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Dragi fraţi, 
În cadrul acestui capitol spiritual care are ca temă „Conventualitatea şi spiritul de comuniune”, vom 

căuta să aducem în discuţie o dimensiune, fără doar şi poate, esenţială pentru creşterea comunităţilor noastre: 
dialogul ca bază a comuniunii frăţeşti, iar instrumentul eficace al metodei de lucru ne va fi Sfânta Scriptură. 
De fapt, titlul acestei conferinţe este „Dialog şi comuniune fraternă în Biserica primară: model pentru viaţa 
franciscană conventuală actuală”, deoarece Sfânta Scriptură este şi trebuie să fie modelul oricărei convieţuiri 
fraterne. Ne vom folosi de trei pericope scripturistice luate din cartea Faptele Apostolilor (cf. Fap 1,12-14; 
2,42-47; 15,1-31): acestea ne vor fi ghid în cercetarea noastră şi, în acelaşi timp, vom identifica în ele foarte 
bine care este starea actuală a comunităţilor noastre şi care ar trebui să fie modalităţile de favorizare a 
dialogului şi comuniunii fraterne. Aceste trei pericope le putem asemăna cu trei momente importante ale 
vieţii fraterne, rugăciunea personală şi comunitară, euharistia şi capitolul conventual, şi vom vedea tripla 
dimensiune a dialogului: legătura cu Dumnezeu, cu fraţii şi cu persoana mea.  
 
 Prima parte: O scurtă analiză scripturistică: 

 
a) Prima pericopă: situaţia comunităţii apostolilor (Fap 1,12-14) 
Între înălţarea lui Isus Cristos la cer şi coborârea Duhului Sfânt, sfântul Luca pregăteşte pe cititorii săi 

cu privire la viitoarele evenimente ale Bisericii şi, de aceea, le propune creştinilor idealul comunităţii care 
era adunată în jurul nucleului istoric al apostolilor. O pericopă ne vorbeşte despre situaţia comunităţii 
apostolilor (cf. Fap 1,12-14). După ce s-au coborât pe de Muntele Măslinilor, locul de care sunt legate 
speranţa şi aspiraţiile poporului lui Israel, sfântul Luca ne prezintă componenţa comunităţii creştine primare: 
apostolii, femeile pioase, Sfânta Fecioară Maria şi rudele lui Isus Cristos (cf. Fap 1,12-14). Această 
comunitate incipientă avea drept preocupare primordială rugăciunea, deoarece ea devenea liantul şi punctul 
de sprijin în aşteptarea coborârii Duhului Sfânt. Ceea ce este important pentru a înţelege această relatare a 
sfântului Luca este faptul că această comunitate mică aşteaptă în concordie şi în rugăciune pe Duhul Sfânt şi 
că ea reprezintă, în miniatură, noul popor al lui Dumnezeu, fără discriminări şi fără privilegii. Toţi fac parte 
din această comunitate: apostolii, cei dintâi care au fost dintotdeauna împreună cu Isus Cristos, femeile 
pioase, care l-au însoţit în întreaga sa activitate, mama sa şi rudele sale. Se poate observa aici foarte bine că 
atât gradul de rudenie, cât şi rolul social sau legăturile culturale trec pe plan secundar. Un nou principiu de 
unitate îşi face loc în acest grup de persoane: adeziunea la Isus Cristos, Domnul înviat, şi la proiectul său de 
viaţă veşnică şi de mântuire. Dinamismul Duhului Sfânt care va fi insuflat asupra acestui grup la Rusalii va 
face să se răspândească această putere de coeziune dincolo de micul ambient al cenaclului de rugăciune în 
care se găsesc momentan.  

