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THE TOPOGRAPHY  
OF THE FRANCISCAN CUSTODY OF YORK 

Prof. univ. dr. Michael ROBSON, 
Saint Edmund’s College, Cambridge 

Abstract 
This article considers the cities and towns in the custody of York where the 

friars chose to make foundations in the thirteenth century. Unlike some Italian 
provinces, the English province focused on the centres of civic, ecclesiastical and 
economic importance and this is exemplified by their presence in the cathedral 
cities of Lincoln and York and the prosperous and heavily populated towns of 
Boston and Beverley. Similarly, they were at home in the medium ranking towns of 
Doncaster, Scarborough and Grimsby. These seven foundations were close to the 
network of shrines and the means of communication  by roads and river. 

 Keywords: Adam Marsh, Agnellus of Pisa, bishop, Beverley, Boston, Can-
terbury, Cistercians, Doncaster, Grimsby, King Edward I, KIng Edward II, 
King Edward III, fairs, John Pecham, Lanercost chronicle, Lincoln, London, 
markets, Martin de Barton, custos of York, Northampton, Norway, Oxford, Robert 
Grosse-teste, Scarborough, Scotland, York, St Aelred of Rievaulx, St Francis of 
Assisi, St Hugh of Lincoln, St John of Beverley, St Remigius, St Thomas Becket, St 
Wilfrid of Ripon, St William of York, William de Montibus, William Woodford. 

Introduction 
The launching of the Franciscan mission to England was cloaked in the 

spiritual authority of St Francis of Assisi and endorsed by the general chapter of 
the order, probably at Pentecost 1224. Agnellus of Pisa, the custos of Paris, was 
designated as the leader of the party. Reflection on the defects in the planning 
of the initial missions to France, Germany and Hungary between 1217 and 1220 
had inculcated a more professional approach and this bore fruit on English oil. The 
thorough preparations owed much to the vision, energy and organisation of 
Gregory of Naples, minister provincial of France, who undoubtedly consulted some 
of the English friars, including Richard of Ingworth, the first friar to preach to 
the people north of the Alps; there were English friars ministering in France, Germany, 
Italy and the Holy Land before 1224. Carrying a blueprint for settlements, the nine 
friars set out for the coast of Normandy, where they obtained charity from the 
Benedictine monks of Holy Trinity at Fécamp, a community with estates across 
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the English Channel. The monastery may have provided the friars with 
letters of introduction and generously financed the friars’ passage to the 
Kentish coast, which the latter reached on either 24 August1 or 8 September 
1224.2 The leading cities and the principal towns offered the friars an oppor-
tunity to exercise their apostolate of testifying to the Gospel by deed and 
exhortation. Such centres of population met the order’s material needs of 
alms. Professor Sir Richard Southern reflected that “wherever there was a 
town there were friars” and vice versa.3 There were no hermitages in the 
English province.  

The establishment of the first four foundations was conducted in a 
smooth manner. The friars received initial hospitality from the monks of the 
cathedral priory in Canterbury and established a community in the nearby 
parish of St Margaret. An advance party soon departed for the capital city, 
where they lodged with the Dominicans before finding a home in the parish 
of St Nicholas in the Shambles. The Dominicans provided the Franciscans 
with accommodation at Oxford before they settled in the parish of St Ebbe. 
Thence they spread to Northampton where they first lived in the parish of St 
Edmund. These foundations were made in the cities and major boroughs. 
The first was the seat of an archbishop and the shrine of St Thomas Becket, 
who continued to attract pilgrims from Western Europe. The second was 
both the heart of another Anglo-Saxon diocese and the capital city where the 
government and the crown were concentrated; one friar subsequently de-
picted London as the most famous and wealthy city under the sun.4 The 
third was the home of a nascent and growing university, whose alumni 
moved easily backwards and forwards to Paris. The fourth was of some 
strategic importance to the crown and it was the centre of an archdeaconry 
in the diocese of Lincoln. It would subsequently become a county town. It 
was the home of the Augustinian Canons at the monastery of St James and 
the borough’s schools enjoyed some eminence in the twelfth century. There 

 1 BL, MS. Cotton Nero A.ix, fol.69r, a chronicle compiled by friars articulates anot-
her tradition: anno domini M.CC.24. Fratres minores primo venerunt in Angliam die Sancti 
Bartholomei apostoli. 

2 ECCLESTON, 3-4. 
3 R.W. SOUTHERN, Western Society and the Church in the Middle Ages, Harmonds-

worth, 1970, 286. C.H. LAWRENCE, The Friars: the impact of the early mendicant move-
ment on western society (The medieval world), London, 1994, 104, cites evidence of 
aspiring cities inviting the friars to settle there.  

4 Cf. Itinerarium Symonis Semeonis ab Hybernia Ad Terram Sanctam, ed. M. Esposi-
to (Scriptores Latini Hiberniae, 4), Dublin 1960, no.3, 25-26: inclitissima et opulentissima 
inter omnes civitates que solis ambitu continentur.  



I PRIMI MOVIMENTI DEL PENSIERO ISLAMICO 

Pr. Dr. Martin KMETEC, OFMConv,
Independent Scholar, Istanbul 

Abstract 
This article seeks to make an insight into the Islamic religion in order to 

see the way the thought about the truths that transcend the human mind was 
formed. It takes into account the truths contained in the Koran and the sayings of 
the Prophet, which are the foundation of the formation of the official Muslim 
theology. 

Keywords: filosofia greca, cristianesimo, religione, Islam, Allah, profeta 
Maometto, kalam, Mu’taziliti, Omayyadi. 

Introduzione 
Ogni religione nasce in un determinato ambiente storico e sociale, per 

questo è impossibile che tutte le norme di una comunità di fedeli 
siano rivelate in un unico momento. Il profeta Maometto (Muhammad) 
non ha dato le risposte a tutti quei problemi che sarebbero 
successivamente sorti in ambito sociale e giuridico nel futuro islamico. 
L’Islam, nell’espansione dei primi secoli, s’incrocia con altre culture, 
religioni e anche con la filosofia greca. Sotto l’influenza del 
Cristianesimo e della filosofia greca, l’Islam conoscerà le controversie 
che svolgeranno un ruolo decisivo nel rapporto verso le verità rivelate 
nell’Islam stesso. 

Vorrei rilevare, che nella nostra riflessione rimarremo 
nell’ambito dell’Islam sunnita; nello stesso tempo, e nei limiti del 
soggetto, è infatti impossibile toccare argomenti della legge islamica nelle 
sue varie scuole. Il nostro scopo è vedere come si è formato il pensiero 
sulle verità che trascen-dono la mente umana, verità contenute nel Corano 
e nei detti del Profeta e che portano alla formazione della disciplina 
ufficiale della teologia musul-mana – la scienza del kalam.1  

1. Influenza del pensiero greco e cristiano sulla filosofia musulmana
Tra le molteplici influenze culturali e filosofiche che hanno contribuito

alla formazione della tradizione filosofica musulmana, troviamo il pensiero 
persiano e indiano, ma soprattutto la filosofia greca, veicolata dal Cristianesimo 

1 (kalom). 
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e presente nei territori conquistati.2 Anche le grandi controversie dogmati-
che tra ortodossia cristiana e movimenti eretici influenzarono la formazione 
del pensiero musulmano. Due grandi centri, Alessandria e Antiochia, furono 
sedi del pensiero cristiano che, riconciliato con la filosofia greca, è diventato 
in un certo senso, sua portavoce.  

Gli abitanti del Medio Oriente in grande parte erano di origine semitica 
o siriaca, per questo è normale che la liturgia e la dottrina fossero trasmesse
nella lingua siriaca.3 Molte opere di natura teologica e filosofica furono
perciò tradotte in lingua siriaca. Dal IV secolo cominciò la traduzione di
opere scientifiche di lingua greca. Erano trattati soprattutto i problemi filo-
sofici e teologici che riguardavano la fede Trinitaria. Ad Edessa (Șanli Urfa)
fu fondata la famosa “Scuola persiana” e qui si iniziò a tradurre le opere
filosofiche dalla lingua greca a quella siriaca (Prob).4 La Scuola venne poi
sospesa nel 498.5

Dopo il 622,6 la traduzione venne ripresa e nello stesso tempo si co-
minciò a tradurre dal siriaco all’arabo. Uno dei più conosciuti traduttori di 
questo periodo fu Jaccobe di Edessa (633-708).7 La storia menziona anche 
Giorgio, detto “Vescovo Arabo” (m. 724).8 Nel secolo ottavo l’insegna-
mento della filosofia era nelle mani dei Siriaci cristiani, che erano soprattutto 
medici. Furono essi, per iniziativa dei califfi, ad iniziare la traduzione degli 
scritti greci in lingua araba.9  

Possiamo perciò affermare che la traduzione delle opere filosofiche fu 
la via attraverso la quale l’Islam venne in contatto con la filosofia greca. 
Dall’ VIII al X secolo venne tradotta la gran parte delle opere di filosofia 
greca, dalla lingua siriaca alla lingua araba. Fu un monaco cristiano a curarne 

2 Cf. H. CORBIN, Historija islamske filosofije (Storia della filosofia islamica), 
Sarajevo 1987, 23.  

3 La Chiesa di Edessa cominciò ad usare la lingua siriaca nella liturgia in terzo secolo. 
4 Cf. H. CORBIN, Historija islamske filosofije, 24. La scuola di traduzione esisteva 

anche nella citta di Harran. Per ulteriori ricerche sulla traduzione nel ambiente siriaco e 
persano vedi: M.C. HERNÁNDEZ, Storia del pensiero nel mondo islamico, vol. I: Dalle 
origini al XII secolo in Oriente, Brescia 1999, 194-197.  

5 Cf. H. CORBIN, Historija islamske filosofije, 24.  
6 È l'anno dell'esilio di Maometto. Maometto lascia Mekka e parte per Yatrib, che 

diventerà poi Medina.  
7 Cf. T.J. DE BOER, İslamda Felsefe Tarihi (Storia della filosofia nel Islam), Ankara 

1960, 11,14. 
8 Cf. CORBIN, Historija islamske filosofije, 24. 
9 Cf. A.F. EL-EHVANY, AL-KINDI, in M.M. ŠARIF, Historija Islamske filozofije (Storia 

della filosofia islamica), vol. I, Zagreb 1988, 427.  



