumineze reciproc într-
un dialog sincer, păstrând între ei iubirea şi având în primul rând în vedere binele 
comun.  

Laicii, care trebuie să participe activ la întreaga viaţă a Bisericii, nu numai că sunt 
datori să impregneze lumea cu spirit creştin, ci sunt chemaţi şi să fie martori ai lui 
Cristos în toate împrejurările, în sânul comunităţii umane.  

La rândul lor, episcopii, cărora le-a fost încredinţată misiunea de a conduce Biserica 
lui Dumnezeu, trebuie să vestească împreună cu preoţii lor mesajul lui Cristos în aşa 
fel încât toate activităţile pământeşti ale credincioşilor să fie scăldate în lumina 
evangheliei. Pe lângă aceasta, toţi păstorii să-şi aducă aminte că prin purtarea şi 
grija lor zilnică[98] ei arată lumii un chip al Bisericii după care oamenii judecă forţa şi 
adevărul mesajului creştin. Prin viaţă şi prin cuvânt, împreună cu călugării şi cu 
credincioşii, ei să demonstreze că Biserica, prin însăşi prezenţa sa, cu toate darurile 
pe care le conţine, este un izvor nesecat al acelor energii de care lumea de azi are 
cea mai mare nevoie. Să studieze cu râvnă pentru a putea să-şi asume rolul ce le 
revine în instituirea unui dialog cu lumea şi cu oamenii de orice opinie. În primul rând, 
să aibă însă în suflet cuvintele Conciliului: “Întrucât în zilele noastre neamul omenesc 
se unifică tot mai mult pe plan civil, economic şi social, este cu atât mai necesar ca 
preoţii, unindu-şi strădaniile şi munca sub conducerea episcopilor şi a supremului 
pontif, să înlăture orice motiv de dezbinare, pentru ca întreg neamul omenesc să 
ajungă la unitatea familiei lui Dumnezeu”[99].  

Deşi Biserica, prin puterea Duhului Sfânt, a rămas Mireasa credincioasă a Domnului 
său şi nu a încetat niciodată să fie semn de mântuire în lume, ea este totuşi foarte 
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conştientă că, în decursul multelor veacuri, nu au lipsit din ea unii, fie clerici, fie laici, 
care s-au arătat infideli faţă de Duhul lui Dumnezeu[100]. Şi în vremurile noastre, 
Biserica îşi dă seama de distanţa mare dintre mesajul pe care îl poartă şi slăbiciunea 
omenească a acelora cărora le este încredinţată evanghelia. Oricare ar fi judecata 
istoriei asupra acestor neajunsuri, trebuie să fim conştienţi de ele şi să le combatem 
cu tărie pentru ca ele să nu dăuneze răspândirii evangheliei. De asemenea, Biserica 
ştie în ce măsură trebuie să se maturizeze necontenit, pe baza experienţei 
veacurilor, pentru a-şi dezvolta relaţiile cu lumea. Călăuzită de Duhul Sfânt, Maica 
Biserică nu încetează “să-i îndemne pe fiii săi la curăţire şi reînnoire pentru ca 
semnul lui Cristos să strălucească mai limpede pe faţa ei”[101].  

Ajutorul pe care Biserica îl primeşte de la lumea de azi  

44. După cum este important pentru lume să recunoască Biserica drept realitate 
socială a istoriei şi ferment al ei, tot astfel Biserica nu ignoră cât a primit de la istoria 
şi de la evoluţia neamului omenesc.  

Experienţa veacurilor trecute, progresul ştiinţelor, comorile ascunse în diversele 
forme ale culturii umane, prin care se manifestă mai deplin însăşi natura omului şi se 
deschid noi căi spre adevăr, toate acestea folosesc şi Bisericii. Într-adevăr, încă de la 
începutul istoriei sale, el a învăţat să exprime mesajul lui Cristos cu ajutorul 
conceptelor şi limbilor diferitelor popoare; mai mult, s-a străduit să-l ilustreze cu 
înţelepciunea filozofilor, şi aceasta pentru a adapta evanghelia, în limitele cuvenite, 
atât la înţelegerea tuturor cât şi la exigenţele înţelepţilor. Această propovăduire 
adaptată a cuvântului revelat trebuie să rămână legea oricărei evanghelizări. Fiindcă 
în acest fel se poate dezvolta la orice popor capacitatea de a exprima într-un mod ce 
îi este propriu mesajul lui Cristos şi, în acelaşi timp, este promovat un schimb viu 
între Biserică şi diferitele culturi ale popoarelor[102]. Pentru a spori un astfel de 
schimb, Biserica, mai ales în vremurile noastre când schimbările sunt atât de rapide 
şi modurile de a gândi atât de variate, are în mod deosebit nevoie de ajutorul unora 
care, trăind în lume, îi cunosc bine diferitele instituţii şi domenii de activitate şi le 
înţeleg adânc mentalitatea, fie că aceştia sunt credincioşi sau necredincioşi. Întregul 
popor al lui Dumnezeu, şi mai ales păstorii şi teologii, au datoria, cu ajutorul Duhului 
Sfânt, să asculte cu atenţie diferitele limbaje ale timpului nostru, să le discearnă, să 
le interpreteze şi să le aprecieze la lumina cuvântului divin, pentru ca adevărul 
revelat să poată fi perceput şi înţeles tot mai profund şi să poată fi prezentat într-o 
formă mai adecvată.  

Având o structură socială vizibilă, care este tocmai semnul unităţii sale în Cristos, 
Biserica se poate îmbogăţi şi se îmbogăţeşte şi din evoluţia vieţii sociale, nu pentru 
că i-ar lipsi ceva în alcătuirea ce i-a fost dată de Cristos, ci pentru a o cunoaşte mai 
adânc, a o exprima mai bine şi a o adapta mai fericit la vremurile noastre. Ea însăşi 
îşi dă seama cu recunoştinţă că primeşte un ajutor variat din partea oamenilor de 
orice rang sau condiţie, ajutor de care beneficiază atât comunitatea cât şi fiecare 
dintre fiii ei. Într-adevăr, oricine contribuie la dezvoltarea comunităţii umane în sfera 
familiei, a culturii, a vieţii economice şi sociale precum şi politice, atât naţionale cât şi 
internaţionale, aduce un ajutor deloc neglijabil, conform planului lui Dumnezeu, şi 
comunităţii bisericeşti, în măsura în care aceasta depinde de lumea exterioară. Mai 
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mult, Biserica mărturiseşte că mult ajutor i-a venit şi îi poate veni chiar din opoziţia 
acelora care i se împotrivesc sau o prigonesc[103].  

Cristos, Alfa şi Omega  

45. Biserica, fie că ajută lumea, fie că primeşte mult de la ea, tinde spre un singur 
scop: să vină împărăţia lui Dumnezeu şi să se realizeze mântuirea întregului neam 
omenesc. De altfel, tot binele pe care poporul lui Dumnezeu în timpul peregrinării 
sale pământeşti îl poate oferi familiei oamenilor decurge din faptul că Biserica este 
“sacramentul universal de mântuire”[104], dezvăluind şi, în acelaşi timp, înfăptuind 
misterul iubirii lui Dumnezeu faţă de om.  

Într-adevăr, Cuvântul lui Dumnezeu, prin care toate s-au făcut, el însuşi s-a făcut trup 
pentru ca, om desăvârşit, să-i mântuiască pe toţi şi să adune laolaltă toate. Domnul 
este ţinta istoriei umane, punctul spre care converg dorinţele istoriei şi civilizaţiei, 
centrul neamului omenesc, bucuria tuturor inimilor şi plinirea aspiraţiilor lor[105]. El 
este acela pe care Tatăl l-a înviat din morţi, l-a înălţat şi l-a aşezat la dreapta sa, 
făcându-l judecător al celor vii şi al celor morţi. Primind viaţa şi fiind adunaţi laolaltă în 
Duhul lui, noi peregrinăm spre împlinirea istoriei umane care corespunde total 
planului iubirii lui: “ca toate să fie adunate laolaltă în Cristos, cele din cer şi cele de 
pe pământ” (Ef 1,10).  

Domnul însuşi spune: “Iată vin curând şi răsplata mea este cu mine, ca să dau 
fiecăruia după faptele sale. Eu sunt Alfa şi Omega, cel dintâi şi cel de pe urmă, 
începutul şi sfârşitul” (Ap 22,12-13).  

 

Partea a doua 

CÂTEVA PROBLEME MAI URGENTE 

Introducere  

46. După ce a arătat ce demnitate are persoana umană şi ce menire, atât individuală 
cât şi socială, are de îndeplinit în lume, Conciliul, sub lumina evangheliei şi a 
experienţei umane, atrage acum atenţia tuturor asupra unor probleme contemporane 
mai urgente care afectează în cea mai are măsură neamul omenesc.  

Printre numeroasele chestiuni care trezesc astăzi preocuparea tuturor trebuie 
amintite în mod deosebit: căsătoria şi familia, cultura, viaţa economico-socială, viaţa 
politică, solidaritatea dintre popoare şi pacea. Asupra fiecăreia dintre acestea trebuie 
să strălucească principiile şi luminile ce provin de la Cristos, pentru ca creştinii să fie 
călăuziţi de ele şi toţi oamenii să fie luminaţi în căutarea unor soluţii pentru probleme 
atât de numeroase şi complexe.  
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Capitolul I 

DEMNITATEA CĂSĂTORIEI ŞI A FAMILIEI ŞI PROMOVAREA EI 

Căsătoria şi familia în lumea contemporană  

47. Binele persoanei şi al societăţii umane şi creştine este strâns legat de bunul mers 
al comunităţii conjugale şi familiale. De aceea, creştinii, împreună cu toţi aceia care 
pun preţ pe această comunitate, se bucură sincer de orice fel de sprijin datorită 
căruia este încurajată aprecierea acestei comunităţi de iubire şi este stimulat 
respectul faţă de viaţă, iar soţii şi părinţii sunt ajutaţi în misiunea lor nobilă. Ei 
aşteaptă rezultate şi mai bune şi se străduiesc să le dezvolte.  

Demnitatea acestei instituţii nu se bucură însă pretutindeni de aceeaşi strălucire, căci 
este întunecată de poligamie, de plaga divorţului, de aşa-zisa dragoste liberă sau de 
alte deformări. Mai mult, iubirea conjugală este prea adesea pângărită de egoism, de 
hedonism şi de practici ilicite împotriva procreării. Pe lângă aceasta, condiţiile 
economice, socio-psihologice şi politice de astăzi provoacă şi în familie perturbări 
deloc neglijabile. În sfârşit, în anumite părţi ale lumii sunt privite cu îngrijorare 
problemele ridicate de creşterea demografică. Toate acestea neliniştesc conştiinţele. 
În acelaşi timp, însă, tăria şi soliditatea instituţiei matrimoniale şi familiale se 
manifestă tocmai prin faptul că transformările profunde ale societăţii de azi, în ciuda 
dificultăţilor ce izbucnesc de aici, fac să apară, foarte adesea şi în diferite feluri, 
adevărata natură a acestei instituţii.  

De aceea, Conciliul, punând mai bine în lumină anumite puncte esenţiale ale 
doctrinei Bisericii, vrea să-i lumineze şi să-i întărească pe creştini şi pe toţi oamenii 
care se străduiesc să ocrotească şi să promoveze demnitatea originară şi înalta 
valoare sacră a căsătoriei.  

Sfinţenia căsătoriei şi a familiei  

48. Comuniunea intimă de viaţă şi de iubire conjugală, întemeiată de Creator şi 
înzestrată de el cu legi proprii, se întemeiază pe legământul dintre soţi sau, altfel 
spus, pe consimţământul lor personal irevocabil. Astfel, din actul uman prin care soţii 
se dăruiesc şi se primesc unul pe altul, se naşte, chiar şi în faţa societăţii o instituţie 
stabilă, din orânduire divină; această legătură sfântă, care are în vedere atât binele 
soţilor şi al copiilor cât şi al societăţii, nu depinde de bunul plac al omului. Căci 
Dumnezeu însuşi este autorul căsătoriei, pe care a înzestrat-o cu multiple valori şi 
scopuri[106]: toate sunt de cea mai mare importanţă pentru continuitatea neamului 
omenesc, pentru progresul personal şi mântuirea veşnică a fiecărui membru al 
familiei, pentru demnitatea, stabilitatea, pacea şi prosperitatea familiei şi a întregii 
societăţi umane. Iar, prin însăşi natura lor, instituţia căsătoriei şi iubirea conjugală 
sunt orânduite în vederea procreării şi educării copiilor, şi prin aceasta îşi află 
încoronarea. Astfel, bărbatul şi femeia care, prin legământul conjugal “nu mai sunt 
doi, ci un singur trup” (Mt 19,6), îşi oferă unul altuia ajutor şi slujire prin unirea intimă 
a persoanelor şi faptelor lor; în felul acesta ei experimentează sensul unităţii lor şi îl 
aprofundează tot mai deplin. Această unire intimă, dăruire reciprocă dintre două 
persoane precum şi binele copiilor pretind fidelitatea deplină a soţilor şi unitatea 
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indisolubilă dintre ei[107]. Cristos Domnul a copleşit cu binecuvântări această iubire 
cu multe aspecte, născută din izvorul divin al dragostei şi constituită după modelul 
unirii lui cu Biserica. Într-adevăr, după cum Dumnezeu i-a ieşit odinioară în 
întâmpinare poporului său cu un legământ de iubire şi fidelitate[108], tot astfel, acum, 
Mântuitorul oamenilor şi Mirele Bisericii[109] iese în întâmpinarea soţilor creştini prin 
sacramentul căsătoriei. Mai mult, el rămâne cu ei pentru ca, aşa cum el însuşi a iubit 
Biserica şi s-a dat pe sine pentru ea[110], tot astfel şi soţii, prin dăruire reciprocă, să 
se iubească unul pe altul în fidelitate perpetuă. Autentica iubire conjugală este 
asumată în iubirea dumnezeiască şi este călăuzită şi îmbogăţită de puterea 
răscumpărătoare a lui Cristos şi de acţiunea mântuitoare a Bisericii, pentru ca soţii să 
fie realmente duşi la Dumnezeu, să fie ajutaţi şi încurajaţi în misiunea lor sublimă de 
tată şi mamă[111]. De aceea, soţii creştini sunt întăriţi şi, într-un fel, consacraţi printr-
un sacrament special în vederea îndatoririlor şi a demnităţii lor[112]; îndeplinindu-şi 
prin puterea acestuia misiunea conjugală şi familială, pătrunşi de spiritul lui Cristos 
prin care întreaga lor viaţă este străbătută de credinţă, speranţă şi iubire, ei se 
apropie tot mai mult de propria desăvârşire şi de sfinţirea reciprocă, contribuind astfel 
împreună la preamărirea lui Dumnezeu.  

Aşadar, precedaţi de exemplul părinţilor şi de rugăciunea în familie, copiii şi toţi aceia 
care trăiesc în mediul familiei îşi vor găsi mai uşor calea spre împlinire umană, spre 
mântuire şi sfinţenie. Cât despre soţi, înzestraţi cu demnitatea şi cu misiunea de tată 
şi mamă, îşi vor împlini cu râvnă îndatorirea de educatori mai ales pe plan religios, 
care este în primul rând a lor.  

Copiii, ca membrii vii ai familiei, contribuie în felul lor la sfinţirea părinţilor. Într-adevăr, 
prin recunoştinţa, pietatea filială şi încrederea lor vor răspunde la binefacerile primite 
de la părinţi şi îi vor sprijini, ca nişte adevăraţi fii, în greutăţi şi în singurătatea 
bătrâneţii. Văduvia, acceptată cu curaj ca o continuare a vocaţiei conjugale, va fi 
respectată de toţi[113]. Familiile îşi vor împărtăşi unele altora cu generozitate 
bogăţiile spirituale. Astfel, familia creştină, fiind născută din căsătorie, care este 
imagine şi împărtăşire a legământului de iubire dintre Cristos şi Biserică[114], va face 
vizibilă tuturor prezenţa vie a Mântuitorului în lume şi natura autentică a Bisericii, atât 
prin iubirea, rodnicia generoasă, unirea şi fidelitatea soţilor, cât şi prin colaborarea 
plină de dragoste dintre toţi membrii ei.  

Dragostea conjugală  

49. În repetate rânduri, cuvântul lui Dumnezeu îi cheamă pe miri şi pe soţi să-şi 
nutrească şi să-şi dezvolte cu dragoste curată logodna, şi cu afecţiune neîmpărţită 
căsătoria[115]. Mulţi dintre contemporanii noştri pun mare preţ pe dragostea 
autentică între soţ şi soţie, manifestată în diferite feluri, după obiceiurile bune ale 
popoarelor şi ale veacurilor. Tocmai pentru că este un act eminamente uman, 
îndreptat de la persoană la persoană în virtutea unei afecţiuni purtate de voinţă, 
această dragoste cuprinde binele întregii persoane şi, de aceea, poate înzestra cu o 
demnitate deosebită modalităţile de exprimare ale trupului şi ale sufletului şi le poate 
înnobila ca elemente şi semne specifice ale prieteniei conjugale. Domnul a binevoit 
să vindece, să desăvârşească şi să înalţe cu un dar deosebit al harului şi al iubirii 
sale această dragoste. Ea, unind omenescul cu dumnezeiescul, îi călăzeşte pe soţi 
la dăruirea de sine liberă şi reciprocă, manifestată prin sentimente şi gesturi de 
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tandreţe, şi impregnează întreaga lor viaţă[116]; mai mult, ea se desăvârşeşte şi 
creşte tocmai prin exercitarea sa generoasă. Aşadar, ea este cu mult superioară 
purei înclinaţii erotice care, cultivată în mod egoist, se spulberă repede şi jalnic.  

Această dragoste este exprimată şi desăvârşită în mod deosebit prin lucrarea proprie 
căsătoriei. Aşadar, actele prin care soţii se unesc în curăţie şi intimitate sunt oneste 
şi demne şi, dacă sunt împlinite în mod cu adevărat omenesc, semnifică şi 
favorizează dăruirea reciprocă prin care ei se îmbogăţesc unul pe altul cu bucurie şi 
recunoştinţă. Această dragoste, ratificată prin angajament reciproc şi, mai presus de 
toate, sigilată de un sacrament al lui Cristos, rămâne în mod indisolubil fidelă, cu 
trupul şi cu gândul, la bine şi la rău, şi de aceea exclude orice fel de adulter şi de 
divorţ. De asemenea, demnitatea personală egală ce trebuie recunoscută bărbatului 
şi femeii în afecţiunea lor reciprocă şi deplină face să apară limpede unitatea 
căsătoriei confirmată de Domnul. Pentru a face faţă cu statornicie obligaţiilor acestei 
vocaţii creştine, se cere o putere cu totul deosebită: de aceea, soţii, întăriţi de har 
pentru o viaţă sfântă, să cultive neîncetat tăria în dragoste, mărinimia şi spiritul de 
sacrificiu şi să le ceară în rugăciune.  

Însă adevărata dragoste conjugală se va bucura de mai multă apreciere şi va forma 
în jurul ei o opinie publică sănătoasă dacă soţii creştini dau o mărturie strălucită de 
fidelitate şi de armonie în această dragoste precum şi de devotament în educarea 
copiilor, şi, în acelaşi timp, dacă îşi îndeplinesc rolul ce le revine în necesara 
reînnoire culturală, psihologică şi socială în favoarea căsătoriei şi a familiei. Tinerii 
trebuie instruiţi în mod corespunzător şi la timp, în primul rând, în sânul familiei 
înseşi, în privinţa demnităţii, funcţiei şi exercitării dragostei conjugale pentru ca, 
formaţi întru curăţie, la timpul potrivit să poată trece de la o logodnă demnă la 
căsătorie.  

