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Viaţa consacrată: locul teologal al comuniunii trinitare 
 
 Viaţa consacrată este experienţa sublimă a iubirii lui Cristos. Iubirea lui Cristos este cea 
care ne-a reunit în comunităţile noastre pentru a deveni „una”, pentru ca, aşa cum El şi graţie 
Lui, în Duhul Sfânt, să putem răspunde iubirii Tatălui, iubindu-L „cu toată inima, cu tot sufletul 
şi cu toate puterile” (cfr. Dt 6,5) şi iubind pe aproapele „ca pe noi înşine” (cfr. Mt 22,39). 
 Născute „nu din voinţă de carne sau de sânge”, nu din simpatii personale sau din motive 
umane, dar „din Dumnezeu” (In 1,13), dintr-o vocaţie divină şi dintr-o atracţie divină, 
comunităţile noastre sunt semne vii ale primatului iubirii lui Dumnezeu, care înfăptuiesc minuni 
şi semne de iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele, aşa cum a fost manifestată şi trăită de 
Isus Cristos (cfr. VFC 1). 
 
 În cursul vieţii sale pământeşti, Domnul Isus i-a chemat pe cei pe care i-a voit pentru a-i ţine pe 

lângă El şi a-i pregăti să trăiască, după exemplul Său, pentru Tatăl şi pentru misiunea pe care o 
primise (cfr.Mc 3,13-15). Dădea în felul acesta naştere noii familii care trebuia să-i întrunească 
de-a lungul veacurilor pe cei gata să „facă voinţa lui Dumnezeu” (cfr. Mc 3, 32-35). După 
Înălţare, prin darul Duhului, s-a constituit în jurul Apostolilor o comunitate fraternă adunată în 
lauda lui Dumnezeu şi într-o experienţă concretă de comuniune (cfr. Fp 2,42-47; 4, 32-35). Viaţa 
acestei comunităţi şi, mai mult, experienţa celor Doisprezece care împărtăşiseră toate cu Cristos, 
au fost modelul din care s-a inspirat Biserica atunci când a vrut să retrăiască râvna începuturilor 
şi să-şi continue drumul în istorie cu o vigoare evanghelică reînnoită. (VC 41) 

 
 După aceste cuvinte comunitatea noastră este o familie inaugurată de Cristos. Avem de a 
face cu o asemenea familie atunci când domneşte un sentiment, familiaritatea, care este acel 
sentiment de intimitate născut din relaţiile dintre persoanele care se stimează ca atare. Aşa cum 
Biserica este o familie după imaginea Sfintei Treimi, tot aşa comunităţile noastre, biserici 
domestice, trăiesc ca familii unite de legăturile harului şi ale iubirii. Fiind familiari cu Dumnezeu 
suntem familiari unii cu alţii, căutând şi îngrijind o prietenie spirituală adevărată şi sinceră. 
 Familiaritatea care se deschide spre prietenia spirituală favorizează creşterea comunităţii, 
într-un climat de iubire şi de sentimente pozitive. Trebuie, deci, să ne îngrijim de sentimentele 
noastre comunitare, punând în discuţie atunci când descoperim în noi sentimente anti-
comunitare. Într-adevăr, comunitatea noastră nu poate fi instrumentalizată pentru perfecţiunea 
mea personală. Comunitatea nu este un simplu conglomerat de creştini în căutarea perfecţiunii 
personale. Mult mai profundă este participarea şi mărturia calificată a Bisericii-Mister, ca 
expresie vie şi realizare privilegiată a comuniunii sale particulare, a marii comuniuni trinitare, de 
care Tatăl ne-a făcut participanţi în Fiul şi în Duhul Sfânt. 
 
 În realitate, Biserica este esenţialmente mister de comuniune, „popor unit de unitatea Tatălui şi a 

Fiului şi a Duhului Sfânt”. Viaţa frăţească tinde să reflecteze profunzimea şi bogăţia acestui 
mister, construindu-se ca un spaţiu uman locuit de Treime, ce prelungeşte astfel în istorie darurile 
de comuniune proprii celor trei Persoane divine. În viaţa eclezială, numeroase sunt cadrele şi 
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modalităţile de exprimare ale comuniunii frăţeşti. Viaţa consacrată are desigur meritul de a fi 
contribuit eficient la menţinerea în Biserică a exigenţei fraternităţii ca mărturisire a Treimii. 
Favorizând statornic iubirea fraternă, mai ales sub forma vieţii comune, ea a arătat că 
participarea la comuniunea treimică poate schimba relaţiile umane şi crea un nou tip de 
solidaritate. În felul acesta, ea le arată oamenilor frumuseţea comuniunii fraterne şi căile ce duc 
în mod concret la ea. Într-adevăr, persoanele consacrate trăiesc „pentru” Dumnezeu şi „din” 
Dumnezeu, şi de aceea pot mărturisi puterea acţiunii reconciliatoare a harului, care nimiceşte 
forţele de dezbinare prezente în inima omului şi în relaţiile sociale (VC 41). 

