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Co or do na tele ac tu ale ale ra por tu ri lor 
din tre Bi se rica Ro mânã Unitã cu Roma 

şi po li ticã
CRISTIAN BARTA

Pro blema ra por tu lui din tre Bi se rică şi po li tică este la fel de ve che ca şi is to ria 
creş ti nis mu lui. Cu toate aces tea, creş ti nul o face să fie o temă me reu ac tu ală, deoa-
rece este che mat să-şi tră iască în ace laşi timp vo ca ţia eclezială şi pe cea de ce tă ţean 
într-un mod ar mo nios. Is to ria multise cu lară ne oferă însă nu me roase cli şee care 
scot în evi denţă in terpre tări gre şite ale aces tui ra port, eve ni mente şi te o rii care nu 
res pectă au to no mia pu te rii lu meşti şi a ce lei bi se ri ceşti, ci dim po trivă re flectă în cer-
cări de submi nare a uneia în fa voa rea ce le i lalte. La urma ur mei este vorba de mo-
dul în care cele două pu teri re u şesc sau nu să facă faţă unei is pite. Pu te rea sta tu lui 
poate avea ten ta ţia de a se im plica în sfera re li gioasă din do rinţa de a transforma 
in sti tu ţi ile ecle zi as tice în in stru mente do cile ale pu te rii sale – po si bi li ta tea aceasta 
fi ind ac tu a li zată mai ales în re gi mu rile dic ta to ri ale, dar şi în situa ţi ile de tran zi ţie 
spre de mo cra ţie –, iar Bi se rica, sau mai bine zis slu ji to rii ei pot fi is pi tiţi de o im pli-
care di rectă în po li tică în sco pul pro mo vă rii va lo ri lor creş tine şi al apă ră rii drep tu-
ri lor sale in sti tu ţionale.

Prin re in tra rea în le ga li tate după anul 1989, Bi se rica Ro mână Unită a fost pusă 
în situa ţia de a regândi co or do na tele şi mo da li tă ţile re la ţi o nă rii sale cu pu te rea 
po li tică şi cu via ţa po li tică în ge ne ral. Altfel spus, Bi se rica Ro mână Unită, situân-
du-se într-un con text nou, sim ţea ne voia de a-şi sta bili o nouă stra te gie prin care 
tre buia să-şi pre ci zeze noua po zi ţie în so ci e ta tea ro mâ nească şi no ile exi genţe ale 
mi si u nii ei în con for mi tate cu spi ri tul Evan ghe liei şi în di a log cu lu mea con tem po-
rană. Nu a fost de loc uşor să facă acest lu cru, deoa rece ipo teca tre cu tu lui apăsa 
greu asu pra pre zen tu lui, iar tre ce rea de la re zis tenţă la re con struc ţie se des fă şura 
din pă cate pe un fond le gis la tiv am bi guu. Pro mul ga rea De cre tu lui-Lege nr. 9 din 
30 de cem brie 1989, prin care se abroga De cre tul nr. 358 din 1 de cem brie 1948 a 
adus re cu noaş te rea Bi se ri cii Ro mâne Unite de că tre Sta tul Ro mân şi a în sem nat:

„Un act re pa ra to riu, o ie şire din ca ta combe la lu mina zi lei, nu însă o re-
pu nere în toate drep tu rile cu ve nite. Bi se ri cile, toate bu nu rile ma te ri ale lu ate 
în 1948 au con ti nuat să ră mână ace lora că rora le fu se seră date atunci, în mâi-
nile Sta tu lui şi ale Bi se ri cii Or to doxe. În apri lie 1990, un nou de cret (nr. 126) 
aduce în dis cu ţie, fără să re zolve, pro blema re tro ce dă ri lor“1.

Toate aces tea au con tri buit la reinstaurarea unei am bi anţe de ne în cre dere în ra-
port cu pu te rea po li tică de atunci şi au de ter mi nat ini ţi e rea unor ac ţi uni re ven di ca-
tive în ţară şi la fo ru rile in terna ţionale. S-a ajuns ast fel la o ten sionare a re la ţi i lor cu 
pu te rea po li tică, care îşi dez vă luia trep tat lipsa unei ori en tări de mo cra tice au ten tice.

1 Codruţa Maria ŞTIRBAN, Marcel ŞTIRBAN, Din istoria Bisericii Române Unite (1945-1989), 
Editura Muzeului Sătmărean, Satu Mare, 2000, p. 503.
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Bi se rica Ro mână Unită cu Roma şi-a afir mat me reu au to no mia în ra port cu 
pu te rea po li tică, dar a con şti en ti zat şi fap tul că re zol va rea pro ble me lor sale nu 
poate ex clude di a lo gul cu au to ri tă ţile ci vile şi cu via ţa po li tică.

