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Roma, 29 noiembrie 2010 
Sărbătoarea tuturor sfinţilor franciscani 

 
Dragi fraţi,  
Domnul să vă dăruiască pacea! 
 

Aniversarea aprobării Regulii noastre, pe care o celebrăm astăzi cu solemnitate, este o 
ocazie preţioasă pentru a ne reîntoarce la originile vocaţiei noastre baptismale şi religioase: a 
vocaţiei noastre baptismale, deoarece Evanghelia – cuvânt de viaţă pentru fiecare creştin – 
prin voinţa explicită a seraficului nostru părinte Francisc este esenţa şi structura Regulii 
noastre; a vocaţiei noastre religioase, deoarece observarea acestei forme de viaţă ne îndreaptă 
către nucleul carismei noastre – fraternitatea – şi la misiunea pe care am primit-o în Biserică.  

Voind să păstrez tradiţia, care de acum s-a consolidat, doresc şi în acest an să 
accentuez acest moment de sărbătoare pentru familia noastră, adresându-mă vouă cu o 
reflecţie, care, mai mult decât un document, îşi propune să aibă tonul unei împărtăşiri 
fraterne, asupra unei teme care ne însoţeşte de la Capitulul general din 2007: formarea. 
Aceleiaşi teme i-am dedicat şi scrisoarea de anul trecut1, care se dorea a fi o pregătire 
imediată pentru Adunarea fraternă, care s-a desfăşurat la Pilar (Buenos Aires, Argentina), 
între 11-18 ianuarie 2010. Aşa cum ştiţi din informaţiile trimise despre această Adunare, sau 
din mărturiile celor care au participat, ne-am adunat în acea zonă a Americii Latine, din toate 
părţile lumii, pentru a trăi mai întâi de toate o experienţă de formare, înainte de a elabora 
proiecte, teorii sau reflecţii docte despre acest argument.  

Aşadar, împărtăşirea a fost criteriul fundamental al adunării: împărtăşire de rugăciune, 
de experienţe, de mărturii, care ne-au ajutat să luăm pulsul formării în familia noastră. 
Această scrisoare, constituie în mod ideal, un compendiu a acelei experienţe, după câteva luni 
de la desfăşurarea evenimentului, în dorinţa de a rodi ceea ce Domnul a voit să dăruiască nu 
numai participanţilor (circa 150 de fraţi din toate circumscripţiile Ordinului), ci şi întregii 
noastre familii religioase.  

Ca de obicei, în prezentarea reflecţiilor mele voi pleca de la ascultarea cuvântului lui 
Dumnezeu, recitind cu voi textul care ne-a fost călăuză în acele zile (Lc 24,13-35); într-un al 
doilea moment voi încerca să ofer o sinteză a experienţelor de formare prezente în acest 
moment în Ordin,  având dubla dorinţă de a-i aduce laudă lui Dumnezeu pentru tot binele 
care se face şi de a primi un impuls pentru continuarea drumului pe care fiecare dintre noi îl 
parcurge.  

 
 

 
Capitolul I 

 
„Nu ne ardea oare inima în noi?” 

În ascultarea cuvântului lui Dumnezeu 
 

„Şi iată că, în aceeaşi zi, doi dintre ei se duceau spre un sat numit Emaus, cam la şaizeci de stadii de 
Ierusalim. Aceştia vorbeau între ei despre toate cele întâmplate. Pe când vorbeau şi se întrebau, Isus însuşi s-a 
apropiat şi mergea împreună cu ei. Dar ochii lor erau ţinuţi să nu-l recunoască. El le-a spus: "Ce înseamnă aceste 
cuvinte pe care le schimbaţi între voi pe drum?" Ei s-au oprit trişti. Unul dintre ei, cu numele Cleopa, i-a 
răspuns: "Numai tu eşti străin în Ierusalim şi nu ştii cele petrecute în zilele acestea?" El le-a zis: "Ce anume?" Ei 
au spus: "Cele despre Isus Nazarineanul, care era profet puternic în faptă şi cuvânt înaintea lui Dumnezeu şi a 
                                                 

1 ORDINUL FRAŢILOR MINORI CONVENTUALI, Între memorie şi actualitate. „O formare pe cale pentru 
un drum de formare” la 800 de ani de la începutul carismei franciscane. Scrisoarea Ministrului General către toţi 
fraţii Ordinului (Roma 2009).  
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întregului popor, cum arhiereii şi conducătorii noştri l-au dat să fie condamnat la moarte şi l-au răstignit. Noi 
speram că el este cel care trebuia să elibereze Israelul; dar, cu toate acestea, iată, este a treia zi de când s-au 
petrecut aceste lucruri. Ba, mai mult, unele femei dintr-ale noastre ne-au uimit. Fuseseră la mormânt dis-de-
dimineaţă şi, negăsind trupul lui, au venit spunând că au avut vedenii cu îngeri care spun că el este viu. Unii 
dintre cei care sunt cu noi au mers şi ei la mormânt şi au găsit aşa cum au spus femeile, dar pe el nu l-au văzut". 
Atunci le-a spus: "O, nepricepuţilor şi greoi de inimă în a crede toate cele spuse de profeţi! Oare nu trebuia 
Cristos să sufere acestea şi să intre în gloria sa?" Şi, începând de la Moise şi toţi profeţii, le-a explicat din toate 
Scripturile cele referitoare la el. 

Când s-au apropiat de satul spre care mergeau, el s-a făcut că merge mai departe. Dar ei l-au îndemnat 
insistent: "Rămâi cu noi pentru că se lasă seara şi ziua e de acum pe sfârşite". Atunci a intrat să rămână cu ei. Şi, 
pe când stătea la masă cu ei, luând pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o şi le-a dat-o lor. Atunci li s-au deschis 
ochii şi l-au recunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Iar ei spuneau unul către altul: "Oare nu ne ardea 
inima în noi când ne vorbea pe drum şi ne explica Scripturile?" 

