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Această prezentare a fizionomiei morale a Monseniorului
Ghika, care îşi are izvorul în studierea directă a operelor sale, ne
permite să descoperim în el un exemplu de viaţă creştină demn de
admiraţie:
sentimentul prezenţei lui Dumnezeu îi conferă o viziune de o
mare adâncime supranaturală asupra oamenilor şi a evenimentelor;
faptul că este convins de dragostea lui Dumnezeu îl face să fie
deschis unei atitudini realiste de încredere şi de optimism sănătos;
în sfârşit, supunerea în faţa voinţei lui Dumnezeu îl face să fie
gata de orice generozitate şi dispus să îndeplinească toate îndatoririle
pe care i le încredinţează Domnul.
Astfel, se armonizează în el credinţa, speranţa şi iubirea, care
fac din el un adevărat mărturisitor al lui Cristos.
+ Cardinal Maurice Feltin
Arhiepiscop de Paris

LUI JEAN DAUJAT

Ştiind aşa cum ştiu eu că soţia dumneavoastră şi dumneavoastră înşivă aţi fost prieteni devotaţi ai fratelui meu, l-aţi urmat,
însoţit şi ajutat din toată inima şi cu toate puterile în primii săi ani de
preoţie, plini de riscuri, de încercări, dar şi de speranţe împlinite, sunt
foarte sigur că această carte, pe care aţi vrut să o consacraţi memoriei
lui povestind ceea ce aţi văzut şi cunoscut despre activitatea lui de
preot misionar, va fi o relatare fidelă, inspirată în acelaşi timp şi de
sentimentele pline de căldură pe care amândoi le-aţi nutrit faţă de el
pe toată durata în care aţi fost părtaşi ai vieţii sale zilnice de
apostolat.
Lungi perioade din această viaţă mi-au rămas necunoscute din
cauza depărtării pe care mi-o impunea cariera mea diplomatică. Nu
aveam ecouri directe despre ea decât din ceea ce aflam din gura
fratelui meu atunci când traversa Europa pentru a ni se alătura, vara,
sub bătrânii castani ai moşiei noastre din Moldova, unde petrecea
câteva săptămâni de linişte şi de odihnă.
Cartea dumneavoastră ne va oferi multe informaţii despre
această parte a existenţei lui Vladimir şi ne va face să retrăim, cu
adevărat, o parte a vieţii sale pe care nu o cunoşteam îndeajuns.
Dimitrie I. Ghika
fost Ministru de Externe al României

SOŢIEI MELE
în amintirea Monseniorului Ghika
care ne-a binecuvântat unirea întru Cristos
şi a fost un mare prieten al căminului nostru

DECLARAŢIE PRELIMINARĂ

Ştiu şi mărturisesc că numai autoritatea supremă a Bisericii
Învăţătoare poate declara fără să greşească sfinţenia unui servitor al
lui Dumnezeu şi să îl propună pe acesta cultului public. Iată de ce
declar că, utilizând în această carte termenii sfânt şi sfinţenie, nu
intenţionez decât să exprim o opinie personală, împărtăşită de altfel
de toţi cei care l-au cunoscut pe Monseniorul Ghika; că, îndemnându-i pe cititorii mei să i se roage, nu-i îndemn decât la o rugăciune
personală şi că sunt gata, de la bun început, să revăd, să corectez sau
să renunţ la tot ceea ce afirm în această carte în spiritul unei supuneri
totale, fără rezerve şi necondiţionate faţă de toate judecăţile viitoare
ale Bisericii, oricare ar fi ele.1
J. D.

1

La 27 martie 2013, îndată după alegerea sa ca papă, Sfântul Părinte Francisc
a semnat decretul prin care recunoaşte „martiriul slujitorului lui Dumnezeu
Vladimir Ghika”. Ceremonia de beatificare, prezidată de Cardinalul Angelo
Amato, a avut loc la 31 august 2013 în Pavilionul Romexpo din Bucureşti, în
prezenţa a circa 10.000 de credincioşi. Ziua comemorării liturgice a
Fericitului Vladimir Ghika este 16 mai – n. lect.

CUVÂNT ÎNAINTE

La începutul anului 1954 (unele surse indică data de 16
ianuarie, altele pe cea de 16 mai2), într-o celulă din fortul de la Jilava,
în România, murea, epuizat de lipsuri şi de relele tratamente îndurate,
un bătrân de 80 de ani dezbrăcat de veşmintele lui preoţeşti3, ras şi
tuns la zero4, pe care cu greu l-ar fi recunoscut cei care îl văzuseră cu
cincisprezece ani în urmă în Franţa, cu pelerina lui violet de
protonotar apostolic, cu barba lungă şi albă şi cu claia de păr ondulat.
2