Din punc tul nos tru de ve dere, Bi se rica Ro mână Unită cu Roma s-a aflat în 
această pe rioadă în faţa mai mul tor op ţi uni în re la ţiona rea cu via ţa po li tică a so-
ci e tă ţii ro mâ neşti:

I. În pri mii ani de după 1989, în cercurile in te lec tu a li tă ţii greco-ca to lice s-a 
ve hi cu lat ideea în fi in ţă rii unui par tid de in spi ra ţie ca to lică, ast fel în cât in te re sele 
şi drep tu rile cre din ci o şi lor ca to lici să poată fi sus ţi nute mai vi gu ros pe scena po li-
tică ro mâ nească. La urma ur mei, toţi oa me nii, deci şi ca to li cii au drep tul na tu ral 
de a se aso cia şi de a da naş tere unei for ma ţi uni po li tice, atât pen tru a-şi apăra 
drep tu rile, cât şi pen tru a-şi aduce con tri bu ţia la bi nele co mun prin pro mo va rea 
va lo ri lor creş tine în so ci e tate. Is to ria nu a în re gis trat însă con cre ti za rea aces tei idei, 
cre dem, din ur mă toa rele mo tive:

a) Dată fi ind pon de rea mi no ri tară a ca to li ci lor în Ro mâ nia, o con di ţie sine qua 
non a re u şi tei pro iec tu lui era ca ma jo ri ta tea să spri jine un ase me nea par tid. Pe de 
altă parte, ches ti u nea di ver si tă ţii et nice a ca to li ci lor din Ro mâ nia fă cea ca pro iec-
tul să apară de o se bit de pro ble ma tic.

b) În al do i lea rând, mulţi ca to lici pri veau cu ne în cre dere po si bi li ta tea re u şi tei 
unui par tid de in spi ra ţie ca to lică în con tex tul în care pu te rea po li tică in sta u rată 
după 1989 fo lo sea pâr ghi ile sta tu lui îm po triva opo zi ţiei.

c) Nu în ul ti mul rând, ne în cre de rea în acest pro iect a fost spo rită de fap tul 
pră bu şi rii Par ti du lui Democrazia Cris ti ana din Ita lia.

II. A doua op ţi une pen tru creş ti nii greco-ca to lici a fost aceea de a se ori enta 
spre o for ma ţi une po li tică mai apro pi ată de va lo rile creş tine cu sco pul de a în cerca 
să o transforme din in terior şi prin ea să se ofere un spri jin şi Bi se ri cii Ro mâne 
Unite cu Roma. Din tre nu me roa sele for ma ţi uni po li tice de atunci, va ri anta cea mai 
atrac tivă a fost PNŢCD, deoa rece acest par tid a avut, din ra ţi uni is to rice bi ne cu nos-
cute, spri ji nul Bi se ri cii îna inte de 1948; mai mult încă, în rân du rile mem bri lor săi 
se aflau şi lup tă tori din re zis tenţa an ti co mu nistă, foşti de ţi nuţi po li tici. Corneliu 
Coposu, fos tul se cre tar al lui Iuliu Maniu, era un greco-ca to lic con vins şi un mo del 
de mo ra li tate în via ţa po li tică. Un alt ele ment atră gă tor era şi fap tul că ide o lo gia 
PNŢCD se ra porta la va lo rile creş tine. Pe scurt, greco-ca to li cii au spri ji nit acest par-
tid; pă rin tele Boilă de la Cluj a par ti ci pat chiar ac tiv la via ţa po li tică a PNŢCD-ului 
iar, după câş ti ga rea ale ge ri lor de că tre Con ven ţia De mo cra tică în 1996, la ac ti vi ta-
tea Par la men tu lui, străduindu-se să-şi ajute Bi se rica.

Chiar dacă nu se mai poate spune că as tăzi această op ţi une îşi păs trează pu te-
rea atrac tivă, în tru cât nu au fost atinse re zul tate sem ni fi ca tive în re zol va rea pro ble-
me lor Bi se ri cii, mai cu seamă a ce lor pa tri mo ni ale, iar destră ma rea Con ven ţiei 
De mo cra tice a adus cu sine şi in tra rea într-o criză pro fundă a PNŢCD, ea are ma-
rele me rit de a-i fi aju tat pe la ici să con şti en ti zeze ne ce si ta tea an ga jă rii lor în via ţa 
po li tică pen tru apă ra rea drep tu ri lor lor re li gioase.

III. Ta to na rea ce lor două op ţi uni amin tite deja nu a fost lip sită de ezi tări, de 
ne în cre dere, iar ac ţi u nile în tre prinse nu au fost în tot deauna co e rente.