Şi, în acelaşi ceas, s-au ridicat şi s-au întors la Ierusalim. I-au găsit adunaţi pe cei unsprezece şi pe cei 
care erau cu ei, care le-au zis: "Domnul a înviat într-adevăr şi s-a arătat lui Simon".  Iar ei le-au povestit cele de 
pe drum şi cum l-au recunoscut la frângerea pâinii”. 

 
Ori de câte ori ascultăm un fragment biblic foarte cunoscut, inevitabil suntem 

predispuşi riscului să considerăm de la sine înţelese unele lucruri, care, de altfel sunt de o 
importanţă fundamentală. Relatarea discipolilor din Emaus reprezintă cu certitudine un text 
aşa de cunoscut, încât face parte din ceea ce am putea numi „repertoriul biblic de bază”: să 
cerem, deci, lumina Duhului Sfânt, pentru a putea pătrunde bogăţia acestui cuvânt de viaţă, 
transformându-l în hrana care să ne susţină în urmarea lui Isus Cristos.  

 
De la Ierusalim la Emaus:  
Drumul căutarii de sine al omului 

 
 Începutul v. 13 – „Şi iată, în aceiaşi zi…” – ne ajută să aşezăm fragmentul în cadrul 
relatării pascale. Este vorba despre un detaliu nicidecum secundar, ci cu o mare relevanţă 
teologică: aşa cum vom vedea în continuare, misterul Paştelui lui Isus reprezintă firul roşu al 
întregii întâmplări, care trebuie înţeleasă în lumina evenimentelor legate de patima, moartea 
şi învierea Domnului. Versetul continuă cu introducerea personajelor: sunt doi dintre 
discipolii lui Isus, dintre care unul va fi identificat de evanghelist cu numele de Cleopa (v. 
18). Nu fac parte din grupul restrâns al apostolilor (care de teamă stau închişi în cenacol), ci 
din grupul acelor persoane care l-au urmat pe Isus din Galileea până la Ierusalim, atraşi de 
puterea învăţăturii şi a faptelor sale miraculoase.  
 Din moment ce una dintre caracteristicile principale ale discipolatului este itineranţa 
nu trebuie să ne mire faptul că cele două personaje sunt descrise ca aflându-se în mers: mi se 
pare însă că evanghelistul accentuează intenţionat acest fapt, cu scopul de a-i evidenţia natura 
paradoxală şi contradictorie. Dacă stăm şi privim bine, de fapt, aceşti doi discipoli nu mai 
merg în spatele Învăţătorului, căruia intenţionat i-au întors spatele abandonându-l propriului 
destin; în schimb, se îndreaptă spre un sat aflat la 11 km distanţă de Ierusalim. Cititorul celei 
de-a treia Evanghelii ştie că Cetatea Sfântă are o semnificaţie fundamentală în opera lui Luca: 
la Ierusalim se împlineşte misiunea Mântuitorului, care se dă pe sine însuşi pentru a-i 
răscumpăra pe oameni. Aşadar, drumul parcurs de Isus din Galileea spre Cetatea Sfântă, 
exprimă docilitatea conştientă cu care Isus a îmbrăţişat planul misterios de mântuire al 
Tatălui. În diferite părţi ale Evangheliei după Luca este subliniată decizia cu care Isus se 
îndreaptă spre Ierusalim2, precum şi dificultatea cu care în special apostolii şi discipolii în 
general primesc invitaţia sa – care deseori exprimă o atitudine peremptorie – de a înainta spre 
înălţimile Sionului, unde se va împlini destinul Fiului Omului.  

                                                 
2 Cfr. Lc 9,51; 13,33; 17,11; 18,31.  
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 Având în vedere toate acestea, putem să înţelegem mai uşor înţelesul acţiunilor celor 
doi discipoli, care părăsesc Ierusalimul şi se îndreaptă spre un sat numit Emaus. Semnificaţia 
acestui loc poate fi interpretată în două moduri: ar putea fi vorba despre locul de origine al 
unuia dintre cei doi, fapt care ne duce cu gândul la admiterea înfrângerii, adică reîntoarcerea 
la trecut, după o perioadă petrecută departe, asupra căreia balanţa înclină negativ, ca fiind o 
pierdere de timp; sau, ar putea indica un loc al fugii, intrarea într-o situaţie complet nouă, 
care să le permită discipolilor, ca după ce au lăsat toate pentru a-l urma pe Isus, să înceapă de 
la zero, reconstruindu-şi viaţa. În ambele cazuri, senzaţia este că această fază a relatării – în 
percepţia celor doi discipoli – ar reprezenta punctul de ruptură cu experienţa din trecut şi 
deci, într-un fel, opusul a ceea ce înseamnă Ierusalimul.  
Chiar şi faptul că evanghelistul măsoară cu exactitate distanţa care separă Ierusalimul de 
Emaus nu pare a fi întâmplător: unsprezece kilometri – sau 60 de stadii, conform unităţii de 
măsură folosită în acel timp -  nu este o distanţă foarte mare, deoarece putea fi parcursă fără 
probleme în mai puţin de două ore, în ritmul  unui mers normal. Atât de puţin este însă 
suficient – pare să sugereze evanghelistul – pentru a forma o distanţă abisală între experienţa 
care până în acel moment a marcat viaţa celor doi discipoli şi viitorul nesigur spre care se 
îndreaptă.  
 

„S-a apropiat şi a început să meargă cu ei”. 
Drumul Celui Înviat de căutare a omului 
 
V. 14 începe cu descrierea atitudinii celor doi discipoli, prezentându-ni-i ca fiind în 

conversaţie cu privire la cele ce s-au întâmplat în acele zile. Mi se parte interesant să redau 
verbul grec folosit în acest pasaj, omiléo, pentru legătura sa semantică cu un cuvânt care a 
intrat în vocabularul nostru liturgic, adică „omilie”. Să nu uităm că Luca aşează acest episod 
în ziua învierii, dies Domini, care pentru creştinii comunităţii căreia i se adresează 
evanghelistul este sinonim cu întâlnirea şi comuniunea în jurul mesei cuvântului şi a pâinii 
vieţii, cum vom putea să observa mai bine în continuare.  