Rodnicia căsătoriei  

50. Căsătoria şi dragostea conjugală sunt prin natura lor rânduite în vederea 
procreării şi creşterii copiilor. Copiii sunt darul cel mai preţios al căsătoriei şi 
contribuie în cea mai mare măsură la binele însuşi al părinţilor. Dumnezeu, care a 
spus: “Nu este bine ca omul să fie singur” (Gen 2,18) şi care “l-a făcut pe om de la 
început bărbat şi femeie” (Mt 19,4), voind să-i comunice o anume participare 
deosebită la lucrarea sa creatoare, i-a binecuvântat pe bărbat şi pe femeie zicând: 
“Creşteţi şi înmulţiţi-vă” (Gen 1,28). Prin urmare, trăirea autentică a dragostei 
conjugale, precum şi întreaga structură a vieţii de familie care izvorăşte din ea tind, 
fără a subestima celelalte scopuri ale căsătoriei, să-i dispună pe soţi să colaboreze 
cu tărie sufletească la iubirea Creatorului şi a Mântuitorului care, prin ei, îşi sporeşte 
şi îşi îmbogăţeşte neîncetat familia.  

În îndatorirea lor de a transmite viaţa şi de a educa, îndatorire ce trebuie considerată 
ca misiunea lor proprie, soţii ştiu că sunt colaboratori ai iubirii lui Dumnezeu Creatorul 
şi, într-un fel, interpreţii ei. Să-şi îndeplinească deci menirea cu toată răspunderea 
umană şi creştină şi, printr-un respect ascultător faţă de Dumnezeu, prin reflecţie şi 
strădanie comună, să-şi formeze o judecată dreaptă, ţinând seama atât de binele lor 
cât şi de al copiilor – fie deja născuţi, fie prevăzuţi a se naşte – evaluând condiţiile de 
viaţă atât materiale cât şi spirituale ale epocii şi stării lor şi, în sfârşit, ţinând seama 
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de binele comunităţii familiale, al societăţii vremelnice şi al Bisericii. În ultimă 
instanţă, soţii sunt aceia care trebuie să hotărască, în faţa lui Dumnezeu, în această 
privinţă. În modul lor de a acţiona, soţii creştini trebuie să fie conştienţi că nu pot 
proceda după bunul lor plac, ci trebuie să fie totdeauna călăuziţi de conştiinţa lor, 
care trebuie să se conformeze legii divine, ascultând de magisteriul Bisericii, care 
interpretează în mod autentic această lege în lumina evangheliei. Legea divină arată 
semnificaţia deplină a dragostei conjugale, o ocroteşte şi o îndreaptă spre 
desăvârşirea ei cu adevărat omenească. Astfel, soţii creştini, încrezători în 
providenţa divină şi cultivând spiritul de sacrificiu[117], îl preamăresc pe Creator şi 
tind spre perfecţiune în Cristos atunci când îşi îndeplinesc menirea de a procrea cu 
simţ de răspundere generos, uman şi creştin. Printre soţii care îşi îndeplinesc în 
acest mod menirea pe care le-a încredinţat-o Dumnezeu trebuie amintiţi în mod 
deosebit aceia care, prin hotărâre bine gândită, luată în comun, primesc cu 
generozitate să crească în mod corespunzător chiar şi un număr mai mare de 
copii[118]. Cu toate acestea, căsătoria nu a fost instituită numai în vederea 
procreării; însăşi natura ei de legământ indisolubil între persoane şi binele copiilor cer 
ca şi dragostea reciprocă dintre soţi să se exprime în modul cuvenit, să sporească şi 
să se maturizeze. De aceea, chiar dacă lipsesc copiii, uneori atât de doriţi, căsătoria 
dăinuie ca deplină comuniune de viaţă şi îşi păstrează valoarea şi indisolubilitatea.  

Dragostea conjugală şi respectul faţă de viaţa omenească  

51. Conciliul ştie că soţii, în strădania lor de a-şi orândui armonios viaţa conjugală, 
sunt adesea stingheriţi de unele condiţii ale vieţii de azi şi pot ajunge în situaţii în 
care numărul copiilor nu poate fi sporit, cel puţin pentru o vreme, iar trăirea unei iubiri 
fidele şi deplina comuniune de viaţă se menţin cu mare greutate. Acolo unde 
intimitatea vieţii conjugale este întreruptă, nu arareori fidelitatea poate fi pusă în 
primejdie iar binele copiilor poate fi compromis în sensul că educaţia lor este în 
pericol, ca şi curajul părinţilor de a mai accepta alţii.  

Sunt unii care cutează să propună soluţii reprobabile la aceste probleme, şi nu dau 
înapoi chiar de la ucidere. Dar Biserica reaminteşte că nu poate exista o adevărată 
contradicţie între legile divine ale transmiterii vieţii şi acelea care favorizează 
dragostea conjugală autentică.  

Într-adevăr, Dumnezeu, stăpânul vieţii, le-a încredinţat oamenilor misiunea nobilă de 
a ocroti viaţa, misiune care trebuie îndeplinită într-un mod vrednic de om. Aşadar, 
încă de la zămislirea ei, viaţa trebuie protejată cu cea mai mare grijă: avortul ca şi 
infanticidul sunt crime odioase. Sexualitatea proprie omului precum şi capacitatea 
umană de a procrea depăşesc în chip minunat ceea ce se petrece pe treptele 
inferioare ale vieţii; prin urmare, înseşi actele proprii vieţii conjugale, rânduite 
conform demnităţii umane autentice, trebuie stimate şi respectate. Atunci când este 
vorba de a pune de acord dragostea conjugală cu transmiterea responsabilă a vieţii, 
moralitatea comportamentului nu depinde, aşadar, numai de sinceritatea intenţiei şi 
de aprecierea motivelor, ci ea trebuie determinată după criterii obiective ce decurg 
din natura persoanei umane şi a actelor ei, criterii ce respectă semnificaţia totală a 
dăruirii reciproce şi a procreării umane în contextul adevăratei iubiri; acest lucru nu 
este posibil decât dacă este cultivată cu sinceritate virtutea castităţii conjugale. Fiilor 
Bisericii, întemeiaţi pe aceste principii, nu le este îngăduit, în reglementarea 
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procreării, să meargă pe căi ce sunt condamnate de magisteriu în interpretarea legii 
divine[119].  

Să le fie limpede tuturor că viaţa omului şi îndatorirea de a o transmite nu sunt 
limitate la lumea aceasta şi nici nu pot fi măsurate şi înţelese numai în cadrul ei, ci se 
referă mereu la destinul veşnic al oamenilor.  

Promovarea căsătoriei şi a familiei este o datorie a tuturor  

52. Familia este o şcoală de dezvoltare umană. Însă pentru ca ea să-şi poată atinge 
plinătatea vieţii şi a misiunii, sunt necesare o deschidere de suflet plină de 
bunăvoinţă, consultarea reciprocă dintre soţi precum şi o colaborare continuă între 
părinţi în educarea copiilor. Prezenţa activă a tatălui ajută foarte mult la formarea lor, 
dar şi îngrijirea pe care mama o aduce căminului ei, îngrijire de care au nevoie mai 
ales copiii mai mici, trebuie să poată fi asigurată, fără a fi pusă pe planul al doilea 
legitima promovare socială a femeii. Copiii să fie educaţi în aşa fel încât, ajunşi la 
maturitate, să-şi urmeze cu deplin simţ de răspundere chemarea, inclusiv cea 
religioasă, şi să-şi poată alege starea de viaţă. Dacă aleg căsătoria, să îşi poată 
întemeia o familie în condiţii morale, sociale şi economice favorabile. Este datoria 
părinţilor sau tutorilor ca în întemeierea unei familii să-i călăuzească pe tineri prin 
sfaturi prudente pe care aceştia să le asculte cu plăcere; se vor feri totuşi de a 
exercita asupra lor vreo constrângere directă sau indirectă, fie spre a-i împinge la 
căsătorie, fie pentru a le alege partenerul.  

Astfel, familia, loc de întâlnire a mai multor generaţii care se ajută reciproc să 
dobândească o înţelepciune mai vastă şi să armonizeze drepturile persoanelor cu 
celelalte exigenţe ale vieţii sociale, constituie temelia societăţii. De aceea, toţi cei ce 
exercită o influenţă asupra comunităţilor şi grupurilor sociale trebuie să contribuie 
eficient la promovarea căsătoriei şi a familiei. Puterea de stat să considere că este 
îndatorirea ei sacră recunoaşterea, ocrotirea şi favorizarea adevăratei lor naturi, 
ocrotirea moralităţii publice şi promovarea prosperităţii domestice. Dreptul părinţilor 
de a procrea şi de a-şi educa copiii în sânul familiei trebuie apărat. De asemenea, 
printr-o legislaţie prevăzătoare şi prin diferite iniţiative, trebuie apăraţi şi sprijiniţi cu 
ajutoare corespunzătoare aceia care, din nefericire, sunt lipsiţi de familie.  

Creştinii, răscumpărând timpul de faţă[120] şi deosebind ceea ce este veşnic de 
înfăţişările schimbătoare, vor trebui să promoveze activ valorile căsătoriei şi ale 
familiei, atât prin mărturia vieţii proprii cât şi printr-o acţiune coordonată cu oamenii 
de bunăvoinţă; astfel, depăşind dificultăţile, vor face faţă necesităţilor şi intereselor 
familiei pe măsura timpurilor noi. În acest scop, vor fi de mare folos simţul creştin al 
credincioşilor, dreapta conştiinţă morală a oamenilor, precum şi înţelepciunea şi 
competenţa specialiştilor în ştiinţele sacre.  

Experţii în ştiinţe, mai ales biologice, medicale, sociale şi psihologice, pot aduce o 
mare contribuţie la binele căsătoriei şi al familiei şi pentru pacea conştiinţelor dacă, 
printr-o coordonare a studiilor, se vor strădui să elucideze tot mai profund diferitele 
condiţii care favorizează o regularizare onestă a procreării umane.  
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Este de datoria preoţilor ca, informaţi corespunzător asupra problemelor vieţii de 
familie, să sprijine vocaţia soţilor în viaţa lor conjugală şi familială prin diferite 
mijloace pastorale – predicarea cuvântului lui Dumnezeu, cultul liturgic şi alte 
ajutoare spirituale – să-i încurajeze cu bunătate şi răbdare în greutăţi şi să-i 
întărească întru iubire pentru a se forma familii cu adevărat exemplare.  

Diferitele opere de apostolat, mai ales asociaţiile de familii, să se străduiască, prin 
învăţătură şi acţiune, să-i întărească pe tineri şi pe soţi, mai ales pe cei de curând 
căsătoriţi, şi să-i formeze pentru viaţa familială, socială şi apostolică.  

În sfârşit, soţii înşişi, creaţi după chipul Dumnezeului celui viu şi constituiţi ca 
adevărate persoane, să fie uniţi în afecţiune reciprocă, în asemănare de gânduri şi în 
sfinţenie comună[121], astfel încât, urmându-l pe Cristos, izvorul vieţii[122], în 
bucuriile şi jertfele vocaţiei lor, să devină, prin iubirea lor fidelă, martori ai misterului 
de iubire pe care Domnul l-a dezvăluit lumii prin moartea şi învierea sa[123].  

Capitolul II 

PROMOVAREA CULTURII 

Introducere  

53. Este propriu persoanei umane să nu-şi poată atinge adevărata şi deplina 
realizare ca om decât prin cultură, adică prin cultivarea bunurilor şi valorilor naturii. 
Aşadar, ori de câte ori este vorba despre viaţa umană, natura şi cultura sunt cât se 
poate de strâns legate.  

În sens larg, termenul de “cultură” desemnează toate mijlocele prin care omul îşi 
cizelează şi îşi dezvoltă multiplele daruri spirituale şi fizice; se străduieşte să supună 
lumea prin cunoaştere şi muncă; umanizează viaţa socială, atât familială cât şi civică, 
prin progresul moravurilor şi al instituţiilor; în sfârşit, exprimă, comunică şi păstrează 
în operele sale, în decursul timpurilor, marile experienţe spirituale şi aspiraţiile sale 
majore pentru ca ele să slujească progresului multora şi chiar al întregului neam 
omenesc.  

De aici rezultă că cultura prezintă în mod necesar un aspect istoric şi social şi că 
termenul “cultură” primeşte adeseori un sens sociologic şi chiar etnologic. În acest 
sens, se vorbeşte despre pluralitatea culturilor. Într-adevăr, din diversitatea modurilor 
de a folosi lucrurile, de a munci, de a se exprima, de a practica religia, de a constitui 
moravuri, de a legifera, de a crea instituţii juridice, de a dezvolta ştiinţele şi 
meşteşugurile şi de a cultiva frumosul se naşte o diversitate în stilurile de viaţă şi în 
ierarhizarea valorilor. Astfel, din uzanţele şi instituţiile moştenite se alcătuieşte un 
patrimoniu propriu fiecărei comunităţi umane. Tot astfel se constituie şi mediul definit 
şi istoric în care este inserat orice om, din orice neam sau epocă, şi din care îşi 
dobândeşte valorile ce îi permit să promoveze civilizaţia şi cultura.  

I. SITUAŢIA CULTURII ÎN LUMEA DE AZI 

Noile stiluri de viaţă  
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54. Condiţiile de viaţă ale omului modern sunt profund modificate, sub aspect social 
şi cultural, astfel încât se poate vorbi de o nouă epocă a istoriei umane[124]. De aici 
se deschid noi căi pentru perfecţionarea şi răspândirea mai largă a culturii. Aceste 
căi au fost pregătite de uriaşa dezvoltare a ştiinţelor naturale şi umane, chiar şi 
sociale, de perfecţionarea tehnicilor, de progresul şi mai buna organizare a 
mijloacelor de comunicare socială. De aceea, cultura modernă este caracterizată prin 
anumite note distinctive: ştiinţele numite “exacte” dezvoltă la maximum simţul critic; 
recentele cercetări de psihologie explică mai profund activitatea umană; disciplinele 
istorice contribuie mult la abordarea lucrurilor sub aspectul lor schimbător şi evolutiv; 
modurile de viaţă şi obiceiurile devin tot mai uniforme; industrializarea, urbanizarea şi 
alte cauze care favorizează viaţa comunitară creează noi forme de cultură (cultura de 
masă), din care se nasc noi moduri de a simţi, de a acţiona şi de a-şi folosi timpul 
liber; în acelaşi timp, sporirea raporturilor dintre diferitele naţiuni şi grupuri sociale 
deschide mai larg pentru toţi şi pentru fiecare comorile diverselor forme de cultură şi 
astfel se pregăteşte treptat o formă mai universală de cultură umană care 
promovează şi exprimă cu atât mai mult unitatea neamului omenesc cu cât respectă 
mai bine particularităţile diferitelor culturi.  

Omul, autorul culturii  

55. Creşte din zi în zi numărul bărbaţilor şi femeilor din orice grup sau naţiune care 
dobândesc conştiinţa că sunt făuritorii şi autorii culturii propriei comunităţi. În lumea 
întreagă creşte din ce în ce mai mult simţul autonomiei şi al responsabilităţii, lucru de 
cea mai mare importanţă pentru maturitatea spirituală şi morală a neamului 
omenesc. Acest lucru apare mai limpede dacă avem prezente în faţa ochilor 
unificarea lumii şi sarcina ce ni se impune de a construi o lume mai bună în adevăr şi 
dreptate. Astfel, asistăm la naşterea unui nou umanism în care omul se defineşte, în 
primul rând, prin responsabilitatea faţă de fraţii săi şi faţă de istorie.  

Dificultăţi şi sarcini  

56. În astfel de condiţii, nu este de mirare că omul, simţindu-şi răspunderea faţă de 
progresul culturii, nutreşte o speranţă mai mare, dar în acelaşi timp priveşte cu 
anxietate nenumăratele antinomii existente, pe care trebuie să le rezolve.  

Ce trebuie făcut ca înmulţirea schimburilor culturale, care ar trebui să ducă la un 
dialog autentic şi rodnic între diferitele grupuri şi naţiuni, să nu tulbure viaţa 
comunităţilor, nici să nu înlăture înţelepciunea strămoşilor sau să pună în primejdie 
specificul fiecărui popor?  

În ce fel poate fi încurajat dinamismul şi expansiunea noii culturi, fără ca prin aceasta 
să dispară fidelitatea vie faţă de patrimoniul tradiţiilor? Această problemă este 
deosebit de presantă acolo unde cultura născută din uriaşul progres ştiinţific şi tehnic 
trebuie armonizată cu acea cultură spirituală care este hrănită, după diferitele tradiţii, 
de studiile clasice.  

În ce fel pulverizarea atât de rapidă şi crescândă a disciplinelor particulare poate fi 
împăcată cu necesitatea de a face sinteza lor şi de a ocroti în omenire capacitatea 
de contemplare şi de admiraţie care duc la înţelepciune?  
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Ce trebuie făcut pentru ca toţi oamenii din lume să poată beneficia de bunurile 
culturale, în vreme ce cultura elitelor de specialişti devine tot mai înaltă şi mai 
complexă?  

În sfârşit, cum se poate recunoaşte legitima autonomie pe care cultura şi-o 
revendică, fără a se cădea într-un umanism pur pământesc şi chiar ostil religiei?  

În mijlocul acestor antinomii, astăzi cultura trebuie să se dezvolte astfel încât să 
cultive persoana umană în mod integral şi armonios şi să-i ajute pe oameni în 
îndeplinirea îndatoririlor la care sunt chemaţi cu toţii, dar mai ales creştinii, uniţi 
frăţeşte într-o singură familie umană.  

II. CÂTEVA PRINCIPII PRIVIND PROMOVAREA CULTURII 

Credinţă şi cultură  

57. Creştinii, peregrinând spre cetatea cerească, trebuie să caute şi să guste cele de 
sus[125]. Prin aceasta, însă, nu numai că nu scade, ci mai degrabă creşte 
importanţa îndatoririi lor de a lucra împreună cu toţi oamenii la edificarea unei lumi 
mai umane. Şi într-adevăr, misterul credinţei creştine le oferă stimulente şi ajutoare 
de nepreţuit pentru a-şi îndeplini cu mai mult elan această sarcină şi mai ales pentru 
a descoperi sensul deplin al acestei opere prin care cultura îşi dobândeşte locul ei 
privilegiat în vocaţia integrală a omului.  

Într-adevăr, când omul cultivă pământul cu lucrarea mâinilor sale sau cu ajutorul 
tehnicii, pentru ca acesta să aducă rod şi să devină locuinţă vrednică a întregii familii 
umane, şi când îşi asumă în mod conştient rolul în viaţa grupurilor sociale, el 
împlineşte planul lui Dumnezeu, dezvăluit de la începutul veacurilor, de a supune 
pământul[126] şi de a desăvârşi creaţia şi se cultivă pe sine însuşi; în acelaşi timp, 
împlineşte marea poruncă a lui Cristos de a se dedica slujirii fraţilor săi.  

Pe de altă parte, când se ocupă cu diferite discipline ca: filozofia, istoria, matematica, 
ştiinţele naturale, sau cultivă artele, omul poate contribui foarte mult ca familia umană 
să fie ridicată la cele mai nobile valori ale adevărului, binelui şi frumosului şi la o 
judecată cu valoare universală: aceasta primeşte astfel lumini noi de la minunata 
Înţelepciune care era din veşnicie cu Dumnezeu, orânduind toate împreună cu el, 
desfătându-se pe faţa pământului şi bucurându-se să fie cu fiii oamenilor[127].  

Prin însuşi acest fapt, spiritul uman, mai liber de sclavia lucrurilor, se poate ridica mai 
uşor la adorarea şi comtemplarea Creatorului. Mai mult, sub impulsul harului, este 
dispus să recunoască pe Cuvântul lui Dumnezeu care, înainte de a se face trup 
pentru a mântui şi a aduna laolaltă toate în sine, se afla deja în lume ca “lumina 
adevărată ce luminează pe tot omul” (In 1,9)[128].  

Desigur, progresul actual al ştiinţelor şi al tehnicii care, în virtutea metodei lor, nu pot 
pătrunde până în miezul intim al realităţii, poate favoriza un anume fenomenalism şi 
agnosticism, atunci când metodele de cercetare pe care le folosesc aceste discipline 
sunt în mod greşit socotite drept normă supremă de căutare a adevărului. Mai mult, 
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există primejdia ca omul, bazându-se prea mult pe descoperirile de astăzi, să 
considere că îşi este suficient sieşi şi să nu mai caute lucruri mai înalte.  