La ni vel de ie rar hie ecle zi as tică, li nia ofi ci ală pe care s-a mers a fost cea de echi-
dis tanţă faţă de par ti dele po li tice – şi cre dem că s-a pro ce dat bine, respectându-se 
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ast fel pre ve de rile din Gaudium et spes, nr. 75 – dar, în ace laşi timp, di a lo gul cu pu-
te rea şi cu di fe ri tele for ma ţi uni po li tice a fost spo ra dic, ară tând fie lipsa unei vi zi-
uni glo bale asu pra ra por tu lui Bi se ri cii cu via ţa po li tică, fie di fi cul tăţi le gate de 
struc tu rile ecle zi as tice, fie con fis ca rea stra te giei bi se ri ceşti de pro ble mele şi ne ce si-
tă ţile ime di ate.

Din punc tul nos tru de ve dere, se im pune ca as tăzi Bi se rica Ro mână Unită cu 
Roma să re flec teze asu pra re la ţi o nă rii sale cu po li tica nu nu mai din pers pec tiva 
ne voii de re do bân dire a bu nu ri lor sale le gi time. Ea tre buie să pro mo veze, atât la 
ni ve lul cle ru lui, cât şi la cel al lai ci lor, o cu ge tare glo bală asu pra cre din ţei cu sco-
pul de a lă muri im pli ca ţi ile ei po li tice, adică ori zon tul pu blic şi so cial care tre buie 
dat con cep ţiei ca to lice des pre lume. Bi se rica Ro mână Unită cu Roma are ne voie de 
o te o lo gie po li tică.

Nu este vorba aici pur şi sim plu de o te o lo gie a fun da men te lor pu te rii re li-
gioase şi a pu te rii ci vile, te o lo gie pe care o re gă sim de exem plu la Sfân tul Augustin1, 
sau des pre o te o rie a ra por tu ri lor din tre stat şi Bi se rică des pre care s-a scris atât de 
mult2. Te o lo gia po li tică de care are ne voie Bi se rica Ro mână Unită cu Roma nu tre-
buie să fie o va ri antă ro mâ nească a te o lo giei re vo lu ţionare la tino-ame ri cane sem-
nate, de exem plu, de Gustavo Gutierrez3, care este ca rac te ri zată din punct de 
ve dere te o lo gic de orizontalism şi imanentism.

Puncte fun da men tale de ple care ne sunt însă ofe rite de Sfânta Scrip tură4, de 
do cu men tele Bi se ri cii Ca to lice şi de te o lo gul Johann Bap tist Metz5.

Cle rici şi la ici în ra port 
cu co mu ni ta tea po li ticã

Do cu men tele ac tu ale ale Bi se ri cii Ca to lice sunt un au ten tic în drep tar, deoa-
rece nu nu mai că afirmă au to no mia le gi timă a ce lor două pu teri, dar pre zintă ori-
en tări pre cise în pri vinţa mo du lui în care mem brii Bi se ri cii se pot im plica în 
ac ti vi ta tea po li tică.

Dacă vor bim des pre mem brii Bi se ri cii se cu vine să fa cem o dis tin cţie clară în-
tre cle rici (episcopi, pre oţi, di a coni şi că lu gări) şi la ici.

În pri vinţa cle ri ci lor, Co dul Ca noa ne lor Bi se ri cii Ori en tale6 pre ci zează:

„Cle ri cii sunt opriţi să-şi asume func ţii pu blice care com portă o par ti ci-
pare la exer ci ta rea pu te rii ci vile“ (can. 383 §1).

1 V., SF. AUGUSTIN, De civitate Dei, XIV. 
2 V., Battista MONDIN, „Politica“, în Giuseppe BARBAGLIO, Severino DIANICH (ed.), 

Nuovo Dizionario di Teologia, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 1998, pp. 1150-1169.
3 V., Gustavo GUTIERREZ, Teologia della liberazione, seconda edizione, Editura Queriniana, 

Brescia, 1973.
4 „Daţi Cezarului cele ale Cezarului, iar lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu” (Marcu 12, 

17). Acest verset aminteşte Bisericii că nu poate gândi în termeni teocratici, dar, în acelaşi timp, îi 
subliniază creştinului că este creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.

5 V., Johann Baptist METZ, Sul concetto della nuova teologia politica 1967-1997, trad. it. 
Fr. Caracciolo Pieri, Editura Queriniana, Brescia, 1998. Nu îmbrăţişăm însă ideea sa de a identifica 
în politică principiul hermeneutic fundamental al Revelaţiei.