 
 Dacă comunitatea este misterul de comuniune al Bisericii şi un spaţiu uman locuit de 
Sfânta Treime, acest lucru trebuie să conducă persoana consacrată la o atitudine de profundă 
pietate. Ne apropiem de comunităţile noastre cu un simţământ de credinţă autentică, conştienţi că 
mărturia noastră comunitară este, aşa cum spunea Ioan Paul al II-lea – „mărturisirea Sfintei 
Treimi”. Trebuie să ne îngrijim de aspectele comunitare, de impresiile pe care societatea şi 
persoanele la care suntem trimişi le pot avea despre trăirea noastră în comun, dacă vrem să fim 
un semn profetic concret de mărturisire a Sfintei Treimi şi a Bisericii comuniune. 
 Aceasta înseamnă că trebuie să trăim în propria comunitate cu aceleaşi sentimente de 
familiaritate după modelul din Nazareth, al casei din Betania, al grupului ucenicilor aleşi să stea 
cu Învăţătorul lor, a primei comunităţi creştine. În aceste modele de familie, comunitatea este 
locul care permite bucuria prezenţei lui Cristos. Iată de ce în comunitate găsim răspuns la 
aspiraţiile profunde ale inimii, la exigenţele de dăruire şi de primire, un răspuns adecvat pentru 
realizarea personalităţii noastre. 
 Când este uitată această dimensiune mistică şi teologală, care pune în contact cu Misterul 
comuniunii trinitare prezente şi comunicate comunităţii, atunci se ajunge în mod iremediabil la 
uitarea raţiunilor profunde de „a face comunitate”, de construirea cu răbdare a vieţii fraterne. Ea 
poate să apară uneori superioară puterilor umane, dincolo de a apărea şi o risipă inutilă de 
energie, mai ales pentru persoanele angajate intens în acţiune şi condiţionate de o cultură 
activistă şi individualistă. 
 Rugăciunea în comun are un rol fundamental în creşterea ca şi comunitate, pentru că din 
contemplarea Misterului lui Dumnezeu Unul şi Întreit, din admirarea prezenţei sale lucrătoare 
atât în momentele mai semnificative ale familiilor noastre religioase cât şi în realitatea cotidiană 
şi umilă a comunităţilor noastre, învăţăm bucuria de a trăi împreună şi de a ne dărui împreună 
pentru alţii. Uniţi între noi în Euharistie, suntem tot mai mult Trupul viu şi vizibil al lui Cristos, 
însufleţit de Duhul Sfânt şi în calea care duce la Tatăl. 
 Pentru a fi un loc teologal al comuniunii trinitare, este necesară – spunea Ioan Paul al II-
lea – o angajare adevărată şi concretă pentru comuniune, care să fie vizibilă şi care să cuprindă o 
atenţie reciprocă, bucurie, comunicare, iertare. Astfel comunitatea se va manifesta ca semn 
luminos al Ierusalimului cel Nou: 
 
 Îi îndemn mai cu seamă pe călugări, pe călugăriţe şi pe membrii Societăţilor de viaţă apostolică 

să trăiască fără rezerve iubirea reciprocă, exprimând-o în modul corespunzător naturii fiecărui 
Institut, pentru ca fiecare comunitate să constituie un semn luminos al noului Ierusalim, „locuire 
a lui Dumnezeu între oameni” (Ap 21,3).  
Întreaga Biserică se bazează mult pe mărturia unor comunităţi bogate „în bucurie şi în Duh” (Fp 
13,52). Ea doreşte să înfăţişeze lumii exemplul unor comunităţi în care atenţia reciprocă ajută la 
depăşirea singurătăţii, comunicarea îl determină pe fiecare să se simtă coresponsabil şi iertarea 
închide rănile şi întăreşte la toţi angajarea la comuniune. În comunităţi de acest tip, natura 
carismei orientează energiile, susţine fidelitatea şi călăuzeşte munca apostolică a tuturor, pentru 
unica misiune. Pentru a înfăţişa lumii de azi adevăratul său chip, Biserica are într-adevăr nevoie 
de astfel de comunităţi fraterne care, prin însăşi existenţa lor, reprezintă o contribuţie la noua 
evanghelizare, căci arată în mod concret roadele „poruncii celei noi” (VC 45). 
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Iubirea reciprocă şi necondiţionată 
 