 
b) A doua pericopă: Mărturia apostolilor la Ierusalim (cf. Fap 2,42-47)  
Această pagină din Faptele Apostolilor reprezintă un program sau o platformă pentru întreaga operă 

lucană. Afirmaţia este întărită şi de faptul că autorul defineşte doi propulsori centrali ai experienţei creştine, 
două forţe care dau impuls dinamismului creştin: Duhul Sfânt şi Cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt din 
ziua Rusaliilor este forţa renovatoare şi unificantă a lui Dumnezeu care adună în jurul apostolilor, apostoli 
care reprezintă noul popor al lui Israel. Cuvântul lui Dumnezeu este exprimat prin discursul sfântului Petru 
care dă un sens creştin şi mântuitor fenomenelor care însoţesc puterea Duhului Sfânt, adică explică în ce 
constă darul Domnului Isus Cristos cel înviat şi, în acelaşi timp, aduce la cunoştinţa ascultătorilor săi 
lucrarea transformatoare a lui Dumnezeu în conştiinţele lor şi îndreaptă către noua comunitate un mare 
număr de convertiţi. Acest capitol conţine următoarele pericope: coborârea Duhului Sfânt (cf. Fap 2,1-13), 
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discursul sfântului Petru în ziua de Rusalii (cf. Fap 2,14-36), primele convertiri (cf. Fap 2,37-41), prima 
comunitate creştină (cf. Fap 2,42-47).  

Efuziunea Duhului Sfânt în sărbătoarea Rusaliilor împlineşte promisiunea lui Isus Cristos: „Când va 
veni Duhul Sfânt asupra voastră, voi veţi primi o putere” (Fap 1,8) şi, în acelaşi timp, inaugurează oficial 
începutul Bisericii creştine (cf. Fap 2,1-13). Cei doisprezece apostoli, al căror număr simbolic fusese 
reconstruit prin alegerea lui Matia, împreună cu primul mic nucleu al comunităţii, sunt umpluţi de puterea 
Duhului Sfânt şi anunţă cu autoritate mântuirea oferită de Dumnezeu prin intermediul Fiului său Isus Cristos 
cel înviat. Scena zilei de Rusalii are o semnificaţie deosebită, deoarece cu efuziunea Duhului Sfânt se naşte 
comunitatea promisă de către profeţi şi de către Isus Cristos. Teofania sau manifestarea divină a Duhului 
Sfânt prin intermediul vântului sau a furtunii şi prin foc descrie primul efect al prezenţei sale şi prin vorbirea 
în alte limbi se preconizează şi se simbolizează universalitatea viitoarei comunităţi sau viitoarea Biserică 
creştină. Datorită nedumeririi celor care-i ascultă, intervenţia sfântului Petru este mai mult decât necesară.  

În versetele 14-36, al celui de al doilea capitol al cărţii Faptele Apostolilor, sfântul Luca reproduce 
primul din cele trei discursuri misionare ale sfântului Petru, cărora, în cea de a doua parte a cărţii, le 
corespund cele trei discursuri ale sfântului Paul. Discursul din ziua de Rusalii a sfântului Petru constituie un 
preludiu al întregii teologii conţinute de această lucrare lucană. Amplele citate ale Sfintelor Scripturi sunt un 
suport al dezvoltării teologice a temelor care au centrul lor în vestea creştină: Isus Cristos este Mesia 
glorificat de Dumnezeu Tatăl. La o privire panoramică a discursului sfântului Petru putem descoperi o 
structură articulată în două mari unităţi: interpretarea escatologică a evenimentului Rusaliilor şi vestea 
creştină a mântuirii sau kerygma. Împlinirea promisiunilor Vechiului Testament, pe care o găsim în prima 
parte a discursului sfântului Petru, este o amplă citare a profetului Ioel în care se accentuează caracterul 
profetic al tuturor fiilor adoptivi ai lui Dumnezeu. În a doua parte, noutatea mesajului său constă în faptul că 
Biserica creştină ce se naşte abundă de darul Duhului Sfânt, dar primit nu numai de profeţi, ci şi de toţi aceia 
care vor asculta glasul lui Dumnezeu şi mesajul kerygmei transmis prin apostoli. De fapt, toţi aceia care vor 
proclama că Isus Cristos este Domn şi Dumnezeu, fără nici o excepţie, vor face parte din noua comunitate de 
credinţă a lui Israel.  