Totuşi aceste consecinţe deplorabile nu decurg în mod necesar din cultura modernă 
şi nici nu trebuie să ne ducă în ispita de a nu-i recunoaşte valorile pozitive. Printre 
acestea se numără: preocuparea pentru ştiinţe şi fidelitatea neclintită faţă de adevăr 
în cercetările ştiinţifice, necesitatea de a colabora cu alţii în echipe tehnice 
specializate, simţul solidarităţii internaţionale, conştiinţa tot mai clară a 
responsabilităţii experţilor în ajutarea şi chiar în ocrotirea oamenilor, voinţa de a oferi 
tuturor condiţii de viaţă mai favorabile, mai ales acelora care sunt privaţi de 
responsabilitate personală, sau care suferă de înapoiere culturală. Toate acestea pot 
constitui, într-un fel, o pregătire pentru primirea mesajului evangheliei, pregătire ce 
poate fi însufleţită de iubirea divină a aceluia care a venit să mântuiască lumea.  

Multiplele raporturi între evanghelia lui Cristos şi cultură  

58. Între mesajul mântuirii şi cultura umană există legături multiple. Căci Dumnezeu, 
revelându-se poporului său până la deplina manifestare de sine în Fiul întrupat, a 
vorbit conform culturii proprii diverselor epoci.  

De asemenea, Biserica, trăind în decursul timpurilor în condiţii variate, s-a folosit de 
resursele diferitelor culturi pentru a răspândi şi a explica mesajul lui Cristos în 
propovăduirea ei la toate neamurile, pentru a-l cerceta şi a-l aprofunda, pentru a-l 
exprima mai bine în celebrarea liturgică şi în viaţa multiformă a comunităţilor de 
credincioşi.  

Însă, în acelaşi timp, Biserica, trimisă fiind la toate popoarele din toate timpurile şi 
locurile, nu este legată în mod exclusiv şi indisolubil de nici o rasă şi de nici un neam, 
de nici un fel anume de viaţă, de nici un obicei vechi sau nou. Mereu fidelă propriei 
tradiţii şi, în acelaşi timp, conştientă de misiunea sa universală, ea poate intra în 
comuniune cu diferitele forme de cultură, ceea ce le îmbogăţeşte atât pe acestea cât 
şi pe ea însăşi.  

Vestea cea bună a lui Cristos reînnoieşte necontenit viaţa şi cultura omului căzut; 
combate şi îndepărtează erorile şi relele izvorâte din mereu ameninţătoarea seducţie 
a păcatului. Ea purifică şi înalţă fără încetare moravurile popoarelor. Prin bogăţiile de 
sus, ea dă rodnicie din interior calităţilor spirituale şi înzestrărilor fiecărui popor şi 
fiecărei epoci, le întăreşte, le completează şi le reface în Cristos[129]. Astfel, 
Biserica, împlinindu-şi propria misiune[130], prin însuşi acest fapt contribuie la cultură 
şi civilizaţie şi le stimulează, şi prin acţiunea ei, chiar şi liturgică, îl educă pe om la 
libertatea interioară.  

Armonizarea diferitelor aspecte ale culturii  

59. Din motivele amintite mai sus, Biserica reaminteşte tuturor că cultura trebuie să 
fie subordonată perfecţionării integrale a persoanei umane, binelui comunităţii şi al 
întregii societăţi omeneşti. De aceea, spiritul trebuie cultivat astfel încât să se 
dezvolte capacitatea de a admira, de a intui, de a contempla, de a-şi forma o 
judecată personală şi de a-şi înălţa simţul religios, moral şi social.  
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Într-adevăr, cultura, decurgând nemijlocit din natura raţională şi socială a omului, are 
o necontenită nevoie de dreapta libertate pentru a se dezvolta şi de o legitimă 
autonomie de acţiune, în conformitate cu principiile proprii. Aşadar, ea are dreptul la 
respect şi se bucură de o anumită inviolabilitate, rămânând neatinse drepturile 
persoanei şi ale comunităţii, fie particulare, fie universale, între limitele binelui comun. 
Sfântul Conciliu, reamintind învăţătura Conciliului Vatican I, declară că există “două 
ordine de cunoaştere” distincte, şi anume, al credinţei şi al raţiunii, şi că Biserica nu 
este împotrivă “ca artele şi ştiinţele umane să se folosească de principiile proprii şi de 
metoda proprie fiecăreia în domeniul ce îi aparţine”; de aceea, “recunoscând această 
dreaptă libertate”, ea afirmă legitima autonomie a culturii şi mai ales a ştiinţelor[131].  

Toate acestea pretind şi ca omul, respectând ordinea morală şi interesul comun, să 
poată cerceta liber adevărul, să-şi poată afirma şi răspândi părerile şi să poată 
cultiva artele pe care le doreşte. Aceasta impune, în sfârşit, ca el să fie informat 
asupra evenimentelor vieţii publice în mod conform adevărului[132].  

Este datoria autorităţii publice nu să determine caracterul propriu al formelor de 
cultură, ci să asigure condiţiile şi mijloacele pentru favorizarea vieţii culturale în 
folosul tuturor, chiar şi în cadrul minorităţilor naţionale[133]. De aceea, trebuie evitate 
cu orice preţ deturnarea culturii de la scopul ei propriu şi aservirea ei faţă de puterea 
politică şi economică.  

III. CÂTEVA ÎNDATORIRI MAI URGENTE ALE CREŞTINILOR ÎN PRIVINŢA 
CULTURII 

60. De vreme ce acum există posibilitatea de a elibera pe majoritatea oamenilor de 
plaga ignoranţei, este o îndatorire foarte adecvată timpului nostru, mai ales pentru 
creştini, de a lucra neobosit ca, şi în sfera economică şi în cea politică, atât pe plan 
naţional cât şi internaţional, să se ia hotărâri fundamentale prin care să se 
recunoască pretutindeni şi pentru toţi dreptul la cultură şi civilizaţie în armonie cu 
demnitatea persoanei, fără discriminare de rasă, de sex, de naţiune, de religie sau 
de condiţie socială şi să se asigure exercitarea lui. Aşadar, trebuie să se ofere tuturor 
o abundenţă de bunuri culturale, mai ales dintre acelea care constituie aşa-numita 
cultură de bază, pentru ca nu cumva prea mulţi oameni să fie împiedicaţi, datorită 
analfabetismului şi lipsei de activitate responsabilă, de la o colaborare cu adevărat 
omenească la binele comun.  

Prin urmare, trebuie făcute toate eforturile pentru ca aceia care sunt capabili să 
poată urma studii superioare, şi anume astfel încât, în măsura posibilului, ei să aibă 
acces în societate la funcţii, îndatoriri şi servicii corespunzătoare atât cu aptitudinile 
cât şi cu competenţa dobândită[134]. Astfel, orice om şi grup social din orice popor 
vor putea ajunge la o dezvoltare plenară a vieţii lor culturale, conform cu înzestrările 
şi tradiţiile lor. În afară de aceasta, trebuie făcut totul ca fiecare să devină conştient 
atât de dreptul la cultură cât şi de datoria pe care o are de a se cultiva şi de a ajuta 
pe ceilalţi să o facă. Fiindcă există în unele locuri condiţii de viaţă şi de muncă ce 
împiedică efortul spre cultură al oamenilor şi distrug în ei interesul pentru aceasta. 
Lucrul este în mod deosebit valabil pentru ţărani şi pentru muncitori, cărora trebuie 
să li se asigure condiţii de muncă de natură să nu le împiedice, ci să le favorizeze 
viaţa culturală. Femeile lucrează actualmente în aproape toate sectoarele de 
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activitate; se cuvine însă ca ele să-şi poată asuma pe deplin rolul ce le revine după 
înzestrarea lor proprie. Este datoria tuturor să recunoască şi să promoveze 
participarea specifică şi necesară a femeilor la viaţa culturală.  

Educarea omului în vederea unei culturi integrale  

61. În zilele noastre, mai mult decât în trecut, este dificil să se opereze o sinteză între 
diferitele ştiinţe şi arte. În vreme ce volumul şi diversitatea elementelor ce constituie 
cultura sporesc, în acelaşi timp se micşorează capacitatea fiecărui om de a le 
percepe şi de a le armoniza organic, astfel încât imaginea “omului universal” devine 
tot mai evanescentă. Cu toate acestea, însă, rămâne o îndatorire pentru fiecare om 
să apere integralitatea persoanei umane, în care strălucesc valorile de inteligenţă, 
voinţă, conştiinţă şi fraternitate, valori care îşi au toate temeiul în Dumnezeu 
Creatorul şi care au fost însănătoşite şi înălţate în chip minunat în Cristos.  

În primul rând, familia este, într-un fel, mama care hrăneşte cu această educaţie: în 
ea, copiii, înconjuraţi cu dragoste, descoperă mai uşor ierarhia valorilor, în timp ce 
formele unei culturi acceptate de cei din jur se imprimă aproape de la sine în mintea 
adolescenţilor, pe măsură ce ei cresc.  

În societăţile de azi există condiţii corespunzătoare pentru această educaţie, mai ales 
datorită difuzării crescânde a cărţilor şi datorită noilor mijloace de comunicare socială 
şi culturală, care pot favoriza universalitatea culturii. O dată cu diminuarea, mai mult 
sau mai puţin generalizată, a timpului de lucru, se înmulţesc pentru majoritatea 
oamenilor ocaziile de a se cultiva. Timpul liber să fie, deci, bine folosit pentru 
relaxarea spiritului şi pentru întărirea sănătăţii minţii şi a trupului, prin activităţi şi 
studii liber alese, prin călătorii spre alte meleaguri (turism), prin care spiritul se 
cizelează, iar oamenii se îmbogăţesc prin cunoaştere reciprocă; chiar şi prin exerciţii 
şi manifestări sportive care ajută la menţinerea echilibrului psihic, individual şi 
colectiv, şi la stabilirea unor relaţii frăţeşti între oamenii de toate condiţiile, din naţiuni 
şi rase diferite. De aceea, creştinii să colaboreze la manifestările şi acţiunile culturale 
colective proprii epocii noastre pentru a le umaniza şi a le impregna de spirit creştin.  

Însă toate aceste facilităţi nu sunt în stare să realizeze educaţia culturală integrală a 
omului dacă, în acelaşi timp, omul neglijează să se întrebe asupra semnificaţiei 
profunde a culturii şi ştiinţei pentru persoana umană.  

Armonia dintre cultură şi creştinism  

62. Deşi Biserica a contribuit mult la progresul culturii, experienţa arată totuşi că, din 
motive istoric determinate, armonizarea dintre cultură şi formaţia creştină nu se 
realizează întotdeauna fără dificultăţi.  

Aceste dificultăţi nu dăunează neapărat vieţii de credinţă, ba chiar pot stimula o 
înţelegere mai exactă şi mai profundă a acesteia. Într-adevăr, cele mai recente 
cercetări şi descoperiri ale ştiinţelor, ale istoriei şi filozofiei suscită noi întrebări care 
comportă consecinţe pentru viaţa însăşi şi pretind de la teologi cercetări noi. De 
aceea, respectând metodele şi exigenţele proprii ştiinţelor teologice, ei sunt invitaţi să 
caute mereu modul cel mai adecvat de a transmite doctrina creştină oamenilor din 
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vremea lor, pentru că una este tezaurul însuşi sau adevărurile credinţei, şi altceva 
este modul în care sunt exprimate, păstrându-se sensul şi conţinutul lor[135]. În 
cadrul pastoralei să se cunoască bine şi să se folosească nu numai principiile 
teologice, ci şi descoperirile ştiinţelor profane, mai ales ale psihologiei şi ales 
sociologiei, astfel încât şi credincioşii să fie călăuziţi la o viaţă de credinţă mai pură şi 
mai matură.  

Literatura şi arta îşi au şi ele importanţa specifică pentru viaţa Bisericii. Într-adevăr, 
ele caută să exploreze natura omului, problemele şi experienţa lui în efortul de a se 
cunoaşte şi de a se perfecţiona pe sine şi lumea; se străduiesc să-i descopere locul 
în istorie şi în univers, să pună în lumină necazurile şi bucuriile, nevoile şi energiile 
oamenilor şi să schiţeze pentru ei o soartă mai bună. Astfel, ele pot înălţa viaţa 
umană, pe care o exprimă în forme multiple, după timpuri şi locuri.  

Trebuie, aşadar, făcut în aşa fel încât cei care se dedică acestor arte să se simtă 
respectaţi de Biserică în activitatea lor şi, bucurându-se de o dreaptă libertate, să 
stabilească mai uşor relaţii cu comunitatea creştină. Să fie recunoscute şi noile forme 
de artă care sunt pe gustul contemporanilor noştri, după firea diferitelor popoare şi 
regiuni. Să fie primite în sanctuar atunci când, prin exprimare adecvată şi conformă 
exigenţelor liturgice, înalţă mintea la Dumnezeu[136].  

Astfel, cunoaşterea lui Dumnezeu se vădeşte mai bine, iar propovăduirea 
evangheliei devine mai accesibilă intelectului oamenilor, apărând conaturală 
condiţiilor lor de viaţă.  

Credincioşii să trăiască, aşadar, în strânsă unire cu contemporanii lor şi să se 
străduiască să le pătrundă în mod desăvârşit felul de a gândi şi de a simţi, exprimat 
în cultură. Să armonizeze cunoaşterea ştiinţelor şi teoriilor noi precum şi a 
descoperirilor celor mai recente cu morala şi formaţia intelectuală creştină, pentru ca 
la ei simţul religios şi corectitudinea morală să meargă în pas cu cunoaşterea 
ştiinţifică şi cu progresul continuu al tehnicii, şi astfel ei să poată aprecia şi interpreta 
toate lucrurile cu un simţ creştin autentic.  

Cei care se dedică disciplinelor teologice în seminarii şi universităţi să caute să 
colaboreze cu specialiştii în celelalte ştiinţe, punându-şi în comun energiile şi opiniile. 
Cercetarea teologică, aprofundând cunoaşterea adevărului revelat, să nu piardă 
totodată contactul cu vremea sa, aşa încât să-i poată ajuta pe oamenii competenţi în 
diferite ramuri ale ştiinţei să cunoască mai bine credinţa. Acest efort comun va fi de 
mare folos pentru formaţia slujitorilor sacri, care vor putea prezenta mai adecvat 
contemporanilor lor învăţătura Bisericii despre Dumnezeu, despre om şi despre lume, 
aşa încât cuvântul acesta să fie mai bine primit[137]. Mai mult, e de dorit ca numeroşi 
laici să primească o formaţie corespunzătoare în ştiinţele sacre şi ca mulţi dintre ei să 
întreprindă şi să aprofundeze aceste studii ca profesionişti. Însă pentru ca ei să-şi 
poată îndeplini bine rolul, să li se recunoască tuturor credincioşilor – clerici şi laici – o 
dreaptă libertate de cercetare, de gândire şi exprimare smerită şi curajoasă a opiniei 
în domeniul în care sunt competenţi[138].  
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Capitolul III 

VIAŢA ECONOMICO-SOCIALĂ 

Câteva aspecte ale vieţii economice contemporane  

63. Şi în viaţa economico-socială trebuie stimate şi promovate demnitatea persoanei 
umane, vocaţia ei integrală şi binele întregii societăţi. Căci omul este autorul, centrul 
şi scopul întregii vieţi economico-sociale.  

Economia contemporană, ca orice domeniu al vieţii sociale, se caracterizează printr-
o dominaţie crescândă a omului asupra naturii, prin intensificarea şi înmulţirea 
relaţiilor şi a interdependenţei între cetăţeni, grupuri şi popoare, precum şi printr-o 
intervenţie mai frecventă a puterii politice. În acelaşi timp, progresul în modurile de 
producţie şi în organizarea schimburilor de bunuri şi servicii a făcut ca economia să 
fie un instrument mai eficace de satisfacere a nevoilor crescânde ale familiei umane.  

Cu toate acestea, nu lipsesc motivele de îngrijorare. Nu puţini, mai ales în zonele 
dezvoltate din punct de vedere economic, par dominaţi de aspectul economic, astfel 
încât aproape toată existenţa lor personală şi socială este impregnată de un anume 
“economism” şi aceasta atât în ţările cu economie colectivistă cât şi în celelalte. În 
timp ce dezvoltarea economiei, orientată şi coordonată în mod raţional şi uman ar 
putea atenua inegalităţile sociale, prea adeseori ea duce la exacerbarea lor şi chiar, 
în unele locuri, la regresul condiţiei sociale a celor slabi şi la dispreţuirea celor săraci. 
În timp ce o uriaşă mulţime de oameni e lipsită încă de strictul necesar, unii, chiar şi 
în ţările mai puţin dezvoltate, trăiesc în belşug şi risipă. Luxul coexistă cu mizeria. În 
timp ce o minoritate se bucură de o foarte amplă putere de decizie, mulţi sunt 
aproape total lipsiţi de posibilitatea de a acţiona după propria iniţiativă şi răspundere, 
aflându-se adeseori în condiţii de viaţă şi de muncă nedemne de persoana umană.  

Dezechilibre economice şi sociale asemănătoare se observă între agricultură, 
industrie şi sfera serviciilor, precum şi între diferitele zone ale aceleiaşi ţări. Între 
naţiunile mai dezvoltate economic şi celelalte se manifestă o opoziţie tot mai gravă, 
care poate pune în primejdie însăşi pacea lumii.  

Contemporanii noştri percep cu o conştiinţă tot mai vie aceste disparităţi, fiind, în 
acelaşi timp, profund convinşi că posibilităţile mai ample, tehnice şi economice, de 
care se bucură lumea de azi pot şi trebuie să corecteze această dezastruasă stare 
de lucruri. Însă pentru aceasta sunt necesare multe reforme în viaţa economico-
socială şi o transformare a mentalităţilor şi atitudinilor tuturor. În acest scop, Biserica, 
în decursul veacurilor, a formulat, la lumina evangheliei, principii de dreptate şi 
echitate cerute de mintea sănătoasă, atât pentru viaţa individuală şi socială, cât şi 
pentru viaţa internaţională, şi le-a proclamat mai ales în vremurile din urmă. Sfântul 
Conciliu intenţionează să confirme aceste principii în funcţie de situaţia de astăzi şi 
să indice anumite orientări având mai ales în vedere exigenţele progresului 
economic[139].  
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I. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ  

Dezvoltarea economică în slujba omului  

64. Astăzi, mai mult ca oricând, pentru a face faţă creşterii populaţiei şi pentru a 
satisface aspiraţiile mai largi ale neamului omenesc, se tinde pe bună dreptate spre o 
dezvoltare a producţiei de bunuri în agricultură şi industrie precum şi în prestarea de 
servicii. De aceea, trebuie încurajate progresul tehnic, spiritul inovator, crearea de 
întreprinderi şi extinderea lor, adaptarea metodelor de producţie şi eforturile susţinute 
ale celor care participă la producţie: într-un cuvânt, toate elementele ce slujesc 
acestei dezvoltări. Însă finalitatea fundamentală a producţiei nu este simpla înmulţire 
a produselor, nici profitul sau puterea, ci slujirea omului: a omului luat ca un întreg, 
conform ierarhiei nevoilor lui materiale precum şi a exigenţelor vieţii lui intelectuale, 
morale, spirituale şi religioase; a fiecărui om şi a fiecărui grup de oameni, de orice 
rasă şi din orice parte a lumii. De aceea, activitatea economică, condusă după 
metodele şi legile sale proprii, trebuie exercitată între limitele ordinii morale[140], 
pentru a fi conformă planului lui Dumnezeu cu omul[141].  