 Iubirea este raţiunea de a fi, scopul ultim, al vieţii consacrate. Iubirea pentru Dumnezeu – 
imensă şi adevărată -, iubirea pentru fraţi – reală şi sinceră -, sunt toate în viaţa consacrată. În 
iubire ne consacrăm, promiţând „da”-ul nostru, în iubire ne dăruim, oferindu-ne pe noi înşine. 
Din iubire îl căutăm pe Dumnezeu, şi iubirea este cea care ne îndeamnă spre fraţi. Iubirea ne 
construieşte în interior, ne învaţă asupra sensului vieţii; mai mult, iubirea este legea vieţii, care 
determină orice dorinţă şi orice acţiune, iubirea este un bun preţios pentru care renunţăm la 
multe alte lucruri. Dar suntem capabili de iubire pentru că „iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată 
în inimile noastre” (Rm 5,5). 
 
 Viaţa frăţească înţeleasă ca viaţă împărtăşită în iubire este un semn expresiv al comuniunii 

ecleziale. Ea este cultivată cu mare grijă de Institutele călugăreşti şi de Societăţile de viaţă 
apostolică, unde viaţa comunitară dobândeşte un sens deosebit. Însă dimensiunea comuniunii 
frăţeşti nu le este străină nici Institutelor seculare, nici formelor individuale de viaţă consacrată. 
Sihaştrii, în adâncul singurătăţii lor, nu se sustrag comuniunii bisericeşti, ci o slujesc prin carisma 
lor contemplativă specifică; fecioarele consacrate în lume îşi trăiesc consacrarea într-o adevărată 
relaţie de comuniune cu Biserica particulară şi universală. La fel şi văduvele şi văduvii 
consacraţi.  
Toate aceste persoane, trăindu-şi condiţia evanghelică de ucenici, se angajează să practice 
„porunca nouă” a Domnului, iubindu-se unii pe alţii cum ne-a iubit El (cf. In 13,34). Iubirea l-a 
dus pe Cristos la dăruirea de sine până la jertfa supremă a Crucii (VC 42). 

 
 În viaţa consacrată fraternitatea este înţeleasă ca viaţă împărtăşită în iubire. Comunitatea 
este locul de împărtăşire a vieţii, spaţiul în care viaţa şi destinul fiecăruia sunt împărtăşite cu 
ceilalţi. Împărtăşirea vieţii înseamnă punerea împreună a propriilor sentimente de credinţă şi de 
pietate, a propriilor proiecte apostolice, a însăşi existenţei. Iubindu-ne într-o prietenie adevărată 
şi profundă, împărtăşim totul: bucurii şi dureri, necazuri şi împliniri, preocupări şi speranţe. 
Astfel ia naştere prietenia spirituală care leagă persoanele consacrate între ele, care este o iubire 
interpersonală trăită cu o afecţiune reciprocă dintr-o afinitate spirituală, este deschiderea 
sufletului către un altul, comunicarea de la persoană la persoană, comuniune de idealuri şi de 
raţiuni de viaţă. Prietenia spirituală face posibilă cunoaşterea de sine din imaginea reflexă a 
prietenului, descoperirea zilnică a bunătăţii chipului lui Dumnezeu şi maturizarea personală. 
Când se trăieşte această experienţă comunitară spiritualitatea este impregnată de afecţiune şi 
persoanele se simt profund realizate. 
 Trebuie promovată cu o grijă particulară această împărtăşire a iubirii şi a prieteniei 
spirituale. „A promova”, „a cultiva” înseamnă a da atenţie comunităţii, a se interesa de 
comunitate şi de nevoile fraţilor, a dedica timp comunităţii, a nutri un spirit de umor pentru 
climatul care ajută la creşterea comunităţii. Cine promovează cu grijă iubirea şi prietenia în 
comunitate cultivă respect reciproc cu care se acceptă drumul fiecăruia şi totodată nu sufocă 
dezvoltarea personalităţilor mai bogate. Promovarea comunităţii înseamnă convergenţă în 
proiectele comunitare, colaborare, implicare. 
 