L’URGENCE DE L’INTÉRIORITÉ 

Père François-Xavier BUSTILLO,
Independent Scholar, Narbonne 

Abstract 
 Clairement, nous sommes fils d’un passé qui nous accompagne et 
nous sommes tournés vers un avenir que nous construisons. Pour notre 
part, aujourd’hui dans notre démarche de mémoire vers l’origine de 
l’intuition franciscaine nous allons commencer par suivre et vivre un 
itinéraire inté-rieur serein, sans nostalgie, pour redécouvrir nos racines. 

Au cours de cette réflexion, nous allons approfondir l’importance de 
nos racines, de l’invisible qui nous fixe sur cette terre et qui nous maintient 
dans le temps et dans l’espace. Nous les scruterons en empruntant le chemin 
intérieur vu dans la tradition biblique et la tradition franciscaine. 

Keywords: tradition biblique, tradition franciscaine, intuition franciscaine, 
racines, vocation, conversion, contemplation. 

1. Parcours Biblique
L’Ecriture dans toute sa richesse nous éclaire sur la force et la faiblesse

de la vie intérieure. La vie intérieure devra être comme un puits profond où 
on trouve l’énergie spirituelle pour croître avec Dieu. En faisant un parcours 
vers les profondeurs on retrouve les bases essentielles qui nous aident à tenir 
débout. Il s’agit d’un réflexe génétique pour repartir vers l’histoire avec le 
potentiel vital des origines. 

En même temps, dans la vie intérieure il y a des espaces marqués par la 
vie inconsciente et par la vie consciente. Dans cet espace de vie consciente 
se trouvent les blessures et les limites qui engendrent la souffrance et appè-
lent à la puissance d’un Dieu sauveur. 

1.1. Enracinés en Jésus 
Les racines font vivre, elles sont vitales pour la plante. Grâce aux ra-

cines la plante a de l’avenir. Dans le dictionnaire, le terme «racine» est 
défini comme la partie axiale des plantes qui croît au sens inverse de la tige 
et par laquelle la plante se fixe et absorbe les éléments dont elle se nourrit. 
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Visiter nos racines spirituelles nous permet de guérir de l’amnésie cul-
turelle et affective. Dans notre histoire personnelle, l’Esprit est le seul qui 
nous rappelle tout (Jn 14,26). Il est difficile de répondre à Dieu sans se 
connaître soi même. Les réponses partielles, de la seule raison ou de la seule 
affection, ne peuvent pas satisfaire la totalité de l’homme. Déjà, les ques-
tions existentielles basiques fondent le commencement de notre réponse au 
Seigneur. Qui suis-je? D’où je viens? Où vais-je? Et, qui es Tu? Que veux 
tu que je fasse? Il est impossible d’écouter la voix de Dieu sans se poser 
dans l’histoire. L’histoire du salut est la rencontre entre Dieu et l’homme 
inscrite dans le temps.  

Notre course frénétique allant d’un lieu à un autre, d’une situation à une 
autre, d’un souci à un autre, d’une expérience humaine ou spirituelle à une 
autre nous place dans une instabilité fragilisante. Nous faisons partie de la 
génération qui ne vit pas dans le présent, dans l’histoire mais en conflit avec 
celle-ci. Certains d’entre nous sont débordés par les responsabilités et 
n’ayant pas le temps de faire ce qu’ils voudraient faire, sont victimes d’un 
désordre temporel ou, encore mieux, d’une hyper activité vertigineuse. Non 
seulement, cette situation n’engendre pas la satisfaction de l’action mais de 
surcroît elle ne permet pas de donner un sens à sa propre vie. Au contraire, 
elle provoque une grande frustration due à l’angoisse de courir partout et 
procure le sentiment de vivre sans goûter réellement à la vie. 

Dés lors, confrontés au feu de l’action et pour ne pas être consumés par 
lui, c’est dans l’enseignement de la tradition biblique que nous trouverons 
l’importance d’avoir des bases, des racines solides. En effet, les racines 
nous situent dans l’espace et dans le temps. Mais de quelles racines parlons 
nous? 

Le prophète Isaïe nous enseigne: «si vous ne croyez pas vous ne vous 
maintiendrez pas» (Is 7,9). Précisément, il s’agit de croire pour se maintenir. 
Ainsi, la foi est présentée en gardienne de la stabilité pour donner une cohé-
rence à nos vies. La foi n’est pas une pure pensée intellectuelle, elle enra-
cine la personne dans l’histoire et lui donne sens. Dans l’Ancien et le Nou-
veau Testament de nombreux textes soulignent l’opposition entre la stabilité 
procurée par des racines profondes et le risque mortel d’être déraciné. 

Dan l’évangile de saint Jean, l’identité de Jésus est dévoilée à travers de 
nombreuses autos révélations. Parmi celles-ci, Jésus dit: «Je suis la vrai 
vigne» (Jn 15,1). Le Christ se présente comme la vraie vigne. Il donne une 
image familière aux auditeurs de son époque. Cette plante est connue pour 
son fruit et le vin. Mais cette plante possède aussi des grandes racines sans 
lesquelles elle ne pourrait pas porter de fruits. La racine de la vigne, selon le 
sol, peut aller très en profondeur, jusqu’à plusieurs mètres, pour chercher 



UTILITATEA ORDINULUI FRANCISCAN  
ÎN PRIMUL VEAC AL EXISTENȚEI SALE 

Pr. conf. univ. dr. Ștefan ACATRINEI,
 Franciscan International Study Centre, Canterbury

Abstract 
 This article, after a brief reference to the personality of St. Francis of 
Assisi and his second vicar brother Elias, attempts to present the utility of the 
Franciscan Order in the first century of its existence. Some of its missions, as you 
will see, are very obvious; others, however, although important, involve a dose 
of attention in order to be noticed. The role of the Order, carried out under 
brother Elias, is pre-sented in the specific social and political context of the XIII 
century. 

Keywords: Franciscan Order, mission, Brother Elias, pagan, unfaithful, 
study, school, university, ecumenism. 

Introducere 
       Paul Werner Scheele, episcop de Würzburg în perioada 31 august 1979- 
14 iulie 2003, în discursul său de adio adresat credincioșilor din catedrala din 
Würzburg, printre altele, spunea: „Ich bin jetzt Bischof in Würzburg, aber 
nicht mehr der Bischof von Würzburg”.

De-a lungul istoriei au existat multe persoane al căror nume a suferit o 
mică schimbare, el fiind îmbogățit cu prepoziția „de” – cu corespondentul 
specific fiecărei limbi: di, von, of, etc. – , fie doar în timpul exercitării unui 
mandat specific, fie pe toată durata vieții lor; în acest ultim caz, știm prea 
bine, că motivația se datora „sângelui albastru”, adică originii lor nobile.  

Nu așa multe sunt însă cazurile când însăși posteritatea a dorit să-și 
amintească de personalitatea unor oameni adăugând această prepoziție 
numelui existent, numai după moartea lor. Printre acești oameni de seamă se 
numără atât Sfântul Francisc, cât și fratele Elia, căci amândoi au rămas în 
istorie nu ca Francisc Bernardone, și respectiv Elia Buonbarone, ci Sfântul 
Francisc de Assisi și fratele Ellia de Assisi1. Deși e vorba de doi iubitori ai 
sărăciei, pe care de altfel au și promovat-o, iată că posteritatea le-a schimbat 
numele și l-a îmbogățit cu această prepoziție „de”, fapt ce nu s-a întâmplat 
cu toți însoțitorii lui Francisc.  

1 L. LEMP, Frère Eliae de Cortone. Etude Biographique (Collection d’Etudes et de 
Documents sur l’Histoire Religieuse et Littéraire du Moyen Âge. Vol. III), Libraire 
Fischbacher, Paris 1901. 
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Îndrăznesc să afirm că visul lui Petru Bernardone, de a-l vedea pe fiul 
său introdus în înalta societate a nobilimii, de care Francisc nu a fost străin, 
ci chiar a tânjit și s-a străduit din răsputeri să-l transpună în realitate, în cele 
din urmă s-a realizat astfel; e drept, nu după cum îl concepuseră ei, ci urmând 
cărările întortocheate ale Domnului. 

Am dorit să amintesc acest aspect, ce poate părea nesemnificativ, pentru 
simplul fapt că așezarea fratelui Elia alături de Sfântul Francisc, spre cinstirea 
căruia se concepuse ridicarea unei bazilici mărețe încă înainte de canonizarea 
sa, nu numai că nu a fost permisă secole de-a rândul, ci chiar ar fi fost privită 
ca o injurie adusă Sărăcuțului din Assisi. Astăzi, dacă privim spre acești frați 
din perspective numelui, putem chiar spune că fratele Elia l-a întrecut pe 
părintele său, căci posteritatea a fost generoasă cu el oferindu-i atât apelativul 
„de Cortona” cât și „de Assisi”.  

Consider necesară menționarea acestui mic amănunt nu atât pentru a 
scoate în evidență apropierea și aprecierea de care se bucură acești doi frați, 
cât mai ales pentru a sublinia stima pe care a reușit să o câștige fratele Elia. 
Dacă intențiile și realizările Sfântului Francisc nu au fost umbrite nicicând 
de sentimente contrare spiritului creștinesc, nu tot așa s-a întâmplat cu fratele 
Elia, care, din nefericire, a trebuit să aștepte până în secolul al XX-lea pen-
tru restabilirea imaginii sale. De-a lungul secolelor el a fost pentru mulți 
fratele blestemat, excomunicat de două ori, un rebel ce s-a ridicat împotriva 
Bisericii, un apostat al Ordinului, un scandal pentru credincioși2. Însă, dacă 
se iau în considerație și se analizează izvoarele originale și imparțiale ale 
Franciscanismului, atunci imaginea fratelui Elia nu mai e învăluită de acea 
negură ce se așternuse pe nedrept asupra sa. Criticii moderni l-au reabilitat 
pe fratele Elia, scoțându-l din întunericul în care fusese aruncat, din păcate, 
de ură, gelozie și invidie și au reușit să-l așeze la lumina adevărului obiectiv.  