6 Codul Canoanelor Bisericilor Orientale, trad. V. Muntean, Presa Universitară Clujeană, 
Cluj-Napoca, 2001.
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„Nu vor lua parte ac tivă în par ti dele po li tice şi nici în con du ce rea aso ci-
a ţi i lor sin di cale de cât dacă, după ju de cata Epis co pu lui epar hial, sau dacă 
drep tul par ti cu lar pre vede ast fel, a Pa tri ar hu lui sau a al tei au to ri tăţi, o cere 
apă ra rea drep tu ri lor Bi se ri cii sau pro mo va rea bi ne lui co mun“ (can. 384 §2).

In terzi ce rea im pli că rii di recte a cle ri ci lor în func ţii ce pre su pun exer ci ta rea 
pu te rii ci vile, pre cum şi a în re gi men tă rii aces tora în par tide po li tice este jus ti fi cată, 
deoa rece aceş tia au în pri mul rând o mi si une spi ri tu ală al că rei des ti na tar este 
orice per soană, in di fe rent de iden ti ta tea et nică, so ci ală sau po li tică. Pre o tul tre buie 
să fie păs to rul în tre gii co mu ni tăţi, semn al pre zen ţei lui Dum ne zeu în lume şi nu 
re pre zen tant al unui de ter mi nat par tid po li tic, deoa rece un ase me nea sta tut ar pu-
tea în de părta o parte a cre din ci o şi lor care nu tresc alte con vin geri po li tice. Com pe-
ti ţia din tre par tide nu se des fă şoară doar pe plan ide o lo gic, ci mai mult, an ga jează 
şi afec ti vi ta tea umană, ade se ori pe ca lea lup tei neloiale şi a unui lim baj vi o lent, 
necreştin. Po li tica nu mai are sem ni fi ca ţia pe care i-o dă deau gre cii din An ti chi-
tate, cea de cu ge tare că u tă toare a unui re gim ideal prin care să fie asi gu rată aso ci-
e rea mo rală a ce tă ţe ni lor în ar mo nie cu bi nele şi pen tru bine. Po li tica ro mâ nească 
de as tăzi se in spiră sub anu mite as pecte din te o ri ile con trac tu lui so cial, din te o ria 
li be rală a pi e ţei sau din prin ci pi ile mar xiste, dar parcă mai pre sus de aces tea păs-
trează şi cul tivă filosofia ma chi a ve lică prin care a fost afir mată au to no mia po li ti cii 
faţă de mo rală. Pen tru un cle ric însă, toate ac ţi u nile, ide o lo gi ile şi le gile au în tot-
deauna şi o va lenţă mo rală, deoa rece sunt sau nu con forme sco pu lui ul tim al omu-
lui şi al so ci e tă ţii, Bi nele Su prem care este Dum ne zeu.

Neimplicarea di rectă a cle ri ci lor în po li tică nu tre buie in terpre tată ca in di fe-
renţă. Cle ri cii, fi ind ce tă ţeni ai aces tei ţări, au drep tul la opi nie po li tică pe care şi-l 
ma ni festă prin vot. Există însă situa ţii ex cep ţionale, la care face re fe rire can. 384 §2, 
când o anu mită ide o lo gie sau ori en tare po li tică nu res pectă bi nele co mun, drep tu-
rile ele men tare ale omu lui şi chiar ale Bi se ri cii. În acest caz, cle ri cii sunt che maţi să 
ia ati tu dine, să ajute poporul în lupta le gi timă pen tru drep tu rile sale. Este opor tun 
să ne amin tim de im pli ca rea Bi se ri cii Greco-Ca to lice în lupta pen tru afir ma rea 
idea lu lui na ţional şi pen tru câş ti ga rea drep tu ri lor so ci ale şi po li tice ale ro mâ ni lor 
ar de leni. Inochentie Micu Klein, sin gu rul re pre zen tant al ro mâ ni lor din acea 
vreme în Di eta Transil va niei, este eroul aces tei lupte. Nu pu tem să nu evo căm şi 
pe aceia care au con ti nuat lupta vlădicului Inochentie: Şcoala Ar de leană, ge ne ra ţia 
1848 – Simion Bărnuţiu, George Bariţiu, Aron Pum nul, Augustin Treboniu Laurian, 
Timotei Cipariu, ge ne ra ţia Me mo ran du mu lui – Vic tor Mihali de Apşa, Ioan Raţiu, 
Ioan Micu Moldovan sau ge ne ra ţia care a în făp tuit Ma rea Unire. Nu în tâm plă tor 
ac tul Uni rii a fost citit de Car di na lul Iuliu Hossu. Se cu vine să nu lă săm ui tă rii ati-
tu di nea ie rar hi lor greco-ca to lici la 1948, care în re pe tate rân duri au con dam nat 
doc trina co mu nistă, ate istă şi pu te rea co mu nistă in sta u rată în Ro mâ nia care în-
călca fla grant drep tu rile fi reşti ale ce tă ţea nu lui.