 Nu există unitate adevărată fără această iubire reciprocă necondiţionată, care îi cere fiecăruia să 

fie dispus să slujească fără măsură, disponibil pentru a-l primi pe celălalt aşa cum este, fără a-l 
„judeca” (cf. Mt 7,1-2), capabil să ierte chiar „de şaptezeci de ori câte şapte” (Mt 18,22). Pentru 
persoanele consacrate, unite „într-un gând şi o inimă” (Fp 4,32) graţie acestei iubiri revărsate în 
inimi prin Duhul Sfânt (cf. Rm 5,5), devine o necesitate interioară să pună totul în comun, 
bunurile materiale şi bogăţiile spirituale, talentele şi inspiraţiile, precum şi idealurile apostolice şi 
slujirea caritativă: „În viaţa comunitară, puterea Duhului care este o persoană se comunică tuturor 
în acelaşi timp (...). În ea se beneficiază de darurile proprii, ele se înmulţesc fiind comunicate 
celorlalţi şi fiecare se bucură astfel de darurile celorlalţi ca de ale sale proprii”. (VC 42) 
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 O iubire reciprocă necondiţionată este o iubire comunicativă, deschisă, dintr-o inimă 
generoasă unde alţii pot găsi un loc de refugiu, de odihnă, de refacere. „Reciprocitatea” iubirii 
este un schimb reciproc de bunăvoinţă, de respect, de înţelegere, de competenţe, de gratitudine, 
de generozitate. Fără iubirea reciprocă, într-o comunitate întâlnim numai muncă, oboseală. 
Insuccese, frustrări. O iubire necondiţionată este pură gratuitate, dăruire de sine fraţilor fără 
condiţie şi fără a se aştepta la ceva în schimb. Cine se dăruieşte comunităţii fără condiţii ştie că 
primeşte mai mult decât poate dărui.  
 Când în viaţa comunitară sunt puse condiţii personale pentru o convieţuire mai bună, 
atunci în comunitate se ivesc vise personale, proiecte individuale, se preferă mai mult propriul 
vis de comunitate decât comunitatea însăşi. Cine se alipeşte de propriul vis, are întotdeauna 
dreptate să conteste comunitatea, să fie nemulţumit. Cine iubeşte visul său de comuniune mai 
mult decât comunitatea va ajunge să o distrugă şi chiar mai mult să se distrugă şi pe sine însuşi. 
 
 În viaţa de comunitate trebuie să se poată într-un fel percepe că, înainte de a fi un mijloc pentru o 

anumită misiune, comuniunea fraternă este un loc teologal în care se poate trăi prezenţa mistică a 
Domnului înviat (cf. Mt 18,20). Aceasta se realizează prin iubirea reciprocă a acelora care 
alcătuiesc comunitatea, iubire hrănită de Cuvânt şi de Euharistie, purificată prin Sacramentul 
Reconcilierii, susţinută prin rugăciunea pentru unitate, dar al Duhului făcut acelora care se fac 
ascultători faţă de Evanghelie. El, Duhul, este acela care introduce sufletul în comuniunea cu 
Tatăl şi cu Fiul lui, Isus Cristos (cf. 1In 1,3), comuniune care este izvor al vieţii frăţeşti. Prin 
Duhul, comunităţile de viaţă consacrată sunt călăuzite la îndeplinirea misiunii lor de slujire a 
Bisericii şi a întregii omeniri, conform intuiţiei lor originare (VC 42). 

 
 Comunitatea ca loc teologal este o „Prezenţă”. Întâi de toate o prezenţă a lui Dumnezeu, 
viu în inimile fraţilor şi operant în comunitate. Când Dumnezeu este o „Prezenţă”, în comunitate 
există o profundă bunăstare spirituală, ne simţim chemaţi împreună de Dumnezeu, se percepe că 
Dumnezeu este cu noi, alături de fiecare în parte, susţinând căutarea carităţii fraterne şi în 
apostolat. Prezenţa teologală a lui Dumnezeu în comunitate conduce la faptul că fiecare frate 
devine o „prezenţă” pentru ceilalţi, ne dăm seama că suntem fraţi, se percepe în interioritatea 
noastră că avem nevoie de celălalt, de Evanghelia pe care o proclamă prin prezenţa sa. 
 Ascultarea Duhului Sfânt nu este o ascultare individuală a proprii inimi, nici Cuvântul 
vieţii nu coincide cu cuvântul nostru, dar Duhul Sfânt, Cuvântul şi Euharistia sunt Misterul 
pascal al lui Cristos prezent în relaţiile comunitare. 
 