1. Rolul Sfântul Francisc
La începutul secolului al XIII-lea, Biserica, conștientă de răspândirea

ideilor eretice, cu greu s-a lăsat provocată în a-și îndrepta privirea spre lumea 
necreștină nu ca spre un obiectiv de cucerit, ci de evanghelizat. Creștinătatea, 
împresurată de musulmani din partea de est, vest și sud, își investise forțele și 
foarte mulți bani timp de mai bine de un secol în cruciade, însă fără a obține 
rezultatul dorit. După primele două decenii ale secolului al XIII-lea un alt 
pericol, chiar mai grav, apăruse la orizont, acela al Mongolilor conduși de 
Genghis Khan. 

2 S. ATTAL, Frate Elia, Compagno di S. Francesco, Roma, 1936, 200. 



SFÂNTA FECIOARĂ MARIA, CREATURĂ FĂRĂ PATĂ.  
REPERE PATRISTICE 

Pr. conf. univ. dr. Damian PĂTRAȘCU, 
 Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan, Roman 

Abstract 
Questo articolo tratta del pensiero di alcuni dei Padri della Chiesa, 

orientali e occidentali, che si sono espressi in merito alla questione dell’assenza 
in Maria di qualsiasi peccato, tanto quello originale, quanto anche di quello 
personale, rifles-sioni che hanno contribuito più tardi all'elaborazione del 
dogma dell'Immacolata Concezione di Maria.  

Keywords: Maria, peccato, grazia, nascita, immacolata, dogma, creatura, 
fede, Sacra Scrittura, tradizione, cristologia, mariologia, liturgia, culto, 
sacramenti, concili, Efeso, Calcedonia, ortodossia, pre purificazione.  

Introducere  
      A reparcurge secolele celei mai vechi istorii a creștinismului, acolo unde 
se află rădăcinile primitive ale credinței și ale teologiei creștine, este 
o aventură care nu a încetat niciodată să suscite entuziasm și 
curiozitate, chiar dacă această perioadă istorică rămâne încă pentru mulți 
enigmatică și misterioasă și pune multe probleme de natură istorico-
critică atât cercetătorului originilor creștine, cât și teologului.  

Dar scopul unei asemenea cercetări nu poate fi cel de a ajunge la o veri-
ficare a crezului nostru religios sau al vieții noastre creștine personale, 
pentru a ne asigura că suntem fideli acestui patrimoniu de credință (fidei 
depositum) încredințat de Domnul apostolilor săi și Bisericii. Învățătura 
actuală a Bisericii, în orice vârstă a istoriei sale, este suficientă să garanteze 
această certitudine, pentru că ea are cu sine întreaga bogăție a tradiției, 
făcută prezentă și vie de credință și de angajarea creștină a poporului lui 
Dumnezeu.  

Interesul nostru pentru redescoperirea primelor origini ale tradiției creș-
tine devine mai de înțeles dacă se va considera dintr-o altă perspectivă. A 
regăsi începuturile învățăturii credinței noastre poate fi, pentru noi, ceva ca 
și cum am gusta prospețimea unui izvor, acolo unde Cuvântul lui Dumnezeu 
a izvorât din pana omului sub impulsul iluminant și carismatic al Duhului 
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Sfânt și de unde primele generații creștine atingeau și luau hrană pentru 
credința, rugăciunea și viața lor. Noi cunoaștem aceste izvoare: Sf. Scriptură 
și tradiția apostolică, opere minunate ale Duhului Sfânt care acționa în 
autorii sacri și în Părinții Bisericii, pentru a face din ei martori cu autoritate 
și prestigioși vestitori ai evangheliei lui Isus Cristos, prin predicarea lor, 
scrierile și exemplul vieții.  

Datorită tuturor acestor motivații, nu ne este dificil să înțelegem cât de 
importantă este doctrina pe care Părinții au învățat-o în privința Sf. Fecioare 
Maria. De fapt, ei ne permit să înțelegem și să evaluăm primii pași pe care 
tradiția creștină a făcut-o în direcția unei laborioase fidelități față de afirma-
țiile mariane din NT.  

În timpul primelor secole, Sfinții Părinți vorbesc foarte rar de Maria se-
parat de Cristos, unde ea este numită Fecioară Mamă. Este contextul cristo-
logic cel care de obicei oferă ocazia pentru a vorbi și despre Sf. Fecioară 
Maria. Discursul asupra misterului Cuvântului întrupat devine concret și 
clar în momentul în care își găsește referința la persoana și funcțiunea ma-
ternă a Mariei.  

Cu trecerea secolelor, mai ales după jumătatea secolului al IV-lea, Pă-
rinții și scriitorii creștini tindeau să rezerve o mai mare atenție Sf. Fecioare 
Maria, chiar dacă trebuie să recunoaștem că literatura mariană a acelei epoci 
se prezintă încă cantitativ modestă. Numai după Conciliul din Efes (431), și 
cel din Calcedonia (451) s-a verificat un increment în sfera doctrinei și 
devoțiunii mariane. Rolul extraordinar al Mariei, ca mamă fecioară a Mântu-
itorului a început să aibă o semnificație tot mai incisivă în credința Bisericii.  

Omiliile Sf. Părinți au contribuit la crearea unui loc tot mai amplu al 
Sf. Fecioare în cultul liturgic al Bisericii și în devoțiunea personală a credin-
cioșilor. Această devoțiune a ajuns să asume viața și comportamentul ei ca 
model de viață creștină. Această influență a devenit tot mai evidentă în 
practica creștină a fecioriei consacrate și în viața monastică în general.  

De la meditarea a două dogme mariane tradiționale, maternitatea divină 
și fecioria perpetuă, interesul s-a lărgit și la alte chestiuni privitoare originile 
Mariei, copilăria și sfârșitul ei pământesc.  

Un alt fenomen interesant al secolelor următoare l-a reprezentat dezvol-
tarea imnografiei de inspirație mariană. Cultul și devoțiunile au condus la 
primele celebrări de sărbători mariane. În ochii credincioșilor, Fecioara Mamă 
a lui Dumnezeu apărea tot mai mult cea care, după ce a avut un rol esențial 
în misterul Cuvântului întrupat, continuă să opereze în îndeplinirea unei 
misiuni care o pune în strânsă legătură cu poporul lui Dumnezeu, chemat să 
primească și să ducă la toate neamurile harul mântuirii. Părinții Bisericii 
s-au făcut interpreți ai acestor sentimente și convingeri ale credincioșilor și



APĂRAREA NEPRIHĂNITEI ZĂMISLIRI  
ȘI „SUFERINȚELE” FERICITULUI IOAN DUNS SCOTUS 

Pr. asist. univ. Virgil BLAJ, 
Institutul Teologic Franciscan, Roman, 
Facultatea de Filosofie „I. Duns Scot”  

Abstract  
 La conferenza cerca di mettere in risalto „il prezzo” che il beato Duns 
Scoto ha dovuto pagare, come „spirito originale” e nello stesso tempo come 
„difensore” dell’Immacolata Concezione. Proprio per questo, la presente ricerca 
vuol essere piuttosto un omagio in merito a questo confratello, riportato di 
recente nell’atten-zione della filosofia e della teologia, riconosciuto tra l'altro 
come il rappresentante più qualificato della scuola francescana.   

Keywords: Immacolata Concezione, principi metodologici, Verbo 
Incarnato, Diffensore dell’Immacolata, difficoltà nel processo di canonizzazione 

Introducere 
 Adevărul Neprihănitei Zămisliri a cunoscut, probabil, dacă nu cel 
mai îndelungat process istoric (circa 12 secole), cu siguranță cea mai aprinsă 
și pătimașă dezbatere teologică. Dificultatea cea mai mare în acceptarea 
acestei dogme s-a datorat în primul rând unui alt adevăr de credință 
incontesta-bil, și anume: universalitatea păcatului originar despre care scrie 
sfântul Paul în Scrisoarea către romani: „...după cum printr-un singur om a 
intrat păcatul în lume și, prin păcat, moartea și astfel moartea a trecut la toți 
oa-menii, pentru că toți au păcătuit” (Rom 5,12). Prin urmare, apărarea 
adevărului Neprihănitei Zămisliri cerea, în primul rând, armonizarea sa cu 
dogma universalității păcatului strămoșesc, ceea ce de fapt a reușit să facă 
fericitul Ioan Duns Scotus, cu multă abilitate teologică, însă nu fără 
„suferințe”. Până la urmă, Duns Scotus a luat poziție, cu multă credință și 
curaj, în fața doctrinei teologice comune, având doar suportul așa-
numitului sensum fidei, exprimat mai ales în pietatea liturgică și în 
devoțiunea populară. Această luare de poziție riscantă, și de aceea curajoasă, 
i-a adus multe neplăceri Fericitului nostru, nu atât în timpul vieții, cât mai 
ales după trecerea sa la Domnul.  
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În prezentarea de față, aș dori să scot în evidență „prețul” pe care l-a 
plătit Duns Scotus, ca „spirit original” și implicit ca „apărător” al Neprihăni-
tei Zămisliri. Tocmai de aceea, expunerea de față se dorește a fi și un oma-
giu pe care doresc să i-l aduc acestui confrate, readus în atenția filosofiei și 
teologiei creștine, relativ recent, printre altele recunoscându-i-se meritul de 
a fi fost „reprezentantul cel mai calificat al Școlii franciscane”1, „vestitor al 
Cuvântului Întrupat și apărător al Neprihănitei Zămisliri”2. 

Voi structura prezentarea în două puncte: contextul teologic și acade-
mic în care fericitul Duns Scotus a apărat adevărul Neprihănitei Zămisliri și 
discreditarea sa de-a lungul secolelor care au urmat, cu repercursiuni directe 
asupra porcesului de beatificare, încheiat tot „în tăcere”, la 6 iulie 1991 și 
confirmat, în sfârșit solemn, de papa Ioan Paul al II-lea, la 20 martie 1993.  

1. Contextul teologic și academic
Duns Scotus a trăit într-o epocă istorică marcată de violente contro-

verse și polemici atât pe plan filosofic și teologic (ne amintim de condam-
narea aristotelismului în 1277 și de discuțiile aprinse dintre dialecticieni și 
teologi), dar și politic (conflictul dintre Filip cel Frumos, regele Franței și 
papa Bonifaciu al VIII-lea). Știm că în astfel de condiții sunt accentuate 
pozițiile rigide, intransigente, defensive, fiecare „școală” căutând să se 
salveze prin susținerea și apărarea „otodoxiei” propriei învățături. Cum s-a 
raportat tânărul, și, mai apoi, maestrul Duns Scotus la această situație con-
cretă?  