Aceste im pli cări di recte ale cle ri ci lor în via ţa po li tică re flectă însă ex cep ţii şi 
ni ci de cum nu se pot con sti tui într-o normă ge ne rală. Ele au fost pre tinse de ame-
nin ţa rea gravă a bi ne lui co mun şi deci nu sunt jus ti fi cate într-o so ci e tate de mo cra-
tică. Chiar şi în de mo cra ţie însă, Bi se rica are obli ga ţia de a ju deca ra por tul pe care 
le gile îl au cu mo ra li ta tea şi de a-şi ma ni festa dezapro ba rea cu pri vire la le gile care 
le ga li zează prac tici con trare omu lui şi Evan ghe liei: avor tul, eu ta na sia, „că să to ria“ 
per soa ne lor de ace laşi sex. Mai mult încă, are da to ria de a pro mova va lo rile creş-
tine au ten tice ca te me lie să nă toasă a so ci e tă ţii de mo cra tice.
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Lai cii ca to lici, având ca li ta tea de mem bri neclericali ai Bi se ri cii dar şi de ce tă-
ţeni ai sta tu lui, pot şi chiar tre buie să se im plice în po li tică pen tru bi nele co mun al 
tu tu ror. Bi se rica Ca to lică nu oferă so lu ţii con crete în pri vinţa ori en tă rii lor po li tice, 
nu exer cită asu pra lor o pu tere co er ci tivă prin care să le fie di mi nu ată li ber ta tea de 
opi nie. Nu aceasta este mi si u nea Bi se ri cii. In tră, în schimb, în sfera sa de com pe-
tenţă ca li ta tea mo rală a po li ti cii în ge ne ral şi, în mod spe cial, a im pli că rii cre din ci-
o su lui ca to lic în ac ti vi tă ţile po li tice. În acest sens, Bi se rica, prin slu ji to rii ei, ca ută 
să in stru iască şi să lu mi neze con şti inţa cre din ci o şi lor an ga jaţi în po li tică, pen tru ca 
ac ţi u nile lor să fie me reu în slujba pro mo vă rii in te grale a per soa nei umane şi a bi-
ne lui co mun, de mon strând fap tic co e renţa din tre cre dinţă şi via ţă, Evan ghe lie şi 
cul tură. Magisteriul Bi se ri cii a ofe rit chiar un în drep tar cu exi gen ţele mo rale ale 
im pli că rii po li tice, in ti tu lat: Notă doc tri nară cu pri vire la câ teva ches ti uni le gate de im-
pli ca rea şi com por ta rea lai ci lor în via ţa po li tică. Do cu men tul, ela bo rat de Con gre ga ţia 
pen tru Doc trina Cre din ţei şi pro mul gat cu apro ba rea Pa pei Ioan Paul al II-lea la 
24 no iem brie 2002 la Va ti can, are ca punct de ple care con tex tul cul tu ral ac tual al 
so ci e tă ţi lor de mo cra tice, în care se face sim ţit un anu mit re la ti vism va lo ric care se 
ma ni festă şi prin ten dinţa de a apăra plu ra lis mul etic. Fi e care om ar avea prin ur-
mare ade vă rul şi etica lui. Va loa rea to le ran ţei este gre şit în ţe leasă în acest caz, 
deoa rece este in terpre tată ca ega li tate a tu tu ror con cep ţi i lor an tro po lo gice şi mo-
rale ale ce tă ţe ni lor. Ori, nu pu tem uita că nor mele mo rale nu se sta bi lesc prin con-
sen sul ce tă ţe ni lor, ci sunt în ră dă ci nate în în săşi na tura ome nească. De aceea, orice 
ide o lo gie des pre om, bine co mun sau stat tre buie să ţină seama în pri mul rând de 
le gea mo rală dă ru ită de Dum ne zeu ome ni rii. Fă când aceasta, lai cii nu îşi pierd din 
li ber ta tea lor po li tică, ci dim po trivă şi-o în tă resc pe fun da men tul va lo ri lor creş-
tine. Ade vă rata li ber tate po li tică nu este fun da men tată ni ci de cum pe re la ti vis mul 
axi o lo gic, ci pe ade vă rul evan ghe lic care este pro fund uman:

„Li ber ta tea po li tică nu este şi nu poate fi în te me iată pe ideea re la ti vistă 
con form că reia toate con cep ţi ile des pre bi nele omu lui au ace laşi grad de ade-
văr şi va loare, ci pe fap tul că ac ti vi tă ţile po li tice îşi pro pun de fi e care dată 
rea li za rea ex trem de con cretă a ade vă ra tu lui bine uman într-un con text is to-
ric, ge o gra fic, eco no mic, teh no lo gic şi cul tu ral bine de ter mi nat“1.