Această ultimă dată este cea bună. Cabinetul medical al Penitenciarului
Jilava a emis un certificat medical cu nr. 4/16.05.1954 prin care doctorul
Rosenfeld Jean atestă decesul la infirmeria penitenciarului a „numitului Ghika
I. Vladimir”, „în 16.05.1954, ora 17.30, cauza morţii fiind debilitatea senilă”
(Bucureşti, Arhivele CNSAS, Dos. P1109/18, f. 02, apud Băltăceanu, F.,
Brezianu, A., Broşteanu, M., Cosmovici, E., Verly, L., Vladimir Ghika.
Profesor de speranţă, Editura ARCB, Bucureşti, 2013, pag. 447. Cartea va fi
citată de aici încolo ca Profesor de speranţă). Petre Pandrea, care la acea dată
nu se mai afla la Jilava, ştie că Monseniorul a murit într-o duminică, or 16 mai
1954 a căzut într-adevăr duminica (Petre Pandrea, „Monseniorul Vladimir
Ghika”, extras din jurnalul lui Petre Pandrea în Magazin istoric, iunie 2002,
pag. 60-61) – n. lect.
3
De fapt, conform mărturiilor lui Aurel Mitroi şi Theodor Lavi, se pare că
Vladimir Ghika şi-a păstrat hainele preoţeşti în închisoare, dar fără să le
îmbrace decât uneori (cf. Fond audio Cosmovici, I.3, 6 septembrie 2010,
Arhivele Vladimir Ghika, Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti, şi
Theodor Lavi, Nu a fost pisica neagră: amintirile unui Asir Ţion din
România, Tel Aviv 1979, pag. 178-179, 184-185, apud Profesor de speranţă,
pag. 444) – n. lect.
4
Mărturiile celor care au fost alături de el până la moarte spun că avea părul şi
barba scurtate. La deshumare s-au găsit pe piept fire de păr, posibil din barbă
– n. lect.
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Era Monseniorul Vladimir Ghika, căruia Jacques Maritain5 îi
dedicase una dintre cărţile lui6, numindu-l „prinţ în lume şi, printr-o
chemare şi mai înaltă, preot în Biserica lui Isus Cristos”.
Bătrânul acesta care, în lunga lui viaţă, a fost instrumentul lui
Dumnezeu pentru atâtea convertiri şi transformări de suflete, a fost
considerat un sfânt de către toţi cei care l-au cunoscut. Cu siguranţă
că numai Biserica Învăţătoare, care are pe deplin darul de a discerne
spiritele, va putea spune fără să greşească dacă această judecată era
corectă; dar încă de pe acum se cuvine să-i studiem viaţa, exemplul,
învăţătura şi să ne rugăm lui. Este posibil ca, în câţiva ani, cărţile
consacrate lui să se înmulţească7. Dacă îndrăznesc să scriu această
carte, cu siguranţă prima care va apărea, este pentru că, între prima
mea întâlnire cu el (la sfârşitul anului 1925 sau începutul anului
19268) şi plecarea lui în vara lui 1939 în România, de unde nu avea să
se mai întoarcă, timp de treisprezece ani, eu am trăit, iar după
căsătoria noastră pe care el a binecuvântat-o, soţia mea şi cu mine am
trăit într-o continuă intimitate cu el. Nu numai că a venit adesea în
casa noastră, mâncând la masa noastră, petrecând noaptea la noi şi
celebrând Sfânta Liturghie pe care, cu încuviinţarea specială şi rară a
5

Jacques Maritain (1882-1973), influent filozof francez convertit la catolicism în 1906, a avut o contribuţie importantă la dezvoltarea neotomismului.
Căsătorit cu Raïssa Oumançoff (1883-1960), poetă, mistică şi eseistă, Jacques
Maritain va întreţine împreună cu aceasta unul dintre cele mai active cercuri
intelectuale ale secolului XX. Ideile sale au influenţat redactarea Cartei
drepturilor universale ale omului, în 1948 – n.red..
6
Antimoderne, Éditions de la Revue des Jeunes, Paris, 1922.
7
Într-adevăr, bibliografia consacrată Monseniorului Vladimir Ghika a ajuns
între timp la câteva sute de titluri – n. lect.
8
În Mémoires, t. 1: „De la naissance aux fiançailles. 1906-1930” (prezentate
de Claude Paulot, Editura Pierre Téqui, Paris 2012), pag. 374-375, Jean
Daujat revine asupra datei, spunând că, urmând sfatul lui Maritain, fusese să îl
vadă pe Monseniorul deja în luna mai sau iunie a anului 1925 – n. lect.
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Papei Pius al XI-lea9, o putea celebra oriunde10; nu numai că
participa la toate sărbătorile noastre de familie şi la toate adunările
noastre între prieteni; nu numai că am fost copiii lui spirituali şi că a
avut o influenţă determinantă asupra orientării vieţilor noastre; nu
numai că a avut, până în 1939, o influenţă hotărâtoare asupra
orientării spirituale a Centrului de Studii Religioase pe care l-am
creat în noiembrie 1925 (mulţi dintre primii elevi ai şcolii au fost fiii
lui spirituali), ci în tot acest timp am colaborat constant la cea mai
mare parte a activităţilor lui apostolice, am fost martorii de zi cu zi ai
greutăţilor pe care le întâmpina, ai încercărilor prin care trecea, ai
speranţelor şi proiectelor lui. Iar Dumnezeu ne-a dat harul să-i
rămânem credincioşi în momentele cele mai dureroase ale vieţii sale,
în care atâţia dintre prietenii lui cei mai dragi l-au părăsit, şi să
cunoaştem astfel abisul suferinţelor lui. Iată de ce îmi cer iertare în
faţa cititorului dacă voi fi adesea obligat să folosesc persoana întâi
pentru a povesti ceea ce soţia mea şi cu mine am văzut, auzit sau trăit.
Îmi cer iertare şi dacă se va întâmpla ca, în lipsa documentelor,
memoria mea să fie infidelă şi să mă înşele în legătură cu unele
detalii concrete în ceea ce voi povesti; pot în schimb garanta cu
certitudine sensul şi esenţa cuvintelor şi a faptelor.
9