Aşadar, cei doi, au intrat în efortul de a înţelege sensul întâmplărilor din acele ultime 
şi tragice zile: Domnul Isus li se manifestă tocmai în acest context „omiletic”, de reflecţie 
asupra istoriei pe care discipolii încearcă să o înţeleagă. E bine să ne oprim asupra celor două 
verbe cu care evanghelistul exprimă apariţia Domnului în acest fapt: s-a apropiat şi a început 
să meargă cu ei (v. 15). Primul verb exprimă delicateţea lui Isus, care intră în acest moment 
de comuniune dintre cei doi – conform înţelesului exact al verbului omiléo – fără să 
deranjeze; să amintim că Dumnezeu nu se impune şi nici nu se interpune în viaţa noastră, ci 
se propune cu delicateţe. Al doilea verb are o importantă funcţie pedagogică: am subliniat 
deja că drumul pe care-l străbat cei doi ucenici din Emaus este de fapt o fugă, spre un trecut 
cunoscut, sau un viitor necunoscut; este emoţionant să remarcăm că Isus înviat nu întrerupe 
mersul celor doi discipoli, chiar dacă ei merg într-o direcţie greşită, ci îi dă un nou sens 
tocmai prin prezenţa sa. Aşa cum făcuse pe Golgota, luând asupra sa păcatul oamenilor, 
pentru a le dărui mântuirea, tot astfel pe drumul către Emaus, Domnul ia asupra sa fără nici o 
reţinere mersul nesigur al lui Cleopa şi a celuilalt discipol. Pe aceiaşi linie cu atitudinea pe 
care a avut-o faţă de păcătoşii pe care i-a întâlnit de-a lungul ministerului său, Isus înviat nu 
se distanţează de oamenii care greşesc, ci străbate cu ei drumul căutării, pe care-l transformă 
prin prezenţa sa şi-i conferă sensul pe care omul nu reuşeşte să-l întrevadă de unul singur. 

Faptul că ochii celor doi discipoli erau „împiedicaţi ca să-l cunoască” (v. 16) nu 
constituie o piedică pentru Isus: cu delicateţea de care am vorbit, el nu ezită să intre în dialog, 
să se insereze în parcursul omiletic al discipolilor pentru a-i conduce către adevărul complet. 
Încă o dată ne impresionează modul pedagogic de a acţiona a lui Isus: prefăcându-se că este 
neştiutor al situaţiei, îi determină pe cei doi discipoli întristaţi, să-i povestească cele petrecute. 
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Acesta este un dat care nu poate trece fără a rămâne neobservat: până în acest moment ne-a 
fost prezentat doar comportamentul exterior al celor doi (mersul şi conversaţia lor aprinsă); 
acum, pentru prima dată, evanghelistul ne vorbeşte despre starea lor de spirit, despre 
sentimentele de care sunt pătrunşi.  

Întrebarea lui Isus (v. 17) probabil că i-a enervat în aşa măsură pe cei doi încât se 
opresc nu doar din discuţia lor, ci şi din mers: „Ei s-au oprit trişti”. Tristeţea care se 
manifestă pe chipul lor nu are nevoie de multe explicaţii: ne putem cu uşurinţă imagina că în 
drumul lor spre Emaus începuseră să metabolizeze înfrângerea, să găsească unele motive 
pentru care să întoarcă pagina, pentru a pune bazele unui viitor iminent. Însă, acest călător, cu 
întrebarea sa incomodă şi inoportună, îi constrânge să se oprească, obligându-i să reevoce 
aventura lor de urmare a Nazarineanului, din care se degajă inevitabil un iz de înfrângere.  

Culmea frustrării discipolilor este exprimată la v. 21: „Noi speram că el este cel care 
trebuia să elibereze Israelul”. Timpul verbului principal („speram”) este un imperfect şi este 
folosit pentru a exprima o acţiune continuată în trecut: parcă pentru a sublinia amărăciunea 
profundă a celor doi care au investit totul, punându-şi orice speranţă în tânărul Învăţător venit 
din Galileea, şi care acum au rămas fără nimic. Deziluzia şi frustrarea sunt aşa de mari încât 
le împiedică inima discipolilor să se deschidă noutăţii învierii, astfel încât mărturia femeilor, 
care spun că au primit de la îngeri vestea învierii lui Isus, nici măcar nu este luată în 
considerare, deoarece cere credinţă, în timp ce discipolii au nevoie să vadă direct, cu ochii lor 
(vv. 22-24).  

Ne dăm seama, fără prea mari dificultăţi, că este vorba aici de o problemă de lipsă de 
credinţă din partea discipolilor. Acest lucru reiese şi din cuvintele lui Isus, care, după ce l-a 
lăsat pe Cleopa să completeze propria reconstituire a evenimentelor, intervine decis, 
dojenindu-i pe discipoli cu aceste cuvinte: „O, nepricepuţilor şi greoi de inimă în a crede 
toate cele spuse de profeţi!” (v. 25). Nepriceperea pe care Isus o impută discipolilor trebuie 
înţeleasă ca fiind opusul înţelepciunii, care, conform Scripturii, constă în „teama de 
Dumnezeu”3: adevăratul înţelept este cel care recunoaşte voinţa lui Dumnezeu în viaţa sa şi 
încearcă să o împlinească; în schimb, nebun este cel care nu e capabil să vadă prezenţa lui 
Dumnezeu şi citeşte evenimentele istoriei sale în baza unei logici omeneşti. Nu este vorba 
aici despre o dojană ca scop în sine: de fapt, cuvintelor dure ale lui Isus, le urmează 
încercarea sa plină de răbdare de a-i readuce pe cei doi discipoli pe calea – încă o dată 
omiletică – înţelegerii autentice a mesajului profetic, conţinut de Scripturi cu privire la el.  
 