 
Autoritatea în comunitate 
 
 Comunitatea este un spaţiu teologal unde se recunoaşte ca autoritate fundamentală Sfânta 
Evanghelie. Evanghelia, cu prezenţa lui Cristos, este centrul ascultării de credinţă a persoanelor 
consacrate care trăiesc în comunitate. Ascultarea faţă de comunitate şi faţă de confraţi este în 
genere ascultarea faţă de Evanghelie. Dar semnul concret de unitate a comunităţii este Superiorul 
sau Responsabilul de comunitate. În comunitate Superiorul exercită autoritatea în numele şi după 
exemplul lui Cristos, pentru a căuta şi a împlini voinţa Tatălui, după stilul pe care Duhul Sfânt l-
a inspirat carismei Fondatorului. 
 Rolul Superiorului este cel de slujire, deseori ingrat, şi nu întotdeauna recunoscut. 
Această slujire este îndreptată spre promovarea carităţii, spre încurajarea şi coordonarea 
activităţilor tuturor fraţilor, spre animare, orientare, decidere, corectare, în aşa fel încât să fie 
realizată misiunea noastră. 
 Prima slujire la care Superiorul este chemat să ofere propriei comunităţi este credinţa şi 
iubirea Evangheliei, care se manifestă printr-o mărturie de dăruire pentru comunitate, prin 
respectarea credinţei şi a vocaţiei fiecărui frate în parte şi printr-o iubire sinceră a Bisericii şi al 
Magisteriului său. 
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 În viaţa consacrată, rolul Superiorilor şi Superioarelor, atât generali cât şi locali, a avut 

întotdeauna o mare importanţă pentru viaţa spirituală precum şi pentru misiune. În aceşti ani de 
căutare şi de schimbări, s-a simţit uneori nevoia unei revizuiri a acestei funcţii. Dar trebuie să 
recunoaştem că aceia care exercită autoritatea nu pot renunţa la îndatoririle lor de primi 
responsabili ai comunităţii, călăuze ale fraţilor şi surorilor pe calea spirituală şi apostolică (VC 
43). 

 
 După Conciliul Vatican al II-lea s-a simţit necesitatea de a revedea această funcţie. S-a 
dorit îmbunătăţirea climei de convieţuire ale comunităţilor: s-a dat mai mult spaţiu participării 
active a tuturora, s-a trecut de la o viaţă comună bazată pe observanţă la o viaţă mai atentă la 
necesităţile membrilor şi la îngrijirea dimensiunii umane. Efortul de a construi o comunitate mai 
puţin formală, autoritară şi mai mult fraternă şi participată, este considerat unul dintre roadele 
reînnoirii din ultimii ani (cf. VFC 47). 
 Dacă pe de o parte autoritatea trebuie să lase loc participării responsabile şi efective a 
tuturor membrilor la viaţa şi activităţile comunităţii, pe de altă parte nu poate renunţa la datoria 
sa de a fi primul responsabil al comunităţii. Trebuie valorizate persoanele şi comunităţile pentru 
a favoriza o angajare mai reală, cu o deconcentrare care recunoaşte o autonomie dar nu este 
evanghelică o viziune a autorităţii în comunitate care se reduce la datoria de „coordonator” ale 
iniţiativelor membrilor. „Dacă clima democratică a favorizat creşterea coresponsabilităţii şi a 
participării tuturor la procesul decizional şi la viaţa comunităţii religioase, nu se poate uita că 
fraternitatea nu este numai rodul efortului uman, dar că este mai ales darul lui Dumnezeu. Este 
un dar care vine din ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu şi, în viaţa religioasă, din ascultarea 
faţă de autoritatea care aminteşte acest Cuvânt şi face legătura cu situaţiile concrete după spiritul 
Institutului” (VFC 48). 
 Superiorul este călăuza fraţilor în drumul spiritual şi apostolic. Aceasta înseamnă că cine 
prezidează comunitatea trebuie să fie şi să apară un „maestru spiritual”, o călăuză pentru drumul 
de credinţă al comunităţii, un interpret autentic al carismei colective a tuturor membrilor 
comunităţii. Funcţia sa este cea de călăuză cu autoritate şi siguranţă, credibilă pentru că trăieşte 
ceea ce învaţă, fiind model pentru confraţii săi. Animarea sa, înainte de a fi pentru promovarea 
apostolatului şi a misiunii, este una spirituală a iubirii şi a prieteniei între persoane, facilitând şi 
încurajând progresul spiritual. Figura unui Superior „manager” este utilă apostolatului şi misiunii 
comunităţii, dar nu corespunde cu figura spirituală. Este necesar ca întâi de toate să fie o 
persoană spirituală, convinsă de primatul vieţii spirituale atât pentru viaţa fiecăruia cât şi pentru 
construirea vieţii fraterne. 
 