Pius al XI-lea (1857-1939) a fost papă din 1922 până la moarte, în 1939. În
enciclicele sale a semnalat pericolul ascensiunii sistemelor absolutiste
(comunismul şi nazismul), precum şi al lăcomiei unui capitalism exacerbat. A
încheiat numeroase concordate cu diverse ţări, între care şi Italia (cu care
Vaticanul se afla de mult timp în conflict); a instituit sărbătoarea lui Cristos
Rege şi a canonizat mari sfinţi, cum ar fi Albert cel Mare, Thomas Morus şi
Tereza de Lisieux, pentru care avea o stimă deosebită – n. red.
10
Cf. Città del Vaticano, Archivio della Segreteria di Stato, Seconda Sezione,
Affari Ecclesiastici Straordinari IV, 1923-1936, Pos. 43, Fasc. 34: 2523/32. V
şi Profesor de speranţă, pag. 200. Monseniorul Ghika primise de asemenea de
la Suveranul Pontif facultatea de a asculta spovezi în România, Italia şi
Franţa, atât în biserici cât şi în mănăstiri şi case private – n. lect.
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Cartea pe care pot să o scriu se situează totuşi între nişte limite
bine determinate: îmi este imposibil să scriu o biografie, nu numai
pentru că, teolog fiind, nu am competenţa unui istoric şi pentru că
perioada în care am trăit în intimitatea Monseniorului Ghika se
limitează la treisprezece ani din lunga lui viaţă, ci şi pentru că, la ora
actuală11, ansamblul documentelor necesare pentru a scrie o biografie
lipseşte, cu precădere pentru ultimii ani petrecuţi în România12.
Cartea aceasta nu va fi, aşadar, decât un studiu al tipului de sfinţenie
a Monseniorului Ghika, al învăţăturii sale spirituale, al activităţii sale
apostolice, al misiunii sale în viaţa Bisericii din secolul XX. Ne vom
limita la o scurtă introducere pentru a zugrăvi omul şi a rezuma, în
câteva pagini, marile etape ale vieţii lui. Nu vom spune aici decât
ceea ce este necesar să se cunoască despre el, pentru a-l studia apoi
pe învăţătorul spiritual, pe sfânt, pe apostol. Esenţialul cărţii va
cuprinde astfel două părţi. Prima se va intitula Învăţătura lui
spirituală. Tipul lui de sfinţenie. Vom descrie aici ceea ce a
propovăduit el pentru îndrumarea vieţii spirituale şi modul în care a
trăit el această învăţătură, modul în care a realizat-o în el, arătând
astfel caracteristicile proprii ale sfinţeniei sale, trecând deci, mereu,
de la textele scrierilor la faptele marcante ale vieţii. Cred că este
foarte important să ofer publicului, încă de pe acum, o astfel de
prezentare, pentru că sunt profund convins nu numai de înalta valoare
a unei învăţături spirituale deplin conforme cu tradiţia tuturor
sfinţilor, ci şi pentru că această învăţătură spirituală a Monseniorului
11

Cartea lui Daujat apărea în 1956; de atunci, publicaţiile despre Monseniorul
Ghika s-au succedat numeroase (v. recomandările bibliografice de la sfârşit) –
n. red.
12
Începând cu anul 2010, o mare parte a arhivelor privind viaţa şi opera lui
Vladimir Ghika a fost reunită în Arhivele Vladimir Ghika ale Arhiepiscopiei
Romano-Catolice de Bucureşti – n. lect.
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Ghika îmbracă o formă şi modalităţi perfect adaptate nevoilor
secolului al XX-lea. Sunt convins că Duhul Sfânt, însufleţind secole
de-a rândul viaţa Bisericii, a voit anume pentru creştinii timpurilor
noastre această învăţătură spirituală şi acest tip de sfinţenie,
alegându-l pe Monseniorul Ghika drept instrument privilegiat pentru
a li le aduce prin scrierile lui şi prin exemplul propriei vieţi. Şi toate
acestea ne conduc direct spre a doua parte a cărţii, care se va intitula
Acţiunea şi misiunea lui în secolul XX. Descriind aici formele de
activitate şi apostolatul Monseniorului Ghika, diversele lui
întreprinderi, iniţiative şi ctitorii, vom arăta în ce fel putem vedea în
el apostolul-tip al secolului XX şi vom împărtăşi convingerea că
Duhul Sfânt l-a ales ca să înfăptuiască o misiune esenţială pentru
timpurile noastre, ca să fie precursorul unor forme de viaţă, de
apostolat, de acţiune voite anume de Dumnezeu în viaţa actuală a
Bisericii. Iată de ce am vrut să scriu şi să public această carte încă de
pe acum; iată de ce am intitulat-o Apostolul secolului XX –
Monseniorul Ghika.
Este oare nevoie să mai adaug că nu pot îndeplini această
sarcină decât lăsându-l să vorbească cât mai mult pe Monseniorul
Ghika şi că nu trebuie să vă miraţi de numărul mare al citatelor?

INTRODUCERE
I. Omul
Mari maeştri au încercat să schiţeze portretul Monseniorului
Ghika. Francis Jammes13, în prefaţa la prima serie a lucrării
Monseniorului Ghika intitulată Pensées pour la suite des jours, scrie:
„Noi, simple oițe, am recunoscut în glasul acestui fluier pe acela care
ne adună în valea catolică, glas la fel de pur ca lumina unui astru sau
ca apa ce izvorăște din stâncă […]. O, prinț deposedat de Cristos, nu
o imagine deșartă, ci o prezență reală e suscitată de geniul vostru. Noi
vă ascultăm și inima ni se umple tot mai mult de holdele și de
ciorchinii Canaanului.”14 Nu se poate defini mai bine acest cuvânt
simplu, lipsit de ornamente, dar care curge din izvorul interior adânc
al prezenţei divine şi care dezvăluie prezenţa divină.
În prefaţa la a doua serie a aceleiaşi lucrări, Jacques Maritain
scrie: „Răspunzând tuturor chemărilor care îi cer să slujească
sufletele, Monseniorul Ghika este mereu pe drumuri: dimineaţa în
Congo, la prânz la Buenos-Aires, la Tokyo pentru ceaiul de la ora
cinci, dar ce spun eu, iată-l la Calcutta15, apoi la Melbourne. Şi
întotdeauna la Paris, cu inima. Această disponibilitate uimitoare este
partea văzută, mereu în mişcare, a unei bunătăţi nemărginite. Pletele
13