 

„Rămâi cu noi”. 
Întâlnirea Celui Înviat cu ochii credinţei 

 
Deşi textul nu ne spune explicit că cei trei au continuat să meargă după oprirea de care 

vorbeşte v. 17, „omilia” pe care Isus o face celor doi se desfăşoară cu siguranţă în contextul 
călătoriei spre Emaus, din moment ce se vorbeşte despre apropierea de „satul spre care 
mergeau” (v.28). Reafirm la acest punct ce am spus mai sus: Isus nu-i obligă pe discipoli să 
se întoarcă pe urmele dinainte, ci îi însoţeşte pe cale parcursă de ei, în ciuda – cum am văzut 
– faptului că era vorba despre un o cale greşită. Mergând împreună cu discipolii săi, Cel 
Înviat, transformă acel drum prin acordarea unui sens nou pozitiv: ceea ce până nu de mult 
constituia o fugă, o renegare a experienţei trăite cu Isus datorită falimentului său uman, 
devine acum un parcurs pedagogic, în cadrul căruia Domnul încălzeşte inimile discipolilor, 
născând  - sau renăscând, având în vedere că contextul este cel pascal – credinţa şi 
orientându-i spre o nouă lectură a istoriei personale şi comunitare.  

                                                 
3 Este cunoscut cuvântul sapienţial: „Începutul înţelepciunii este frica de Dumnezeu” (Sir 1,14).  
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 Există un alt gest foarte frumos, care ne arată încă o dată delicateţea cu care Isus 
acţionează în relaţia cu discipolii săi: „El s-a făcut că merge mai departe”. Nu doar că nu-i 
obligă să se întoarcă înapoi, ci îi lasă liberi să poată înainta pe propriul drum, suscitând în ei 
dorinţa adâncă de a prelungi experienţa intimă de comuniune, pe care au trăit-o, dorinţă pe 
care o exprimă prin câteva cuvinte simple adresate Domnului şi care au devenit rugăciunea 
cea mai frumoasă care a fost exprimată vreodată: „Rămâi cu noi pentru că se lasă seara şi 
ziua e de acum pe sfârşite”. Cât adevăr conţin aceste cuvinte! Discipolii au experimentat 
ceva extraordinar pe drumul spre Emaus: cuvintele acelui călător necunoscut au reuşit să le 
încălzească inimile, însănătoşind rana provocată de evenimentele la care au fost martori în 
Ierusalim. Asemenea lui Petru după Schimbarea la faţă a lui Isus pe Tabor, şi Cleopa 
împreună cu însoţitorul său, îşi exprimă dorinţa de a opri timpul, invitând pe misteriosul 
oaspete să rămână cu ei: „Dacă rămâi cu noi – pare să spună – chiar şi întunericul nu va mai 
fi ameninţător ca înainte, pentru că cu tine am întrezărit lumina”.  
 Domnul le-a câştigat inimile discipolilor, şi primeşte invitaţia cu plăcere, intrând şi 
rămânând cu ei (cf. v.29). Gesturile care urmează sunt atât de extraordinare în firescul lor 
încât conduc la miracolul credinţei: Isus ia pâinea, o binecuvântează şi o frânge pentru ei. 
Într-o clipă inima discipolilor se reîntoarce la ultima cină, în intimitatea cenacolului care a 
fost tăcutul spectator al celui mai mare şi minunat dar.  „Atunci li s-au deschis ochii şi l-au 
recunoscut” (v.30). Sunt ochii credinţei, ce-l recunosc în sfârşit pe Domnul şi Mântuitorul, 
care a trecut pragul morţii şi acum trăieşte pentru totdeauna în glorie. Astfel a împlinit tot 
ceea ce au prevestit despre el Moise şi profeţii: ei nu erau în măsură să recunoască acest 
mister al morţii şi gloriei, ci el însuşi s-a apropiat de ei, s-a făcut însoţitorul lor şi i-a condus 
spre o nouă înţelegere a Scripturilor şi a istoriei, pe care o împărtăşise cu el, cu câteva zile 
mai înainte. 

Acum, marcaţi de această nouă experienţă de credinţă şi cu inimile care încă le mai 
ard în piept (v.32), sunt pregătiţi să plece „fără întârziere” spre Ierusalim, pentru ca să 
vestească celor unsprezece şi celor care erau cu ei ceea ce li s-a întâmplat pe drum şi cum l-au 
recunoscut la frângerea pâinii (vv.34-35). Se reîntorc acolo de unde plecaseră, la Ierusalim: 
nu obligaţi, ci spontan. Drumul spre Emaus, care fusese iniţial o fugă de o realitate prea dură 
şi grea de suportat, se transformă într-un parcurs de conştientizare, orientat de Învăţător către 
recunoaşterea în credinţă a Domnului vieţii lor.  

 
 
                             CAPITOLUL II 

         Formare permanentă sau frustrare permanentă? 
Provocarea discipolatului creştin, acum 

 
Titlul acestui capitol ar putea părea provocator: însă, dacă ne gândim bine, este foarte 

folositor în încercarea de descriere a unuia dintre factorii care trebuie să fie luaţi în 
considerare, atunci când se vorbeşte de formare, sau când se doreşte să se plece de la o 
corectă evaluare a obiectivelor formării. De fapt, fiecare parcurs formativ nu poate decât să 
plece de la câteva întrebări capitale de natură antropologică mai întâi, şi apoi religioasă: Ce 
concepţie avem despre om? Ce tip de viaţă – în sensul fundamental, structural al termenului – 
propunem şi urmărim în itinerariul formativ? Ce model de umanitate intenţionăm să 
propunem tinerilor care bat la uşa conventelor noastre?  

În lumina acestor întrebări, după ce am ascultat şi meditat împreună Cuvântul lui 
Dumnezeu, dorim să ne oprim asupra câtorva aspecte, pe care le consider importante pentru 
creşterea fiecăruia dintre noi, ca persoană şi a întregii familii religioase. Aşa cum este centrat 
pe elementul călătoriei şi drumului, episodul celor doi discipoli din Emaus, mi se pare o 
metaforă splendidă a parcursului de creştere şi de maturizare globală, care marchează toate 
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etapele vieţii fiecărui consacrat, sau mai exact, ceea ce în mod normal definim „formarea 
permanentă”.  