Controlul omului asupra dezvoltării economice  

65. Progresul economic trebuie să rămână sub controlul omului. El nu trebuie lăsat la 
bunul plac al unei minorităţi de oameni sau de grupuri care să dispună de o prea 
mare putere economică, nici la discreţia numai a comunităţii politice sau a câtorva 
naţiuni mai puternice. Se cuvine, dimpotrivă, ca cel mai mare număr de oameni, la 
toate nivelele şi, atunci când e vorba de relaţii internaţionale, toate naţiunile să 
participe activ la orientare lui. E necesar, în acelaşi timp, ca iniţiativele spontane ale 
indivizilor şi ale asociaţiilor lor libere să fie coordonate şi armonizate în mod 
corespunzător şi coerent cu acţiunea puterii publice.  

Dezvoltarea nu poate fi lăsată nici în voia desfăşurării quasi-automate a activităţii 
economice a indivizilor, nici exclusiv pe seama autorităţii publice. Trebuie, aşadar, 
subliniate şi erorile doctrinelor care, sub pretextul unei false libertăţi, se opun 
reformelor necesare, şi erorile doctrinelor care subordonează drepturile 
fundamentale ale persoanelor şi grupurilor faţă de organizarea colectivă a 
producţiei[142].  

Cetăţenii să nu uite, de altfel, că este dreptul şi îndatorirea lor – ce trebuie 
recunoscute şi de puterea publică – de a-şi aduce, după posibilităţi, contribuţia la 
adevăratul progres al comunităţii proprii. Mai ales în regiunile mai puţin dezvoltate 
economic, unde se impune în mod presant folosirea tuturor resurselor, cei care îşi 
păstrează nefolosite resursele pun grav în pericol binele comun, ca şi aceia care îşi 
privează comunitatea de mijloacele materiale şi spirituale de care aceasta are 
nevoie, rămânând neatins dreptul personal la emigrare.  

Trebuie să se pună capăt uriaşelor inegalităţi economico-sociale  

66. Pentru a satisface exigenţele dreptăţii şi echităţii, trebuie făcut tot posibilul ca, 
respectând drepturile persoanelor şi specificul fiecărui popor, să fie înlăturate cât de 
curând uriaşele inegalităţi economice însoţite de discriminări individuale şi sociale 
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care există în zilele noastre şi adesea se agravează. De asemenea, în multe zone, 
din cauza dificultăţilor deosebite manifestate în sectorul agricol în producerea şi 
comercializarea bunurilor, agricultorii trebuie ajutaţi atât pentru a-şi putea spori şi 
vinde producţia cât şi pentru a realiza necesarele transformări şi înnoiri în vederea 
obţinerii unui venit echitabil, pentru a nu rămâne, cum se întâmplă adesea, în 
condiţia de cetăţeni de rang inferior. În ceea ce îi priveşte, agricultorii, mai ales cei 
tineri, trebuie să se străduiască energic să-şi dezvolte competenţa profesională, fără 
de care agricultura nu poate progresa[143].  

Dreptatea şi echitatea cer, de asemenea, ca mobilitatea, care este necesară într-o 
economie aflată în dezvoltare, să fie astfel orânduită încât viaţa indivizilor şi a 
familiilor să nu devină nesigură şi precară. În privinţa muncitorilor care, veniţi din altă 
ţară sau regiune, contribuie prin munca lor la dezvoltarea economică a unui popor 
sau a unei provincii, trebuie evitată cu grijă orice discriminare în privinţa condiţiilor de 
remunerare sau de lucru. În afară de aceasta, toţi, dar în primul rând autorităţile 
publice, trebuie să îi trateze ca pe nişte persoane şi nu ca pe simple unelte de 
producţie: să îi ajute să-şi aducă familia şi să-şi procure o locuinţă decentă şi să 
favorizeze inserarea lor în viaţa socială a poporului sau a regiunii care îi primeşte. Pe 
cât posibil, însă, e bine să li se creeze locuri de muncă în locurile de origine.  

În economiile supuse transformărilor, precum şi în noile forme ale societăţii 
industriale, în care, de exemplu, se dezvoltă automatizarea, trebuie luate măsuri 
pentru a se asigura locuri de muncă suficiente şi corespunzătoare pentru toţi, precum 
şi posibilitatea unei formaţii tehnice şi profesionale adecvate. Mai trebuie garantate, 
de asemenea, mijloacele de existenţă şi demnitatea umană a acelora care, mai ales 
din motive de boală sau de vârstă înaintată, se află în dificultăţi deosebite.  

II. PRINCIPII REFERITOARE LA ANSAMBLUL VIEŢII ECONOMICO-SOCIALE 

Muncă, condiţii de muncă, timp liber  

67. Munca oamenilor care se exercită pentru a produce sau a schimba bunuri sau a 
presta servicii este superioară celorlalte elemente ale vieţii economice, care au 
numai valoare de mijloace.  

Într-adevăr, această muncă, fie întreprinsă pe cont propriu, fie prin contract cu un 
patron, purcede nemijlocit de la persoană şi îşi imprimă, într-un fel, asupra naturii 
pecetea şi o supune voinţei sale. Prin muncă, omul îşi susţine în mod obişnuit viaţa 
proprie şi pe a familiei sale, se asociază cu fraţii săi şi îi slujeşte, poate exercita o 
caritate autentică şi poate colabora la desăvârşirea creaţiei divine. Mai mult, ştim că, 
prin munca oferită lui Dumnezeu, omul se asociază lucrării răscumpărătoare a lui 
Isus Cristos care a conferit muncii o demnitate eminentă muncind cu mâinile sale la 
Nazaret. De aici decurg pentru fiecare îndatorirea de a munci cinstit şi însuşi dreptul 
la muncă; la rândul ei, societatea are datoria ca, în funcţie de împrejurările existente, 
să-i ajute pe cetăţeni să-şi poată găsi suficient de lucru. În sfârşit, ţinând seama de 
funcţia şi de productivitatea fiecăruia, precum şi de condiţiile întreprinderii şi de 
binele comun, munca trebuie astfel remunerată încât să i se ofere omului 
posibilitatea de a asigura pentru sine şi pentru ai săi o viaţă demnă din punct de 
vedere material, social, cultural şi spiritual[144].  
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Întrucât activitatea economică este cel mai adesea rodul muncii asociate a 
oamenilor, este nedrept şi inuman ca ea să fie organizată şi condusă în detrimentul 
vreunuia din cei ce muncesc. Prea adesea se întâmplă, chiar şi în zilele noastre, ca 
cei ce muncesc să devină, într-un fel, robii propriei munci, fapt care nu poate fi 
justificat nicicum de aşa-zisa legitate economică. Întreg procesul muncii productive 
trebuie aşadar adaptat la necesităţile persoanei şi la felul ei de viaţă, în mod deosebit 
la viaţa de familie – mai ales în privinţa mamelor – ţinând întotdeauna seama de sex 
şi vârstă. Pe lângă aceasta, să li se ofere celor care muncesc posibilitatea de a-şi 
dezvolta calităţile şi personalitatea în însuşi procesul muncii. Folosindu-şi puterile şi 
timpul cu simţul de răspundere cuvenit, ei să dispună cu toţii şi de un timp de odihnă 
şi de răgaz pentru a-şi putea vedea şi de viaţa familială, culturală, socială şi 
religioasă. Mai mult, ei trebuie să aibă posibilitatea de a-şi desfăşura liber energii şi 
capacităţi pe care au poate rareori ocazia să le cultive în munca profesională.  

Participarea la antrepriză şi la organizarea economică globală. Conflicte de 
muncă  

68. În întreprinderile economice se asociază persoane, adică oameni liberi şi 
autonomi, creaţi după chipul lui Dumnezeu. De aceea, ţinând seama de îndatoririle 
fiecăruia, proprietari, patroni, cadre de conducere, muncitori, şi respectându-se 
unitatea necesară de conducere, trebuie promovată, în modalităţi ce rămân să fie 
determinate corespunzător, participarea activă a tuturor la conducerea 
întreprinderilor[145]. Şi fiindcă adesea hotărârile economice şi sociale de care 
depinde viitorul celor ce muncesc şi al copiilor lor nu se iau în întreprindere, ci la nivel 
mai înalt, ei să participe şi la aceste decizii, direct sau prin reprezentanţi liber aleşi.  

Între drepturile fundamentale ale persoanei umane trebuie socotit dreptul muncitorilor 
de a întemeia în mod liber asociaţii care să-i reprezinte realmente şi să contribuie la 
buna organizare a vieţii economice, precum şi dreptul de a lua parte liber la 
activităţile acestor asociaţii, fără a risca represalii. Printr-o astfel de participare 
organizată, unită cu dezvoltarea formaţiei economice şi sociale, va creşte necontenit 
la toţi conştiinţa propriilor îndatoriri şi răspunderi prin care vor ajunge realmente să se 
simtă participanţi, după capacităţile şi aptitudinile fiecăruia, la întreaga dezvoltare 
economică şi socială, precum şi la realizarea binelui comun universal.  

În caz de conflicte economico-sociale, trebuie făcut totul pentru a se ajunge la o 
soluţie paşnică. Însă, deşi trebuie să se recurgă întotdeauna mai întâi la un dialog 
sincer între părţi, greva poate rămâne, chiar şi în împrejurările actuale, un mijloc 
necesar, deşi extrem, de apărare a drepturilor proprii şi de satisfacere a 
revendicărilor juste ale muncitorilor. Cu toate acestea, îndată ce este posibil, să se 
caute căile pentru a se relua negocierile şi dialogul în vederea ajungerii la o 
înţelegere.  

Bunurile pământeşti sunt pentru toţi oamenii  

69. Dumnezeu a rânduit pământul şi toate câte le cuprinde spre folosul tuturor 
oamenilor şi popoarelor, astfel încât bunurile create trebuie să le revină în mod 
echitabil tuturor, sub călăuzirea dreptăţii nedespărţite de iubire[146]. Oricare ar fi 
formele de proprietate, conforme cu instituţiile legitime ale popoarelor, în funcţie de 
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împrejurări diferite şi schimbătoare, trebuie întotdeauna respectată această 
destinaţie universală a bunurilor. De aceea, omul, folosind acele bunuri, nu trebuie 
niciodată să considere lucrurile exterioare pe care le posedă în mod legitim ca fiind 
numai ale lui, ci ca fiind şi comune, în sensul că trebuie să-i fie de folos nu numai lui, 
ci şi altora[147]. De altfel, toţi oamenii au dreptul să aibă o parte suficientă de bunuri 
pentru ei şi pentru familiile lor. Aşa au gândit părinţii şi învăţătorii Bisericii, afirmând 
că oamenii sunt obligaţi să îi ajute pe săraci, şi nu numai din surplus[148]. Iar acela 
care se află în extremă necesitate are dreptul să-şi procure cele necesare din averile 
altora[149]. Deoarece există în lume atâţia oameni care suferă de foame, Conciliul îi 
îndeamnă stăruitor pe toţi, fie indivizi, fie autorităţi ca – amintindu-şi de cuvintele 
părinţilor Bisericii: “Hrăneşte-l pe cel care moare de foame, căci dacă nu l-ai hrănit l-
ai ucis”[150] – să-şi pună realmente la dispoziţie, după posibilităţi, şi să-şi valorifice 
bunurile proprii, asigurând în primul rând indivizilor şi popoarelor mijloace cu care să 
se poată ajuta şi dezvolta ei înşişi.  

Adesea, în societăţi mai puţin dezvoltate economic, destinaţia comună a bunurilor 
este realizată parţial datorită obiceiurilor şi tradiţiilor comunităţii, prin care i se asigură 
fiecărui membru bunurile cele mai necesare. E de evitat totuşi ca aceste obiceiuri să 
fie considerate absolut imuabile dacă nu mai corespund noilor exigenţe ale 
vremurilor, însă, pe de altă parte, nu trebuie luate măsuri imprudente împotriva unor 
obiceiuri oneste care continuă să fie de mare utilitate, sub rezerva unei modernizări 
înţelepte. De asemenea, în ţările foarte dezvoltate din punct de vedere economic, o 
reţea de instituţii sociale, de prevederi şi asigurări poate realiza în parte destinarea 
comună a bunurilor. Trebuie să se promoveze în continuare serviciile familiale şi 
sociale, mai ales acelea care contribuie la cultură şi educaţie. În organizarea tuturor 
acestor instituţii trebuie avut grijă totuşi ca nu cumva cetăţenii să ajungă datorită lor 
la o anumită inerţie faţă de societate, la iresponsabilitate în îndatoririle asumate sau 
la refuzul de a servi pe alţii.  

Investiţii şi finanţe  

70. La rândul lor, investiţiile trebuie să tindă la procurarea unor locuri de muncă şi 
venituri suficiente atât pentru populaţia de astăzi cât şi pentru cea viitoare. Toţi cei 
răspunzători de aceste investiţii şi de organizarea vieţii economice – indivizi, grupuri 
sau autorităţi publice – sunt datori să aibă în faţa ochilor aceste scopuri şi să se arate 
conştienţi de grava lor obligaţie, pe de o parte de a veghea ca să se asigure cele 
necesare pentru o viaţă decentă atât indivizilor cât şi întregii comunităţi, iar pe de altă 
parte de a prevedea situaţiile viitoare şi de a asigura un just echilibru între 
necesităţile consumului actual, individual şi colectiv, şi exigenţele investiţiilor pentru 
generaţia următoare. Să aibă mereu în faţa ochilor şi necesităţile urgente ale 
naţiunilor sau regiunilor mai puţin dezvoltate economic. În domeniul financiar trebuie 
avut grijă să nu se aducă prejudicii nici propriei naţiuni nici celorlalte. Pe lângă 
aceasta, să se ia măsuri preventive ca nu cumva cele slabe din punct de vedere 
economic să sufere pe nedrept de pe urma schimbării cursurilor monetare.  

Accesul la proprietate şi stăpânirea privată a bunurilor; despre latifundii  

71. De vreme ce proprietatea şi celelalte forme de putere privată asupra bunurilor 
exterioare contribuie la exprimarea persoanei şi îi oferă în acelaşi timp prilejul de a-şi 
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exercita răspunderea în societate şi în economie, este foarte important să fie 
favorizat accesul tuturor, indivizi sau comunităţi, la o anumită putere asupra bunurilor 
exterioare.  

Proprietatea privată sau o anumită putere asupra bunurilor exterioare asigură 
fiecăruia un spaţiu cât se poate de necesar de autonomie personală şi familială şi 
trebuie să fie considerate ca o extindere a libertăţii umane. În sfârşit, stimulând 
exercitarea răspunderilor şi îndatoririlor, ea constituie una dintre condiţiile libertăţilor 
cetăţeneşti[151].  

Formele unei astfel de puteri sau proprietăţi sunt azi variate şi nu încetează să se 
diversifice. Toate, însă, rămân, alături de fondurile sociale, de drepturile şi serviciile 
garantate de societate, un izvor deloc neglijabil de siguranţă. Acest lucru este valabil 
nu numai despre proprietăţile materiale, ci şi despre bunurile imateriale, cum sunt 
capacităţile profesionale.  

Dreptul privind proprietatea privată nu se opune însă celui privitor la variatele forme 
ale proprietăţii publice. Totuşi trecerea oricăror bunuri în proprietate publică nu se 
poate face decât de autoritatea competentă, conform exigenţelor şi în limitele binelui 
comun şi în schimbul unei compensaţii echitabile. În afară de aceasta, autoritatea 
publică are competenţa să împiedice abuzarea de proprietatea privată împotriva 
binelui comun[152].  

Prin însăşi natura sa, proprietatea privată are şi un caracter social, întemeiat pe 
legea destinaţiei comune a bunurilor[153]. Dacă se neglijează acest caracter social, 
proprietatea poate da adesea naştere la manifestări de rapacitate şi la tulburări 
grave, furnizând astfel argumentele celor care contestă însuşi dreptul de proprietate.  

În multe regiuni mai puţin dezvoltate economic există proprietăţi agricole întinse sau 
chiar foarte întinse, slab cultivate sau ţinute în rezervă în scopuri de speculă, în timp 
ce majoritatea populaţiei este lipsită de pământ sau deţine doar suprafeţe derizorii şi, 
pe de altă parte, creşterea producţiei agricole prezintă un caracter de evidentă 
urgenţă. Nu arareori, aceia care sunt angajaţi de proprietarii acelor mari domenii sau 
cei care cultivă în arendă unele porţiuni nu primesc decât un salariu sau un venit 
nedemn de om, sunt lipsiţi de o locuinţă decentă şi sunt jefuiţi de intermediari. Lipsiţi 
de orice siguranţă, trăiesc într-o asemenea stare de dependenţă personală încât le 
este răpită orice posibilitate de a acţiona din proprie iniţiativă şi cu simţ de 
răspundere şi le este interzisă orice dezvoltare culturală şi orice participare la viaţa 
socială şi politică. Aşadar, sunt necesare reforme, în funcţie de situaţii, pentru 
creşterea veniturilor, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, creşterea stabilităţii 
contractelor de muncă şi stimularea iniţiativei personale, mergând până la 
repartizarea latifundiilor insuficient cultivate la aceia care sunt capabili să le valorifice. 
Acestora trebuie să li se pună la îndemână resursele şi instrumentele necesare, mai 
ales mijloacele de educaţie şi posibilitatea unei drepte organizări de tip cooperatist. 
Ori de câte ori binele comun pretinde exproprierea, despăgubirea trebuie evaluată în 
mod echitabil, ţinând seama de toate împrejurările.  
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Activitatea economico-socială şi împărăţia lui Cristos  

72. Creştinii care joacă un rol activ în dezvoltarea economico-socială contemporană 
şi luptă pentru dreptate şi iubire trebuie să fie convinşi că pot contribui mult la 
prosperitatea omenirii şi la pacea lumii. În aceste diverse activităţi ei să strălucească 
prin exemplul lor, individual şi colectiv. Câştigându-şi competenţa şi experienţa 
absolut indispensabile, să păstreze, în mijlocul activităţilor pământeşti, o justă 
ierarhie de valori, în fidelitate faţă de Cristos şi de evanghelia lui, astfel încât întreaga 
lor viaţă, atât individuală cât şi socială, să fie străbătută de spiritul fericirilor şi mai 
ales de spiritul de sărăcie.  

Oricine, urmându-l pe Cristos, caută mai întâi împărăţia lui Dumnezeu, află în 
aceasta o iubire mai puternică şi mai curată pentru a-i ajuta pe toţi fraţii săi şi pentru 
a îndeplini faptele dreptăţii sub inspiraţia carităţii[154].  

Capitolul IV 

VIAŢA COMUNITĂŢII POLITICE 

Viaţa publică de azi  

73. În timpurile noastre, se observă transformări profunde şi în structurile şi instituţiile 
popoarelor, ca urmare a evoluţiei lor culturale, economice şi sociale. Aceste 
transformări exercită o mare influenţă asupra vieţii comunităţii politice, mai ales 
privitor la drepturile şi îndatoririle tuturor în exercitarea libertăţii cetăţeneşti şi în 
urmărirea binelui comun, precum şi privitor la organizarea relaţiilor dintre cetăţeni şi 
cu autoritatea publică.  

Dintr-o conştiinţă mai vie a demnităţii umane, în diferite regiuni ale lumii se naşte 
preocuparea de a instaura o ordine politico-juridică în care drepturile persoanei să fie 
mai bine apărate în viaţa publică, de pildă, dreptul de a se reuni în mod liber, de a se 
asocia, de a-şi exprima părerile proprii şi de a practica religia în public sau în 
particular. Garantarea drepturilor persoanei este, într-adevăr, o condiţie necesară 
pentru ca cetăţenii, individual sau în grup, să poată participa în mod activ la viaţa şi 
la conducerea statului.  

În strânsă legătură cu progresul cultural, economic şi social, se întăreşte la mulţi 
dorinţa de a-şi asuma un rol mai mare în organizarea vieţii politice. În conştiinţa 
multora creşte preocuparea de a ocroti drepturile minorităţilor în sânul naţiunilor, fără 
ca ele să-şi neglijeze îndatoririle faţă de comunitatea politică. Pe lângă aceasta, 
creşte tot mai mult respectul faţă de persoanele care au păreri sau profesează religii 
diferite. În acelaşi timp, se stabileşte o colaborare mai largă pentru a asigura tuturor 
cetăţenilor, şi nu numai câtorva privilegiaţi, exercitarea efectivă a drepturilor 
persoanei.  