Francis Jammes (1868-1932), poet simbolist francez, a cultivat un spirit
franciscan de comuniune cu natura şi o expresivitate frustă, plină de
spontaneitate – n. red.
14
Apud Profesor de speranţă, pag. 279.
15
Vladimir Ghika n-a fost niciodată la Calcutta, dar, într-adevăr, pe drumul de
întoarcere de la Congresul Euharistic de la Sidney s-a oprit în India,
parcurgând drumul Madura-Bombay pe uscat ( cf. Agenda personală 1928) –
n. lect.
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lungi şi albe, faţa de ivoriu ale acestui nepot al ultimului domn al
Moldovei, hrănit cu spirit francez, devenit preot al Bisericii Catolice
Romane şi comisionar al tuturor operelor pioase, evocă pretutindeni,
la toate răscrucile carităţii, imaginea unui Sfânt Nicolae în stil
modern, rezistând tuturor intemperiilor, curios de toate şi informat
despre toate, bucuros să treacă, pentru săracii lui Cristos, peste
regulamentele şi barierele sistemelor şi ale egoismului oamenilor,
aspru cu el însuşi şi grăbit să aducă oricărei suferinţe alinarea
potrivită.”
Înainte de a face un portret mai complet şi mai amănunţit al
Monseniorului Ghika, o remarcă se impune. Aşa cum, dintr-un izvor
unic, gravitaţia face să ţâşnească pâraie diferite care, în funcţie de
teren, vor avea cursurile cele mai variate, tot aşa din unicul izvor de
sfinţenie care este sfinţenia infinită, absolută şi desăvârşită a lui Isus
Cristos, Duhul Sfânt – care însufleţeşte fără încetare viaţa Bisericii
prin secole, locuri şi medii sociale – face să ţâşnească formele de
sfinţenie cele mai variate.
Aşa se întâmplă că adesea Dumnezeu, pentru a demonstra mai
bine că El este singurul autor al sfinţeniei şi că toate aptitudinile
naturale, ca şi toate eforturile omeneşti, nu au în aceasta niciun merit,
alege, pentru a-l transforma în sfânt, un ins total lipsit de orice virtute,
aptitudine sau capacitate naturală, şi în care se va vădi într-un mod de
netăgăduit că totul este opera harului Său. Se întâmplă însă şi ca
Dumnezeu să aleagă oameni înzestraţi cu cele mai înalte aptitudini
naturale pentru a-i face să renunţe la a le cultiva pentru ele însele şi ai face să le pună întru totul în slujba lucrării harului Său; ceea ce
dovedeşte tuturor eficacitatea infinită a Răscumpărării atunci când,
din oameni de geniu înzestraţi cu toate darurile naturii, Dumnezeu
face fiinţe umile şi sărmane care nu se complac nicidecum în ele
însele şi care au renunţat la tot. Dacă Charles de Foucauld a fost un
chefliu, iar Sfânta Bernadeta o analfabetă, dacă Sfânta Ioana d’Arc
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nu a studiat niciodată arta militară, dacă Parohul din Ars îşi rata toate
examenele la seminar, dacă Sfântul Grignon de Montfort şi Sfânta
Tereza a Pruncului Isus au scris poezii lipsite de orice valoare
poetică, Sfântul Francisc din Assisi şi Sfântul Ioan al Crucii se
numără printre cei mai mari poeţi ai tuturor timpurilor, Sfântul
Francisc de Sales printre cei mai mari scriitori francezi, Sfântul Ioan
Gură de Aur şi Sfântul Augustin printre cei mai mari oratori, Sfântul
Ludovic printre cei mai mari conducători politici, iar Sfântul Toma
de Aquino este poate cel mai mare geniu metafizic al tuturor
timpurilor.
Monseniorul Ghika a fost fără îndoială dăruit cu toate darurile
naturii. Nepot al ultimului domnitor al Moldovei, moştenea un neam
de oameni care se ridicau la toate rafinamentele culturii, la orice
delicateţe a inimii şi a spiritului, la cunoaşterea cea mai fină şi mai
adâncă a oamenilor. Educaţia lui, făcută cu deosebită îngrijire, îi
transmisese toată bogăţia celei mai înalte civilizaţii umane în ordinea
gândirii, ştiinţelor, literelor şi artelor, a orânduirii vieţii şi relaţiilor
umane, a conducerii oamenilor şi a uzanţelor vieţii sociale.
Moştenitor, prin neam şi prin prima lui educaţie, a întregii bogăţii a
Orientului european, a culturii greco-bizantine, el a asimilat apoi, prin
studiile făcute în Franţa şi la Roma, toată bogăţia culturii occidentale;
iar tot ceea ce datora Franţei, patria lui de suflet, faptul că era
impregnat de o cultură profund franceză, se armoniza perfect în el cu
tot ceea ce datora patriei sale de origine, România. Numeroasele lui
călătorii de-a lungul şi de-a latul continentelor îl puseseră în contact
cu toate civilizaţiile; şi din toate încercase să înţeleagă şi să asimileze
ce era mai bun, cu o curiozitate mereu trează şi cu un interes neobosit
pentru tot ceea ce este omenesc. Povestirile lui de călătorie,
descrierea peisajelor, a oamenilor, a obiceiurilor, amintirile despre
peripeţiile trăite erau întotdeauna pline de vervă, de fantezie, de
imaginaţie, dar şi de observaţii fine şi de o înţelegere profundă. În
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sfârşit, viaţa îl făcuse să intre în contact cu toate mediile sociale, de la
regi şi şefi de state până la negustorii de haine vechi din Villejuif şi la
bolnavii de lepră. A frecventat papi şi cardinali, regi şi miniştri,
generali şi diplomaţi, pe cei mai mari filozofi, scriitori şi artişti ai
timpului său, cunoscându-i îndeaproape pe mulţi dintre ei, şi din toate
acestea s-a ales, graţie geniului asimilării care îl caracteriza, cu o
uriaşă îmbogăţire culturală în toate domeniile, precum şi cu o vastă
experienţă umană.
Însă lucrarea educaţiei şi a culturii a şi întâlnit în el natura cea
mai bogat dotată pentru a asimila totul.
Era frumos, de o mare distincţie, iar atitudinile şi gesturile lui
erau întotdeauna impregnate de nobleţe şi de armonie, în modul cel
mai natural şi fără nici cea mai mică urmă de căutare sau de afectare.
Faţa, încadrată de plete lungi şi albe, îi era luminată de o privire care
pătrundea până în străfundul sufletului interlocutorilor săi, o privire
plină de bunătate, de blândeţe, de tandreţe şi de afecţiune. Copiii din
Villejuif îl numeau Moş Crăciun. Şi chiar şi atunci când suferinţele,
privaţiunile şi boala au redus acest trup la o stare extremă de
slăbiciune, chiar şi atunci când oboseala fără margini făcea să-i cadă
pleoapele şi să-i ascundă privirea, chiar şi atunci când vocea îi
devenea atât de slabă încât abia dacă se mai auzea, chiar încovoiat de
greutatea încercărilor şi a epuizării fizice mai mult decât de numărul
anilor, chiar şi atunci şi-a păstrat această frumuseţe şi această nobleţe
care erau parte din el.
Avea sensibilitatea cea mai bogată şi cea mai fină care ar putea
exista, o sensibilitate care percepea imediat cele mai mici nuanţe şi în
care totul rezona profund cu receptivitatea marilor artişti. Avea
calităţi de observaţie ieşite din comun şi remarca întotdeauna detaliul
esenţial, important, caracteristic. Aceasta îi servea mult la
cunoaşterea şi la înţelegerea oamenilor şi făcea totodată ca povestirile
sale să fie foarte interesante, căci reţinea mereu ceea ce era cel mai
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tipic şi mai remarcabil la o ţară, la un om sau la un eveniment. Avea
o imaginaţie foarte bogată, care juca un rol important în darurile lui
de artist şi de poet şi care îl făcea să se exprime într-un stil plin de
imagini, conferindu-i fantezie, vervă şi umor.
Această sensibilitate deosebită era însoţită de toate calităţile
inimii: bunătate, devotament fără limite faţă de toţi, afecţiune plină de
rafinamente de neuitat faţă de cei pe care îi iubea îndeosebi. O atare
capacitate de a iubi aducea cu sine şi o extraordinară capacitate de a
suferi: ingratitudinile, durităţile, lipsa de delicateţe, egoismele
oamenilor îl făceau să sufere cumplit. Dragostea lui îmbrăţişa de
altfel întreaga creaţie: iubea toate frumuseţile naturii şi ale peisajelor
şi le iubea ca artist şi ca poet, iubea toate operele frumoase ale artei
umane, iubea florile, munţii şi pădurile tot aşa cum iubea ţesăturile şi
cărţile frumoase sau munca bine făcută, iubea mult animalele, faţă de
care dădea dovadă de o familiaritate demnă de Sfântul Francisc din
Assisi. Dar afecţiunea lui cea mai caldă era rezervată oamenilor prin
acea „bunătate nemărginită” de care vorbea Jacques Maritain. Îşi
iubea cu o tandreţe neasemuită fratele, cumnata, nepoata, pe toţi ai
săi, toţi prietenii – care nu erau puţini –, patria lui de origine,
România, şi patria lui de suflet, Franţa.
Era, chiar şi în perioadele cele mai dureroase ale vieţii lui,
vesel, plin de duh, plăcându-i jocul şi glumele la care participa cu o
extremă naturaleţe. În întâlnirile noastre amicale cu tinerii, lua parte
la toate jocurile; îmi amintesc că l-am văzut, atunci când se jucau
şarade, acceptând un rol şi jucându-l cu mare entuziasm, vervă,
fantezie şi umor, dar, în acelaşi timp, şi cu multă fineţe şi distincţie,
fără ca vreodată să se poată strecura cea mai vagă urmă de
necuviinţă, de grosolănie sau de brutalitate.
Toate aceste calităţi de sensibilitate erau în serviciul unei
inteligenţe vii. Scrierile sale ne dezvăluie un gânditor profund, subtil,
de o rară calitate metafizică. O manieră foarte orientală (mai mult
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intuitivă şi simbolică decât discursivă şi raţională) de a concepe şi de
a se exprima nu îl împiedicase să studieze, să pătrundă şi să asimileze
serios filozofia scolastică şi teologia Sfântului Toma de Aquino, la
şcoala maeştrilor şi prietenilor lui, Părintele Garrigou-Lagrange16 şi
Jacques Maritain, a căror doctrină o urma cu fidelitate. Dar, departe
de a repeta această doctrină ca un simplu elev sârguincios, el o
regândise conform cu propria lui manieră de a concepe şi o exprima
într-un mod foarte original şi personal. Câteva citate vor demonstra
puterea de pătrundere a spiritului său metafizic:
„Libertatea actului creator, raţiune profundă a libertăţii
creaturii” (Pensées pour la suite des jours, pag. 65).
„Libertatea este singura care poate într-adevăr determina; restul
lasă cel mult să treacă o determinare deja trăită” (ibid., p 71).
„Inteligenţa divină este singura care, pentru a le înţelege, nu
răpeşte nimic lucrurilor” (ibid., p 71).
„Infinitul, cu toată infinitatea lui, nu apasă pe nimic; orice
mare, orice imens finit ar apăsa” (ibid., pag. 71).
„În ciuda multor aparenţe, nimic din ceea ce este nu se
contrazice; totul se completează” (ibid., pag. 94).
„Prin elanul lui direct, prin însăşi linia formei pe care o ia,
viitorul ne arată că nu trebuie să vedem Veşnicia ca pe un fel de
mişcare circulară şi închisă, ci mai degrabă ca pe un fel de explozie
fără limite a Actului infinit în toată puritatea lui” (ibid., pag. 153).
„O adevărată filozofie a ştiinţelor cere imperios, pentru a fi
completă, o savantă filozofie a ignoranţelor” (ibid., pag. 167).
„Ca să spunem drept, Dumnezeu nu pre-vede nimic, El vede;
noi suntem cei care vedem cu întârziere” (ibid., pag. 172).
16