Drept consecinţă a discursului sfântului Petru, găsim primele convertiri (cf. Fap 2,37-41). Plecând de 
la monologul sfântului Petru, se ajunge la un dialog care are drept finalitate acceptarea kerygmei. Aceasta 
este însoţită de două sentimente: unul interior („[…] au fost pătrunşi la inimă” [Fap 2,37]) şi altul exterior 
(„Aşadar, cei care au primit cuvântul lui au fost botezaţi” [Fap 2,41]). Părerea de rău ce i-a cuprins pe 
ascultători se transformă într-un itinerar de credinţă, deoarece, odată cu admiterea greşelii comise, începe 
parcursul catehumenului: convertirea, botezul, iertarea păcatelor, darul Duhului Sfânt şi membru al 
comunităţii creştine.  

Viaţa primei comunităţi creştine este marcată de câteva elemente de bază: mărturia apostolilor prin 
învăţătură, prin ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, prin minunile şi semnele exterioare, prin frângerea 
pâinii (Euharistia, care devine centrul de unitate şi de credinţă), prin bunurile în comun şi prin rugăciunea 
asiduă (cf. Fap 2,42-47). Aceste caracteristici ale comunităţii primare creştine sunt fundamente ale formării 
Bisericii lui Isus Cristos şi modalităţi de unire şi urmare ale lui Dumnezeu. Tocmai datorită acestui mod de 
viaţă, Biserica se bucura de linişte şi trecere în faţa poporului şi iniţiativa apostolilor, din poruncă divină, 
făcea ca numărul credincioşilor să crească spre slava lui Dumnezeu şi mântuirea oamenilor. Importanţa 
Duhului Sfânt pentru viaţa fiecărui frate în parte este crucială, deoarece el este Mângâietorul trimis de Isus 
Cristos, prin puterea lui Dumnezeu Tatăl spre a consolida Biserica sa. Comunitatea devine autentică dacă ştie 
să apeleze la darurile Duhului Sfânt şi dacă va şti să se adune în jurul cuvântului lui Dumnezeu, a Euharistiei 
şi a rugăciunii.  
 