În conflictul politic care se iscase între rege și papă a rămas fidel Bise-
ricii chiar dacă aceasta l-a costat expulzarea din Franța și întreruperea studii-
lor.  

În schimb, față de controversele diferitelor „școli de gândire”, adoptă o 
atitudine originală, care evită atât compromisul, cât și nepăsarea. Scotus 
deschide o „cale” nouă de cercetare caracterizată de o metodă istorico-
critică mai riguroasă și susținută de principii metafizice reînnoite, cu scopul 
deschiderii unor noi orizonturi de înțelegere a adevărului, cerute și de sem-
nele timpului. La baza acestei alegeri a stat convingerea sa puternică că in 
processu generationis semper crevit veritas3 (cunoașterea adevărului crește 
pas la pas cu progresul omenirii). Chiar dacă în sine însuși adevărul rămâne 
neschimbat, cunoașterea lui este progresivă, deoarece este condiționată de 
multe limite. Scrie Duns Scotus: „Insuficiența cunoașterii, lenea mentală, 

1 PAUL AL VI-lea, Scrisoarea Apostolică „Alma Parens”, nr. 8. Roma, 14 iulie 1966.  
2 IOAN PAUL AL II-lea, Discursul de proclamare ca fericit, 20 martie 1993.  
3 DUNS SCOTUS, Ordinatio, IV, d, I, q. 3, nr, 8. 
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Abstract 
 Che i frati francescani abbiano avuto lungo la storia validi maestri 
dell’arte dei suoni, è un dato di fatto come dimostrano gli archivi musicali 
delle grandi basiliche francescane. Lo studio presente è un ricerca sull’attività 
musicale dei francescani conventuali in Moldavia. 

Keywords: missione, Moldavia, musica, musicisti, francescano. 

Începuturile creștinismului pe teritoriul României actuale nu sunt prea 
bine cunoscute și ar fi o pretenție prea mare să se fixeze o dată precisă a 
apariției lui, chiar dacă tradiția populară îl consideră pe Sf. Andrei ca evan-
ghelizator al Dobrogei. O convingere a istoricilor este aceea că, în momen-
tul cuceririi Daciei de către împăratul roman Traian în anul 106, împreună 
cu legiunile romane au venit și creștinii. Episcopul Melchisedec Ștefănescu 
al Romanului afirmă că „românii n-au primit botezul și doctrina creștină de 
la Constantinopol, nici pe întâii lor episcopi, căci creștinătatea românilor 
este mai veche decât chiar existența Constantinopolului. Romanii au venit în 
Dacia cu sămânța creștinismului încă din veacul al II-lea după Cristos. 
Sămânța creștinismului adusă în Dacia s-a dezvoltat aici prin propriile puteri 
ale poporului, încât în secolul al III-lea, după cum scrie Tertulian, Dacia era 
plină de creștini și episcopii din Dacia au luat parte la primele sinoade ecu-
menice”1. După retragerea trupelor romane, indigenii care s-au convertit la 
creștinism au rămas fideli noii religii primite de la romani. Procesul crești-
nării a fost progresiv, ajungând și pe teritoriul actualei Moldove. În primele 
secole, în lăcașurile de cult s-a oficiat în limba latină și greacă.  

La începutul secolului al VII-lea, marile invazii ale slavilor distrug or-
ganizarea bisericească existentă și șterg în mare parte urmele creștine lăsate 

1 I. DIMITRIU-SNAGOV, Le Saint-Siège et la Roumanie moderne (1866-1914), Roma, 
1989, 449-463. 
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de romani. Teritoriul actualei Moldove devine, prin urmare, o terra missio-
num2. Biserica Orientală din Constantinopol s-a interesat imediat de posibi-
litatea de a se extinde și în spațiul carpato-danubiano-pontic și a trimis aici 
misionari de rit bizantin. 

După opinia istoricului român P.P. Panaitescu, slavona veche ar fi fost 
introdusă în uzul cultic la nord de Dunăre în secolul al X-lea. Ar fi o conse-
cință a evanghelizării bulgarilor și a dominației lor în aceste regiuni. Patri-
arhia Constantinopolului a încurajat această folosire cu scopul de a contra-
cara expansiunea credinței catolice romane în sânul unei populații a cărei 
limbă latină ar fi putut facilita propagarea3.  

Odată cu răspândirea ritului bizantin și a limbii slavone ca limbă de cult 
în secolele VIII-IX, creștinii din Moldova, din ținuturile de la răsărit de 
Carpați, au fost constrânși de împrejurări să se supună Patriarhiei de Ohrida, 
în Macedonia4. Ritul greco-slavon își consolidează pozițiile în detrimentul 
celui latin. După schisma din 1054, în care Patriarhul Leon al Ohridei a 
jucat un rol important5, creștinii din actuala Moldovă au păstrat ritul și limba 
slavonă, depinzând de Patriarhia de Ohrida. 

Catolicismul, conform istoriei universale de după anul 1054, pătrunde 
la Est de Carpați în primele decenii ale veacului al XIII-lea, prin propaganda 
catolică susținută de regii maghiari (Ungaria s-a convertit la catolicism după 
anul 1000). Misiunea, adică evanghelizarea popoarelor ce trăiau în afara 
creștinătății, a fost, încă de la sfârșitul secolului al XI-lea, una din priorități-
le principale ale Romei, doctrina misionară privitoare la păgânii de la fronti-
erele europene ale creștinătății bazându-se deja pe o experiență îndelungată. 
Dar niciun popor nu a putut fi convertit fără ca mai întâi să fi fost câștigați 
principii săi, cum a fost și cazul suveranilor maghiari. 

Un nou elan al activității misionare a Bisericii Latine se constată la în-
ceputul secolului al XIII-lea printr-o serie de evenimente care se derulează 
între căderea Ierusalimului, în 1187, și Conciliul al IV-lea din Lateran, în 1215. 
Papalitatea încredințează activitatea de convertire a păgânilor ordinelor 

2 F. DVORNIK, Les slaves, histoire et civilisation de l’Antichité aux débuts de l’époque 
contemporaine, Paris, 1970, 47-48. 

3 Cf. J. NOUZILLE, Catolicii din Moldova. Istoria unei minorităţi confesionale din 
România, Sapientia, Iaşi, 2010, 33. 

4 N. DURĂ, ”Relaţiile canonice ale Bisericii române nord-dunărene cu principalele 
scaune episcopale din sudul Dunării”, în Revista română de istorie, vol. XI-XLI, Bucureşti, 
2001-2002, 8-11. 

5 Patriarhul Leon, împreună cu Mihail Cerularie, patriarhul Constantinopolului, refuză 
să recunoască primatul Romei şi contribuie la schisma dintre Biserica Orientului şi cea a 
Occidentului.  
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Cronica timpului consemnează că la sfârșitul sesiunii științifice, din da-
ta de 23 ianuarie a anului 1947, ce a avut loc în Colegiul Sf. Bonaventura 
din Luizi-Călugăra, cu ocazia „Zilei Orientale”, a fost interpretată compozi-
ția muzicală a franciscanului Iosif Petru M. Pal, intitulată În Roma cea 
frumoasă și eternă: 

Solemnis Academia Orientalis celebrata est in nostro Seminarios Theologico Calu-
garensi: partem choralem, tribus vel quatuor vocibus, iuxta celebriores auctores 
Hubic et Muzicescu. Et decantato in vernacula lingua hymno „Quam magnificatus 
Deus in Sion”. Decantato hymno „În Roma cea frumoasă și aeternă”, ab ipso P. 
Pal, Minister Provincialis, composita”66. 

Fig. 1 
Despre această lucrare, astăzi nu se cunoaște nimic. Acest lucru ne în-

dreptățește să susținem că I.P.M. Pal, în afară de creațiile cunoscute, a mai 
scris și alte lucrări, dar care nu au supraviețuit sau de care nu avem cunoștință. 

66 Commentarium Ordinis, 1947, 79. 
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Fig. 2 
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Fig. 3 

8.4.Organistul Tocănel 
Pentru a înțelege rolul său în lumea muzicală catolică a Moldovei, tre-

buie să ținem cont de contextul istoric dintre anii 1935-1973, adică de peri-
oada imediat următoare întoarcerii sale în țară și până la moarte. 

Minoritatea catolică din zona Moldovei, în rândurile căreia orga s-a bu-
curat de o atenție deosebită, nu a fost suficientă pentru promovarea pe scară 
largă a acestui instrument, atât în ceea ce privește dotarea cu orgi, cât și în 
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L’IMPUTABILITÀ NEL DIRITTO PENALE.  
UN’ANALISI COMPARATA TRA IL C.I.C. E IL C.C.E.O. 

Prof. univ. dr. Andrea D’AURIA, 
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della Pontificia Università Urbaniana in Roma 

Abstract
Il presente contributo si propone di operare un’analisi comparata tra il 

concetto d’imputabilità del delitto nell’ordinamento penale canonico latino 
ed orientale, con adeguati riferimenti alla duplice fonte di imputazione - 
il dolo e la colpa - alla problematica relativa alla prova dell’imputabilità e 
alle ragioni politico-giuridiche che motivano la punibilità del delitto. 

Intendiamo poi accennare brevemente alla tematica riguardante le 
cir-costanze del reato, siano esse esimenti, attenuanti o aggravanti e alla 
più moderna dottrina riguardante le cause di esclusione dell’elemento 
oggettivo del reato. 

Per motivi di completezza e per rendere esaustiva la trattazione 
riguar-dante il concetto di delitto, premetteremo alcuni cenni concernenti 
il tema della legis violatio (elemento oggettivo) e della sanzione annessa 
(elemento giuridico-legale). 

Keywords: imputabilità penale, L’imputabilità nel diritto penale, Delitto 
e imputabilità, Il processo penale canonico, Codex Canonum Ecclesiarum 
Orientalium, externa violatio, l’elemento oggettivo del delitto, l’omissione.