Reginald Garrigou-Lagrange O.P (1877-1964), teolog catolic francez şi unul
dintre cei mai importanţi exponenţi ai neotomismului. S-a opus, prin ampla sa
operă, modernismului epocii sale – n. red.
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Dacă spiritul de geometrie17 nu-i lipsea, strălucea încă şi mai
mult prin spiritul de fineţe care făcea din el un psiholog pătrunzător,
cunoscător al tuturor profunzimilor inimii omeneşti. Alte câteva
citate o vor dovedi:
„Vanitatea este cea mai de netăgăduit lipsă de nobleţe; nu
există nobleţe din care să nu te facă să decazi” (Pensées pour la suite
des jours, pag. 82).
„Când suntem mulţumiţi că ne simţim rafinaţi începem să nu
mai fim. – Când suntem foarte siguri că suntem fini, asta înseamnă că
nu suntem îndeajuns” (ibid., pag. 109).
„A suferi înseamnă a simţi în sine o privaţiune şi o limită.
Privare de ceea ce iubim, limită impusă faţă de ceea ce iubim.
Suferim direct proporţional cu iubirea noastră. Puterea de a suferi
este în noi aceeaşi cu puterea de a iubi” (La Souffrance, pag. 1).
Din nefericire, Monseniorul Ghika nu a avut niciodată timp să
scrie toate cărţile pe care plănuise să le scrie şi mă tem că multe din
ciornele a căror existenţă o cunosc s-au pierdut pentru totdeauna (în
special ciorne despre Biblie, ciorne ale unui comentariu la
Evanghelia Sfântului Ioan şi ale unei cărţi despre Istoria Bisericii)18.
Nu a publicat decât câteva cărţi de mici dimensiuni şi câteva broşuri
de a căror prezentare grafică avea mare grijă (copertă, paginaţie,
tipărire, hârtie etc.). Tipărite în cea mai mare parte de editura
Beauchesne, ele ne dezvăluie învăţătura lui spirituală. Acestea sunt:
Pensées pour la suite des jours, La Visite des pauvres, La Liturgie du
prochain, La Présence de Dieu, La Souffrance, L’Heure sainte. Să
mai adăugăm o broşură despre La Messe byzantine, o piesă de teatru
17