 Nu este uşor, în medii puternic marcate de individualism, să faci recunoscut şi acceptat rolul pe 

care autoritatea îl exercită spre binele tuturor. Trebuie totuşi reafirmată importanţa acestei funcţii, 
care se vădeşte necesară tocmai pentru a consolida comuniunea frăţească şi ca nu cumva 
ascultarea făgăduită prin vot să nu-şi mai afle sensul. Dacă autoritatea trebuie să fie în primul 
rând frăţească şi spirituală şi dacă, prin urmare, cei care o exercită trebuie să ştie, prin dialog, să-
şi implice confraţii în procesul de decizie, nu trebuie uitat totuşi faptul că ultimul cuvânt aparţine 
autorităţii; ei îi revine apoi şi să facă respectate deciziile luate (VC 43). 

 
 Comunităţile noastre sunt tot mai mult influenţate de individualismul societăţii noastre. 
S-a răspândit sub diferite forme, cum ar fi: nevoia de protagonism şi insistenţa exagerată asupra 
propriei bunăstări fizice, psihice şi profesionale, preferinţa pentru munca de unul singur sau 
pentru prestigiu, prioritatea absolută dată aspiraţiilor personale şi propriului drum individual fără 
a mai ţine cont de alţii şi fără referinţă la comunitate. 
 În acest context, autoritatea Superiorului este folosită astfel încât casa religioasă să nu fie 
un simplu loc de rezidenţă, un „conglomerat de persoane” fiecare cu istoria sa individuală, dar o 
comunitate fraternă unde se trece de la căutarea „lucrurilor mele” la cele „ale lui Cristos”. 
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 Un alt rol fundamental al autorităţii este cel de animare a dialogului. Aceasta implică cel 
puţin trei dimensiuni. În primul rând promovarea dialogului între fraţi: să facă în aşa fel încât 
fraţii să-şi vorbească, să se întâlnească, să se caute spaţii pentru întâlnire şi creştere în 
comunicare şi cunoaştere reciprocă. Lipsa şi sărăcia comunicării duce de obicei la slăbirea 
fraternităţii, prin necunoaşterea celuilalt se ajunge la o relaţie anonimă, la crearea situaţiilor de 
izolare şi de singurătate. În al doilea rând, promovarea fraţilor prin dialog, care înseamnă 
creştere printr-un dialog clar şi sincer. Dialogul ajută la creşterea în formare, în amabilitate, în 
controlul de sine, în sensul de umorism şi în spiritul de împărtăşire. Fără dialog nu se creşte în 
stimă, încredere şi reciprocitate. În ultimul rând, implicarea fraţilor prin dialog la luarea 
deciziilor; acolo unde este practicată cu seriozitate oferă autorităţii cele mei bune condiţii pentru 
luarea deciziilor necesare pentru binele fraternităţii şi al apostolatului. 
 În sfârşit, revine autorităţii ultimul cuvânt şi tot ei îi revine misiunea de a se respecta 
deciziile luate. Când s-a făcut tot posibilul în dialogul comunitar pentru discernământ şi sunt 
prezentate diferite soluţii pentru o anumită problemă, îi revine mereu superiorului – după 
normele propriilor Constituţiuni – ultimul cuvânt. Persoana consacrată aderă cu credinţă 
responsabilă şi atunci când este de altă părere, pentru că este proiectul comunitar care trebuie dus 
la îndeplinire. În acest sens e nevoie de o colaborare cu autoritatea respectând deciziile luate. 
 
 
Concluzie 
 

În scrisoarea apostolică Novo millennio ineunte, Papa Ioan Paul al II-lea indică liniile 
esenţiale pentru o spiritualitate de comuniune, evidenţiind marea provocare a noului mileniu: 