Că se tratează despre un parcurs care îmbrăţişează întreaga existenţă este evident; de 
altfel, aşa cum am avut posibilitatea să spun şi cu o altă ocazie4, formarea este prin natura sa 
permanentă, deoarece nimeni nu poate să spună cu adevărat că s-a conformat deplin şi 
definitiv lui Cristos – obiectivul ultim al formării – odată pentru totdeauna. Prin urmare, 
formarea este o datorie a întregii vieţi şi un proces care nu încetează niciodată5. A limita 
formarea la o anume perioadă din viaţă ar echivala cu renunţarea la posibilitatea de a creşte în 
conformitate cu Cristos şi în adeziunea la propria carismă şi misiune. Aceasta implică faptul 
că aşa zisa formare iniţială este strâns legată de formarea permanentă, „creând în fiecare 
disponibilitatea de a se lăsa format în fiecare zi a vieţii”6. 

Cu dorinţa de a actualiza mesajul Cuvântului pe care l-am ascultat, vom încerca să 
evidenţiem elementele principale ale acestei veşti bune, pentru a ne însuşi roadele sale. 

 
Lectură teologică a istoriei personale şi comunitare 
 

 Primul dat pe care aş dori să-l aduc în atenţie este necesitatea unei lecturi teologice fie 
a istoriei personale, fie a celei comunitare. Cei doi discipoli întorc spatele Ierusalimul şi 
pleacă spre Emaus, tocmai pentru că nu au fost în măsură să evalueze corect, cu ochii 
credinţei, experienţa lui Isus din Nazaret, pe care îl acceptaseră ca învăţător şi călăuză. 
Logica crucii nu găseşte spaţiu în orizontul lor, nu intră în proiectele şi visele lor; în 
consecinţă, decid să se întoarcă pe propriile urme, abandonând ceea ce fusese intuiţia lor 
iniţială, pentru a urma un model de viaţă construit pe logica succesului omenesc.  
 De câte ori noi fraţii care, deşi am primit cu entuziasm şi zel invitaţia de a-l urma pe 
Domnul în viaţa evanghelică după modelul lui Francisc din Assisi, ne găsim întorcând spatele 
planului lui Dumnezeu, pur şi simplu datorită lipsei de credinţă! Cufundaţi cum suntem în 
planurile noastre, în căutarea unei realizări de sine greşit înţelese, sfârşim prin a da la o parte 
logica crucii, care ne cere să murim pentru noi înşine, pentru a învia cu Cristos. Fiecare dintre 
noi, ar trebui cu sinceritate şi onestitate să identifice propriul „Emaus”, sau acea „fugă” pe 
care o urmăm ca alternativă la verbum crucis, care rezultă prea incomod şi greu de acceptat, 
dacă nu se intră într-o optică de credinţă şi de abandonare la voinţa Tatălui.  
 Mi se pare frumos, ajunşi la acest punct, să readuc în atenţie una dintre rugăciunile 
atribuite Sf. Francisc7:  

Preaînalte şi slăvite Dumnezeu, 
Luminează întunericul inimii mele. 
Şi dă-mi credinţă dreaptă, 
Speranţă sigură şi iubire desăvârşită, 
Chibzuinţă şi cunoaştere; Doamne, 
Ca să împlinesc porunca ta sfântă şi adevărată.  

Amin.  
Sărăcuţul se adresează Răstignitului, recunoscând în „omul blestemat, atârnat de 

lemn”8 pe Mântuitorul lumii, căruia îi deschide inima cufundată în întuneric. Cum să nu 
facem o legătură între experienţa mistică descrisă în acest mod de Francisc şi cea a 
discipolilor din Emaus, care se îndepărtează de Ierusalim cu inima îngreunată şi plini de 

                                                 
4 Se poate vedea introducerea la scrisoarea de anul trecut, Între memorie şi identitate, sau în alocuţiunea 

introductivă a Adunării generale fraterne, din Acte (pp. 11-14).  
5 Cf. Vita Consecrata 65.69.  
6 VC 69.  
7 FF 276. 
8 Cf. Dt 21,23 şi actualizarea paulină din Gal 3,13.  
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tristeţe? Chiar şi cererile care urmează par o actualizare a relatării luncane: Francisc cere 
darul unei credinţe puternice, care, aşa cum am văzut, este condiţia indispensabilă pentru a-l 
recunoaşte pe Cel Înviat. El este cel care merge cu noi şi ne ajută să citim şi să înţelegem 
evenimentele vieţii noastre, chiar şi pe cele mai întunecate şi grele, ca o istorie a mântuirii. 
Cere şi darul speranţei şi carităţii, care întăresc credinţa şi o face rodnică.  

Discernământul pe care Seraficul Părinte îl invocă constă în capacitatea de a primi 
ceea ce apostolul Paul defineşte ca fiind „înţelepciunea crucii”9, ca un criteriu fundamental al 
propriei existenţe. Ţinând cont de cuvintele sfântului Francisc, care îşi însuşeşte învăţătura 
Evangheliei, putem să spunem că, drumul formativ al fratelui minor conventual constă în 
căutarea constantă de a-şi asuma conştient logica crucii, ca mod de a acţiona şi de a gândi.  

O altă învăţătură importantă ne este dată de prima fraternitate franciscană, care trăia 
experienţa „de a-şi împărtăşi cele ale lui Dumnezeu” ca o slujire de edificare reciprocă: 
Celano ne prezintă această angajare reciprocă a primilor fraţi ca un fel de prototip a ceea ce 
noi numit astăzi discernământ comunitar. În felul acesta ne arată clar că fraternitatea este 
locul în care se citeşte prezenţa lui Dumnezeu printre rândurile istoriei zilnice, ce devine 
pentru fiecare în parte şi pentru comunitate, o istorie de mântuire. Scrie Celano:   

„Continuând să înainteze, se gândeau la nenumăratele şi marile beneficii primite de la 
Dumnezeu, cel plin de milă; cu cântă bunăvoinţă fuseseră primiţi de Vicarul lui Cristos, domnul şi 
părintele întregii creştinătăţi; cum să caute împreună modul cel mai bun de a împlini poruncile şi 
sfaturile sale, cum să observe şi să păstreze cu sinceritate şi fidelitate Regula pe care au îmbrăţişat-o; 
cum să meargă pe drumul spre sfinţenie înaintea Preînaltului Dumnezeu; în sfârşit, cum viaţa şi 
obiceiurile lor, ar fi putut să fie de exemplu pentru aproapele, prin creşterea în sfintele virtuţi”10. 