Trimitere la Blaise Pascal: spiritul de geometrie şi spiritul de fineţe – n.
trad.
18
O parte din aceste ciorne se găsesc astăzi în Arhivele Vladimir Ghika ale
Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti – n. lect.
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intitulată La Femme adultère, expunerea lui despre La Sainte Vierge
et le Saint-Sacrement ţinută la Congresul Euharistic de la Sydney –
apărută în La Vie spirituelle din noiembrie-decembrie 1929 şi din
care au fost publicate şi extrase – precum şi extrase din conferinţa lui
Place et Rôle de sainte Jeanne d’Arc entre nous et le ciel, apărută în
Bulletin de la Société générale d’Éducation et d’Enseignement în
1924; în sfârşit, fără să fie adus la cunoştinţa publicului, poemul lui,
ilustrat de el însuşi, intitulat Les Intermèdes de Talloires din care nu
există decât puţine exemplare de lux.19
Câteva citate vor fi în măsură să sublinieze darurile de poet şi
de artist prezente în toate scrierile lui. Iată, de exemplu, cum îşi
introducea raportul la Congresul Euharistic de la Sydney, salutând în
acelaşi timp poporul Australiei şi delegaţiile tuturor neamurilor adunate în jurul Ostiei (La Sainte Vierge et le Saint-Sacrement, pag. 1-3):
„Iată-ne, pe noi cei veniţi de departe, după ce am înfruntat
vânturi şi maree, după ce am cunoscut anotimpuri schimbate, ceruri
cu totul diferite, faţa pământului mereu modificată, iată-ne trecând
deodată de la liniştea misterioasă a acestor lucruri nemăsurate care
sunt cerul şi marea la haosul încă şi mai derutant al tuturor limbilor
pământului; am întâlnit pe drum popoare de toate rasele, de toate
culorile, de toate credinţele; am văzut animale şi plante mereu diferite
de ale noastre, am văzut fusele orare schimbându-se şi zilele deodată
mai scurte şi am constatat astfel, o dată în plus, mutabilitatea şi
instabilitatea lucrurilor din această lume, pentru a-L regăsi şi a-L
celebra pe Cel Imuabil, Cel care nu se schimbă şi Se dăruieşte tuturor
pretutindeni la fel: Iesus heri et hodie et in saecula saeculorum. Şi
pentru a o asocia aici bucuriei noastre, în inima noastră, pe cea care,
19