„A face din Biserică şcoala şi casa comuniunii: iată marea provocare care ne stă înainte în 
mileniul care începe, dacă vrem să fim fideli planului lui Dumnezeu şi să răspundem aşteptărilor profunde 
ale lumii. Ce semnifică aceasta în mod concret? Şi aici discursul ar putea să devină imediat operativ, dar ar 
fi greşită o astfel de atitudine. Înainte de a se programa iniţiative concrete trebuie să se promoveze o 
spiritualitate de comuniune, făcând-o să apară ca principiu educativ în toate locurile unde se formează 
omul şi creştinul, unde se educă slujitorii altarului, cei consacraţi, lucrătorii pastorali, unde se formează 
familiile şi comunităţile. Spiritualitatea de comuniune înseamnă, înainte de toate, o privire a inimii 
îndreptată asupra misterului Sfintei Treimi care locuieşte în noi şi a cărei lumină trebuie să fie percepută şi 
pe chipul fraţilor care ne stau alături. Spiritualitate de comuniune înseamnă, pe lângă acestea, capacitatea 
de a simţi fratele de credinţă în unitatea profundă a trupului mistic, deci ca "unul care-mi aparţine", pentru 
a şti să împărtăşeşti bucuriile şi suferinţele sale, pentru a-i intui dorinţele şi a avea grijă de nevoile sale, 
pentru a-i oferi o adevărată şi profundă prietenie. Spiritualitatea de comuniune este şi capacitatea de a 
vedea, înainte de toate, ceea ce este pozitiv în altul, pentru a-l valorifica şi a-l primi ca pe un dar al lui 
Dumnezeu: un "dar pentru mine" şi nu numai pentru fratele care l-a primit în mod direct. Spiritualitatea de 
comuniune înseamnă, în fine, a şti "să se facă loc" fratelui, purtând "poverile unii altora" (Gal 6,2) şi 
respingând tentaţiile egoiste, care permanent ne întind capcane şi generează competiţii, carierism, 
deficienţă, gelozie. Să nu ne facem iluzii: fără acest drum spiritual mijloacele exterioare ale comuniunii vor 
servi puţin. Ele vor deveni decoruri fără suflet, măşti de comuniune mai mult decât mijloacele sale de 
expresie şi de creştere.” (nr. 43) 
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Sentire cum Ecclesia 
 

„Vieţii consacrate îi este încredinţată o sarcină importantă, mai ales în lumina învăţăturii despre Biserică 
văzută ca comuniune, învăţătură propusă cu tărie de Conciliul Vatican II. Persoanelor consacrate li se cere 
să fie cu adevărat experte în comuniune şi să-i practice spiritualitatea, ca „martori şi făuritori ai proiectului 
de comuniune ce se află în vârful istoriei omului după gândul lui Dumnezeu”. Simţul comuniunii 
bisericeşti, care devine o spiritualitate a comuniunii, încurajează un anumit fel de a gândi, de a vorbi şi de 
a acţiona care face să progreseze Biserica în profunzime şi în extindere” (Vita consecrata 46). 

 
 Într-o Biserică care este în esenţa sa comuniune, viaţa consacrată este expertă de 
comuniune. Întâi de toate, prin profesarea sfaturilor evanghelice devenim în mod comunitar 
semn profetic al comuniunii intime cu Dumnezeu, cel preaiubit. Apoi, prin experienţa cotidiană 
a unei comuniuni de viaţă, de rugăciune şi de apostolat suntem „semn de comuniune fraternă”. 
Dăm mărturie prin împărtăşirea bunurilor, a iubirii fraterne, a proiectului de viaţă şi de activitate. 
O comuniune care se exprimă prin adeziunea filială la Biserica universală, aşa cum ne arată 
exemplul fondatorilor. 
 
 „Fondatorii şi fondatoarele dau întotdeauna dovadă de un viu simţ al Bisericii, care se manifestă prin 

deplina lor participare la viaţa bisericească în toate dimensiunile ei şi prin ascultarea lor promptă faţă de 
Păstori, mai ales faţă de Pontiful roman. În lumina acestei iubiri pentru sfânta Biserică, „stâlp şi fundament 
al adevărului” (1 Tm 3,15) se înţelege devoţiunea lui Francisc de Assisi faţă de „Domnul Papă”, 
îndrăzneala filială a Ecaterinei din Siena faţă de acela pe care îl numeşte „dulcele Cristos pe pământ”, 
ascultarea apostolică şi acea sentire cum Ecclesia a lui Ignaţiu de Loyola, mărturisirea de credinţă plină de 
bucurie a Terezei lui Isus: „Sunt fiică a Bisericii”. Se înţelege şi dorinţa arzătoare a Terezei din Lisieux: 
„În inima Bisericii, maica mea, voi fi iubirea...”. Aceste mărturii sunt reprezentative pentru deplina 
comuniune eclezială pe care sfinţi şi sfinte, fondatori şi fondatoare au trăit-o în epoci şi împrejurări diferite 
şi adesea foarte dificile. Sunt exemple la care persoanele consacrate trebuie să facă permanent referinţă 
pentru a rezista influenţelor centrifuge şi distrugătoare deosebit de puternice astăzi” (Vita consecrata 46). 