Sunt condamnate, dimpotrivă, toate formele politice, existente în anumite regiuni, 
care împiedică libertatea cetăţenească sau religioasă, înmulţesc victimele pasiunilor 
şi crimelor politice şi deturnează de la binele comun exercitarea autorităţii întorcând-
o în folosul unei anumite facţiuni sau a conducătorilor înşişi.  
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Pentru a instaura o viaţă politică realmente umană, nimic nu este mai important 
decât dezvoltarea simţului lăuntric de dreptate, de bunătate, de slujire a binelui 
comun şi întărirea convingerilor fundamentale asupra adevăratei naturi a comunităţii 
politice şi asupra scopului, a dreptei exercitări şi a limitelor autorităţii publice. 

 Natura şi scopul comunităţii politice  

74. Oamenii, familiile şi diferitele grupuri, toţi cei care constituie comunitatea civilă, 
sunt conştienţi că nu sunt în stare să realizeze singuri o viaţă pe deplin umană şi îşi 
dau seama de necesitatea unei comunităţi mai mari în care toţi îşi unesc zilnic 
puterile în vederea înfăptuirii tot mai desăvârşite a binelui comun[155]. De aceea, ei 
formează tipuri diferite de comunitate politică. Aceasta există, aşadar, în vederea 
binelui comun şi în el îşi găseşte justificarea şi semnificaţia deplină şi tot din el îşi 
dobândeşte principiile juridice primordiale. Binele comun cuprinde totalitatea 
condiţiilor de viaţă socială prin care oamenii, familiile şi asociaţiile se pot realiza mai 
deplin şi mai uşor[156].  

Însă în comunitatea politică se adună oameni numeroşi şi diferiţi şi pe bună dreptate 
ei pot tinde să aibă păreri diferite. De aceea, ca nu cumva, din diversitatea de păreri, 
comunitatea politică să fie sfâşiată, este necesară o autoritate care să îndrepte toate 
forţele cetăţenilor spre binele comun, nu în mod mecanic, nici despotic, ci acţionând 
în primul rând ca o forţă morală bazată pe libertate şi pe conştiinţa responsabilităţii.  

Este evident, aşadar, că comunitatea politică şi autoritatea publică îşi găsesc temeiul 
în natura umană şi ca atare aparţin de ordinea prestabilită de Dumnezeu, deşi 
determinarea regimului politic şi desemnarea conducătorilor sunt lăsate la libera 
voinţă a cetăţenilor[157].  

Mai decurge de aici şi faptul că exercitarea autorităţii politice, fie înlăuntrul comunităţii 
ca atare, fie în cadrul organismelor ce reprezintă statul, trebuie să se desfăşoare 
totdeauna în limitele ordinii morale, în vederea binelui comun – un bine comun 
conceput în mod dinamic – în conformitate cu o ordine juridică stabilită sau urmând a 
se stabili. Atunci cetăţenii sunt obligaţi în conştiinţă la supunere[158]. De aici se 
manifestă limpede răspunderea, demnitatea şi importanţa acelora care conduc.  

Unde însă cetăţenii sunt oprimaţi de o autoritate publică ce îşi depăşeşte 
competenţa, ei să nu refuze cele cerute în mod obiectiv de binele comun, dar să le 
fie totuşi îngăduit să-şi apere drepturile lor şi ale concetăţenilor împotriva abuzurilor 
acelei autorităţi, respectând însă limitele dictate de legea naturală şi de legea 
evangheliei.  

Cât despre modalităţile concrete prin care o comunitate politică îşi organizează 
structura şi buna exercitare a autorităţii publice, ele pot fi diverse, după natura 
fiecărui popor şi evoluţia istoriei. Ele însă trebuie întotdeauna să slujească formării 
unui om educat, paşnic şi binefăcător faţă de toţi, în folosul întregii familii umane. 
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Colaborarea tuturor la viaţa publică  

75. Este pe deplin concordantă cu natura umană găsirea unor structuri politice şi 
juridice care să ofere mereu mai bine tuturor cetăţenilor, fără nici o discriminare, 
posibilitatea efectivă de a participa liber şi activ atât la elaborarea fundamentelor 
juridice ale comunităţii politice, cât şi la conducerea treburilor publice, la 
determinarea domeniilor de acţiune şi a scopurilor diferitelor organisme şi la alegerea 
conducătorilor[159]. Aşadar, să-şi amintească toţi cetăţenii de dreptul şi datoria lor de 
a-şi folosi votul liber pentru promovarea binelui comun. Biserica socoteşte vrednică 
de laudă şi de consideraţie activitatea acelora care, pentru a-i sluji pe oameni, se 
dedică binelui şi îşi asumă povara unor astfel de funcţii.  

Pentru ca participarea responsabilă a cetăţenilor să dea roade bune în viaţa politică 
de fiecare zi, este necesar un statut juridic pozitiv care să organizeze repartizarea 
corespunzătoare a funcţiilor şi organelor autorităţii publice precum şi ocrotirea 
eficientă şi independentă a drepturilor. Să fie recunoscute, respectate şi promovate 
drepturile tuturor persoanelor, familiilor şi grupurilor şi exercitarea acestor 
drepturi[160], precum şi a îndatoririlor care le incumbă tuturor cetăţenilor. Între 
acestea din urmă, e bine să o amintim pe aceea de a presta faţă de stat serviciile 
materiale şi personale cerute de binele comun. Conducătorii să se ferească să 
împiedice existenţa grupurilor familiale, sociale sau culturale, a corpurilor sau 
instituţiilor intermediare şi să nu le oprească de la desfăşurarea de activităţi legitime 
şi eficiente, ci mai degrabă să le promoveze cu bunăvoinţă şi în bună rânduială. La 
rândul lor, cetăţenii, fie individual, fie în grup, să se ferească să confere prea multă 
putere autorităţii publice şi nici să nu pretindă de la ea în mod intempestiv avantaje şi 
ajutoare exagerate, riscând astfel să diminueze responsabilitatea persoanelor, a 
familiilor şi a grupurilor sociale.  

În epoca noastră, datorită problemelor mai complexe, autoritatea publică este mai 
des obligată să intervină în domeniul social, economic şi cultural pentru a crea 
condiţii mai favorabile care să permită cetăţenilor şi grupurilor să urmărească, liber şi 
mai eficient, realizarea binelui integral al omului. Desigur, în funcţie de regiuni şi de 
evoluţia popoarelor, relaţiile între socializare[161] şi autonomia sau dezvoltarea 
persoanei pot fi înţelese în diverse feluri. Însă dacă, în vederea binelui comun, este 
restrânsă pentru o vreme exercitarea drepturilor, când se schimbă împrejurările, 
libertatea să fie redată cât de curând. Este, în orice caz, inuman ca autoritatea 
politică să ajungă la forme totalitare sau dictatoriale, care lezează drepturile 
persoanelor sau ale grupurilor sociale.  

Cetăţenii să cultive cu generozitate şi fidelitate dragostea faţă de patrie, însă fără 
îngustime de spirit, ci în aşa fel încât să aibă întotdeauna în vedere binele întregii 
familii umane care reuneşte, prin diferite legături, rase, popoare şi naţiuni.  

Toţi creştinii să fie conştienţi de rolul specific şi propriu ce le revine în comunitatea 
politică, în cadrul căreia au datoria să dea exemplu dezvoltându-şi simţul de 
răspundere şi de devotament pentru binele comun, arătând astfel şi prin fapte cum 
pot fi armonizate autoritatea şi libertatea, iniţiativa personală şi solidaritatea cu întreg 
corpul social, avantajele unităţii şi rodnicia diversităţii. În ce priveşte organizarea 
treburilor pământeşti, trebuie să recunoască legitimitatea unor opinii diferite între ele 
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şi să-i respecte pe cetăţenii care îşi apără punctul de vedere în mod onest, chiar şi în 
grup. Partidele politice, la rândul lor, trebuie să promoveze ceea ce, după aprecierea 
lor, este cerut de binele comun; nu este îngăduit, însă, niciodată ca folosul propriu să 
fie pus înaintea binelui comun.  

Pentru ca toţi cetăţenii să-şi poată îndeplini rolul în viaţa comunităţii politice, trebuie 
să se dea mare atenţie educaţiei cetăţeneşti şi politice, atât de necesară astăzi, atât 
popoarelor în întregime, cât, mai ales, tinerilor. Aceia care sunt sau pot deveni 
capabili să exercite arta foarte dificilă, dar atât de nobilă[162], a politicii, să se 
pregătească şi să se străduiască să o exercite fără a se preocupa de vreun interes 
personal sau avantaj material. Să lupte cu integritate şi înţelepciune împotriva 
nedreptăţii şi a oprimării, a dominaţiei arbitrare şi a intoleranţei unui singur om sau 
partid politic; să se dedice binelui tuturor cu sinceritate şi echitate, mai mult, cu 
iubirea şi tăria cerute de viaţa politică.  

Comunitatea politică şi Biserica  

76. Mai ales acolo unde există o societate de tip pluralist, este de mare importanţă să 
existe o viziune corectă asupra raporturilor dintre comunitatea politică şi Biserică şi 
să se distingă clar între acţiunile pe care credincioşii, individual sau în grup, le fac în 
propriul lor nume, ca cetăţeni călăuziţi de conştiinţa creştină, şi acţiunile pe care le 
desfăşoară în numele Bisericii împreună cu păstorii lor.  

Nefiind, datorită misiunii şi competenţei sale, câtuşi de puţin confundabilă cu 
comunitatea politică şi nefiind legată de nici un sistem politic, Biserica este, în acelaşi 
timp, semnul şi pavăza caracterului transcendent al persoanei umane.  

Comunitatea politică şi Biserica sunt independente şi autonome una faţă de alta pe 
terenul propriu. Însă ambele, deşi din puncte de vedere diferite, sunt în slujba 
chemării personale şi sociale a aceloraşi oameni. Ele îşi vor exercita acest serviciu în 
folosul tuturor cu atât mai mare eficacitate cu cât amândouă vor cultiva mai mult o 
cooperare reciprocă sănătoasă, ţinând seama şi de împrejurările de timp şi de loc. 
Într-adevăr, omul nu este limitat numai la orizontul pământesc, ci, trăind în istoria 
umană, îşi păstrează integral chemarea veşnică. Iar Biserica, întemeiată în iubirea 
Răscumpărătorului, contribuie la extinderea razei de acţiune a dreptăţii şi a iubirii 
între hotarele fiecărei naţiuni şi între toate naţiunile. Predicând adevărul evangheliei 
şi luminând toate sferele activităţii umane prin învăţătura sa şi prin mărturia dată de 
creştini, Biserica respectă şi promovează şi libertatea politică şi responsabilitatea 
cetăţenilor.  

Apostolii, urmaşii lor şi colaboratorii acestora, fiind trimişi să vestească oamenilor pe 
Cristos Mântuitorul lumii, se întemeiază, în apostolatul lor, pe puterea lui Dumnezeu 
care, foarte adesea, manifestă puterea evangheliei în slăbiciunea martorilor. Toţi 
aceia care se dedică slujirii cuvântului lui Dumnezeu trebuie să folosească mijloacele 
şi căile proprii evangheliei, care, în multe privinţe, se deosebesc de cele ale cetăţii 
pământeşti.  

Desigur, lucrurile pământeşti şi acelea care, în condiţia umană, depăşesc această 
lume sunt strâns legate între ele, şi însăşi Biserica se foloseşte de cele vremelnice, 
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în măsura cerută de propria ei misiune. Însă ea nu îşi pune speranţa în privilegiile 
oferite de autoritatea civilă; mai mult, ea va renunţa la exercitarea anumitor drepturi 
legitim dobândite acolo unde s-ar constata că folosirea lor ar pune sub semnul 
întrebării sinceritatea mărturiei sale sau că noile condiţii de viaţă pretind alte 
reglementări. Dar ea trebuie să aibă întotdeauna şi pretutindeni dreptul de a 
propovădui credinţa cu adevărată libertate, de a-şi proclama doctrina socială, de a-şi 
îndeplini fără piedici misiunea între oameni, precum şi de a-şi exprima judecata 
morală, chiar asupra unor lucruri care ţin de ordinea politică, atunci când acest lucru 
este cerut de drepturile fundamentale ale persoanei sau de mântuirea sufletelor, 
folosind în acest scop toate mijloacele conforme cu evanghelia şi cu binele comun şi 
numai acele mijloace, în funcţie de timpuri şi de situaţii.  

Prin ataşamentul şi fidelitatea faţă de evanghelie şi prin îndeplinirea misiunii sale în 
lume, Biserica, trebuind să favorizeze şi să înalţe tot ceea ce este adevărat, bun şi 
frumos în comunitatea umană[163], întăreşte pacea dintre oameni, spre slava lui 
Dumnezeu[164].  

Capitolul V 

PROMOVAREA PĂCII ŞI CONSTRUIREA COMUNITĂŢII POPOARELOR 

Introducere  

77. În vremea noastră, în care suferinţele şi angoasele ce decurg din ravagiile sau 
ameninţările războiului apasă încă atât de greu, întreaga familie umană a ajuns într-
un moment cu totul decisiv în procesul maturizării sale. Deşi se adună încetul cu 
încetul şi pretutindeni devine tot mai conştientă de unitatea sa, ea nu-şi va putea 
duce până la capăt opera care îi revine, de a construi o lume cu adevărat mai umană 
pentru toţi oamenii şi pe tot pământul, dacă oamenii nu se vor întoarce cu toţii, cu 
suflet reînnoit, la pacea adevărată. De aceea, mesajul evangheliei, în armonie cu 
aspiraţiile şi idealurile cele mai înalte ale neamului omenesc, străluceşte azi cu o 
lumină nouă atunci când îi proclamă fericiţi pe făcătorii de pace, “căci fiii lui 
Dumnezeu se vor chema” (Mt 5,9).  

Conciliul, punând în lumină ideea autentică şi nobilă a păcii şi condamnând barbaria 
războiului, îşi propune să lanseze un apel înflăcărat creştinilor pentru ca ei, cu 
ajutorul lui Cristos, autorul păcii, să colaboreze cu toţi oamenii pentru a consolida 
pacea, în dreptate şi iubire, şi pentru a pregăti instrumente de pace.  

Natura păcii  

78. Pacea nu este pura absenţă a războiului, nici nu se reduce la stabilirea unui 
echilibru între forţe adverse, nici nu se naşte dintr-o dominare despotică, ci este 
numită, în mod corect şi propriu, “lucrare a dreptăţii” (Is 32,17). Ea este rodul ordinii 
înscrise în societatea umană de divinul ei întemeietor, şi trebuie înfăptuită de oameni 
care însetează după o dreptate tot mai desăvârşită. Într-adevăr, întrucât binele 
comun al neamului omenesc, deşi este reglementat în realitatea sa fundamentală de 
legea veşnică, totuşi în privinţa exigenţelor sale concrete este supus la neîncetate 
schimbări pe măsura trecerii timpului, pacea nu este niciodată dobândită definitiv, ci 
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trebuie construită continuu. Pe lângă aceasta, deoarece voinţa omului este labilă şi 
rănită de păcat, dobândirea păcii cere o stăpânire constantă asupra patimilor din 
partea fiecărui om, precum şi vigilenţa autorităţii legitime.  

Dar toate acestea nu sunt suficiente. O astfel de pace nu poate fi realizată pe 
pământ fără ocrotirea binelui persoanelor şi nici fără comunicarea liberă şi plină de 
încredere a bogăţiilor sufleteşti şi a facultăţilor creatoare, între oameni. Voinţa fermă 
de a respecta pe ceilalţi oameni, celelalte popoare şi demnitatea lor, precum şi 
practicare asiduă a fraternităţii umane, sunt absolut necesare pentru a construi 
pacea. Astfel, pacea este şi rodul iubirii care depăşeşte ceea ce poate oferi 
dreptatea.  

Pacea de pe pământ, care se naşte din iubirea faţă de aproapele, este imaginea şi 
efectul păcii lui Cristos, ce izvorăşte de la Dumnezeu Tatăl. Căci Fiul întrupat, 
Principele păcii, i-a împăcat pe toţi oamenii cu Dumnezeu prin crucea sa şi, 
restabilind unitatea tuturor într-un singur popor şi într-un singur trup, a ucis ura în 
trupul său[165] şi, după triumful învierii sale, a revărsat în inimile oamenilor Duhul 
iubirii.  

De aceea, toţi creştinii sunt stăruitor chemaţi ca, “făptuind adevărul în iubire” (Ef 
4,15), să se unească cu oamenii cu adevărat iubitori de pace pentru a implora şi a 
instaura pacea.  

Însufleţiţi de acelaşi spirit, nu putem să nu-i lăudăm pe aceia care, renunţând la 
acţiunea violentă în revendicarea drepturilor lor, recurg la mijloace de apărare care 
sunt, de altfel, la îndemâna şi a celor mai slabi, cu condiţia ca aceasta să se poată 
îndeplini fără lezarea drepturilor şi obligaţiilor celorlalţi sau ale comunităţii.  

Întrucât sunt păcătoşi, oamenii sunt şi vor fi mereu ameninţaţi de primejdia războiului, 
până la venirea lui Cristos. Însă, întru cât, uniţi în iubire, oamenii înving păcatul, ei 
înving şi violenţa, până ce se va împlini cuvântul: “Îşi vor preface săbiile în pluguri şi 
lăncile în seceri. Nici un neam nu va mai ridica sabia împotriva altuia, nici nu vor mai 
învăţa războiul” (Is 2,4).  

I. NECESITATEA DE A EVITA RĂZBOIUL  

Frânarea atrocităţii războaielor  

79. Deşi războaie recente au adus lumii noastre pagube uriaşe, atât materiale cât şi 
morale, în unele părţi ale globului războaiele continuă încă să facă, zi de zi, ravagii. 
Mai mult, făcându-se uz în război de arme ştiinţifice de tot felul, cruzimea lui 
ameninţă să-i ducă pe combatanţi la o barbarie ce o depăşeşte cu mult pe aceea din 
trecut. Pe lângă aceasta, complexitatea situaţiei actuale şi complicarea relaţiilor 
internaţionale favorizează prelungirea unor războaie latente, cu noi metode, 
insidioase şi subversive. În multe cazuri, folosirea procedeelor teroriste este 
considerată ca un nou mod de a purta război.  

Având în faţa ochilor această stare de degradare a omenirii, Conciliul voieşte, înainte 
de toate, să reamintească valoarea permanentă a dreptului natural al popoarelor şi a 
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principiilor lui universale. Însăşi conştiinţa neamului omenesc proclamă cu tot mai 
multă tărie aceste principii. Aşadar, acţiunile care li se opun în mod deliberat precum 
şi ordinele prin care se comandă astfel de acţiuni constituie crime şi nici ascultarea 
oarbă nu îi poate scuza pe aceia care li se supun. Între aceste acţiuni ,trebuie 
amintită, înainte de toate, exterminarea, din orice motiv şi cu orice mijloace, a unui 
întreg popor, a unei întregi naţiuni sau minorităţi etnice: acestea constituie crime 
oribile ce trebuie condamnate cu asprime. Trebuie, în schimb, lăudat în cel mai înalt 
grad curajul acelora care nu se tem să se opună pe faţă celor care poruncesc astfel 
de lucruri.  

Există, în privinţa războiului, diferite convenţii internaţionale pe care le-au semnat un 
mare număr de ţări pentru a face mai puţin inumane acţiunile militare şi urmările lor: 
astfel sunt convenţiile privitoare la soarta militarilor răniţi şi a prizonierilor şi diferite 
angajamente de acest fel. Aceste convenţii trebuie respectate; mai mult, cu toţii, şi 
mai ales autorităţile publice şi experţii în materie să facă tot ce le stă în putinţă pentru 
ca ele să fie perfecţionate, şi astfel să stăvilească, în mod cât mai eficient, atrocitatea 
războaielor. Pe lângă aceasta, pare echitabil ca legile să aibă prevederi umane în 
privinţa acelora care, din motive de conştiinţă, refuză să folosească armele, cu 
condiţia ca ei să accepte altă formă de a sluji comunitatea umană.  