Pentru o listă exhaustivă a operelor lui Vladimir Ghika, în franceză şi în
română, a se vedea bibliografia publicată în volumul Profesor de speranţă –
n. lect.
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pretutindeni, veghează asupra tuturor cu egală iubire după ce ni L-a
dat tuturor şi pentru totdeauna, pe pământ ca şi în ceruri, pe
Mântuitorul nostru. Ceea ce am venit să sărbătorim aici, după o
călătorie care, deşi directă, a durat pentru noi mai bine de o lună,
aceasta este ceea ce aveam în punctul nostru de plecare. Dar dacă
suntem aici acum, este tocmai pentru a putea afirma şi mai bine în
faţa lumii această identitate şi această perenitate, este pentru a arăta în
ce măsură El este acelaşi pentru toate rasele, pentru toate naţiile,
pentru toate timpurile; pentru a demonstra, o dată în plus, printr-un
pelerinaj de la un capăt la celălalt al pământului şi al cărui obiect
rămâne mereu în inimile noastre, că toţi sunt făcuţi pentru a-L
recunoaşte, pentru a-L adora, pentru a trăi din El, pentru a trăi prin El
o aceeaşi viaţă întru viaţa veşnică. Am venit să spunem aici, la
celălalt capăt al lumii, două lucruri: că o aceeaşi pâine de viaţă, care
este trupul lui Cristos, hrăneşte pentru viaţa veşnică sufletele tuturor
popoarelor, pretutindeni şi pentru totdeauna, şi că vrem să strigăm
«Mulţumesc!» celei care ne-a dat-o. Am călătorit vreme îndelungată,
călăuziţi mereu de cele cinci stele ale Crucii Sudului şi ne-am oprit
acolo unde ni s-a spus: Sub aceste cinci stele, veţi găsi o femeie –
aceeaşi – cu un copil înfăşat – acelaşi. Şi, închinându-ne, L-am adorat
pe copil şi am binecuvântat-o pe mamă. Iar acum, împreună cu voi, îi
vom sărbători. Cu bucurie venim şi către voi, fraţi din Australia, fraţii
noştri mult iubiţi întru Cristos, în această familie a lui Isus, care este
mai mult decât o familie, un acelaşi trup mistic dar real, ieşit din
trupul real şi viu al Mântuitorului. Prin cel pe care îl avem
pretutindeni şi pe care îl regăsim aici, voi sunteţi cei care reprezentaţi
– într-un fel şi cu o oarecare îndreptăţire – pelerinajul nostru. Venim
cu bucurie către o ţară care, ţară a soarelui, pare să vrea să fie înainte
de orice ţara Soarelui Dreptăţii, dovedindu-şi credinţa printr-un
progres continuu, plin de bucurie, vesel, însufleţitor. Salutăm cu
bucurie ţara Crucii Sudului, care ţine să fie demnă de emblema ei,
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giuvaer al cerului ei, evocare a Mântuitorului ei. Ţara de azur şi de
aur curat, împodobită deja de natură cu culorile Mariei. Ţara stânelor
şi a stelelor, în care păstorii pot să zărească întotdeauna, pe un cer
fără nori, printr-o simplă privire aruncată deasupra capetelor lor, ceea
ce, de atât de sus, domină lumea noastră; şi ar fi de două ori vinovaţi
dacă, în atari condiţii, s-ar gândi prea mult la pământ şi la turmele lor.
Stâne aşezate sub stele, făcute să Îl amintească astăzi rugăciunilor
noastre şi rugăciunilor voastre, în această adunare, pe Păstorul unic
care conduce şi turma unică pe care noi o formăm, pe care ar trebui
să o formeze lumea întreagă. Am venit. Şi trebuie să vorbim aici, în
zorii acestui congres, într-o ţară aflată în zorii tinerei şi puternicei
sale vieţi, despre subiectul care reprezintă cel mai bine zorii mântuirii
noastre, originea ei trecută şi, întrucâtva, mereu actuală: raportul
dintre cea care ni L-a dat pe Domnul-Dumnezeu întrupat printre noi
şi darul minunat, sub chipul unei bucăţele de pâine, al Lui prin El
Însuşi, datorită ei, pentru mântuirea noastră.”
Ca un al doilea exemplu al acestui stil care alătură poeziei
elocinţa, vom cita un imn al speranţei creştine (La Souffrance, pag.
54-58):
„Dumnezeu este Tatăl legământului şi noi suntem copiii
Făgăduinţei: El, Tatăl legământului de iubire, iar noi, copiii
făgăduinţei de bucurie... Suntem creaţi, am fost răscumpăraţi, putem
fi sfinţiţi, suntem astfel de trei ori purtaţi în măruntaiele lui
Dumnezeu, în viscerele lui de îndurare – aceste viscere ale unui Duh
infinit, care nu pot avea nici formă nici nume, dar ale căror natură şi
putere de viaţă le ghicim atunci când le numim Milă şi Duioşie.
Creaţie, răscumpărare şi mântuire – trei paternităţi ne ajută să ne
cuibărim în această inimă dumnezeiască pe care nu o putem numi
fără ca materia însăşi a inimii noastre – atât de departe de Dumnezeu
în aparenţă – să nu se emoţioneze, fără ca emoţia pornită din Fiinţa
care nu cunoaşte început să nu se comunice şi să nu se experimenteze

25

în această carne născută ieri, plină de sfârşit şi de nimic, în această
mizerie schimbătoare care mâine va putrezi, dar care, pentru că l-a
auzit pe Dumnezeu, va fi ea însăşi asociată într-o zi – atunci când nu
vor mai fi zile – la gloria sufletului. Făgăduinţa se va împlini; până
atunci, aşteptarea ne umple, aşteptarea sigură a fericirii supreme, care
este deja fericire, populând conştiinţa cu o mulţime de dorinţe
superbe, nerăbdătoare precum vulturii captivi, care dau din aripi, gata
să îşi ia zborul... Dezordinea şi poftele nemăsurate ale oastei răului
aşteaptă ceea ce, în limbajul lor convenţional, numesc „seara cea
mare”. Noi, creştinii, noi aşteptăm Marea Dimineaţă a vieţii veşnice,
quasi mane expansum super montes20. Marea dimineaţă revărsată
deja peste munţi, cea ale cărei reflexe strălucesc deja peste toate
lucrurile înalte şi bune, peste creaţiile lui Dumnezeu cele mai sfinte şi
mai îndrăzneţe, peste tot ceea ce urcă spre El şi se apropie de El. Să
urcăm pe culmile Sfintei Aşteptări, pe aceşti munţi care primesc deja
lumina de sus. Vom merge să vedem acolo nu pământul făgăduinţei,
aşa cum a văzut Profetul, ci un cer sigur. Şi vom merge mai departe.
Copii ai Făgăduinţei, noi suntem, aşa cum minunat spune Scriptura,
cei înlănţuiţi de Speranţă. Să privim lanţul care ne leagă şi lucrul de
care el ne leagă: cât de misterios este acest lanţ de speranţă!
Impalpabil ca o tresărire de lumină, solid ca oţelul, indestructibil şi
subţire, semănând cu o rază reflectată, el vine de la Infinit până la noi
şi merge de la noi la Infinit. El trece peste abis cu o uşurinţă divină,
şerpuieşte sigur, drept, iute ca lumina, blând ca mângâierea
îndepărtatului soare. Tot ceea ce pluteşte în transparenţele lui se
luminează şi dănţuieşte scânteind pe calea lui. Sufletul se mişcă de-a
lungul splendorii lui. După ce am sărutat acest lanţ de foc pe care ni-l
aruncă Lumina din Lumină, Dumnezeu din Dumnezeu, să urcăm din
20