c) A treia pericopă: Conciliul de la Ierusalim (cf. Fap 15,1-35)  
 Extraordinara difuzare a învăţăturii creştine în ambientul iudeu şi grec a făcut ca Biserica, în cadrul 
structurilor existente şi întemeiate chiar de la început, să-şi pună întrebări profunde şi, în acelaşi timp, să-şi 
îndeplinească rolul de urmaşă legitimă al Isus Cristos şi maestră a întregii comunităţi. În acest context, are 
loc primul Conciliu al Bisericii, adică prima adunare a credincioşilor, care, sub coordonarea apostolilor, dau 
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primele norme de conduită morală şi doctrinară a Bisericii creştine. Este interesant de observat că cele două 
centre de referinţă ale comunităţii creştine primare, Ierusalim şi Antiohia, sunt în strânsă colaborare şi chiar 
dacă divergenţele încep la Antiohia, problemele sunt înaintate şi rezolvate de către Biserica-mamă de la 
Ierusalim. Structura acestui capitol, al XV-lea, este următoarea: conflictul de la Antiohia cu privire la 
circumcizie (cf. Fap 15,1-5), discursul sfântului Petru în adunarea de la Ierusalim (cf. Fap 15,6-12), 
discursul sfântului Iacob în cadrul Conciliului (cf. Fap 15,13-21), decizia Conciliului apostolic (cf. Fap 
15,22-35). 
 Conflictul de la Antiohia cu privire la circumcizie se prelungeşte şi la Ierusalim, iar prin intervenţia 
plină de autoritate şi carismă a sfinţilor Paul şi Barnaba, Biserica indică noua cale de mântuire, calea 
credinţei (cf. Fap 15,1-5). În aceste prime versete, sfântul Luca ne prezintă termenii problemei, problemă 
care va fi soluţionată la Conciliul sau adunarea de la Ierusalim: obiectul divergenţei este metoda începută de 
sfinţii Paul şi Barnaba în centrele diasporei cu privire la circumcizia, după obiceiul lui Moise, a acelora care 
vor să îmbrăţişeze învăţătura creştină şi care provin din păgânism. De fapt, impunerea ritului ebraic al 
iniţierii, adică circumciziunea, păgânilor convertiţi şi acceptarea din partea lor a tuturor prescripţiilor legii 
mozaice, pune în discuţie alegerea creştină a acestora. Dacă „circumcizia” este o condiţie sine qua non, 
obligatorie pentru a deveni creştini, acest fapt aduce cu sine concluzia că a crede în Isus Cristos şi a-l 
mărturisi ca Mesia nu este suficient (!?). Cu alte cuvinte, un credincios nu poate fi mântuit în Isus Cristos 
fără a deveni, într-un oarecare fel, iudeu prin intermediul încorporării sale, prin circumcizie, în rândul 
poporului alianţei. Dar prin acest angajament, credinciosul convertit din păgânism se supune legii mozaice şi 
nu atât mesajului mântuirii adus de însuşi Dumnezeu prin Fiul său Isus Cristos. Adeziunea acestor noi 
credincioşi la Isus Cristos nu trebuia să fie grevată de condiţionări şi practici ale vechi religii iudaice. 
 În plină dezbatere a problemei în comunitatea de la Ierusalim, apostolul Petru ia cuvântul şi prin 
discursul său caută să asigure pacea, unitatea şi înţelegerea în Biserică (cf. Fap 15,6-12). Prin discursul său, 
sfântul Petru le aminteşte ascultătorilor faptul că şi el a fost protagonistul unei convertiri, cea a centurionului 
Corneliu, şi că ceea ce a contat a fost credinţa în Isus Cristos exprimată de acesta şi de familia sa şi nu un 
fapt „înscris” în trup, adică circumcizia. La lumina textului scripturistic lucan cu privire la convertirea 
centurionului Corneliu, ne putem da seama că sfântul Petru, desemnat de către Dumnezeu chiar din primele 
zile ale învierii sale să devină martor şi punte între iudei şi păgâni, inaugurează deschiderea universală a 
primei Biserici. Rechemarea în cauză a episodului convertirii centurionului Corneliu, dovadă exemplară a 
modului prin care Dumnezeu cheamă la sine pe tot omul, ne clarifică în ceea ce priveşte relaţia mântuitoare 
oferită păgânilor de către Dumnezeu: iniţiativei radicale din partea lui Dumnezeu, omul îi răspunde prin 
credinţă. În tot discursul pe care-l susţine sfântul Petru se poate observa că protagonistul este Dumnezeu: 
Dumnezeu l-a ales pe sfântul Petru să anunţe evanghelia păgânilor; Dumnezeu a dat mărturie în favoarea lor 
trimiţându-l pe Duhul Sfânt ca dar şi tot el înfăptuieşte orice convertire a omului. 
 Ca reacţie a cuvintelor sfinţilor Paul şi Barnaba, avem discursul sfântului Iacob, conducătorul 
comunităţii din Ierusalim (cf. Fap 15,13-21): acesta nu numai că întăreşte cuvintele anterioare, ci le şi dă o 
tărie apostolică. Modesta intervenţie a celor doi misionari, Barnaba şi Paul - precedenţa lui Barnaba se 
explică din motive locale - nu este nici pe departe mai puţin semnificativă decât intervenţiile sfinţilor Petru şi 
Iacob. De fapt, ea nu este altceva decât o întărire a activităţii misionare a Bisericii şi o punte de legătură între 
cele două discursuri ale lui Petru şi Iacob. Pentru a da o semnificaţie teologică acestei întâlniri istorice, 
sfântul Iacob se foloseşte de cuvintele profetului Amos, care ne aduce sub privirea minţii reconstrucţia casei 
şi a cortului lui David, adică a noului popor al lui Dumnezeu. Concluzia practică, pe plan teologic, la care 
ajunge sfântul Iacob este identică cu cea a sfântului Petru: păgânii convertiţi fac parte din poporul lui 
Dumnezeu cu drepturi depline fără medierea legii sau sistemului iudaic. Chiar dacă, la prima vedere, sfântul 
Iacob pare un tradiţionalist, prin faptul că indică anumite prescripţii iudaice, „să se ferească de contaminările 
cu idolii, de desfrânare, de animale sufocate şi de sânge” (Fap 15,20), acest comportament poate fi justificat 
de eventualele convieţuiri dintre creştinii proveniţi din iudaism şi din păgânism.  
 Decizia Conciliului apostolic din Ierusalim sau scrisoarea comunităţii creştine adunate la Ierusalim, în 
anumite ambiente teologice numită şi „decretul” Conciliului din Ierusalim, devine centrul şi rezolvarea 
situaţiei de criză prin care a trecut Biserica chiar de la început (cf. Fap 15,22-35). În realitate, sfântul Luca ne 
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prezintă decizia ca pe o circulară trimisă responsabililor comunităţilor provenite din păgânism din Antiohia, 
Siria şi Cilicia, prin delegaţii autorizaţi ai Bisericii, Paul, Barnaba, Iuda şi Sila, prin care se explicau pe 
deplin concluziile Conciliului atât prin viu grai, cât şi prin scris. Extinderea universală şi definitivă a acestei 
decizii pentru toate comunităţile creştine confirmă faptul că autoritatea apostolilor şi „sesiunea” Conciliului 
din Ierusalim au fost momente de comuniune pentru toţi. La prima vedere, interdicţiile supuse atenţiei 
fraţilor de către apostolul Iacob, acceptate de către toţi, par să îngrădească spiritul creştin, însă ceea ce 
apostolii şi fraţii au înţeles din mesajul transmis prin decizia de la Ierusalim a fost că Bisericii îi convenea 
identitatea şi autonomia creştină deplină şi autoritatea recunoscută unanim atât de către iudei, cât şi de 
păgâni. 
 