 
Este interesant să observăm cum şi în acest text apare în repetate rânduri elementul 

drumului, al călătoriei, care are o puternică semnificaţie simbolică şi evocă experienţa unei 
constante şi comune creşteri a fraternităţii franciscane, percepută şi prezentată de biograf ca 
fiind o singură inimă şi un singur suflet11. Mi se pare apoi, la fel de semnificativ faptul că a fi 
exemplu pentru aproapele – ceea ce am putea traduce ca fiind misiunea – ocupă locul final în 
ierarhia preocupărilor primilor fraţi: pe primul loc se află lauda adusă Domnului pentru 
nenumăratele binefaceri primite; deci recunoştinţa faţă de Mama Biserică şi căutarea modului 
cel mai bun de a o sluji cu fidelitate; apoi identificarea mijloacelor pentru a înainta pe drumul 
de sfinţire înaintea lui Dumnezeu; şi doar la sfârşit, ca o consecinţă a toate acestea, se 
vorbeşte de preocuparea evanghelizării aproapelui printr-o viaţă exemplară. În cuvinte 
simple, putem spune că, prima fraternitate franciscană optează să fie ca fundament a lui a 
face12. 

 
Experienţa greşelii ca o ocazie a întâlnirii cu Domnul 
 
Comentând textul, am subliniat de mai multe ori cum Isus înviat, nu evită să parcurgă 

drumul spre Emaus, pe care discipolii l-au ales ca cea mai bună cale a noii lor vieţi, chiar 
dacă ştia că e un parcurs greşit. Tocmai prezenţa Domnului face ca parcurgerea acelui drum 
să devină mântuitor pentru discipoli. Cred că este important să ţinem minte acest adevăr: nu 
există drum, oricât de greşit ar putea fi, care să rămână în afara milostivirii şi bunătăţii lui 
Dumnezeu, în măsura în care şi noi, asemenea celor doi discipoli, suntem capabili să ne 
oprim şi să-i povestim Domnului tristeţile noastre, dându-i astfel posibilitatea să se facă 
                                                 

9 Cf. 1 Cor 1,18.  
10 1Cel 34; FF 377. 
11 Cf. Fap 4,32.  
 
12 Este ceea ce spune cu claritate documentul magisterial Viaţa fraternă în comunitate: „Întreaga 

rodnicie a vieţii consacrate depinde de calitatea vieţii fraterne în comunitate” (n. 54). 
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însoţitorul nostru de drum şi să ne reaprindă inimile. Capacitatea de a ne asuma şi integra 
propria limită şi propriul păcat, într-o optică a credinţei şi a deschiderii la acţiunea harului, 
este un obiectiv primar şi fundamental al drumului formativ al fiecărui frate, pentru toată 
viaţa13. 

La acest punct consider că este bine să readuc în atenţie câteva fragmente din relatarea 
făcută de iezuitul Mark Rupnik, la Adunarea generală fraternă. În reflecţia sa a plecat de la 
analiza modului nostru de a înţelege viaţa spiritului, subliniind cum, nu întâmplător, există 
tendinţa de neglija raportul fundamental şi constitutiv din punct de vedere antropologic dintre 
creaţie şi mântuire. O astfel de gândire comportă două riscuri grave, foarte strâns legate între 
ele, chiar dacă apar diametral opuse, ambele derivate de la o greşită evaluare a păcatului şi a 
consecinţelor sale: subevaluarea păcatului şi pierderea puterii mântuirii.  

Primul risc constă în  configurarea unui drum de formare subestimând – desigur în 
acţiunea practică şi nu în declararea intenţiilor – efectele devastatoare pe care păcatul îl are 
asupra vieţii omului. Cu alte cuvinte, un astfel de risc poate fi reprezentat sub forma unui 
aparent exces de optimism în puterile omeneşti, din moment ce se indică celui aflat în 
formare atingerea unui model de perfecţiune care nu ţine cont de influenţa negativă a 
păcatului asupra vieţii omului: o astfel de influenţă, deşi nu este determinantă, constituie o 
reală limitare a voinţei de bine şi a atingerii integrităţii personale. Remarc imediat aici 
adjectivul pe care l-am folosit vorbind de aparent exces de optimism deoarece, cu toţii 
experimentăm faptul că realitatea păcatului există şi că este înfricoşător de eficace în viaţa 
omului care-l caută pe Dumnezeu. Prin urmare, propunerea iniţială, nerealistă, de atingere a 
unor obiective atât de înalte rezultă în mod teribil frustrată de întâlnirea-ciocnirea cu 
realitatea dură a vieţii de zi cu zi, în care astfel de obiective tind să fie abandonate datorită 
rezultatelor ce nu corespund aşteptărilor.  

Al doilea mare risc, strâns legat şi într-un oarecare mod efect al primului, constă în 
ignorarea – şi aici în practică şi nu în teorie – efectelor mântuirii înfăptuite de Cristos, care 
prin jertfa sa salvatoare a creat o punte asupra abisului, care după neascultare14 a separat în 
mod tragic omul de Dumnezeu. Legătura cu primul risc se află în faptul că, dacă nu avem o 
corectă conştiinţă a efectelor devastatoare ale păcatului, sfârşim prin a ignora efectele 
minunate ale mântuirii. Cu alte cuvinte, drumul omului rămâne frânt în dimensiunea sa 
intraterenă, lipsindu-i acel salt necesar spre cer pe care evenimentul capital al mântuirii, 
învierea, ne invită să-l facem. Chemarea omului coincide cu răscumpărarea sa şi astfel se 
înscrie în contextul învierii mântuitoare adusă de Cristos.  