 
 
 Exemplu de comuniune şi de ataşament faţă de Biserică a fondatorilor şi fondatoarelor 
este un punct de referinţă pentru drumul nostru de consacrare. Să iubim Biserica, pe Sfântul 
Părinte Papa şi pe Episcopi cu o devoţiune sinceră şi iubire filială. Persoana consacrată iubeşte 
Biserica aşa cum iubeşte Evanghelia, pentru că Evanghelia este vie în Tradiţia vie a Bisericii; 
construieşte Biserica, fiind „piatră vie” a uni mare templu; o îmbogăţeşte cu carismele sale şi 
apostolatul său; o îngrijeşte cu mărturia sa; o apără, dacă este necesar. 
 

„Un aspect determinant al acestei comuniuni bisericeşti este adeziunea de spirit şi inimă faţă de magisteriul 
Episcopilor; ea trebuie trăită cu sinceritate şi manifestată clar în faţa Poporului lui Dumnezeu de toate 
persoanele consacrate, mai ales de acelea care sunt angajate în cercetarea teologică, în învăţământ, în 
publicaţii, în cateheză, în folosirea mijloacelor de comunicare socială. Deoarece persoanele consacrate 
ocupă un loc deosebit în Biserică, atitudinea lor în această privinţă are o mare importanţă pentru întregul 
Popor al lui Dumnezeu (46). 
Persoanele consacrate sunt chemate să fie fermenţi de comuniune misionară în Biserica misionară (...). La 
aceasta tinde legătura deosebită de comuniune a diverselor forme de viaţă consacrată şi a Societăţilor de 
viaţă apostolică cu Urmaşul lui Petru, în slujirea lui de unitate şi de universalitate misionară. Istoria 
spiritualităţii arată bine în ce fel această legătură îndeplineşte un rol providenţial pentru a garanta 
identitatea vieţii consacrate şi extinderea misionară a Evangheliei”(47). 

 
Pentru cel consacrat adeziunea la Magisteriul Suveranului Pontif şi al Episcopilor, nu 

este o pură convenţie sau diplomaţie, dar o adeziune sinceră cu minte şi cu inima. În Cristos 
învăţător, Episcopul învaţă prin gura sa – „Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă” (Mt 
10,40) – pentru care magisteriul contribuie într-un mod special la revelarea adevărului de 
credinţă. Misiunea şi puterea de a învăţa au fost încredinţate de Cristos Apostolilor, învăţătura 
lor este comunicarea Cuvântului Domnului şi comunitatea creştină se constituie pe fundamentul 
şi autoritatea apostolilor. 
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 Trebuie ca persoanele consacrate – mai ales acelea care sunt angajate în cercetarea 
teologică şi ştiinţifică – să adere la învăţătura Papei şi a Păstorilor cu loialitate şi claritate în faţa 
poporului lui Dumnezeu. Persoana consacrată care se simte parte vie din Biserică cultivă în sine 
şi promovează în comunitate o fidelitate filială faţă de urmaşul lui Petru şi faţă de magisteriul 
său. 
 

„Şi în interiorul Bisericilor particulare, persoanele consacrate au un rol semnificativ (...). Diversele feluri 
de a trăi sfaturile evanghelice sunt, într-adevăr, expresia şi rodul darurilor spirituale primite de fondatori şi 
fondatoare şi, ca atare, constituie o „experienţă a Duhului”, transmisă ucenicilor lor spre a fi trăită de 
aceştia, păstrată, aprofundată, dezvoltată mereu în armonie cu Trupul lui Cristos aflat în continuă creştere 
(...). În consecinţă, fiecare Institut îşi vede recunoscută o justă autonomie, datorită căreia îşi poate păstra o 
disciplină proprie şi îşi poate păzi neatins patrimoniul spiritual şi apostolic. Ordinarii locului au datoria de 
a păstra şi proteja această autonomie. Se cere deci Episcopilor să primească şi să preţuiască aceste carisme 
ale vieţii consacrate, acordându-le loc în proiectele de pastorală diecezană (...). O dieceză fără viaţă 
consacrată ar fi lipsită de multe daruri spirituale, de locuri rezervate căutării lui Dumnezeu, de activităţi 
apostolice şi de metode pastorale specifice; mai mult, ea ar risca să se afle mult slăbită de absenţa spiritului 
misionar propriu majorităţii Institutelor. E bine deci să se deschidă la darul vieţii consacrate, pe care Duhul 
o suscită în Biserica particulară, primindu-l cu generozitate în aducere de mulţumire (48). 
Iar persoanele consacrate îşi vor oferi cu generozitate Bisericii particulare colaborarea după puteri şi 
respectându-şi carisma, lucrând în comuniune deplină cu Episcopul în domeniile evanghelizării, catehezei, 
vieţii parohiale” (49). 
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