Nu există li ber tate au ten tică fără ade văr, fără res pec ta rea iden ti tă ţii pro funde a 
omu lui: aceea de chip şi ase mă nare a lui Dum ne zeu. Altfel, sta tul sau di fe ri tele ide-
o lo gii îşi pot asuma în mod nepermis drep tul de a sta bili va loa rea per soa nei umane 
pe cri te rii mar gi nale: ori gine et nică, ori en tare po li tică, pro por ţie nu me rică etc.

Lai cii ca to lici nu tre buie să facă de ro gări şi com pro mi suri cu pri vire la prin ci-
pi ile mo rale atunci când se im plică în po li tică. Nu mai în fe lul acesta se pot pro-
mova în mod real şi efi cace drep tul la li ber tate re li gioasă, va loa rea in fi nită a 
per soa nei umane şi a fa mi liei, bi nele co mun, drep ta tea so ci ală, prin ci piul so li da ri-
tă ţii umane şi cel al subsidiarităţii.

Drep tul la li ber tate re li gioasă al greco-ca to li ci lor în Ro mâ nia este în căl cat sis-
te ma tic prin ter gi ver sa rea pro ce du rii le gale de re tro ce dare a bu nu ri lor de ţi nute de 
Bi se rica Ro mână Unită cu Roma şi con fis cate abu ziv în 1948, prin pre si u nea şi in-
ti mi da rea exer ci tată de Bi se rica Or to doxă – une ori în co la bo rare cu in sti tu ţii ale 

1 CONGREGAŢIA PENTRU DOCTRINA CREDINŢEI, Notă doctrinară cu privire la câteva 
chestiuni legate de implicarea şi comportarea laicilor în viaţa politică, trad. M. Cerghizan, Editura Presa 
Bună, Iaşi, 2004, p. 9.
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sta tu lui: po li ţie, jan dar me rie, jus ti ţie, ad mi nis tra ţie lo cală –, deşi sta tul de as tăzi 
de clamă de ma go gic şi fără te mei – cel pu ţin în ceea ce ne pri veşte – li ber ta tea op ţi-
u nii con fe sionale. Aici nu este vorba nu mai de res pec ta rea drep tu lui de pro pri e tate 
al Bi se ri cii noas tre, ci în pri mul rând de drep tul fi e că rui cre din cios greco-ca to lic de 
a-şi trăi şi ma ni festa în mod fi resc şi li ber cre dinţa. Nu se poate spune că li ber ta tea 
lor este res pec tată atunci când nu li se per mite să in tre în lo ca şul de ru gă ci une care 
le apar ţine de drept, când se face to tul pen tru a fi îm pi e di caţi să-şi con stru iască 
bi se rici sau când nu li se în gă duie să-şi în groape morţii în ci mi tire. În faţa aces tei 
situa ţii ne drepte, lai cul este che mat să îşi apere drep tu rile le gi time pe toate că ile 
le gale, in clu siv prin ac ti vi ta tea po li tică.

Bi se rica tre buie sã pro mo veze
o con cep þie au ten ticã des pre na tura po li ti cii

Po li tica şi au to ri ta tea ci vilă îşi au fun da men tul în na tura ome nească, dar aceasta la 
rân dul ei este creată de Dum ne zeu:

„Co mu ni ta tea po li tică şi au to ri ta tea pu blică îşi gă sesc te me iul în na tura 
umană şi ca atare apar ţin de or di nea pres ta bi lită de Dum ne zeu, deşi de ter mi-
na rea re gi mu lui po li tic şi de sem na rea con du că to ri lor sunt lă sate la li bera 
vo inţă a ce tă ţe ni lor. Mai decurge de aici şi fap tul că exer ci ta rea au to ri tă ţii 
po li tice, fie înlăuntrul co mu ni tă ţii ca atare, fie în ca drul or ga nis me lor ce re-
pre zintă Sta tul, tre buie să se des fă şoare în tot deauna în li mi tele or di nii mo-
rale, în ve de rea bi ne lui co mun“1.

Po li tica tre buie să se ra por teze me reu la bi nele co mun:

„Aceasta există aşa dar în ve de rea bi ne lui co mun şi în el îşi gă seşte jus ti fi-
ca rea şi sem ni fi ca ţia de plină şi tot din el îşi do bân deşte prin ci pi ile ju ri dice pri-
mor di ale. Bi nele co mun cu prinde to ta li ta tea con di ţi i lor de via ţă so ci ală prin 
care oa me nii, fa mi li ile şi aso ci a ţi ile se pot rea liza mai de plin şi mai uşor“2.