 Partea a doua: Dialogul comunitar - element esenţial în creşterea vieţii fraterne 

Dorinţa de a-l cunoaşte pe Dumnezeu este înscrisă în inima omului, deoarece acesta este creat de 
Dumnezeu şi pentru Dumnezeu şi, de aceea, Dumnezeu nu încetează să-l atragă pe om: „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” (GS 19). 

În aceeaşi măsură, şi în comunităţile noastre este bine ca fiecare frate să fie îndreptat către dialog, 
deoarece roadele dialogului sunt concretizate în unirea dintre oameni şi unirea cu Dumnezeu, care este 
izvorul şi revelaţia întregului adevăr şi prin lucrarea Duhului Sfânt conduce pe toţi la libertate, la onestitate şi 
la iubire. Prin dialog devenim capabili să-l prezentăm pe Dumnezeu oamenilor şi prezenţa sa în mijlocul 
nostru devine vizibilă. În momentul în care ne deschidem către dialog, de fapt, ne deschidem către 
Dumnezeu. Deoarece toţi suntem chemaţi ca prin intermediul dialogului şi discernământului fratern să 
devenim instrumente ale lui Dumnezeu avem datoria de a ne lăsa conduşi de şoaptele Duhului Sfânt în toate 
acţiunile noastre. Pentru ca viaţa consacrată, în general, şi viaţa noastră de fraţi franciscani, în mod 
particular, să devină semn autentic al iubirii lui Dumnezeu, trebuie să urmăm exemplul lui Isus Cristos care 
prin dialog a atins viaţa personală a fiecărei persoane. A-l urma pe Isus Cristos în viaţa consacrată înseamnă 
să fii dispus la ascultare şi dialog! 

De aceea, se impune o schimbare radicală a vieţii noastre religioase şi fraterne, în conformitate cu 
evanghelia pe care o proclamăm: a trece de la individualism la solidaritate; de la insensibilitate la atenţia 
către cel de lângă noi şi la „umanizarea” relaţiilor de fraternitate; de la prejudecăţi la acceptarea fratelui, la 
primirea lui şi la dialog. Dacă formăm o familie, cum ne place să spunem, unită în numele Domnului, atunci 
prin natura ei trebuie să devină locul unde experienţa lui Dumnezeu se concretizează prin dialog şi 
comuniune, şi în primul rând cu fraţii din acelaşi convent, din aceeaşi provincie şi, în cele din urmă, din 
Ordin. 