Desigur, războiul nu a dispărut din lume. Şi atâta timp cât va exista primejdia de 
război şi va lipsi o autoritate internaţională competentă şi înzestrată cu forţe 
corespunzătoare, nu se poate nega guvernelor dreptul la legitimă apărare, cu 
condiţia să fi fost epuizate toate mijloacele de reglementare paşnică. Şefii de state şi 
alţii care iau parte la răspunderea treburilor de stat au, aşadar, îndatorirea de a ocroti 
popoarele ce le-au fost încredinţate, privind cu seriozitate probleme atât de grave. 
Însă una este să porţi război pentru dreapta apărare a popoarelor, şi alta – să vrei să 
subjugi alte neamuri. Nici puterea armelor nu legitimează orice folosire a ei, militară 
sau politică, şi nici faptul că a izbucnit, din nefericire, un război, nu înseamnă că totul 
este îngăduit între părţile adverse.  

La rândul lor, aceia care se dedică slujirii patriei în viaţa militară, să se considere 
slujitori ai securităţii şi libertăţii popoarelor, şi, dacă îşi împlinesc corect această 
îndatorire, contribuie cu adevărat la menţinerea păcii.  

Războiul total  

80. Grozăvia şi perversitatea războiului cresc nemăsurat datorită progresului armelor 
ştiinţifice. Într-adevăr, acţiunile războinice purtate cu astfel de arme pot provoca 
distrugeri uriaşe şi lipsite de discernământ care, de aceea, depăşesc cu mult limitele 
legitimei apărări. Mai mult, dacă s-ar utiliza complet mijloacele deja înmagazinate în 
arsenalurile marilor puteri, s-ar ajunge la o exterminare reciprocă aproape totală a 
părţilor în conflict, fără a mai vorbi de marile ravagii provocate în lume de efectele 
funeste ale folosirii unor astfel de arme.  

Toate acestea ne obligă să reexaminăm războiul într-un spirit cu totul nou[166]. 
Oamenii vremurilor noastre să ştie că vor avea de dat o aspră socoteală pentru 
acţiunile lor de război. Într-adevăr, de hotărârile lor de astăzi va depinde în mare 
măsură cursul vremurilor viitoare.  
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Luând în consideraţie toate acestea, sfântul Conciliu, însuşindu-şi condamnările 
războiului total pronunţate deja de recenţii suverani pontifi[167], declară:  

Orice acţiune războinică îndreptată fără discernământ spre distrugerea unor oraşe 
întregi sau a unor regiuni vaste împreună cu locuitorii lor este o crimă împotriva lui 
Dumnezeu şi împotriva omului însuşi, crimă ce trebuie condamnată cu tărie şi fără 
ezitare.  

Riscul deosebit al războiului de astăzi constă în faptul că le oferă, într-un fel, ocazie 
acelora care posedă cele mai moderne arme ştiinţifice să săvârşească astfel de 
nelegiuiri şi, printr-o înlănţuire inexorabilă, poate împinge voinţele oamenilor la cele 
mai atroce decizii. Pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple vreodată în viitor, 
episcopii din lumea întreagă, adunaţi laolaltă, îi conjură pe toţi oamenii, şi în mod 
deosebit pe şefii de state şi pe comandanţii supremi, să cântărească necontenit 
răspunderea uriaşă pe care o poartă în faţa lui Dumnezeu şi în faţa întregii omeniri.  

Cursa înarmărilor  

81. Este adevărat că armele ştiinţifice nu sunt acumulate cu unica intenţie de a fi 
folosite în timp de război. Într-adevăr, deoarece se socoteşte că puterea defensivă a 
fiecărei părţi depinde de capacitatea de a răspunde fulgerător adversarului, această 
acumulare de arme, care se accentuează an de an, foloseşte, în mod paradoxal, la 
descurajarea eventualilor adversari. Mulţi socotesc că acesta este cel mai eficace 
dintre mijloacele prin care poate fi asigurată acum o anumită pace între popoare.  

Oricum ar sta lucrurile în privinţa acestui mod de disuasiune, oamenii trebuie să fie 
convinşi că cursa înarmărilor, la care recurg numeroase naţiuni, nu este o cale sigură 
pentru o menţinere temeinică a păcii, iar aşa-numitul echilibru care decurge din ea nu 
înseamnă o pace trainică şi adevărată. Cauzele de război, în loc să fie eliminate, 
ameninţă mai degrabă să se agraveze pe zi ce trece. În vreme ce se cheltuiesc 
bogăţii fabuloase pentru dotarea cu arme mereu noi, nu se poate oferi un remediu pe 
măsură atâtor nevoi presante ale lumii de azi. În loc să se rezolve cu adevărat şi în 
profunzime conflictele dintre popoare, ele se extind şi în alte părţi ale lumii. Vor trebui 
alese noi căi, pornind de la reînnoirea spiritelor, pentru a pune capăt acestui scandal 
şi pentru ca, lumea fiind eliberată astfel de anxietatea care o apasă, să poată fi 
instaurată adevărata pace.  

De aceea, trebuie declarat încă o dată: cursa înarmărilor este o plagă extrem de 
gravă a omenirii şi afectează în mod intolerabil pe cei săraci. E foarte de temut că, 
dacă ea persistă, va da naştere într-o bună zi la toate dezastrele aducătoare de 
moarte ale căror mijloace le pregăteşte deja.  

Avertizaţi asupra calamităţilor pe care neamul omenesc le-a făcut posibile, să folosim 
răgazul de care ne bucurăm şi care ne-a fost dăruit de sus pentru ca, mai conştienţi 
de răspunderea proprie, să găsim căile care să ne permită să ne rezolvăm 
neînţelegerile într-un mod mai demn de om. Providenţa divină ne cere cu insistenţă 
să ne liberăm noi înşine de vechea servitute a războiului. Dacă refuzăm să facem 
acest efort, nu ştim încotro ne va duce calea funestă pe care am pornit.  
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Condamnarea absolută a războiului şi acţiunea internaţională pentru evitarea 
lui  

82. Este limpede, aşadar, că trebuie să căutăm să pregătim cu toate forţele acea 
vreme în care, prin acordul general al naţiunilor, se va putea interzice total orice fel 
de război. Acest lucru pretinde, evident, instituirea unei autorităţi publice universale, 
recunoscute de toţi, care să fie înzestrată cu o putere eficientă, pentru a asigura 
tuturor securitatea, respectarea dreptăţii şi garantarea drepturilor. Însă, înainte ca 
această autoritate, foarte de dorit, să poată fi instituită, e necesar ca forurile 
internaţionale supreme de astăzi să se dedice energic studierii mijloacelor celor mai 
apte de a asigura securitatea comună. De vreme ce pacea trebuie să se nască din 
încrederea reciprocă dintre popoare în loc să fie impusă naţiunilor prin teroarea 
armelor, toţi trebuie să colaboreze pentru a pune în sfârşit capăt cursei înarmărilor. 
Reducerea armamentelor să înceapă să devină realitate, nu unilateral, desigur, ci în 
ritm egal de ambele părţi, în virtutea unor acorduri, însoţite de garanţii adevărate şi 
eficiente[168].  

Între timp, nu trebuie subestimate eforturile care s-au făcut şi se fac pentru 
îndepărtarea primejdiei războiului. Trebuie mai degrabă încurajată bunăvoinţa atâtor 
oameni care, deşi împovăraţi cu grijile uriaşe ale funcţiilor lor supreme, îndemnaţi de 
conştiinţa acută a gravelor lor responsabilităţi, se străduiesc să elimine războiul, pe 
care îl detestă, chiar dacă nu pot face abstracţie de complexitatea situaţiei de fapt. 
Trebuie înălţate rugăciuni stăruitoare lui Dumnezeu ca să le dea puterea de a 
întreprinde cu perseverenţă şi de a duce la capăt cu curaj această lucrare de înaltă 
iubire faţă de oameni care este construirea energică a păcii. În zilele noastre, ea le 
cere desigur să-şi lărgească mintea şi inima dincolo de hotarele propriei ţări, să 
renunţe la egoismul naţional şi la ambiţia de a domina peste alte popoare şi să 
nutrească un respect profund faţă de întreaga omenire, care se îndreaptă deja, atât 
de trudnic, spre o mai mare unitate.  

În ceea ce priveşte problemele păcii şi ale dezarmării, cercetările aprofundate, 
curajoase şi neobosite, precum şi congresele internaţionale pe această temă trebuie 
considerate ca nişte primi paşi spre soluţionarea unor chestiuni atât de grave şi 
trebuie continuate în viitor, cu mai multă energie, pentru a obţine efecte practice. 
Oamenii să fie însă foarte atenţi să nu se lase numai pe seama eforturilor câtorva, 
fără a se preocupa şi de propria lor stare de spirit. Căci şefii de state, care răspund 
de binele comun al propriei naţiuni şi, în acelaşi timp, sunt promotorii binelui 
universal, sunt în foarte mare măsură dependenţi de opiniile şi sentimentele mulţimii. 
Într-adevăr, nu foloseşte la nimic ca ei să caute să facă pace atâta vreme cât 
sentimente de ostilitate, de dispreţ şi de neîncredere, ura rasială şi prejudecăţile 
ideologice îi despart pe oameni şi îi dezbină. De aici, urgenţa şi necesitatea extremă 
a unei reînnoiri în formarea mentalităţilor şi a unei noi orientări în opinia publică. 
Aceia care se dedică activităţii educative, mai ales a tinerilor, sau contribuie la 
formarea opiniei publice, să considere că au foarte grava îndatorire de a educa la toţi 
sentimente noi, generatoare de pace. În mod sigur noi toţi suntem datori să ne 
schimbăm inimile privind la lumea întreagă şi la ceea ce am putea întreprinde cu toţii 
împreună pentru a duce neamul omenesc spre un destin mai bun.  
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Să nu ne amăgim cu speranţe deşarte. Dacă în viitor nu se vor încheia tratate ferme 
şi cinstite de pace universală, renunţându-se la orice ură şi duşmănie, omenirea, 
care se află deja în mare primejdie, oricât ar fi de înzestrată cu minunate cuceriri ale 
ştiinţei, riscă să ajungă în ceasul funest în care nu va putea cunoaşte altă pace decât 
pacea îngrozitoare a morţii. Totuşi, Biserica lui Cristos, şi în clipa în care, împărtăşind 
angoasa acestor vremuri, rosteşte aceste cuvinte, îşi păstrează speranţa neclintită. 
Ea voieşte să prezinte vremurilor noastre, iarăşi şi iarăşi, cu timp şi fără timp, mesajul 
apostolic: “Iată acum vremea potrivită” pentru transformarea inimilor; “Iată acum ziua 
mântuirii”[169].  

II. CONSTRUIREA COMUNITĂŢII INTERNAŢIONALE  

Cauzele conflictelor şi remediile lor  

83. Pentru a construi pacea, prima condiţie este eliminarea cauzelor de conflict între 
oameni, cauze care alimentează războaiele, dintre care principalele sunt 
nedreptăţile. Multe dintre acestea provin din excesive inegalităţi economice, precum 
şi din întârzierea cu care li se aduc remediile necesare. Altele se nasc din spiritul de 
dominare şi din dispreţul faţă de persoane, dacă cercetăm cauzele mai profunde, din 
invidie, neîncredere, orgoliu şi alte pasiuni egoiste. Deoarece omul nu poate răbda 
atâtea dezordini, consecinţa lor este că şi atunci când nu cunoaşte atrocităţile 
războiului, lumea este continuu prada conflictelor dintre oameni şi a violenţei. Pe 
lângă aceasta, întrucât aceleaşi rele se regăsesc în relaţiile dintre popoare, este 
absolut necesar ca, pentru învingerea sau prevenirea lor şi pentru a reprima 
dezlănţuirea violenţei, instituţiile internaţionale să-şi întărească şi să-şi perfecţioneze 
cooperarea şi coordonarea şi să fie stimulată neobosit crearea de organisme care să 
promoveze pacea.  

Comunitatea naţiunilor şi instituţiile internaţionale  

84. În contextul înmulţirii şi strângerii legăturilor de interdependenţă între toţi cetăţenii 
şi toate popoarele globului, pentru ca binele comun universal să fie căutat cum se 
cuvine şi să fie realizat în mod eficient, e necesar ca încă de acum comunitatea 
naţiunilor să se organizeze potrivit unei ordini care să corespundă sarcinilor actuale, 
mai ales în problema numeroaselor regiuni care suferă încă de o sărăcie 
insuportabilă.  

Pentru a ajunge la aceste scopuri, instituţiile comunităţii internaţionale trebuie, fiecare 
în sfera ei, să se ocupe de diversele nevoi ale oamenilor, atât în domeniul vieţii 
sociale, de care ţin alimentaţia, sănătatea, munca, educaţia, cât şi privind unele 
împrejurări speciale care pot apărea pe alocuri, cum ar fi necesitatea de a sprijini 
creşterea generală a ţărilor în curs de dezvoltare, rezolvarea situaţiei dramatice a 
refugiaţilor risipiţi în lumea întreagă sau ajutorarea emigranţilor şi a familiilor lor.  

Instituţiile internaţionale deja existente fie la nivel mondial fie regional au adus mari 
servicii neamului omenesc. Ele reprezintă primele încercări de a pune bazele 
internaţionale ale întregii comunităţi umane pentru a rezolva problemele cele mai 
grave ale vremurilor noastre, pentru a promova progresul în lumea întreagă şi pentru 
a preveni războiul sub orice formă. În toate aceste domenii, Biserica se bucură 
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văzând spiritul de adevărată fraternitate ce înfloreşte între creştini şi necreştini, 
intensificându-le necontenit eforturile pentru a alina mizeria imensă existentă în lume.  

Cooperarea internaţională în domeniul economic  

85. Solidaritatea actuală a neamului omenesc impune de asemenea stabilirea unei 
mai mari cooperări internaţionale în domeniul economic. Într-adevăr, deşi aproape 
toate popoarele şi-au câştigat independenţa politică, sunt departe de a se fi eliberat 
de excesivele inegalităţi şi de orice formă de dependenţă abuzivă, şi de a fi scăpat 
total de primejdia unor grave dificultăţi interne.  

Dezvoltarea unei ţări depinde de resursele sale umane şi financiare. Cetăţenii 
fiecărei naţiuni trebuie pregătiţi, prin educaţie şi formaţie profesională, pentru a face 
faţă diferitelor sarcini ale vieţii economice şi sociale. Pentru aceasta e nevoie de 
ajutorul unor experţi străini care, în sprijinul pe care îl acordă, să nu acţioneze în 
spirit de dominaţie, ci de asistenţă şi colaborare. Ajutorarea materială dată ţărilor în 
curs de dezvoltare nu poate fi realizată fără transformări profunde în uzanţele actuale 
ale comerţului mondial. Pe lângă aceasta, ţările dezvoltate trebuie să le ofere şi alte 
ajutoare, sub formă de dar, de împrumut sau de investiţii financiare; acestea trebuie 
oferite cu generozitate şi dezinteresat dintr-o parte, şi primite cu toată onestitatea din 
cealaltă parte.  

Pentru instaurarea unei adevărate ordini economice mondiale, trebuie suprimată 
lăcomia după beneficii excesive, ambiţiile naţionale, setea de dominaţie politică, 
calculele de ordin militarist precum şi maşinaţiile ce au ca scop propagarea şi 
impunerea unor ideologii. Se propun mai multe sisteme economice şi sociale; este 
de dorit ca experţii să găsească baze comune pentru relaţiile economice mondiale 
sănătoase; acest lucru se va realiza mai uşor dacă fiecare va renunţa la propriile 
prejudecăţi şi va fi gata să poarte un dialog sincer.  

Câteva norme utile  

86. Pentru această colaborare par utile următoarele norme:  

a) Naţiunile în curs de dezvoltare trebuie să aibă grijă să-şi fixeze în mod expres şi 
ferm ca scop al progresului deplina perfecţionare umană a cetăţenilor. Să nu uite că 
progresul izvorăşte şi creşte în primul rând din munca şi priceperea popoarelor 
respective, căci trebuie să se bazeze nu numai pe ajutoarele externe, ci mai ales pe 
deplina valorificare a propriilor resurse, precum şi pe dezvoltarea culturii şi tradiţiilor 
proprii. În aceste domenii, aceia care deţin cea mai mare influenţă asupra celorlalţi 
trebuie să dea exemplu.  

b) Este o îndatorire foarte gravă a ţărilor dezvoltate să ajute popoarele în curs de 
dezvoltare în îndeplinirea acestor îndatoriri. De aceea, să înfăptuiască adaptările 
spirituale şi materiale necesare pentru stabilirea acestei colaborări universale.  

Astfel, în negocierile cu ţările mai slabe şi mai sărace, trebuie să se ţină seama cu 
grijă de binele acestora, căci veniturile realizate din vânzarea produselor proprii le 
sunt necesare pentru subzistenţă.  
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c) Este sarcina comunităţii internaţionale să coordoneze şi să stimuleze dezvoltarea, 
având grijă totuşi să împartă cu maximă eficienţă şi echitate resursele prevăzute. Tot 
ea are rolul de a reglementa raporturile economice mondiale conform normelor 
dreptăţii, respectând, în acelaşi timp, principiul subsidiarităţii.  

Să se întemeieze instituţii capabile să promoveze şi să reglementeze comerţul 
internaţional, mai ales cu ţările mai puţin dezvoltate, şi să compenseze 
inconvenientele ce decurg din excesiva inegalitate de putere între naţiuni. O astfel de 
reglementare însoţită de ajutoare tehnice, culturale şi financiare trebuie să pună la 
dispoziţia naţiunilor în curs de dezvoltare mijloacele necesare pentru a realiza o 
creştere economică satisfăcătoare.  

d) În multe cazuri este presantă necesitatea unei revizuiri a structurilor economice şi 
sociale; trebuie însă evitate soluţiile tehnice premature, mai ales acelea care, 
oferindu-i omului avantaje materiale, sunt potrivnice naturii şi dezvoltării sale 
spirituale. Căci “nu numai cu pâine trăieşte omul, ci cu tot cuvântul ce iese din gura 
lui Dumnezeu” (Mt 4,4). Orice element al familiei umane poartă în sine şi în tradiţiile 
sale cele mai bune o parte din tezaurul spiritual încredinţat de Dumnezeu omenirii, 
chiar dacă nu îi cunosc obârşia.  

Cooperarea internaţională şi creşterea demografică  

87. Cooperarea internaţională devine cu totul indispensabilă când este vorba de 
popoare care, astăzi, adesea, pe lângă alte dificultăţi, suferă în mod deosebit de 
acelea izvorâte din creşterea rapidă a populaţiei. Este urgent ca, printr-o colaborare 
deplină şi intensă a tuturor, mai ales a naţiunilor mai bogate, să se cerceteze cum s-
ar putea procura cele necesare pentru hrana şi instruirea corespunzătoare a 
oamenilor şi cum să beneficieze de acestea întreaga comunitate umană. Numeroase 
popoare şi-ar putea îmbunătăţi mult condiţiile de viaţă dacă, instruite cum se cuvine, 
ar trece de la metodele arhaice de agricultură la noile tehnici, aplicându-le cu 
prudenţa necesară la condiţiile lor, instaurând, în acelaşi timp, o ordine socială mai 
bună şi procedând la o distribuire mai echitabilă a pământurilor.  

Guvernele au, fără îndoială, drepturi şi îndatoriri în ce priveşte problemele populaţiei 
în fiecare naţiune, în limitele propriei competenţe: de exemplu, pentru tot ce priveşte 
legislaţia socială şi familială, exodul populaţiilor rurale spre oraş, informarea cu privire 
la situaţia şi la nevoile ţării. Deoarece astăzi spiritele sunt agitate atât de puternic de 
această problemă, e de dorit ca şi catolicii competenţi în materie, mai ales în 
universităţi, să-şi continue cu stăruinţă cercetările întreprinse şi să le dea o mai mare 
amploare.  