Prin urmare, dacă vrem să trecem de la frustrarea permanentă la formarea permanentă 
va fi necesară refondarea concepţiei noastre antropologice, adică regândirea modului nostru 
de a concepe viaţa şi obiectivele drumului creşterii umane. Pentru a folosi o expresie 
sintetică, spun că nu putem fi adevăraţi consacraţi fără să fim oameni autentici, conştienţi de 
ceea ce comportă acest lucru.  

 
 
 
Întâlnirea personală cu Domnul 
ca fundament al misiunii 

 
 Experienţa discipolilor din Emaus poate fi prezentată foarte bine sub forma unei 
întâlniri care transformă prin schimbarea conştiinţei discipolilor, luminată progresiv de 
                                                 

13 Însuşi Francisc de Assisi parcurge în credinţă un drum pe care uman nu l-a dorit, cum spune în 
Testament: „Mi se părea un lucru amar să-i văd pe leproşi; şi Domnul însuşi m-a condus printre ei” (Test 1-2: 
FF 110).  

14 Cf. Gen 3.  
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credinţă. Ei, la început, sunt convinşi că dialoghează cu un călător anonim; doar după ce i-au 
permis lui Isus să le încălzească inimile renăscându-le credinţa, îl recunosc ca pe Domnul 
vieţii.  

Întâlnirea cu Cristos, mediată de credinţă, este experienţa fundamentală pentru fiecare 
creştin. Nu putem considera scontată această întâlnire doar pentru că suntem fraţi! Opţiunea 
noastră pentru Cristos trebuie să se fondeze pe o experienţă concretă de întâlnire cu el, din 
care să se alimenteze şi să se susţină. O astfel de întâlnire fundamentală nu poate fi sub nici o 
formă un surogat: fiecare dintre noi este chemat să-l întâlnească pe Domnul pe drumul vieţii, 
să-l recunoască pelerin şi să-l accepte ca însoţitor. Doar după o întâlnire autentică cu Isus 
Cristos misiunea noastră devine credibilă şi autentică, pentru că nu putem vesti decât ceea ce 
noi înşine am acceptat şi primit.  

Frecventarea şi familiaritatea cu Cristos se întreţin prin scrutatio (meditarea 
Cuvântului), după cum a făcut însuşi Isus pe drumul către Emaus. În acest sens, ne este încă o 
dată de exemplu viaţa părintelui nostru Francisc. Atunci când Bernard de Quintavalle îşi 
exprimă dorinţa de a-l urma pe Domnul după exemplul lui Francisc, acesta i-a răspuns: „Dacă 
vrei să probezi cu faptele ceea ce spui, imediat ce se va face ziuă, vom intra în biserică, vom 
lua cartea Evangheliei şi-i vom cere sfat lui Cristos15”. Francisc nu caută, deci, răspunsuri în 
înţelepciunea omenească sau în raţionamente subtile, ci se încrede în cuvântul vieţii conţinut 
în Sfintele Evanghelii, pe care Biserica îl interpretează prin persoana preotului sărac care-i 
citeşte Scriptura.  

În afară de asta, întâlnirea discipolilor din Emaus cu Cristos cel înviat, are, aşa cum 
am putut vedea, o nuanţă umană şi cotidiană. Şi în acest caz, îmi place să amintesc o foarte 
frumoasă expresie a sfântului Francisc, care defineşte relaţia de credinţă ce se află la baza 
urmării – sau mai degrabă, în ultimă analiză, ceea ce numim noi formare – ca „a fi ocupat cu 
cele ale lui Dumnezeu”. Este o imagine care evocă cu siguranţă un efort asiduu şi continuu în 
angajamentul formativ şi, în acelaşi timp, lasă să se întrevadă că un astfel de efort se 
inserează în viaţa de zi cu zi (sau ar trebui să se insereze). Aceasta este un fel de „mistică a 
vieţii cotidiene”, realitate indispensabilă pentru trăirea şi consolidarea vocaţiei noastre. În 
carisma noastră, fraternitatea conventuală joacă un rol fundamental în această creştere: iată 
motivul pentru care la Adunarea fraternă din Argentina a participat un mare număr de 
guardiani, ca reprezentanţi ai tuturor celor care desfăşoară în cadrul Ordinului acest minister 
delicat, pentru binele fraţilor. 

Putem încheia spunând că parcursul formativ se fondează şi se hrăneşte din întâlnirea 
fundamentală cu Cristos, recunoscut şi primit ca Domn al vieţii, având credinţa că El este 
prezent în fiecare moment al istoriei noastre. Există un risc de care trebuie să ne ferim cu 
toate puterile noastre, dat fiind că suntem cufundaţi în logica umană a activismului, şi anume: 
sacrificarea a ceea ce este important pentru ceea ce este urgent. În societatea noastră, care 
paradoxal este în acelaşi timp imperativă şi săracă în conţinuturi profunde, există tendinţa de 
a da întâietate urgenţei în defavoarea importanţei. Pentru a mă explica, redau o pildă a zilelor 
noastre, citată de fratele capucin Raniero Cantalamessa cu ocazia uneia dintre predicile ţinute 
în prezenţa Sfântului Părinte: 

„Într-o zi, un bătrân profesor a fost chemat să vorbească despre planificarea cea mai 
eficientă a timpului unor şefi de mari firme şi companii. Atunci el s-a decis să facă următorul 
experiment. A aşezat pe masă un borcan gol. Apoi a luat câteva pietre de mărimea unor mingi 
de tenis, pe care le-a pus cu atenţie, una câte una în borcan, până când l-a umplut. Când nu se 
mai putea adăuga nici o piatră, i-a întrebat pe cei prezenţi: „Vi se pare că borcanul este plin?” 
Toţi i-au răspuns: „Da!” S-a aplecat din nou şi a scos de sub masă o cutie plină cu pietricele, 
pe care le-a vărsat peste pietrele mari scuturând borcanul, pentru ca acestea să se poate 