Situaţia concretă a provinciei noastre ne invită la o reflecţie serioasă asupra dimensiunii dialogale 
dintre fraţi, a simţului de apartenenţă, a urgenţei prin care reuşim să dăm răspunsuri valide problemelor pe 
care le întâmpinăm în viaţa particulară şi de apostolat. Poate prima rezolvare este tocmai dialogul comunitar 
şi coresponsabilitatea în acţiunile noastre. Dacă toţi membrii sunt interesaţi de problemele comunităţii, în 
acest caz, cu multă responsabilitate şi considerare a legăturilor interpersonale, se pot depăşi multe situaţii de 
criză. Pentru a favoriza comuniunea, fiecare frate în parte este chemat să cultive, în primul rând, calităţile 
umane necesare creşterii: buna creştere, gentileţea, sinceritatea, stăpânirea de sine, delicateţea cu cei din jur, 
spiritul de comuniune etc. Pe temelia unei bune formări, comunităţile noastre religioase pot creşte în 
armonie. De asemenea, documentele Bisericii, în momentul în care vorbesc despre viaţa comunitară, folosesc 
diferite apelative cum ar fi: perfecta bucurie, încrederea reciprocă, adeziunea liberă la disciplina comunitară, 
capacitatea la dialog. 

Nu trebuie să uităm faptul că pacea şi „gustul” comuniunii fraterne este un semn al Împărăţiei lui 
Dumnezeu, chiar dacă de multe ori există o „uzură”, o „rutină” a vieţii comunitare. Chiar şi în mersul 
„obişnuit”, cotidian al vieţii comunitare trebuie să facem loc bucuriei prezenţei lui Dumnezeu! O fraternitate 



 5

fără dialog se stinge! Comuniunea se naşte acolo unde este dialog, acolo unde se împart cu ceilalţi fraţi 
bucuriile şi greutăţile zilei şi ale sufletului! 

Formele de îmbrăţişat pentru a favoriza comuniunea şi dialogul sunt diferite, cum, de altfel, diferite 
sunt şi comunităţile şi fraţii provinciei, însă putem identifica unele dintre ele: împărtăşirea cuvântului lui 
Dumnezeu şi experienţa vieţii noastre religioase; discernământ comunitar; proiectarea comunitară etc. În 
toate acestea trebuie să se ţină cont de fiecare frate în parte şi, de asemenea, de faptul că fără dialog şi 
ascultare există riscul de a duce o viaţă străină conventului, duplicitară, străină idealului şi spiritului de 
fraternitate conventuală franciscană. 

Ca o a sinteză a celor spuse, putem constata că dialogul în viaţa comunitară înseamnă deschiderea 
către celălalt, depăşirea prejudecăţilor, colaborarea dintre fraţi, sinceritatea, ş.a. 

Pentru a progresa în viaţa comunitară şi personală este nevoie de câteva elemente programatice: 
- calitatea vieţii fraterne în comunitate; 
- întâlnirea efectivă între membrii comunităţii; 
- căutarea asiduă a colaborării cu fraţii comunităţii; 
- respectarea şi delicateţea faţă de fraţii din comunitate; 
- dialogul fratern. 

 
Partea a treia: tripla dimensiune a vieţii comunitare (rugăciunea, euharistia şi capitolul 

conventual) 
 
În cele ce urmează, vom vedea, pe scurt, care sunt elementele esenţiale ce ghidează viaţa de persoană 

consacrată atât la nivel personal, cât şi comunitar. Pentru expunerea de faţă am identificat trei: rugăciunea 
(personală şi comunitară), euharistia (Sfânta Liturghie şi adoraţia euharistică) şi capitolul conventual. 

 
a) Rugăciunea 
Atât rugăciunea personală, cât şi comunitară sunt strâns legate de activitatea fiecărui frate în parte: ele 

sunt complementare, deoarece este necesar să subliniem faptul că momentul de interioritate al rugăciunii 
personale este celebrat, în cele mai multe cazuri (meditaţia zilnică, sfânta Liturghie, adoraţia), în cadrul 
rugăciunii comunitare. Persoana consacrată care trăieşte în comunitate alimentează consacrarea sa fie prin 
constanţa colocviului personal cu Dumnezeu, fie prin intercesiunea comunitară. Acolo unde rugăciunea este 
practicată spontan, acolo se favorizează solidaritatea rugăciunii fraterne. 