Po li tica nu este pur şi sim plu arta de a gu verna şi care poate face orice pen tru 
a-şi atinge sco pul! Ea este o artă – „artă atât de di fi cilă, dar atât de no bilă“3 –, însă 
fru mu se ţea se re la ţi o nează cu ade vă rul şi cu sa crul. De aceea, per soana umană 
este prin ci piul, cen trul şi ter me nul fi nal al ac ti vi tă ţii po li tice: „Ga ran ta rea drep tu-
ri lor per soa nei este, într-ade văr, o con di ţie ne ce sară pen tru ca ce tă ţe nii, in di vi dual 
sau în grup, să poată par ti cipa în mod ac tiv la via ţa şi la con du ce rea sta tu lui“4. 
To tul este ca po li tica să aibă o con cep ţie co rectă des pre per soană şi de aceea nu 
poate face ab strac ţie de moş te ni rea iudeo-creş tină5.

1 CONCILIUL VATICAN II, Constituţia pastorală privind Biserica în lumea contemporană 
„Gaudium et spes“ (GS), nr. 75.

2 Ibidem, nr. 74. Pentru aprofundarea ideii, v. Norbert NEUHAUS, Valorile democraţiei creştine, 
vol. I, Editura Alfa şi Omega, Chişinău, 2002, pp. 4-14.

3 CONCILIUL VATICAN II, Constituţia pastorală...cit., nr. 75.
4 Ibidem, nr. 73.
5 „Biserica este conştientă că democraţia, pe de o parte, exprimă mai bine participarea 

cetăţenilor la opţiunile politice, de cealaltă parte, devine posibilă numai în măsura în care pune 
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Afir ma rea pri ma tu lui per soa nei în ac ti vi ta tea po li tică îm pi e dică ast fel ab so lu-
ti za rea po li ti cii şi îi subli ni ază ferm na tura func ţională: po li tica tre buie să fie o di a co-
nie, o slu jire a aproa pe lui.

Po li tica tre buie să fie au to nomă de Bi se rică. Ea nu tre buie însă să evo lu eze ig no-
rând sau, mai rău, com bă tând va lo rile creş tine. Cei care fac ast fel pun în pe ri col 
toc mai fun da men tele so ci e tă ţii eu ro pene, deoa rece – spu nea Papa Ioan Paul al 
II-lea – „creş ti nis mul a dat formă Eu ro pei, imprimându-i câ teva va lori esen ţi ale. 
Mo der ni ta tea eu ro peană, care a dat lu mii idea lul de mo cra tic şi drep tu rile umane, 
îşi ia va lo rile din moş te ni rea creş tină“1.

Sta tul şi Bi se ri cile au me ni rea de a lu cra pen tru bi nele oa me ni lor, chiar dacă la ni ve-
luri dis tincte: sta tul pe pla nul vie ţii so ci ale, cul tu rale şi eco no mice, Bi se ri cile mai 
ales la ni ve lul vie ţii spi ri tu ale. Aceste ni ve luri, în po fida dis tin cţiei reale din tre ele, 
nu pot fi to tuşi se pa rate în mod ra di cal. La urma ur mei ele fac parte din via ţa omu-
lui, care ar tre bui să se ca rac te ri zeze prin uni tate şi co e renţă:

„Co mu ni ta tea po li tică şi Bi se rica sunt in de pen dente şi au to nome una 
faţă de alta pe te re nul pro priu. Însă am bele, deşi din puncte de ve dere di fe-
rite, sunt în slujba che mă rii per so nale şi so ci ale ale ace lo raşi oa meni. Ele îşi 
vor exer cita acest ser vi ciu în fo lo sul lor cu atât mai mare efi ca ci tate, cu cât 
amân două vor cul tiva mai mult o co o pe rare re ci procă să nă toasă“2.