Întrucât mulţi afirmă că sporul demografic mondial, sau cel puţin al anumitor naţiuni, 
trebuie frânat în mod radical, prin toate mijloacele şi prin orice fel de intervenţie a 
autorităţilor publice, Conciliul îi îndeamnă pe toţi oamenii să evite soluţiile 
preconizate în public sau în particular, şi uneori impuse, care sunt în contradicţie cu 
legea morală. Căci, în virtutea dreptului inalienabil al omului la căsătorie şi la 
procreare, decizia cu privire la numărul copiilor de adus pe lume depinde de dreapta 
judecată a părinţilor şi nu poate fi în nici un fel lăsată la discreţia autorităţii publice. 
Însă, deoarece judecata părinţilor presupune o conştiinţă bine formată, este foarte 
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important ca toţi să aibă posibilitatea de a-şi forma o responsabilitate dreaptă şi cu 
adevărat umană care să respecte legea divină, fără să neglijeze şi împrejurările de 
timp şi de loc. Aceasta presupune peste tot o îmbunătăţire a condiţiilor pedagogice şi 
sociale şi, în primul rând, posibilitatea unei formaţii religioase, sau, cel puţin, a unei 
educaţii morale complete. Pe lângă aceasta, trebuie ca populaţiile să fie în mod 
judicios informate asupra progreselor ştiinţifice realizate în căutarea metodelor care 
să-i ajute pe soţi în problema reglementării naşterilor, atunci când valoarea 
respectivelor metode este constatată, iar concordanţa lor cu morala, un lucru sigur.  

Rolul creştinilor în întrajutorarea internaţională  

88. Creştinii să colaboreze de bunăvoie şi din toată inima la construirea unei ordini 
internaţionale, care trebuie să se realizeze într-o sinceră respectare a libertăţilor 
legitime şi în prieteneasca frăţietate a tuturor. Să o facă cu atât mai bucuros cu cât 
cea mai mare parte a globului suferă încă de o asemenea mizerie încât Cristos 
însuşi, în persoana celor săraci, cere cu glas tare caritatea ucenicilor săi. Să se 
curme, aşadar, scandalul ca unele ţări, în care prea adesea majoritatea locuitorilor se 
împodobesc cu numele de creştini, să se bucure de un mare belşug de bunuri, în 
timp ce altele să fie lipsite de cele necesare traiului şi chinuite de foame, de boli şi de 
tot felul de lipsuri. Spiritul de sărăcie şi de caritate este, într-adevăr, gloria şi mărturia 
Bisericii lui Cristos.  

Trebuie, aşadar, lăudaţi şi încurajaţi creştinii, mai ales tinerii, care se oferă spontan 
să ajute pe alţi oameni şi alte popoare. Mai mult, întregul popor al lui Dumnezeu are 
îndatorirea ca, însufleţit de cuvântul şi exemplul episcopilor, să aline, în măsura 
posibilităţilor, mizeria acestor vremuri, şi aceasta conform obiceiului străvechi al 
Bisericii, dând nu numai din surplus, ci şi din cele ce îi sunt necesare.  

Fără a fi organizată în mod rigid şi uniform, modalitatea de a strânge şi distribui 
ajutoare trebuie să se desfăşoare totuşi după un plan la nivelul diecezelor, al 
naţiunilor şi la nivel internaţional, conjugând acţiunea catolicilor cu aceea a celorlalţi 
fraţi creştini, oriunde pare oportun. Într-adevăr, spiritul de caritate, departe de a se 
opune unei exercitări prevăzătoare şi organizate a acţiunii sociale şi caritative, mai 
degrabă o pretinde. Aşadar, cei care vor să se dedice slujirii naţiunilor în curs de 
dezvoltare trebuie să fie formaţi corespunzător în institute specializate.  

Prezenţa activă a Bisericii în comunitatea internaţională  

89. Când Biserica, în virtutea misiunii sale divine, propovăduieşte tuturor oamenilor 
evanghelia şi le împarte comorile harului, ea contribuie pretutindeni la întărirea păcii 
şi la punerea unei baze solide pentru o comunitate frăţească între oameni şi între 
popoare: cunoaşterea legii divine şi naturale. De aceea, Biserica trebuie neapărat să 
fie prezentă în comunitatea naţiunilor pentru a favoriza şi stimula cooperarea între 
oameni, şi aceasta atât prin organele sale oficiale cât şi prin colaborarea deplină şi 
sinceră a tuturor creştinilor, inspirată de unica dorinţă de a fi de folos tuturor.  

Acest rezultat va fi obţinut cu mai multă siguranţă dacă înşişi credincioşii, conştienţi 
de răspunderea lor de oameni şi creştini, lucrează pentru a trezi voinţa promptă de 
cooperare cu comunitatea internaţională, începând cu propriul lor mediu de viaţă. În 
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această privinţă, să se dea o atenţie deosebită formării tinerilor, atât în educaţia 
religioasă cât şi în educaţia civică.  

Rolul creştinilor în instituţiile internaţionale  

90. O excelentă formă de activitate internaţională o constituie, pentru creştini, 
concursul pe care şi-l dau, individual sau în grup, instituţiilor deja existente sau 
urmând a fi create, care vizează extinderea colaborării internaţionale. Un aport 
multiplu la edificarea comunităţii mondiale în pace şi frăţietate îl mai pot oferi şi 
diversele asociaţii catolice internaţionale, care trebuie întărite, prin dotarea lor cu 
personal mai numeros şi bine format, prin sporirea mijloacelor materiale de care au 
nevoie şi prin coordonarea armonioasă a forţelor lor. Într-adevăr, în zilele noastre 
eficacitatea acţiunilor şi necesităţile dialogului pretind iniţiative colective. Pe lângă 
aceasta, astfel de asociaţii contribuie mult la cultivarea simţului de universalitate, atât 
de potrivit catolicilor, şi la formarea unei conştiinţe de solidaritate şi responsabilitate 
cu adevărat universale.  

În sfârşit, e de dorit ca, pentru a-şi îndeplini bine rolul în comunitatea internaţională, 
catolicii să caute o colaborare activă şi pozitivă, atât cu fraţii despărţiţi care şi ei 
profesează iubirea evanghelică, precum şi cu toţi oamenii care însetează după 
adevărata pace.  

Conciliul, ţinând seama de imensitatea suferinţelor ce apasă până astăzi majoritatea 
neamului omenesc, şi pentru a promova pretutindeni dreptatea şi iubirea lui Cristos 
faţă de cei săraci, socoteşte foarte oportună crearea unui organism al Bisericii 
universale cu misiunea de a stimula comunitatea catolicilor la promovarea 
progresului regiunilor sărace precum şi a dreptăţii sociale între naţiuni.  

Încheiere 

Rolul fiecărui credincios şi al Bisericilor particulare  

91. Ceea ce sfântul Conciliu propune izvorăşte din tezaurul învăţăturii Bisericii şi are 
drept scop să-i ajute pe toţi oamenii vremurilor noastre, pe aceia care cred în 
Dumnezeu ca şi pe aceia care nu îl recunosc în mod explicit, ca, înţelegându-şi mai 
clar şi mai integral chemarea, să construiască o lume mai conformă cu eminenta 
demnitate a omului, să tindă spre o fraternitate universală cu rădăcini mai adânci şi, 
îndemnaţi de iubire, să răspundă printr-un efort generos şi comun la apelurile cele 
mai presante ale epocii noastre.  

Desigur, în faţa imensei varietăţi a situaţiilor şi a formelor de civilizaţie din lume, 
această prezentare îmbracă în mod voit, în numeroase locuri, un caracter general. 
Mai mult, pentru că e vorba adesea de probleme supuse unei necontenite evoluţii, 
învăţătura prezentată aici şi care este învăţătura acceptată în Biserică va trebui să fie 
aprofundată şi lărgită. Sperăm însă că multe din cele enunţate pe baza cuvântului lui 
Dumnezeu şi a spiritului evangheliei le vor putea fi tuturor de real folos, mai ales 
după ce credincioşii, sub conducerea păstorilor lor, vor realiza adaptarea cerută de 
diversitatea popoarelor şi mentalităţilor.  
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Dialog între toţi oamenii  

92. În virtutea misiunii sale de a lumina întreg pământul cu mesajul evangheliei şi de 
a aduna într-un singur Duh pe toţi oamenii de orice neam, rasă sau cultură, Biserica 
este semnul acelei fraternităţi care îngăduie şi întăreşte un dialog sincer.  

Acest lucru cere ca în primul rând înlăuntrul Bisericii să promovăm stima, respectul şi 
înţelegerea reciprocă, recunoscând orice diversitate legitimă, pentru a stabili un 
dialog tot mai rodnic între toţi aceia care constituie unicul popor al lui Dumnezeu, fie 
păstori, fie ceilalţi creştini. Într-adevăr, cele care îi unesc pe credincioşi sunt mai 
puternice decât cele care îi despart: în cele necesare – unitate, în cele îndoielnice – 
libertate, în toate – caritate[170].  

Gândul nostru îi îmbrăţişează şi pe fraţii care nu trăiesc încă în deplină comuniune cu 
noi, precum şi comunităţile lor; suntem totuşi uniţi cu ei prin mărturisirea Tatălui şi 
Fiului şi Duhului Sfânt şi prin legătura iubirii, fiind conştienţi că astăzi unitatea 
creştinilor este aşteptată şi dorită chiar şi de mulţi oameni care nu cred în Cristos. 
Într-adevăr, cu cât ea va înainta în adevăr şi iubire sub acţiunea puternică a Duhului 
Sfânt, cu atât mai mult va fi pentru lumea întreagă o prevestire de unitate şi de pace. 
De aceea, cu forţe unite şi în forme tot mai bine adaptate pentru a împlini astăzi 
eficient acest scop, să ne străduim ca, într-o fidelitate crescândă faţă de evanghelie, 
să colaborăm frăţeşte în slujba familiei umane, care este chemată să devină, în 
Cristos Isus, familia fiilor lui Dumnezeu.  

Ne îndreptăm, aşadar, gândul şi spre toţi aceia care îl recunosc pe Dumnezeu şi ale 
căror tradiţii păstrează elemente religioase şi umane de preţ, dorind ca un dialog 
deschis să ne călăuzească pe toţi la primirea cu fidelitate a îndemnurilor Duhului şi la 
împlinirea lor cu râvnă.  

În ce ne priveşte, dorinţa de a stabili un astfel de dialog, inspirat numai de dragostea 
de adevăr şi purtat cu înţelepciunea cuvenită, nu exclude pe nimeni: nici pe aceia 
care cultivă înaltele valori umane fără a-l recunoaşte încă pe Autorul lor, nici pe aceia 
care se opun Bisericii şi o prigonesc în diferite feluri. Întrucât Dumnezeu Tatăl este 
începutul şi sfârşitul a toate, suntem chemaţi cu toţii să fim fraţi şi, de aceea, chemaţi 
la acelaşi destin uman şi divin, putem şi trebuie să cooperăm, fără violenţă şi fără 
gând ascuns, la construirea lumii în adevărata pace.  

Construirea lumii şi ducerea ei la împlinire  

93. Creştinii, amintindu-şi de cuvântul Domnului: “După aceasta vor cunoaşte toţi că 
sunteţi ucenicii mei, de veţi avea iubire unii faţă de alţii” (In 13,35), nu pot avea o 
dorinţă mai fierbinte decât aceea de a-i sluji cu tot mai multă generozitate şi eficienţă 
pe oamenii acestor timpuri. De aceea, aderând cu fidelitate la evanghelie şi 
beneficiind de puterea ei, uniţi cu toţi aceia care iubesc şi caută dreptatea, ei au de 
îndeplinit pe acest pământ o lucrare imensă de care vor trebui să dea socoteală 
aceluia care îi va judeca pe toţi în ziua de apoi. Nu toţi aceia care zic “Doamne, 
Doamne” vor intra în împărăţia cerurilor, ci aceia care fac voia Tatălui[171] şi se 
angajează cu curaj în această lucrare. Căci Tatăl voieşte să-l recunoaştem în orice 
om pe Cristos, Fratele nostru, şi să-l iubim efectiv, prin cuvânt şi faptă, dând astfel 
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mărturie pentru Adevăr, şi să împărtăşim celorlalţi misterul de iubire a Tatălui Ceresc. 
În felul acesta, oamenii de pe toată faţa pământului vor fi treziţi la o speranţă vie, dar 
al Duhului, pentru a fi la urmă primiţi în pacea şi în fericirea supremă, în patria care 
străluceşte de slava Domnului.  

“Aceluia care, prin puterea ce lucrează în noi, poate făptui toate şi nesfârşit mai mult 
decât cerem sau înţelegem, Lui să-I fie slavă în Biserică şi în Cristos Isus, la toate 
neamurile, în veci de veci. Amin” (Ef 3,20-21).  

Toate cele stabilite în această constituţie pastorală, şi fiecare în parte, au plăcut 
părinţilor conciliari. Iar noi, cu puterea apostolică acordată nouă de Cristos, le 
aprobăm, împreună cu venerabilii părinţi, în Duhul Sfânt, le decretăm şi le stabilim şi 
dispunem ca cele hotărâte astfel în Conciliu să fie promulgate spre slava lui 
Dumnezeu.  

Roma, Sfântul Petru, 7 decembrie 1965  
Eu, PAUL, Episcop al Bisericii Catolice  
 

(Urmează semnăturile părinţilor)  

Titlul original: CONCILIUL OECUMENICUM VATICANUM II, Constitutio pastoralis de 
Ecclesia in mundo huius temporis Gaudium et spes (Sessio IX, 7 dec. 1965): AAS 58 
(1966) 1025-1115.  
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Marile mesaje ale Conciliului  
(8 decembrie 1965) 

 
 
Mesajul Sfântului Părinte Paul al VI-lea adresat părinţilor conciliari  
 
Venerabili fraţi,  
 
1. Ora plecării şi a despărţirii a sunat. În câteva momente voi veţi părăsi adunarea 
conciliară pentru a merge în întâmpinarea omenirii şi a-i duce vestea cea bună a 
Evangheliei lui Cristos şi a reînnoirii Bisericii sale, la care lucrăm împreună de patru 
ani.  
 
2. Este un moment unic; moment cu o semnificaţie şi cu o bogăţie incomparabile! În 
această adunare universală, în acest punct privilegiat al timpului şi al spaţiului, 
converg în acelaşi moment trecutul, prezentul, viitorul. Trecutul: pentru că aici s-a 
adunat Biserica lui Cristos, cu tradiţia sa, istoria sa, Conciliile sale, Învăţătorii săi, 
Sfinţii săi... Prezentul: pentru că noi ne lăsăm duşi spre lumea de astăzi: cu lipsurile 
sale, durerile sale, păcatele sale, dar şi cu minunatele sale cuceriri, valorile sale, 
virtuţile sale... În sfârşit, viitorul este acolo, în apelul imperios al popoarelor la o 
dreptate mai mare, în voinţa lor de pace, în setea lor conştientă sau inconştientă 
după o viaţă mai înaltă: mai exact aceea pe care Biserica lui Cristos poate şi vrea să 
le-o dea.  
 
3. Ni se pare că auzim cu se ridică din toate părţile lumii un zgomot imens şi încurcat: 
întrebarea tuturor celor care privesc spre Conciliu şi ne întreabă cu nelinişte: nu aveţi 
să ne spuneţi un cuvânt?... nouă guvernanţilor?... nouă intelectualilor, muncitorilor, 
artiştilor?... nouă femeilor?... nouă tinerilor, nouă bolnavilor şi săracilor?  
 
4. Aceste glasuri rugătoare nu vor rămâne fără răspuns. Conciliul lucrează de patru 
ani pentru toate categoriile umane; pentru ele a elaborat acea "Constituţie despre 
Biserica în lumea contemporană" pe care Noi am promulgat-o ieri printre aplauzele 
entuziaste ale adunării voastre.  
 
5. Din meditaţia noastră lungă despre Cristos şi despre Biserica sa trebuie să 
ţâşnească în acest moment un prim cuvânt vestitor de pace şi de mântuire pentru 
mulţimile care aşteaptă. Conciliul, înainte de a se dizolva, vrea să îndeplinească 
această funcţie profetică şi să traducă în scurte mesaje şi într-o limbă mai uşor 
accesibilă tuturor "vestea cea bună" pe care el le are pentru lume; şi pe care unii 
dintre interpreţii săi îl vor adresa acum în numele vostru întregii omeniri.  
 

* * * 
 
Mesajul Sfântului Părinte Paul al VI-lea adresat guvernanţilor  
 
1. În acest moment solemn, Noi, Părinţii celui de-al XXI-lea Conciliu ecumenic al 
Bisericii Catolice, în clipa despărţirii noastre după patru ani de rugăciuni şi de lucrări, 
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având conştiinţă deplină de misiunea noastră faţă de omenire ne adresăm cu respect 
şi cu încredere celor care ţin în mâinile lor destinul oamenilor pe acest pământ, 
tuturor depozitarilor puterii temporale.  
 
2. Proclamăm cu glas tare: noi dăm cinste autorităţii voastre şi suveranităţii voastre; 
noi respectăm funcţia voastră; noi recunoaştem legile voastre drepte; noi îi stimăm 
pe cei care le fac şi pe cei care le aplică. Însă avem să vă spunem un cuvânt sacru şi 
iată-l: numai Dumnezeu este mare. Numai Dumnezeu este începutul şi sfârşitul. 
Numai Dumnezeu este izvorul autorităţii voastre şi fundamentul legilor voastre.  
 
3. Vă revine vouă să fiţi pe pământ promotorii ordinii şi ai păcii dintre oameni. Dar nu 
uitaţi: Dumnezeu, Dumnezeul cel viu şi adevărat, este Tatăl oamenilor. Şi Cristos, 
Fiul său veşnic, care a venit să ne spună asta şi să ne înveţe că noi toţi suntem fraţi. 
El este marele artizan al ordinii şi al păcii pe pământ, pentru că el este cel care 
conduce istoria umană şi care e unicul ce poate să inducă inimile să renunţe la 
patimile perverse care generează războiul şi durerea. El e cel care binecuvântează 
pâinea omenirii, care sfinţeşte munca sa şi suferinţa sa, care-i dăruieşte bucurii pe 
care voi nu le puteţi da şi o întăreşte în durerile pe care voi nu le puteţi consola.  
 
4. În cetatea voastră pământească şi temporală el construieşte în mod misterios 
cetatea sa spirituală şi veşnică, Biserica sa. Şi ce anume vă cere vouă această 
Biserică, după aproape două mii de ani de vicisitudini de tot soiul în relaţiile sale cu 
voi, Puteri ale pământului; ce anume cere astăzi? V-a spus într-unul dintre textele 
sale principale ale acestui Conciliu: nu vă cere altceva decât libertatea. Libertatea de 
a crede şi de a predica credinţa sa, libertatea de a-l iubi pe Dumnezeul său şi de a-l 
sluji, libertatea de a trăi şi de a duce oamenilor mesajul său de viaţă. Nu vă temeţi de 
ea: ea este după imaginea Învăţătorului său, a cărui acţiune misterioasă nu 
dăunează prerogativelor voastre, ci vindecă întregul uman de caducitatea sa fatală, îl 
transfigurează, îl umple de speranţă, de adevăr şi de frumuseţe.  
 
5. Lăsaţi-l pe Cristos să exercite această acţiune purificatoare asupra societăţii! Nu-l 
răstigniţi din nou: ar fi sacrilegiu, pentru că este Fiul lui Dumnezeu; ar fi sinucidere, 
pentru că este Fiul Omului. Şi pe noi, slujitorii săi umili, lăsaţi-ne să răspândim 
pretutindeni fără piedici "vestea cea bună" a Evangheliei păcii, pe care am meditat-o 
în timpul acestui Conciliu. Popoarele voastre vor fi primii beneficiari, pentru că 
Biserica formează prin voi cetăţeni leali, prieteni ai păcii sociale şi ai progresului.  
 