1 Per la redazione di questo contributo ci siamo rifatti in parte ai nostri precedenti 
lavori in tema di imputabilità penale. Si veda a tal proposito: A. D’AURIA, L’imputabilità 
nel diritto penale. Un’analisi comparata tra il C.I.C. e il C.C.E.O., in: “Apollinaris,” 
LXXV, 2002; A. D’AURIA, L’imputabilità nel diritto penale canonico, Editrice Pontificia 
Università Gregoriana, Roma 1997; A. D’AURIA, L’imputabilità penale, in: (a cura) 
Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Le sanzioni nella Chiesa, Glossa, Milano, 
1997; A. D’AURIA, Delitto e imputabilità nell’ordinamento penale canonico, in: AA.VV., 
Il processo penale canonico, Pontificia Università Lateranense - Mursia, Roma 2000. 

Si veda inoltre: À. MARZOA, Commento ai cann. 1321-1326, in: Instituto Martìn de 
Azpilcueta. Facultad de Derecho Canònico. Universidad de Navarra, Comentario Exegético 
al Còdigo de Derecho Canònico, a cura di: A. MARZOA - J. MIRAS - R. RODRIGUEZ-
OCANA, vol. IV/1, Navarra 2002, 282-331; K. LÜDICKE, Commento ai cann. 1321-1326, in: 
Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, Band V, (herausgegeben von Klaus 
LÜDICKE), Ludgerus Verlag, Essen 1992. 
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Abstract
Qualsiasi società o associazione di persone non può vivere senza un 

insieme di regole che regolano i rapporti tra i membri che appartengono a 
loro, così come regole che obbligano al rispetto delle regole che sono alla 
base del corretto funzionamento della società: ubi societas ibi ius.

Lo stesso accade nel caso della Chiesa, che è “costituita e 
organizzata nel mondo come società, che sussiste nella Chiesa cattolica, 
governata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con 
lui” (can, 204, §2). Pertanto, la Chiesa ha i suoi diritti, una raccolta di leggi 
chiamata Codice di Diritto Canonico, una realtà autentica e originale che ha le 
sue radici nel mistero della Chiesa come comunità divino-umana1, aiutando 
le persone a raggiungere al loro fine ultimo che è anche la salvezza delle 
anime - salus animarum.

Keywords: imputabilità penale, delitto, imputabilità, processo penale,  
externa violatio, l’elemento oggettivo del delitto, l’omissione.

 
Cunoaștem cu toții importanța pe care dreptul eclezial o are în practica 

pastorală, atât pe planul recunoașterii drepturilor și obligațiilor celor bote-zați, 
cât și cu privire la modalitatea de conducere a comunităților care alcă-tuiesc 
Biserica la nivel pastoral. În constituția apostolică Sacrae Disciplinae leges, prin 
care se promulga Codul de Drept Canonic din 1983, Papa Ioan Paul al II-lea, 
de fericită amintire, afirmă cu claritate importanța dreptului canonic în viața 
Bisericii:  

Într-adevăr, Codul de Drept Canonic este absolut necesar Bisericii. Fiind constituită 
ca un organism social și vizibil, Biserica are nevoie de norme pentru ca structura ei 
ierarhică și organică să fie vizibilă, exercitarea funcțiilor ce i-au fost încredințate de 
dumnezeiescul Întemeietor, îndeosebi puterea sacră și administrarea sacramentelor să 
fie bine organizată, legăturile reciproce dintre credincioși să fie reglementate după 
dreptatea bazată pe caritate, drepturile fiecăruia să fie precizate și garantate și, în fine, 
inițiativele comune, asumate în vederea trăirii desăvârșite a vieții creștine, să fie spri-
jinite, întărite și promovate de legi canonice2. 

1 M. PETRONCELLI, Il concilio Vaticano II e la codificazione del diritto canonico, Na-
poli 1968, 30-31. 

2 GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica Sacrae disciplinae leges, din 25 ianua-
rie 1983, în Enchiridion Vaticanum 8, 511-513. 
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Textul citat pune în lumină incidența dreptului în viața Bisericii și în 
activitatea pastorală, însă dacă acum înțelegem la ce folosește un Cod de 
drept canonic, mai rămâne să răspundem la întrebarea de ce în interiorul 
Codului de drept canonic există un sistem penal, o putere coercitivă, adică 
dreptul penal canonic?  

Uneori, pare că sistemul penal al Bisericii «este în contradicție cu atitu-
dinea creștină de milostivire și de înțelegere»3, însă acest lucru nu trebuie să 
ne facă să uităm că «atâta vreme cât există păcatul ca o încălcare a normelor 
care privesc conviețuirea eclezială, este necesar ca Biserica, tocmai pentru a 
fi fidelă misiunii pe care Fondatorul ei i-a încredințat-o, să aibă și mijloace 
de constrângere»4 pentru a dobândi scopul ultim, adică salus animarum – 
mântuirea sufletului. 

Știm cu toții, creștinul în sânul Bisericii nu poate fi privit ca fiind o fi-
ință individualistă, dar mereu în strânsă legătură cu Biserica, ca și comunita-
te de mântuire al cărui membru este; prin ea primește credința și harul, iar în 
sânul Bisericii trebuie să trăiască după îndemnurile Evangheliei5. În Biserică 
este inerentă tensiunea între realitatea comunității de mântuire, aceea a 
comunității sfinților, și realitatea la fel de adevărată care este comunitatea 
celor păcătoși. Biserica nu poate deveni o sectă, și dacă urmărește continuu 
să fie o comunitate a sfinților, nu poate tolera în sânul ei păcatul. De aceea 
excluderea unui păcătos din comunitate, nu este numai o modalitate de a 
păstra buna orânduială în sânul comunității, dar are și un rol salvator după 
cum este cazul aplicării pedepselor latae sententiae, prevăzute în dreptul 
penal canonic.  

A susține că mântuirea sufletelor – salus animarum se realizează între 
puterea coercitivă, adică existența unui drept penal bisericesc, și caritatea 
pastorală, nu este un lucru ușor ținând cont de aversiunile, ce s-au manifes-
tat împotriva unui sistem juridic bisericesc, ajungându-se până acolo încât să 
se afirme: «e deplorabil faptul că de numele creștinismului este legată 
nașterea dreptului penal»6. Ne scandalizează o astfel de afirmație? Poate, 
dar este adevărat că acesta este prețul plătit de cei care alcătuiesc trupul 
mistic al Bisericii, care este Mireasa lui Cristos: «o Biserică, incluzând în 

3 P. MONETA, Introduzione al diritto canonico, Torino, 2007. 90.  
4 V. DE PAOLIS, Le sanzioni nella Chiesa, in AA. VV., Il diritto nel mistero della Chi-

esa, III, Pontificia Università Lateranense, Roma 1992, 445.  
5 Cf. G. GHIRLANDA., Il diritto nella Chiesa, mistero di comunione. Compendio di di-

ritto ecclesiale, Roma 1990, 482. 
6 H. BIANCHI., Verso un diritto criminale non pubblico? in Concilium 7 (1975), 111. 
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Abstract
Nel diritto della Chiesa ortodossa, riguardo alla funzione giudiziaria della 

Chiesa o più precisamente alle punizioni o sanzioni canoniche amministrate al 
clero, ci sono alcune ambiguità, confusioni terminologiche, differenze di 
interpretazione canonica sia riguardo alla classificazione delle punizioni per i 
chierici che al significato nozionale di termini, alcune di queste confusioni 
persistenti nei teologi e canonisti della nostra Chiesa fino ai nostri giorni.

Se inizialmente era spiegabile, vale a dire fino a delineare il profilo della 
scienza accademica del diritto canonico ortodossa e alla l’emergere dei primi 
trattati sistematici del diritto canonico (fine XIX e inizio XX secolo), oggi non si 
può più giustificare la persistenza della confusione terminologica. e di contenuto, 
soprattutto dal momento che nel ventesimo secolo la dottrina canonica si è 
sviluppata considerevolmente all'interno della Chiesa ortodossa, attraverso gli 
sforzi degli studiosi canonici di questo periodo.

Keywords: chiesa ortodossa, punizioni, sanzioni canoniche, clero, 
deposizione, scomunicazione, degradazione, principio canonico, economia della 
chiesa.

 Constatarea și astăzi a unei lipse de coerență a unei terminologii precise 
și de conținut privind noțiunile care vizează Dreptul penal al Bisericii 
Ortodoxe, cum ar fi de exemplu confuzia termenilor „depu-nere” și 
„caterisire” sau identificarea „degradării” cu „depunerea din treaptă”, 
pedeapsă a Bisericii care face obiectul acestui studiu, m-au determinat să 
tratez acest subiect în cadrul Simpozionului internațional de față1, însă având 
întotdeauna în vedere, în ceea ce privește problematica de conținut a pedepsei 
canonice, aplicarea principiului canonic al iconomiei bisericești, principiu cu 
fond dogmatic și juridic în Dreptul canonic ortodox. Ne vom raporta atât la 
legislația canonică a Bisericii Ortodoxe, la „preciziunea canoanelor” (can. 1 
Vasile cel Mare), dar și la doctrina canonică ortodoxă care a fost marcată de o 

1 Comunicare prezentată la Simpozionul internațional cu tema Milostivire și pedeapsă 
în Dreptul Bisericii, Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan, Roman, 23-24 Mai 
2013. 
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evoluție sinuoasă a diferitelor aspecte noțional-semantice. Nu vom dezvolta 
aici aspectele privind legislația canonică sau doctrina canonică romano-
catolică privind pedeapsa depunerii. 