De o cam dată, din pă cate, po li tica ro mâ nească din 1989 în coace pare să facă în 
ge ne ral ab strac ţie de te za u rul spi ri tual creş tin, de va lo rile spi ri tu ale au ten tice fără 
de care nu este cu pu tinţă crea rea unei de mo cra ţii ro mâ neşti pu ter nice şi în să nă to-
şi rea poporu lui nos tru în spi ri tul ade vă ru lui, al bi ne lui şi al drep tă ţii. Din acest 
mo tiv gre şesc pro fund po li ti ci e nii care îi pri vesc pe ce tă ţe nii ţă rii noas tre doar ca 
pe un ca pi tal po li tic, ca pe o masă de ma ne vră utilă pro pri i lor in te rese. In sti tu ţia 
dem ni ta ru lui, a omu lui po li tic, este în pri mul rând una de slu jire a poporu lui prin 
cu vinte, fapte şi exem plu per so nal, iar re li gia creş tină îi oferă mij loa cele spi ri tu ale 
pen tru a fi şi un cre din cios mo del. Cu vin tele unui alt Papă – este vorba de Paul al 
VI-lea – par as tăzi mai ac tu ale ca ori când: „Po li tica este forma cea mai ele vată a 
ca ri tă ţii, într-o ţară care are atâta ne voie de spi ri tul de slu jire“. Aşa dar con cep tul 
au ten tic de om po li tic, de dem ni tar al sta tu lui tre buie să in cludă în mod ne ce sar 
umi linţa, ca pa ci ta tea de sa cri fi ciu, so li da ri ta tea cu cei aflaţi în ne voi, uni ta tea din-
tre cu vânt şi faptă, dar în ace laşi timp tre buie să ex cludă fi gura „ba ro nu lui“, a fă-
că to ru lui de spe ranţe ce mor îna inte de a se naşte.

Po li tica tre buie să cul tive iden ti ta tea na ţională, fără să cadă într-un na ţiona lism şo-
vin: „Ce tă ţe nii să cul tive cu ge ne ro zi tate şi fi de li tate dra gos tea faţă de pa trie, însă 
fără în gus time de spi rit, ci în aşa fel în cât să aibă în tot deauna în ve dere bi nele în tre-
gii fa milii umane care re u neşte, prin di fe rite le gă turi, rase, po poare şi na ţi uni“3.

la temelia sa o concepţie corectă asupra persoanei. În privinţa acestui principiu, angajamentul 
catolicilor nu poate accepta nici un compromis, pentru că, altfel, ar fi ştirbită mărturia credinţei 
creştine în lume, precum şi unitatea şi coerenţa creştinilor înşişi. Structura democratică pe care 
un stat modern îşi propune să se construiască ar fi cam fragilă dacă nu ar aşeza pe temelia sa 
rolul central acordat persoanei“ – CONGREGAŢIA PENTRU DOCTRINA CREDINŢEI, Notă 
doctrinară...cit., nr. 11, p. 11.

1 Papa IOAN PAUL AL II-LEA, Ecclesia in Europa, trad. Cr. Grigore, Editura Presa Bună, Iaşi, 
2003, nr. 108, p. 118.

2 GS 76.
3 Ibidem, 75. 
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Bi se rica tre buie sã fie o „in stanþã cri ticã“1 
în so ci e tate

Creş ti nii, în vir tu tea di men si u nii eshatologice a cre din ţei lor prin care aş teaptă 
„ce ruri noi şi pă mânt nou“, adică lu mea transfi gu rată şi înăl ţată prin a doua ve nire 
a Dom nu lui nos tru Isus Christos în ţe leg ne ce si ta tea de a se im plica ac tiv în transfor-
ma rea po lis-ului şi deci a in sti tu ţi i lor sale. Prin ur mare, Bi se rica, având prin cre-
dinţă mo de lul eshatologic al îm pă ră ţiei lui Dum ne zeu, tre buie să se ra por teze 
cri tic la di fe ri tele for ma ţi uni şi ac ti vi tăţi po li tice, evaluându-le ca li ta tea mo rală.

Con clu zie

Toate aceste idei pre zente în do cu men tele bi se ri ceşti sunt ne ce sare pen tru ge-
neza unei te o lo gii po li tice a Bi se ri cii Ro mâne Unite cu Roma. Dez vol ta rea ei ar fi 
de o se bit de utilă din ur mă toa rele mo tive:

În pri mul rând, ar arăta greco-ca to li cu lui că po li tica poate fi un mod de tră ire 
a vie ţii creş tine, un mod de asu mare a an ga ja men tu lui creş tin. Acest lu cru asumă 
o im por tanţă mare as tăzi, când se cu la ri za rea tot mai pro fundă a so ci e tă ţii re duce 
cre dinţa la un fapt pri vat; cre dinţa are însă şi un ori zont so cial-po li tic, nefiind pur 
şi sim plu o mân gâ iere lă un trică.

În al do i lea rând, o ast fel de te o lo gie ar sta la baza unei re la ţi o nări sis te ma tice, 
con stante, co e rente şi evan ghe lice în tre Bi se rica Ro mână Unită cu Roma şi co mu-
ni ta tea po li tică, atât în ve de rea apă ră rii drep tu ri lor re li gioase, cât şi în pri vinţa 
pro mo vă rii va lo ri lor creş tine ca te me lie a so ci e tă ţii ro mâ neşti.

1 Cf. Johann Baptist METZ Sul concetto...cit., pp. 18-23.