„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 1,4-10], 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” (PC 6). 

 
b) Euharistia 
Euharistia, celebrarea în care se actualizează opera răscumpărării noastre, este cea care prin excelenţă 

îi conduce spre sfinţenie pe cei care iau parte la această sărbătoare, transformându-i totodată în cei mai 
veritabili mesageri ai morţii şi învierii lui Cristos. Ea este celebrarea prin care se face vizibilă comuniunea 
Sfintei Treimi şi comuniunea posibilă între oameni. Ea este „umană şi divină” în acelaşi timp (SC 2), în ea 
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fiind cuprinse elemente fundamentale ale vieţii omului şi ale economiei divine de mântuire, prin ea suntem 
transformaţi în „tabernacole vii” în care Fiul locuieşte prin Duhul Sfânt şi care sunt semne ale Prezenţei 
Dumnezeului treimic, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt în lumea de astăzi, în bucuria şi mizeria ei. 

Euharistia - transformarea celui care crede 
Privind la sărbătorile lumeşti vom descoperi că orice sărbătoare, cât de mică ar fi ea, îi transformă pe 

cei care participă. În mijlocul prietenilor şi în prezenţa celor dragi oamenii sunt transformaţi, din persoana lor 
iradiază altceva decât atunci când sunt preocupaţi de munca zilnică. Aşa cum orice altă sărbătoare îi 
transformă pe cei care participă, la fel şi celebrarea euharistică. În ea ne situăm în prezenţa Sfintei Treimi 
deschizându-ne inima în faţa ei prin Isus Cristos. Această prezenţă are o putere transformatoare. Nu doar 
sărbătoarea în sine îl transformă pe om, dar, prin, cu şi în celebrarea euharistică, Cristos îl transformă pe 
acesta, luându-l cu sine şi ducându-l în faţa Dumnezeului treimic. Această transformare are loc în mod 
deosebit prin primirea Sfintei Împărtăşanii. Prin ea omul a pătruns împreună cu Cristos într-o nouă stare. El 
începe să trăiască în Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt; Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt încep să trăiască în om. Darul 
acesta imens al Prezenţei divine în inima şi viaţa noastră ne ajută să înaintăm, Dumnezeu devenind în Cristos 
şi Duhul Sfânt ţelul sublim al vieţii noastre.  

Euharistia este în parcursul ei: chemare, transformare, trimitere. Ea este chemare de a participa la 
iubirea şi jertfa divină şi de a construi prin viaţa noastră Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ. Ea este 
transformare deoarece prin împărtăşirea cu Cristos devenim, împreună cu el şi prin el, fii ai Tatălui, temple 
ale Duhului Sfânt, locuinţa lui Dumnezeu printre oameni. Ea este trimitere deoarece prin împărtăşirea cu 
Trupul şi sângele lui Cristos primim misiunea lui: „La fel cum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit şi eu pe 
voi!”, spune Cristos cel înviat în evanghelia după sfântul Ioan (In 20,21).  

Euharistia şi viaţa noastră cotidiană 
Euharistia este o sinteză a vieţii umane de zi cu zi. Cum am menţionat, cuvântul euharistie înseamnă 

recunoştinţă şi mulţumire. A trăi din Euharistie, a trăi euharistic înseamnă a înţelege viaţa ca un dar, un dar 
pentru care suntem recunoscători lui Dumnezeu. Înainte însă ca Euharistia să fie recunoştinţă şi mulţumire, 
ea este un strigăt de ajutor. Este strigătul omului aflat în cumpănă, strigătul omului care nu mai vede nici o 
cale de ieşire din situaţia precară în care se află şi caută ajutorul în Dumnezeu. De fapt, este strigătul fiecărui 
frate în parte sau al comunităţii noastre franciscane. 