1. Pedeapsa canonică a „depunerii din treaptă”, de la acrivia cano-
nică la aplicarea pogorământului 

Termenul „depunere” din limba română provine din limba latină 
(dēpōnō, ere, posuī, positum vt. – a pune jos, a părăsi, a renunța la ceva), 
„depunerea din treaptă” sau „coborârea din treaptă” fiind o pedeapsă canonică 
regăsită atât în Vechiul Testament cât și în Biserica primară, pentru care s-au 
folosit mai mulți termeni, chiar dacă la început nu desemnau în mod expres 

noțiunea de depunere din treaptă (ἀπόφασις; ἀποϑέσει; ἒκπτωσις2; παυσις 
ș.a.). Această noțiune, înfățișată în termeni diferiți în limba greacă, este întâl-
nită și în textul canoanelor aflate în Colecția fundamentală de canoane a 
Bisericii Ortodoxe (Nomocanonul în XIV titluri din vremea eruditului patri-
arh Fotie al Constantinopolului, sec. al IX-lea), cum ar fi în canonul 5 al 

Sinodului local de la Antiohia (μετάγεσϑαι 'εκ τῆς λειτουργίας, κατατίϑεσϑαι, 
καϑαιρεῖσϑαι, παντελῶς, καϑαιρεῖσϑαι τῆς λειτουργίας), 17 Niceea 

(καϑαιρεῖσϑαι τοῦ κλήρου και ἀλλότριον εἶναι τοῦ κανόνος), 32 Vasile cel 

Mare (καϑαιρεῖσϑαι τοῦ βατμοῦ), 21 Trulan (ἀπογιυμνουσϑαι τῆς ἱερατικῆς 
ἀξίας), în același timp folosindu-se în textul canoanelor 16 apostolic și 69 al 

Sfântului Vasile cel Mare și termeni precum (ἀφοριξέσϑω, ἀφορίξεσϑαι, 
ἐπιτιμάσϑω, ἀφορισμῶ, ἀργία).Termenii prin care se desemna pedeapsa 
canonică a depunerii din treaptă nu aveau același înțeles.  

Iată problematica înțelesului, noțional-semantică și respectiv confuziile 
terminologice care vizează în mod direct pedeapsa canonică a depunerii din 
treaptă!  

1.1. Depunerea din treaptă” nu este „degradare” sau „retrogradare” și 
nici „caterisire”! 

Dacă în Biserica Romano-Catolică3 pedeapsa depunerii a fost înțeleasă 
în sensul degradării, a retrogradării, în Orient nu s-a făcut o confuzie gene-

2 Sfântul Evagrie Ponticul folosește acest termen în sens de eșec sau de prăbușire. 
Vezi Sources Chrétiennes, Nr. 171/1971, 508. 

3 În regulile monahale ale lui Benedict de Nursia se prevede pedeapsa degradării după 
care urma excomunicarea. Se pare că această pedeapsă se aplica numai clericilor de drept 
uman, după cum afirma canonistul ortodox V. POCITAN în lucrarea sa Compendiu de Drept 
bisericesc, București, 1898, 320. A se vedea aici și N.V. DURĂ, Precizări privind unele 
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Abstract
 Tra i canoni che creano una certa confusione tra i fedeli possono essere 

incluse anche quelle riguardanti la scomunica. Da una parte, la scomunica si intende 
come una semplice esclusione dalla Chiesa: un’intesa che probabilmente deriva 
dalla definizione – anche se non autentica – del vecchio Codice di diritto canonico 
„excommunicatio est censura qua quis excluditur a communione fidelium...” (can. 
2257 § 1). In questa definizione, le parole „exclusio a communione fidelium” sono 
spesso prese ad litteram, ignorando il significato tecnico. D’altra parte, la scomunica 
è intesa come una semplice sanzione che dichiara la separazione causata da un grave 
peccato: a causa di questo, alcuni chiamano il peccato: „excommunicatio 
spiritualis”. Da questo punto di vista risulta che gli effetti della scomunica possono 
estendersi all’esclusione dalla Chiesa, o la sua natura può essere limitata a un 
semplice valore dichiarativo.

Per questo, sembra opportuno analizare questa istituzione al fine di spiegare la 
natura o gli effetti. Nel CIC del 1983 non esiste una definizione; il legislatore fa 
riferimento alla dottrina, come si può vedere nei lavori preparatori del libro VI del 
vecchio codice: „habita est cura ut praetermitterentur difinitiones aliaque, quae ad 
doctorum magis quam ad legislatoris pertinent officium”1. C’è la necessità quindi 
di elaborare una definizione dottrinale. Prima di dare questa definizione, è mia 
intenzione menzionare brevemente la storia della scomunica in cui si può 
osservare una mutabilità e relatività della nozione: poi intendo di presentare gli 
effetti del delitto canonico sia in generale che in particolare, vale a dire in casi 
di reati punibili con scomunica, in modo che appaia non solo la sua natura 
dichiarativa, ma anche quella costitutiva.

Keywords: scomunica, delitto, Chiesa cattolica, codice di diritto canonico, 
sanzione, peccato grave, esclusione dalla Chiesa.

1. Aspecte istorice
Înainte de toate trebuie observat că termenul excommunicatio nu se gă-

sește în izvoarele anterioare secolului al IV-lea; secolele posterioare amin-

1 Communicationes, 2 (1970), 101. 
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tesc diferite pedepse ecleziastice. În secolul al XIII-lea, termenul încă avea 
mai multe semnificații și nu desemna o cenzură în mod univoc. 

Noul Testament nu propune desigur un sistem propriu-zis disciplinar 
sau penal; însă nu lipsesc elemente – orânduiri sau procese – care, cu trece-
rea secolelor au fost incluse în diferite penitențiale și institute disciplinare, 
mai ales în excomunicare2. De exemplu, este vorba despre condițiile pentru 
un păcat grav notoriu (cf. Mt 18,15; 1Cor 5,1; 2Tes 3,6; Tit 3,11), contuma-
cia (cf. Mt 18,17; 1Cor 5,1; 2Tes 3,14; Tit 3,10; 3In 10), avertizările preala-
bile (cf. Mt 18,15-17; Lc 17,3; 1Tes 5,14; 2Tes 3,15; Gal 6,1; 1Tim 5,20; 
2Tim 2,25; 4,2; Tit 3,10; Iac 5,10), sentința declarativă sau constitutivă 
(cf. Mt 18,17; 1Cor 5,4; 2Cor 2,6), scopul medicinal (cf. 1Cor 5,5; 2Cor 2,7; 
1Tim 1,20), separarea de comunitate (cf. 1Cor 5,2-13), interdicția de a co-
munica cu ceilalți credincioși (cf. Mt 17,17 (?); 1Cor 5,18; 2Tes 3,14; Tit 3,10), 
necesitatea corectării (cf. Mt 18,15-17; Lc 17,3; 2Tim 2,25-26; etc). 

În secolul al II-lea se găsesc câteva obiceiuri care interesează tema 
noastră: primul, obligația de a se abține de la împărtășania euharistică (cf. 
2Cor 11,27-28); apoi practica corectării fraterne; mărturisirea păcatelor, 
numită exomologesis, care era integrată în acțiunea euharistică a comunită-
ții; ispășirea sau satisfacerea pentru păcate prin pocăință, adică rugăciunea, 
pomana și postul. 

La sfârșitul secolului al II-lea, aceste obiceiuri se unesc și sunt integrate 
într-un itinerar penitențial rezervat numai pentru cei care au comis păcate 
grave. Este vorba despre pocăința antică, cu cele trei grade ale sale: intrarea 
în pocăință, acțiunea penitențială în ordinul penitenților, reconcilierea. 

Între această disciplină penitențială pentru păcatele grave și faptele per-
sonale de pocăință pentru păcate există privarea de împărtășania euharistică 
fie pentru un timp determinat fie până la pericolul de moarte, fie uneori 
perpetuă. 

Dacă păcătosul persista în păcat și refuza să facă pocăință, apare, în iz-
voarele din secolul al III-lea, o excludere din comunitate. În secolul al IV-
lea și mai ales al V-lea această excludere era mai frecventă decât simpla 
abstinență de la împărtășania euharistică. Tot în această perioadă apare 
termenul excommunicatus, excommunis, excommunicare, excommunicatio, 
anathema și anathematizare. Excluderea de la participarea la comunitatea 
eclezială era numită excommunicatio sau anathema. 

Între privarea de la împărtășania euharistică și excluderea totală din 
comunitate, canoanele Conciliilor indică alte două grade de excludere: 

2 Cf. K. WALF, La discipline ecclesiastique et la vie de l’Eglise d’aujourd’hui, în: 
Concilium, 107 (1975), 45. 
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Poiché Dio prende ogni iniziativa per ricondurre la pecora smarrita, coloro che da Lui 
hanno ricevuto la potestà di sciogliere e di legare procurino la medicina adatta alla 
malattia di quanti hanno peccato, li ammoniscano, li rimproverino, li esortino con ogni 
magnanimità e dottrina, impongano anche delle pene, per curare le ferite inferte dal 
delitto, in modo tale che né i delinquenti siano spinti verso i precipizi della disperazione, 
né i freni siano allentati fino alla rilassatezza della vita e al di-sprezzo della legge (can. 
1401 CCEO).     

Abstract
Ho pensato di iniziare questa relazione utilizzando il testo del can. 1401 CCEO 

proprio per poterci collocare nell’ottica propria del diritto penale della Chiesa in 
cui si possono comprendere questi particolari strumenti della funzione di governo dei 
Pastori che sono le sanzioni penali e che non corri-spondono semplicemente a mezzi di 
tipo coattivo indirizzati al mantenimen-to dell’ordine sociale del corpo ecclesiale. 

Non va dimenticato, infatti, che il diritto penale canonico nasce e si svi-luppa 
nell’alveo della risposta della Chiesa a quel particolare male che minaccia 
sempre l’uomo e che è il peccato. Il peccato è la “morte dell’uomo” ed è 
causa della morte del Figlio di Dio sulla Croce. Il senso del sacrificio redentore è stato 
precisamente la liberazione dal peccato e dalla morte. 

Keywords: diritto penale della Chiesa cattolica, pene canoniche, pentimento, 
peccato, bene, male, comportamento morale. 

1. Natura e finalità del diritto penale canonico
La Chiesa, nata dal sacrificio di Cristo, continua nel tempo la missio-ne di 

Gesù: liberare l’uomo dal peccato. Essa pertanto non può rimanere 
indifferente a tale realtà. Essa, benché sia «agli occhi della fede indefetti-
bilmente santa» (Lumen gentium, 39) «comprende nel suo seno peccatori ed è 
perciò santa e insieme sempre bisognosa di purificazione» e «avanza 
continuamente per il cammino della penitenza e del rinnovamento» (Lumen 
gentium, 8). In questa dinamica occupa un ruolo del tutto particolare la 
conversione e il pentimento del peccatore. In questo senso sono di particola-re 
importanza gli esempi evangelici e le parabole sull’argomento e che sono 
numerosissimi, da Zaccheo all’adultera, dal figliol prodigo al buon ladrone: il 
pentimento e il perdono sono la presenza della salvezza donata da Cristo e 
rappresentano il culmine gioioso dell’incontro tra la misericordia di Dio e la ris -
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posta dell’uomo. Basti pensare in tal senso alla «gioia in cielo per un 
peccatore che si converte» che realizza in pienezza la “giustizia di Dio” che 
giustifica. 