6. În această zi solemnă în care se încheie adunarea celui de-al XXI-lea Conciliu 
ecumenic al său, Biserica vă oferă cu glasul nostru prietenia sa, serviciile sale, 
energiile sale spirituale şi morale. Ea vă adresează vouă tuturor mesajul său de salut 
şi binecuvântare. Primiţi-l, aşa cum vi-l oferă ea, cu inimă bucuroasă şi sinceră, şi 
duceţi-l la toate popoarele voastre!  
 

* * * 
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Mesajul Sfântului Părinte Paul al VI-lea adresat gânditorilor şi oamenilor de 
ştiinţă  
 
1. Un salut cu totul special se îndreaptă spre voi, cercetători ai adevărului, spre voi, 
gânditori şi oameni de ştiinţă, exploratori ai omului, ai universului şi ai istoriei, spre 
voi toţi, peregrini în drum spre lumină şi chiar şi spre cei care s-au oprit în drum, 
obosiţi şi dezamăgiţi de o cercetare zadarnică.  
 
2. De ce un salut special pentru voi? Pentru că aici noi toţi, Episcopi, Părinţi de la 
Conciliu, suntem în ascultarea adevărului. Ce a fost efortul nostru în timpul acestor 
patru ani dacă nu o cercetare mai atentă şi o aprofundare a mesajului de adevăr 
încredinţat Bisericii, dacă nu un efort de docilitate mai perfectă faţă de Duhul 
adevărului?  
 
3. Aşadar, noi nu puteam să nu ne întâlnim cu voi. Drumul vostru este drumul nostru. 
Cărările voastre nu sunt niciodată străine de ale noastre. Noi suntem prietenii 
vocaţiei voastre de cercetători, aliaţii trudelor voastre, admiratorii cuceririlor voastre 
şi, dacă este necesar, consolatorii descurajărilor voastre şi ale insucceselor voastre.  
 
4. Aşadar, avem şi pentru voi un mesaj şi este acesta: continuaţi să cercetaţi, fără să 
încetaţi, fără a dispera vreodată de adevăr! Amintiţi-vă de cuvintele unuia dintre marii 
voştri prieteni, sfântul Augustin: "Să căutăm cu dorinţa de a găsi şi să găsim cu 
dorinţa de a căuta iarăşi". Fericiţi cei care, având adevărul, continuă să-l caute pentru 
a-l reînnoi, pentru a-l aprofunda, pentru a-l dărui celorlalţi. Fericiţi cei care, 
negăsindu-l, merg spre el cu inimă sinceră: fie ca ei să caute lumina zilei de mâine 
cu lumina zilei de azi, până la plinătatea luminii!  
 
5. Dar nu uitaţi asta: dacă gândirea este un mare lucru, gândirea este înainte de 
toate o obligaţie; vai de cel care închide în mod voluntar ochii în faţa luminii! 
Gândirea este şi o responsabilitate: vai de cei care întunecă spiritul cu miile de 
artificii care-l deprimă, îl fac orgolios, îl înşeală, îl deformează! Care este principiul de 
bază pentru omenii de ştiinţă dacă nu să se străduiască să gândească corect?  
 
6. Pentru aceasta, fără a tulbura paşii voştri, fără a orbi privirile voastre, noi vrem să 
vă oferim lumina candelei noastre misterioase: credinţa. Cel care ne-a încredinţat-o 
este Învăţătorul suveran al gândirii, cel al cărui discipoli umili suntem noi, singurul 
care a spus şi a putut să spună: "Eu sunt lumina lumii, eu sunt calea, adevărul şi 
viaţa".  
 
7. Acest cuvânt vă interesează. Probabil că niciodată ca astăzi, slavă Domnului, n-a 
apărut aşa de bine posibilitatea unui acord profund între adevărata ştiinţă şi 
adevărata credinţă, şi una şi cealaltă în slujba unicului adevăr. Nu împiedicaţi 
această întâlnire preţioasă! Aveţi încredere în credinţă, această mare prietenă a 
inteligenţei! Luminaţi-vă la lumina sa pentru a înţelege adevărul, tot adevărul! 
Aceasta este urarea, încurajarea, speranţa pe care vi le exprimă, înainte de a pleca, 
Părinţii din întreaga lume, adunaţi în Conciliu la Roma. 
  

* * * 
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Mesajul Sfântului Părinte Paul al VI-lea adresat artiştilor  
 
1. Acum, vouă tuturor, artişti care sunteţi îndrăgostiţi de frumuseţe şi care lucraţi 
pentru ea: poeţi şi oameni de literatură, pictori, sculptori, arhitecţi, muzicieni, oameni 
de teatru şi cineaşti... Vouă tuturor, Biserica Conciliului vă spune cu glasul nostru: 
dacă voi sunteţi prietenii adevăratei arte, voi sunteţi prietenii noştri!  
2. De mult timp Biserica a făcut alianţă cu voi. Voi aţi edificat şi aţi decorat templele 
sale, aţi celebrat dogmele sale, aţi îmbogăţit liturgia sa. Aţi ajutat-o să traducă 
mesajul său divin în limbajul formelor şi al figurilor, să faceţi comprehensibilă lumea 
invizibilă.  
 
3. Astăzi ca şi ieri Biserica are nevoie de voi şi se îndreaptă spre voi. Ea vă spune cu 
glasul nostru: nu lăsaţi să se rupă o alianţă aşa de rodnică! Nu refuzaţi să puneţi 
talentul vostru în slujba adevărului divin! Nu închideţi spiritul vostru în faţa suflului 
Duhului Sfânt!  
 
4. Această lume în care trăim are nevoie de frumuseţe pentru a nu se prăbuşi în 
disperare. Frumuseţea, ca şi adevărul, este ceea ce revarsă bucurie în inima 
oamenilor, este acel rod preţios care rezistă în faţa uzurii timpului, care uneşte 
generaţiile şi le face să comunice în admiraţie. Şi asta graţie mâinilor voastre...  
 
5. Fie ca acest mâini să fie curate şi dezinteresate! Amintiţi-vă că sunteţi păstrătorii 
frumuseţii în lume: acest lucru să fie suficient pentru ca să vă îndepărtaţi de gusturile 
efemere şi fără valori adevărate, să vă eliberaţi de căutarea de expresii extravagante 
sau nesănătoase.  
 
6. Fiţi mereu şi pretutindeni vrednici de idealul vostru şi veţi fi vrednici de Biserică, ea 
care, cu glasul nostru, în această zi vă adresează mesajul său de prietenie, de salut, 
de mulţumire şi de binecuvântare.  
 

* * * 
 
Mesajul Sfântului Părinte Paul al VI-lea adresat femeilor  
 
1. Şi acum, ne adresăm vouă, femei din orice condiţie, fiice, soţii, mame şi văduve; şi 
vouă, fecioare consacrate şi femei necăsătorite: voi sunteţi jumătate din imensa 
familie umană!  
 
2. Biserica este mândră, voi ştiţi, că a preamărit şi a eliberat femeia, că a făcut să 
strălucească în decursul secolelor, în diversitatea caracterelor, egalitatea sa 
substanţială cu bărbatul.  
 
3. Dar vine ceasul, ceasul a venit, în care vocaţia femeii se completează în plinătate, 
ceasul în care femeia capătă în societate o influenţă, o iradiere, o putere la care n-a 
ajuns până acum.  
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4. Pentru asta, în acest moment în care omenirea experimentează o transformare 
aşa de profundă, femeile îmbătate de spiritul Evangheliei pot să ajute mult omenirea 
să nu decadă.  
 
5. Voi, femeilor, aveţi mereu ca dotă păzirea familiei, iubirea de la începuturi, sensul 
leagănelor. Voi sunteţi prezente la misterul vieţii care începe. Voi consolaţi la 
dezlipirea morţii. Tehnica noastră riscă să devină inumană. Reconciliaţi-i pe oameni 
cu viaţa. Şi mai ales vegheaţi, vă implorăm, asupra viitorului speciei noastre. Reţineţi-
i mâna omului care, într-un moment de nebunie, ar încerca să distrugă civilizaţia 
umană.  
6. Soţii, mame de familie, prime educatoare ale neamului omenesc în secretul 
familiilor, transmiteţi fiilor voştri şi fiicelor voastre tradiţiile părinţilor voştri, în acelaşi 
timp în care îi pregătiţi pentru viitorul imprevizibil. Amintiţi-vă mereu că prin copiii săi 
o mamă aparţine acelui viitor pe care ea probabil nu-l va vedea.  
 
7. Şi voi, femei necăsătorite, să ştiţi să puteţi împlini toată vocaţia voastră de dăruire. 
Societatea vă cheamă din toate părţile. Şi chiar familiile nu pot să trăiască fără 
ajutorul celor care nu au familie.  
 
8. Mai ales voi, fecioare consacrate, într-o lume în care egoismul şi căutarea plăcerii 
ar vrea să facă lege, fiţi păstrătoarele curăţiei, ale dezinteresului, ale evlaviei. Isus, 
care a conferit iubirii conjugale toată plinătatea sa, a preamărit şi renunţarea la 
această iubire umană, atunci când este făcută pentru Iubirea infinită şi pentru slujirea 
tuturor.  
 
9. În sfârşit, femei aflate în încercare, voi care staţi în picioare sub cruce după chipul 
Mariei, voi care atât de des în istorie aţi dat oamenilor forţa de a lupta până la sfârşit, 
de a da mărturie până la martiriu, ajutaţi-i încă o dată să regăsească îndrăzneala 
pentru marile acţiuni, împreună cu răbdarea şi cu simţul originilor umile.  
 
10. O, voi femei, care ştiţi să faceţi adevărul dulce, tandru, accesibil, angajaţi-vă ca 
să pătrundă spiritul acestui Conciliu în instituţii, în şcoli, în familii, în viaţa de fiecare 
zi.  
 
11. Femei din tot universul, creştine sau necredincioase, cărora le este încredinţată 
viaţa în acest moment aşa de grav al istoriei, vă revine vouă să salvaţi pacea lumii! 
  

* * * 
 
Mesajul Sfântului Părinte Paul al VI-lea adresat muncitorilor  
 
1. În decursul acestui Conciliu, noi, episcopi catolici din cele cinci continente, am 
reflectat împreună, printre multe alte teme, asupra problemelor grave pe care le pun 
conştiinţei omenirii condiţiile economice şi sociale din lumea contemporană, 
coexistenţa naţiunilor, problema armamentelor, a războiului şi a păcii. Şi suntem pe 
deplin conştienţi de incidenţa pe care soluţia dată acestor probleme poate s-o aibă 
asupra vieţii concrete a muncitorilor şi muncitoarelor din întreaga lume. Astfel, dorim, 
la sfârşitul deliberărilor noastre, să le adresăm lor, tuturor, un mesaj de încredere, de 
pace şi de prietenie.  
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2. Fii preaiubiţi, înainte de toate fiţi siguri că Biserica cunoaşte suferinţele voastre, 
luptele voastre, speranţele voastre; că ea apreciază foarte mult virtuţile care 
înnobilează sufletele voastre: curajul, dăruirea, conştiinţa profesională, iubirea faţă 
de dreptate; că recunoaşte pe deplin serviciile imense pe care voi le prestaţi 
ansamblului societăţii, fiecare în locul său şi adesea în locurile cele mai întunecate şi 
mai dispreţuite. Biserica recunoaşte acestea şi vă mulţumeşte prin intermediul 
glasului nostru.  
 
3. În aceşti ultimi ani, ea n-a încetat să ţină cont de problemele, de o complexitate 
crescândă încontinuu, lumii muncii. Şi ecoul pe care l-au avut în rândurile voastre 
enciclicele pontificale recente a demonstrat cât de mult sufletul muncitorului din 
timpul nostru este în acord cu sufletul celor mai înalţi conducători spirituali ai săi.  
 
4. Cel care a îmbogăţit patrimoniul Bisericii cu aceste mesaje incomparabile, papa 
Ioan al XXIII-lea, a ştiut să găsească drumul inimii voastre. El a arătat în mod 
splendid, în persoana sa, toată iubirea Bisericii faţă de muncitori, precum şi faţă de 
adevăr, dreptate, libertate, caritate, pe care este întemeiată pacea în lumea.  
 
5. Despre această iubire a Bisericii faţă de voi muncitorilor vrem şi noi să fim martori 
pe lângă voi şi vă spunem cu toată convingerea sufletelor noastre: Biserica este 
prietena voastră. Aveţi încredere în ea! Unele răstălmăciri triste, în trecut, au 
alimentat prea mult timp neîncrederea şi neînţelegerea dintre noi; Biserica şi clasa 
muncitoare au suferit amândouă din această cauză. Astăzi a sunat ceasul 
reconcilierii şi Biserica Conciliului vă invită fără scopuri secundare să-l celebraţi.  
 
6. Biserica încearcă mereu să vă înţeleagă mai bine. Dar voi trebuie să încercaţi la 
rândul vostru să înţelegeţi ce este Biserica pentru voi muncitorii, că sunteţi principalii 
artizani ai transformărilor minunate care există astăzi în lume: pentru că voi ştiţi bine 
că dacă nu le însufleţeşte un suflu spiritual puternic, ele vor fi ruina omenirii, în loc să 
facă fericirea sa. Nu ura salvează lumea! Nu numai pâinea pământului poate să 
sature foamea omului!  
 
7. Aşadar, primiţi mesajul Bisericii. Primiţi credinţa pe care v-o oferă pentru a lumina 
drumul vostru: este credinţa succesorului lui Petru şi a celor două mii de episcopi 
adunaţi în Conciliu, este credinţa întregului popor creştin. Ea să vă lumineze! Să vă 
călăuzească! Să vă facă să-l cunoaşteţi pe Isus Cristos, colegul vostru de muncă, 
Învăţătorul, Mântuitorul întregii omeniri.  
 

* * * 
 
Mesajul Sfântului Părinte Paul al VI-lea adresat săracilor, bolnavilor şi tuturor 
celor care suferă  
 
1. Pentru voi toţi, fraţi încercaţi, vizitaţi de suferinţa cu mii de feţe, Conciliul are un 
mesaj cu totul special. Simte îndreptaţi spre el ochii voştri rugători, care strălucesc de 
febră sau sunt slăbiţi de oboseală, priviri imploratoare, care caută în zadar motivul 
suferinţei umane şi care se întreabă cu nelinişte când şi de unde va veni ajutorul.  
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2. Fraţilor preaiubiţi, noi simţim răsunând profund în inimile noastre de părinţi şi de 
păstori gemetele voastre şi lacrimile voastre. Şi suferinţa noastră se măreşte când ne 
gândim că nu este în puterea noastră să vă aducem sănătatea trupească, nici 
diminuarea durerilor voastre fizice, pe care medicii, infirmierii şi toţi cei care se 
consacră celor bolnavi se străduiesc să le uşureze aşa cum pot ei mai bine.  
 
3. Însă avem ceva mai profund şi mai preţios să vă dăruim: singurul adevăr capabil 
de a răspunde la misterul suferinţei şi de a vă aduce o alinare fără iluzii: credinţa şi 
unirea cu Omul durerilor, cu Cristos, Fiul lui Dumnezeu, răstignit pe cruce pentru 
păcatele noastre şi pentru mântuirea noastră.  
4. Cristos n-a suprimat suferinţa; nici n-a voit să ne dezvăluie în întregime misterul ei: 
a luat-o asupra sa şi acest lucru este suficient pentru ca să-i înţelegem întreaga 
valoare.  
 
5. O, voi toţi care simţiţi mai grea povara crucii, voi care sunteţi săraci şi abandonaţi, 
voi care plângeţi, voi care sunteţi persecutaţi pentru dreptate, voi despre care nu se 
vorbeşte, voi necunoscuţi ai durerii, încurajaţi-vă din nou: voi sunteţi preferaţii din 
împărăţia lui Dumnezeu, împărăţia speranţei, a fericirii şi a vieţii; sunteţi fraţii lui 
Cristos suferind; şi cu el, dacă vreţi asta, voi mântuiţi lumea!  
 
6. Iată ştiinţa creştină a suferinţei, singura care dăruieşte pacea. Să ştiţi că nu sunteţi 
singuri, nici separaţi, nici abandonaţi, nici inutili: sunteţi cei chemaţi de Cristos, 
imaginea sa vie şi transparentă. În numele său, Conciliul vă salută cu iubire, vă 
mulţumeşte, vă asigură de prietenia şi de asistenţa Bisericii şi vă binecuvântează.  
 

* * * 
 
Mesajul Sfântului Părinte Paul al VI-lea adresat tinerilor  
 
Vouă, tineri şi tinere din întreaga lume, Conciliul vrea să vă adreseze ultimul său 
mesaj. Pentru că voi sunteţi cei care veţi lua flacăra din mâinile părinţilor voştri şi veţi 
trăi în lume în momentul celor mai gigantice transformări din istoria sa. Voi sunteţi cei 
care, preluând ceea ce este mai bun din exemplul şi din învăţătura părinţilor voştri şi 
învăţătorilor voştri, veţi forma societatea de mâine: voi vă veţi mântui sau veţi pieri cu 
ea.  
 
Biserica, timp de patru ani, a lucrat pentru reîntineri faţa sa, pentru a corespunde mai 
bine planului propriului Întemeietor, marele Viu, Cristos veşnic tânăr. Şi la sfârşitul 
acestei impunătoare "revizuiri a vieţii", ea se îndreaptă spre voi: pentru voi, tinerilor, 
mai ales pentru voi ea a aprins cu Conciliul o lumină, aceea care luminează viitorul, 
viitorul vostru.  
 
Biserica este doritoare ca societatea pe care voi vă pregătiţi s-o construiţi să 
respecte demnitatea, libertatea, dreptul persoanelor: şi aceste persoane sunteţi voi.  
 
Ea este nerăbdătoare să poată răspândi şi în această nouă societate comorile sale 
mereu vechi şi mereu noi: credinţa, pe care sufletele voastre o pot lua în mod liber în 
claritatea sa benefică. Ea are încredere că voi veţi găsi o astfel de forţă şi o astfel de 
bucurie încât voi nu veţi fi tentaţi, ca unii dintre predecesorii voştri, să cedaţi seducţiei 
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filozofiilor egoismului şi plăcerii, sau celor ale disperării şi nihilismului; şi că în faţa 
ateismului, fenomen de oboseală şi de bătrâneţe, voi veţi ştii să afirmaţi credinţa 
voastră în viaţă şi pentru că ea dă un sens vieţii: certitudinea existenţei unui 
Dumnezeu drept şi bun.  
 
În numele acestui Dumnezeu şi al Fiului său Isus, noi vă îndemnăm să lărgiţi inimile 
voastre după dimensiunile lumii, să înţelegeţi apelul fraţilor voştri şi să puneţi cu 
ardoare energiile voastre tinere în slujba lor. Luptaţi împotriva oricărui egoism. 
Refuzaţi să daţi frâu liber instinctelor violenţei şi urii, care generează războaiele şi 
cortegiul lor trist de lipsuri. Fiţi generoşi, curaţi, respectuoşi, sinceri. Şi construiţi în 
entuziasm o lume mai bună decât cea actuală!  
 
Biserica vă priveşte cu încredere şi cu iubire. Bogată cu un trecut lung mereu viu în 
ea şi mergând spre perfecţiunea umană în timp şi spre destinele ultime ale istoriei şi 
ale vieţii, ea este adevărata tinereţe a lumii. Ea are ceea ce face forţa sau 
frumuseţea tinerilor: capacitatea de a se bucura pentru ceea ce începe, de a se dărui 
fără să se întoarcă, de a se reînnoi şi de a porni din nou spre noi cuceriri. Priviţi-o şi 
voi veţi regăsi în ea faţa lui Cristos, adevăratul erou, umil şi înţelept, profetul 
adevărului şi al iubirii, colegul şi prietenul tinerilor. Şi tocmai în numele lui Cristos noi 
vă salutăm, noi vă îndemnăm, noi vă binecuvântăm.  
 
8 decembrie 1965 
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