                                                 
15 2Cel 15: FF601. 
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infiltra printre ele. „Acum este plin borcanul?”, i-a întrebat. Fiind mai prudenţi, ascultătorii 
au început să înţeleagă răspunsul: „Poate că nu încă”. Bătrânul profesor s-a aplecat din nou şi 
a scos un săculeţ cu nisip, pe care l-a vărsat în borcan. Nisipul a umplut spaţiile dintre pietrele 
mari şi cele mici. Deci, i-a întrebat din nou, dacă este plin borcanul? Şi toţi, fără ezitare, i-au 
răspuns: „Nu!” Profesorul a luat paharul cu apă care era pe masă şi l-a vărsat în borcan, 
umplându-l până sus. În acest moment a întrebat: „Ce adevăr ne arată acest experiment?” Cel 
mai îndrăzneţ a răspuns: experimentul ne arată că, chiar şi atunci când agenda noastră este 
complet plină, cu puţină bunăvoinţă, se poate adăuga ceva în plus, altceva ce putem face. Nu, 
răspunse profesorul. Ceea ce ne artă experimentul este faptul că, dacă nu punem mai întâi 
pietrele cele mari în borcan, nu vom reuşi sub nici o formă să le introducem mai apoi”16. 

Suntem chemaţi să identificăm „pietrele cele mari” ale vieţii noastre şi să investim 
timp pentru ele, aşezându-le ca fundament al modului nostru de a acţiona. Fără a vă substitui 
pe voi în acest efort, care trebuie să fie personal, încerc să indic câteva: 

- rugăciunea personală şi comunitară; 
- lectio divina; 
- direcţiunea spirituală; 
- timp pentru reculegea personală; 
- exerciţiile spirituale anuale; 
- activităţile dedicate formării permanente; 
- participarea activă la viaţa propriei Provincii; 
 
Activitatea noastră apostolică (în sensul cel mai larg pe care îl putem atribui acestei 

expresii), nu numai că nu va fi ameninţată de spaţiul pe care îl vom dedica acestor „pietre 
mari”, dar ne va da şi multă bucurie! Nu cât facem creează diferenţa, ci cum şi pentru ce 
facem! 

 
Concluzie 
 
Una dintre cele mai frumoase picturi ale bazilicii inferioare din Assisi, atribuită lui 

Pietro Lorenzetti, îl prezintă pe evanghelistul Ioan şi pe sfântul Francisc din Assisi. Cu toată 
probabilitatea, conform experţilor, înţelesul acestei reprezentări trebuie căutat în expresia lui 
Toma de Celano, care în Prima biografie îl defineşte pe Sărăcuţ „noul evanghelist”17. 
Asemenea lui Ioan, ucenicul care a cunoscut iubirea învăţătorului şi a relatat-o în evanghelia 
sa, şi Francisc a fost prin viaţa sa vestitorul Evangheliei: la fel şi Sărăcuţul - aşa cum s-a 
întâmplat şi cu apostolul pe malul Lacului Genezaret - a fost marcat de întâlnirea cu Cristos, 
care a avut loc în biserica din San Damiano. O întâlnire atât de semnificativă încât i-a 
schimbat viaţa sa şi a nenumăratelor persoane care, din acel moment şi până astăzi, au decis 
să împărtăşească această aventură mistică. 

Îmi place să închei parcursul nostru de reflecţie făcând referinţă la această operă de 
artă şi pentru un alt motiv: fecioara lui Lorenzetti mai este numită şi „fecioara apusului”, 
pentru că, spre sfârşitul după amiezii, chipul ei este colorat de palide şi minunate raze ale 
soarelui ce apune. Da, apusul: acelaşi care, în ziua Învierii, a fost tăcutul martor al minunii 
euharistiei pe care Isus a celebrat-o înaintea celor doi discipoli din Emaus, cărora le-a 
încredinţat pâinea vieţii. 

Şi noi voim să ne lăsăm cuprinşi de această lumină pascală, discretă dar sigură, prin 
prezenţa Celui Înviat. Şi noi, asemenea lui Cleopa şi a însoţitorului său, dorim să repetăm cea 
                                                 

16 Pentru precizare, această pildă a fost redată în predica din Advent ţinută la 4 decembrie 2009. 
17 Citim astfel în Prima biografie: „Asemenea unui râu din paradis, noul evanghelist al acestor vremuri 

a răspândit în lumea întreagă apele abundente ale Evangheliei, iar prin faptele sale a netezit calea Fiului lui 
Dumnezeu şi învăţătura despre adevăr” (1 Cel 89:FF 475). 
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mai frumoasă rugăminte adresată vreodată Domnului: „Rămâi cu noi, pentru că se face seară 
şi ziua este de acum pe sfârşite”(Lc 24,29). 

Mariei, mama şi sora noastră în credinţă, îi încredinţăm dorinţa de a înainta pe drumul 
urmării Fiului ei, cu inima încălzită de întâlnirea celui Înviat: 

 
Sfântă Marie, fecioara apusului, 
Îndreaptă-te spre noi, călători cu pasul nesigur, 
În drum pe cărările deseori întortocheate ale vieţii noastre. 
Tu, femeie credincioasă, care ai primit în inima ta şi apoi în sânul tău pe Cuvântul 

vieţii, 
Ajută-ne şi pe noi să-l naştem prin ascultarea credinţei. 
Călăuzeşte-ne tu spre întâlnirea cu Fiul tău înviat, 
Care nu ne părăseşte atunci când noi fugim, 
Dar ne însoţeşte luminându-ne prin cuvântul său. 
Şi dacă umbrele serii se aşează în drumul nostru, 
Îndepărtează de la noi tristeţea morţii, 
Linişteşte inima noastră înfricată 
Cu frumuseţea acelui surâs 
Care, l-a întâmpinat pe pământ pe Dumnezeu făcut om. 
 
 
Dragi fraţi, Domnul să vă dăruiască pace! 
 
 
 

Fr. Marco TASCA,  
Ministru General 
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