Di conseguenza i mezzi che la Chiesa va utilizzando fin dai primi tempi 
sono principalmente indirizzati a questo fine, anche se si vanno man mano 
differenziando secondo le esigenze dell’accresciuta consistenza numerica 
della comunità e del rilievo sociale dei comportamenti peccaminosi. E così, 
accanto ai mezzi pastorali che si affidano alla buona volontà del destinata-
rio, come la predicazione della parola di Dio, le esortazioni, gli esempi, 
l’amministrazione dei sacramenti, vanno sorgendo mezzi disciplinari di più 
marcata dimensione giuridica, consistenti nelle norme con le quali l’autorità 
ecclesiastica regola la vita della comunità, particolarmente in relazione alla 
dottrina e ai sacramenti e negli interventi dei superiori competenti che ri-
chiamano, ammoniscono, proibiscono e decidono. Si tratta infatti di tutelare 
e proteggere l’identità della Chiesa, che è missione propria e specifica dei 
Pastori. 

L’evoluzione storica della risposta della Chiesa al peccato porterà alla 
distinzione tra peccato e delitto (considerando quest’ultimo un peccato di 
particolare gravità non solo nella sua dimensione oggettiva ma soprattutto 
per la sua ripercussione sociale); inoltre si andranno separando, anche se 
non completamente, il cammino e i mezzi propriamente penitenziali (tra i 
quali il principale è il sacramento della riconciliazione) da quelli più specifi-
camente disciplinari e penali che, senza perdere di vista la loro primaria 
dimensione salvifica, si orienteranno agli aspetti più spiccatamente sociali 
quali la proibizione o la limitazione dell’esercizio del ministero sacro, 
l’accesso ai sacramenti ecc. 

Sebbene nel prosieguo dei secoli la Chiesa si è andata organizzando an-
che come ordinamento giuridico, elaborando quindi un diritto penale che 
tuttora rivendica come originario e nativo rispetto ai diritti secolari, è sem-
pre un diritto orientato alla salvezza come dispone l’ultimo canone del 
Codice di Diritto Canonico del 1983, «Nelle cause di trasferimento si appli-
chino le disposizioni del can. 1747, attenendosi a principi di equità canonica 
e avendo presente la salvezza delle anime, che deve sempre essere nella 
Chiesa legge suprema» (can. 1752 CIC). In questo senso la giustizia eccle-
siale non si ferma semplicemente alla “giustizia giuridica” ma ricomprende, 
la carità, la misericordia, la benignità, non come atteggiamenti estrinseci di 
mitezza ma come espressioni autentiche del cuore e della missione di Cristo. 

Ciò significa che, come si vedrà, anche nel caso di peccati configurati 
come delitti, l’azione e la pena ecclesiali sono dirette prioritariamente alla 
conversione e al pentimento del reo e solo in subordine agli altri effetti 
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Abstract
 In questa mia conferenza vorrei presentare l’eliminazione da un Istituto di 

vita consacrata per motivi penali gravi. Questo argomento si rivela ad essere il 
capitolo più spiacevole dell’intera questione riguardante la legislazione degli 
Istituti di vita consacrata. Intendo specificare che eliminazione significa l’uscita 
definitiva da un Istituto religioso come punizione, su iniziativa dell’autorità 
ecclesiale, anche contro la volontà dello stesso religioso. 

Dall’inizio voglio sottolineare che la procedura per rimuovere le persone 
consacrate da un Istituto è stata notevolmente semplificata nell’attuale Codice di 
Diritto Canonico, tanto che essa è uguale per tutti, ed è più trasparente e chiara. 
Vedremo le varie forme di eliminazione della persona consacrata da un Istituto di 
vita consacrata: 

• Eliminazione ipso facto;
• Eliminazione obbligatoria;
• Eliminazione facoltativa o „ab homine”;
• Gli effetti giuridici dell'eliminazione.

 Keywords: delitti, cause di eliminazione, diritto, espulsione, correzione della 
persona consacrata, riparazione di danni, giustizia.

 1. Eliminarea obligatorie
 Vom analiza pe scurt eliminarea obligatorie din motive penale grave și

ca punct de plecare vom avea can. 695 care afirmă: 

Can. 695 – §1. Un membru trebuie să fie eliminat pentru delictele prevăzute în 
cann. 1397, 1398 și 1395, cu excepția cazului când, pentru delictele despre care 
vorbește can. 1395, §2, Superiorul consideră că eliminarea nu este numaidecât ne-
cesară și că pot fi luate în alt mod măsuri suficiente pentru corijarea călugărului, 
precum și pentru restaurarea justiției și repararea scandalului. 

§2. În cazurile de mai sus, Superiorul major, adunând dovezile cu privire la fapte-
le săvârșite și la imputabilitate, să aducă la cunoștința călugărului care trebuie
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eliminat motivul și dovezile, dându-i posibilitatea de a se apăra. Toate actele, 
semnate de Superiorul major și de notar, împreună cu răspunsurile scrise și sem-
nate de călugărul respectiv, să fie trimise Superiorului general. 

Înainte de toate câteva precizări în ceea ce privește această eliminare 
obligatorie1: 

1. Cauzele eliminării sunt cele prevăzute de canoanele 1397, 1398
și 1395. 

2. Persoana consacrată nu este eliminată „ipso facto” ci trebuie să
fie eliminată. 

3. Cuvântul „trebuie” nu are valoare absolută, deoarece mai jos se
afirmă ca Superiorul poate să considere necesară eliminarea, chiar dacă este 
vorba despre delictul prevăzut de canonul 1395, § 2. 

4. În cazul în care Superiorul nu consideră necesară eliminarea,
trebuie prevăzută: 

a) Corectarea persoanei consacrate;
b) Repararea daunelor prin promovarea dreptății;
c) Repararea scandalului dat.
Eliminarea obligatorie are nevoie de intervenția Superiorului care tre-

buie să emită un decret de eliminare. În cazurile prevăzute de can. 695, § 1, 
întrucât este vorba de cazuri grave care arată în mod clar că persoana consa-
crată nu conduce o viață conformă statutului ei și nu mai poate fi recuperată, 
deci, Superiorul este obligat ia măsuri în ceea ce privește eliminarea. Mai 
mult de atât este chiar legiuitorul care îi impune Superiorului obligația de 
eliminare a religisului. 

1.1. Delictele pentru care este prevăzută eliminarea obligatorie: 
omuciderea, răpirea sau reținerea cu violență, fraudarea unei persoane, 
mutilarea sau rănireafoarte gravă. 

Can. 1397 afirmă: 

Cine săvârșește omucidere, ori răpește sau reține cu forța sau cu înșelă-
ciune o persoană, o mutilează sau o rănește grav, să fie pedepsit, în funcție 
de gravitatea actului, cu privațiunile și opreliștile prevăzute în can. 13362; 

1 J.F. CASTAÑO, Institutele de viaţă consacrată (cann. 573-730), [trad. din limba itali-
ană de pr. conf. univ. dr. Maximilian Pal, OFMConv.], Serafica, Roman 20082, 271. 

2 Can. 1336, CDC: „§1. Pedepsele expiatoare, prin care delincventul poate fi sancţio-
nat fie pentru totdeauna, fie pentru un timp determinat, fie pentru un timp nedeterminat, pe 
lângă cele stabilite eventual de o lege, sunt şi următoarele: 1° interzicerea ori ordinul de a 
locui într-un loc sau teritoriu determinat; 2° privarea de o putere, de un oficiu, de o funcţie, 
de un drept, de un privilegiu, de o facultate, de o favoare, de un titlu, de un semn distinctiv, 



MEDICINA SALUTIS  
CA PRINCIPIU DE APLICARE A DREPTULUI PENAL. 

REFLEXII ASUPRA CAN. 1401 CCEO 

Pr. dr. William A. BLEIZIFFER, Vicar Judecătoresc, 
Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș 

Abstract
 Questo mio intervento vuol essere una riflessione sul carattere medicinale 

e terapeutico del diritto penale applicato nella Chiesa, a partire dalla realtà 
contenuta nei canoni del Titolo XVII, Sanzioni penali nella Chiesa, del Codice di 
Diritto Canonico delle Chiese Orientali. Farò riferimento sia ai canoni del primo 
capitolo, Delitti e punizioni in generale, (1401-1436) che stabiliscono i principi 
generali dell’applicazione del diritto penale, quanto a quegli dell’ultimo, il 
capitolo II Sulle sanzioni per i singoli reati (1436-1467); qui sono elencate una 
serie di 41 delitti e, per ciascuno di essi, adeguate punizioni (congrua pena), ma 
che offrono un ampio spazio alla discrezione e allo spirito pastorale del Giudice o 
del Superiore ecclesiastico competente, nei limiti prescritti dal can. 1403.

Keywords: Codice di Diritto Canonico delle Chiese Orientali. pene 
medicinali, sanzioni, medicina salutis, Didascalia Siriaca, concilio, ecumenico.

 Fiind o societate divino-umană, Biserica a trebuit dintotdeauna să 
recurgă la sancțiuni penale pentru a remedia violarea legii canonice 
îndeosebi când era vorba de materie referitoare la credința autentică sau la 
restabilirea ordinii în comunitate. Această practică, prezentă în lumea 
creștină a ambelor tradiții, Occidentală și Orientală, își are rădăcinile în 
practica Sfinților Apostoli, pentru a se lăsa mai apoi inspirată de Sfinții 
Părinți, de Conciliile Ecumenice și particulare, și în cele din urmă de 
tradițiile particulare ale diferitelor Biserici. Și în sistemele canonice 
moderne aspectul oarecum rigid al dreptu-lui penal este evident, chiar dacă 
mult mai marcat de dimensiunea pastorală și curativă decât în trecut. 
Aspectul vindicativ al pedepsei aplicate în urma unui proces penal canonic 
regular, face loc unei interpretări mult mai condescendente în care 
importanța dimensiunii medicinale a sancțiunii este evidentă.  