 
c) Capitolul conventual 
Istoria vieţii consacrate ne învaţă că misiunea specifică a persoanelor consacrate a fost aceea, şi este 

aceea, de a vorbi omenirii prin viaţa lor, mai mult, să-şi dăruiască viaţa pentru alţii prin activitatea zilnică pe 
care o desfăşoară. Persoanele consacrate sunt invitate să menţină toată autenticitatea Evangheliei şi profunda 
specificitate a drumului spiritual pe care Isus Cristos l-a arătat prin cuvântul şi exemplul său. Cunoaşterea 
lui Dumnezeu, alimentată cu rugăciune şi în meditaţia Cuvântului lui Dumnezeu, invită poporul lui 
Dumnezeu a-şi extinde propria privire la orizonturile noii umanităţi în căutarea deplinei semnificaţii şi 
unităţi. Sărăcia oferită pentru gloria lui Dumnezeu şi mântuirea lumii este o elocventă contestare a logicii de 
reducţie şi de eficacitate a omului care de cele mai multe ori închide inima omului şi a naţiunilor la 
adevăratele nevoi ale fraţilor săi. Viaţa ascunsă în Isus Cristos, ca şi Crucea tăcută sădită în inima umanităţii 
răscumpărate, rămâne în Biserică şi pentru lume semnul elocvent şi permanenta rechemare a faptului că 
fiecare fiinţă, ieri ca şi azi, se poate lăsa „cucerită” de Acela care singur ştie să dăruiască fericirea veşnică. 
Iar capitolul conventual are acest scop de a ne uni şi întări reciproc. 

Un prim aspect al capitolului conventual este acela de a forma şi conduce viaţa comunitară. Al doilea 
aspect îl găsim într-o nouă sensibilitate spirituală. În comunităţile noastre religioase adie o sinceră dorinţă de 
a trăi radicalismul evanghelic autentic, în armonie, prin convingeri personale profunde, în convertire 
personală şi comunitară pentru o renovată viaţă de rugăciune. Viaţa de rugăciune este din ce în ce mai 
profundă şi câştigă o dimensiune comunitară, personalizată şi nu formală. Intensificarea trăirii vieţii 
spirituale se face prin interiorizare pentru că „pornind iarăşi de la Isus Cristos”, vom conştientiza şi consolida 
propria identitate de „lumina şi sarea pământului”; vom crea şi la ceilalţi dorinţa de a-l căuta pe Dumnezeu 
într-o relaţie personală, iar prin participarea frecventă la Sfintele Sacramente, în mod deosebit la sacramentul 
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Reconcilierii şi al Euharistiei, se va putea medita şi se vor putea pune în practică învăţăturile şi Cuvântul lui 
Dumnezeu pentru o mai mare coerenţă între ceea ce spunem şi ceea ce suntem. 

Al treilea aspect îl găsim în conştiinţa valorii comunităţii şi a vieţii fraterne comunitare. În 
comunităţile religioase ale provinciei s-au redescoperit motivaţiile teologice ale vieţii comunitare, astăzi 
recunoscută unanim ca fiind elementul esenţial al vieţii religioase. În aceeaşi perspectivă este reevaluat 
sensul persoanei ca membru aparte al comunităţii, dar şi sensul şi rolul său în sânul comunităţii; se merge 
către o mai mare atenţie, stimă şi respect acordat fratelui în contextul întregii comunităţii. Se ţine cont de 
personalitatea şi demnitatea fiecăruia, subliniindu-se aspectele umane, relaţiile de maturitate şi creştere 
adecvate etapei de formare şi contribuţia pe care fiecare în parte o aduce în sânul comunităţii prin carismele 
personale, iar la toate acestea se adaugă responsabilitatea fiecăruia în parte.  
 

Concluzie  
În tot ceea ce facem trebuie să recunoaştem iubirea lui Dumnezeu prin vestirea Evangheliei, prin 

slujirea vieţii, prin răspândirea adevărului, prin deschiderea spre dialog şi comuniune, spre a privi înainte şi 
la mai mult. Pentru a sublinia unitatea vitală a vieţii religioase trebuie indicat faptul că persoanele consacrate 
sunt legate de activităţile specifice umane, dar şi spirituale: trebuie să se găsească unitatea dintre valorile 
umane şi valorile religios-apostolice ale Evangheliei.  

Fratele, pentru a deveni cu adevărat interpretul autentic al acestui nume, trebuie să fie înainte de toate 
„om”, care să fi reuşit să se integreze pe deplin în maturitatea omului şi în viaţa de religios. După aceea poate 
să manifeste viaţa religioasă pentru cei din jurul său. Doar aşa va putea să manifeste harul lui Dumnezeu şi 
darul vocaţiei sale în persoana sa. 
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