Ne propunem, așadar, o reflexie asupra caracterului medicinal și terapeu-
tic al dreptului penal aplicat în Biserică, plecând de la realitatea conținută în 
canoanele Titlului XVII, Sancțiunile penale în Biserică, ale Codului Canoa-
nelor  Bisericilor  Orientale.1  Canoanele  primului  capitol  Despre  delicte  și 

1 Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis, Codex Canonum Ecclesi-
arum Orientalium, Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, Fontium annotatione 
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pedepse în general, (1401-1436) expun principiile generale ale aplicării drep-
tului penal, în timp ce ultimele, capitolul II Despre pedepsele pentru delicte 
singulare (1436-1467), enumără o serie de 41 de delicte prescriind pentru 
fiecare dintre acestea pedepse adecvate (congrua pena), oferind însă un amplu 
spațiu „discreționalității și spiritului pastoral al Judecătorului sau al Superio-
rului ecleziastic competent, în limitele prescrise de can. 1403”.2 

1. Principiile de redactare ale Codului – principiul pastoral, și penal
Titlul XVII, Sancțiunile penale în Biserică, însumează așadar un număr

de 67 de canoane. Lucru important dacă încercăm să vedem în compoziția și 
istoria redacțională a canoanelor intenția clară a legislatorului suprem de a 
reglementa conform unor principii teologice clare această materie. Lucru și 
mai important dacă încercăm o analiză profundă a canonului introductiv al 
acestui Titlu, și anume canonul 1401. Dar până la analizarea conținutului 
acestui canon – care după părerea noastră, alături de can. 732, - este cel mai 
teologic canon din întreg CCEO – vom încerca să evidențiem atât principiile 
generale care au stat la baza redactării Codului, cât și principiile care au bus 
bazele reformulării canoanelor din acest titlu. 

În anul 1972 Papa Paul VI instituia Comisia Pontificală pentru revizui-
rea Codului de drept canonic oriental (PCCICOR), și acorda acesteia com-
petențe în materie de examinare a conținutului canoanelor deja publicate3 și 

auctus, Libreria editrice Vaticana, 1995. AAS 82 [1990], 1061-1353; EV 12/695-887; I. 
Muntean (trad.), Codul canoanelor Bisericilor Orientale, ediţie pro manuscripto, Presa 
Universitară Clujeană 2001: Titlul XVII, Sancţiunile penale în Biserică, cann. 1401-1467.  

2 M.D. BROGI, Le novità del CCEO alla luce dei «Principii Direttivi» în Pontificio 
Consiglio per i Testi legislativi, Il codice delle Chiese orientali, La storia, le legislazioni 
particolari, le prospettive ecumeniche, Libreria Editrice Vaticana, 136. 

3 Până la o dată anterioară desfăşurării lucrărilor conciliului Vatican II (1962-1965), 
mai precis în perioada 1949-1957, întregul proces de canonizare s-a concretizat prin 
publicarea a 4 Motu proprio. „În ceea ce priveşte publicarea, a părut oportun să se continue 
cu publicarea pe părţi. De aceea la începutul lui 1949 Sfântul Părinte a ordonat să se 
tipărească pentru promulgare canoanele despre sacramentul matrimoniului, deoarece erau 
considerate foarte urgente, şi apoi, pentru administrarea justiţiei, canoanele despre judecăţi: 
primele canoane constituiau Titlul XIII din viitorul cod, celelalte Titlul XXI. Astfel se 
întâmplă că deja din 22 februarie al aceluiaşi an 1949, sărbătorea Catedralei antiohene a sf. 
Petru, cu scrisoarea apostolică scrisă din proprie iniţiativă Crebrae allatea sunt (AAS 41 
[1949], 81-119) au fost promulgate canoanele referitoare la «sacramentul matrimoniului», 
care au început să intre în vigoare din ziua de 2 mai anul următor. Cu scrisoarea apostolică 
Sollecitudinem nostram dată din proprie iniţiativă la 6 ianuarie 1950 (AAS 42 [1950], 5-
120), la Botezul Domnului, au fost promulgate canoanele despre «judecăți» care pentru un 
an întreg au rămas vacante, obţinând forţă juridică la 6 ianuarie anul următor. La 
sărbătoarea sf. Ciril de Alexandria, episcop şi doctor, cu scrisoarea apostolică Postquam 
apostolicis litteris scrisă din proprie iniţiativă la 9 februarie 1952 (AAS 44 [1952] 65-150) 
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Abstract 
In questa conferenza, intendo di seguire il tema che mi fu proposta dal 

retore dell’Istituto Teologico per l’apertura dell’anno academico 2010-2011: La 
Chiesa e la secolarizzazione: sfide e risposte. L’argomento sarà discusso da 
diversi punti di vista: biblico, dogmatico, pastorale, catechetico, etc. Anche il 
più superficiale approccio dogmatico ci mostra già il percorso che dobbiamo 
intraprendere nell’analisi che proponiamo. Le tappe di questo percorso sono: 

1. Il contesto sociale della nuova evangelizzazione proposta dal Concilio 
Vaticano II.

2. Le coordinate dell’evangelizzazione tracciate dal vescovo Nicolae Iosif 
Camili nella chiesa locale di Iasi, cento anni fa.

3. La sua risposta data al “secolarismo” attraverso la nuova 
evangelizzazione dell’uomo nel terzo millennio.

Keywords: evangelizzazione, secolarismo, sfida, risposta, grido, pastore, 
Concilio Vaticano II, Nicolae Iosif Camili, Chiesa, ateismo, contesto sociale, 
valutazione cristiana.

A. Contextul social în care se desfășoară noua evanghelizare este
secularizarea vieții umane 

Zece ani după încheierea Conciliului al II-lea din Vatican (8.XII.1965), 
Sfântul Părinte Paul al VI-lea spunea în Exortația apostolică Evangelii nunti-
andi (8.XII. 1975): Ecclesia evangelisandi causa exstat: „Biserica există pentru 
a evangheliza”1, adică pentru a vesti Evanghelia lui Cristos și pentru a învăța, 
pentru a fi mijlocitoarea harului și pentru a-i reconcilia pe oameni cu Dumne-
zeu, dar în chip deosebit, pentru a perpetua sacrificiul lui Cristos prin sfânta 
Liturghie, care este memorialul patimii, morții și învierii lui Isus Cristos. 

1 PAUL AL VI-lea, Exortatio apostolica, Evangelii nuntiandi, n. 14: EV 5/1601. Cf. 
SYNODUS EPISCOPORUM, Declaratio Spiritu Sancto / 25.X.1974: EV 5/611624. Conci-
liul al II-lea din Vatican nu foloseşte termenul „secularizare”, ci se referă indirect la ea în 
GS nn. 36 şi 43: EV 1/1432 şi 1459. 
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Contextul social al evanghelizării omului de astăzi este acela al lumii 
contemporane care se îndepărtează din ce în ce mai mult de Cristos și de 
mesajul lui salvific. Fenomenul acesta de separare și de scoatere a vieții 
umane de sub influxul sacrului și al religiei este redat de sociologi și de unii 
teologi cu diferiți termeni: secularizare, secularism și secularitate2. 

Ca fenomen istoric, secularizarea este un fenomen vechi și totuși nou, 
dar s-a accentuat în era modernă, când un sector sau altul al realității umane 
a fost scos din ce în ce mai radical de sub câmpul de influență al religiei. 
Procesul de secularizare include un întreit conflict: conflictul dintre credință 
și știință, dintre Biserică și Stat, dintre viața de aici și cea de Dincolo, con-
flict care privește destinul omului. 

a. Înainte de a evalua creștinește „secularizarea” vieții umane, e bine să
ne întrebăm care sunt cauzele acestui fenomen. 

Prima cauză este schimbarea atitudinii psihologice a omului față de sa-
eculum, față de lume. Contemporanii noștri au înțeles că pentru a merge 
spre Dumnezeu nu e necesar să întorci spatele lumii, deoarece lumea omului 
este lumea lui Dumnezeu. A doua este trecerea de la societatea agricolă sau 
rurală, la cea industrializată. În societatea industrializată omul se simte 
solicitat să acționeze în prima persoană asupra realităților create, pentru ca 
acestea să producă ceea ce voiește el. În această optică, totul pare să depindă 
numai de inteligența sa, de munca și de inițiativa persoanei sale. Lucrurile 
sunt transformate în obiecte de consum. 

În această societate tehnică, omul și-a propus să construiască o lume 
nouă fără Dumnezeu, fără mijlocitori și fără o trimitere la altă viață, cea de 
Dincolo. Ateismul, sub diferitele sale forme, reprezintă o a treia cauză a 
secularizării vieții umane. Eroarea acestora este și mai mare. Ei se înșală 
atunci când susțin că unei dezvoltări tehnice a societății nu trebuie să-i 
urmeze o dezvoltare proporțională a vieții morale. Ei uită că însuși sensul 
vieții umane constă în prioritatea eticii asupra tehnicii, a persoanei asupra 
lucrurilor, a spiritului asupra materiei. 

2 Cf. A. KELLER, „Secularizzazione”, în Sacramentum mundi, Enciclopedia teologica, 
vl. 7, ed. Rahner K., Morcelliana, Brescia 1977, coll. 586-600. Fenomenul secularizării este 
recunoscut şi analizat şi de teologia protestantă. Cf. Trillhas W., ,,La theologie protestante 
au XXe siecle”, în Gucht V., – Vorgrimler H., edd., Bilan de la theologie du XX siecle. 1. Le 
monde contemporaine: les grands courants theologiques, Casterman, Tournai 1969, 527-531. 
Cf. R. CAPORALE – A. GRUMELLI, edd., Religione e ateismo nelle societâ secolarizzate, Il 
Mulino, Bologna 1972, 25 şi passim. Cf. H. COX, La Cite seculiere, Casterman, Paris 1965; 
IDEM, La Fete des fous, Le Seuil, Paris 1972. Cf. S. LE FEBVRE, „Secolaritâ”, în Dizionario 
di Teologia Fondamentale, ed., Fisichella R., Cittadella Editrice, Assisi 1990, 1088-1102. 
Cf. H. DE LUBAC, Misterul Supranaturalului, tr. românească din franceză, făcută de Pr. Dr. 
E. Ferenţ, Ed. Sapientia, Iaşi 2010, p. XIII şi cele indicate la această pagină de notele 44-48.
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