„Ca zorile ce se revarsă peste munţi”, Ioel 2, 2 – n. red.
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nou linia dreaptă şi pură pe care o desenează în azur. Să o urmăm.
Până unde ne va conduce? Înaintăm şi în jurul nostru se propagă,
asemeni unor unde de forţă, ecourile cuvintelor sfinte, lucrurile
promise de Dumnezeu prin jurământ, harurile trimise de iubirea
divină; în jurul nostru se desfăşoară nu ştiu ce rezonanţe divine. Linia
se opreşte, se opreşte brusc: este acolo un fel de geniu invizibil,
straniu, solemn. Iată ceva ca o uşă de taină. Iată, sus, în înaltul
cerului, un fel de poartă. Deocamdată nu pot trece dincolo de ea decât
rugăciunile noastre, visele noastre şi îngerii noştri. Să o deschidem cu
toată puterea aripilor credinţei noastre, care ne poartă până la ea ca în
vis şi în duh. Izbitura aripilor a deschis-o larg. În spatele nostru, sub
noi, iată pământul – culmi pierdute care dispar – ultimele şiruri de
case unde am fost puşi la încercare. În faţa noastră, cerul, unde ceea
ce niciun ochi nu a putut vedea, nicio ureche auzi, niciun suflet
îndrăzni să viseze, este păstrat pentru cei pe care Dumnezeu îi
iubeşte.”
Darurile sale de artist şi de poet sunt cel mai bine subliniate în
textul intitulat Les Intermèdes de Talloires: este vorba despre un
poem pe care Monseniorul Ghika l-a scris în timpul unei vacanţe
petrecute pe malurile lacului Annecy21, în casa prietenului său,
pictorul Albert Besnard. Scriindu-l, Vladimir Ghika l-a ilustrat cu
desene pline de un simţ ornamental şi decorativ ieşit din comun.
Această operă – poem şi desene – este impregnată de o fantezie
dezlănţuită, de o exuberanţă fantastică dar, în acelaşi timp, de o
21

Nu este exact vorba de vacanţe. Spre sfârşitul Primului Război Mondial –
fratele lui Vladimir, Dimitrie, fiind demis din funcţia de ambasador român la
Roma –, familia Ghika, departe de ţară, a fost găzduită un timp de un bun
prieten, pictorul francez Albert Besnard, care avea o casă la Talloires
(departamentul Haute-Savoie). Familia Ghika va petrece acolo o parte din
iarna 1917-1918 – n. lect.
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poezie profundă şi de simţ al misterului. Ea demonstrează în ce
măsură autorul avea, ca orice poet, percepţia profundă a misterului
lucrurilor înainte de a accede, prin darurile Sfântului Duh, la
pătrunderea profundă a misterului lui Dumnezeu. Lacul şi misterele
lui constituie punctul de plecare şi trambulina de pe care se va avânta
pentru a cânta, la sfârşitul poemului, Inima plină de iubire a
Dumnezeului nostru.
În faţa acestei bogăţii de daruri ale Monseniorului Ghika,
cititorul se va întreba, poate, care îi erau lipsurile. Ei bine, este mai
mult decât sigur că nu avea nicio aptitudine pentru domeniile juridic
şi administrativ, pentru tot ceea ce comportă reglementări şi, cu
osebire, pentru tot ceea ce are legătură cu banii sau contabilitatea:
domeniul financiar îi era cu desăvârşire străin22. Când a fost numit
„administrator” al Bisericii Străinilor din Paris, cuvântul i-a stârnit o
asemenea oroare încât l-a înlocuit imediat cu titlul de „rector”.23
***
Aceasta a fost natura bogat înzestrată pe care Providenţa
creatoare o predestinase pentru ca harul să o ia în stăpânire şi să facă
din ea un sfânt, pentru ca Duhul Sfânt să o epuizeze în suferinţă, să o
ardă şi să o mistuie în focul Iubirii sale până la a o reduce la limitele
22

Această afirmaţie este problematică. Vladimir Ghika a administrat moşia
familială din Bozieni cu pricepere şi, pentru Sanatoriul din Bucureşti sau
pentru mânăstirea din Auberive, a trebuit să facă adevărate jonglerii
financiare. Nu am zice deci că era nepriceput în materie financiară sau
administrativă, dar, într-adevăr, problema financiară era întotdeauna
subordonată altor aspecte, altor obiective, spirituale sau materiale, mult mai
importante. Ceea ce arată de fapt Jean Daujat în această carte – n. lect.
23
Titlu ce desemnează responsabilul unei biserici importante, dar care nu este
constituită ca parohie – n. red.
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ultime ale sărăciei, ale despuierii, ale renunţării la toate şi la sine,
până când nu va mai exista nimic altceva în el decât Isus Cristos, a
cărui imagine vie era şi pe care îl descopereau în el toţi cei care se
apropiau.
II. Viaţa
Înainte de a studia sfinţenia Monseniorului Ghika, se cuvine să
dăm câteva informaţii sumare despre marile etape ale vieţii lui.
Vladimir Ghika s-a născut în ziua de Crăciun a anului 1873 la
răspântia tuturor civilizaţiilor lumii, la Constantinopol, unde tatăl lui
reprezenta România. Şi-a făcut studiile în Franţa, la Toulouse şi Paris
şi acolo, născut fiind în Biserica Ortodoxă24 din România, a descoperit, în acelaşi timp, protestantismul (graţie faptului că a locuit o
vreme la o familie protestantă25) şi catolicismul (prin relaţiile sale cu
Cardinalul Mathieu). Acolo i s-a deşteptat curiozitatea pentru cunoaşterea religiei şi a început o lungă perioadă de căutare religioasă.
Cunoaşterea catolicismului a continuat la Roma, unde a putut să îl
24

În original: Eglise schismatique orthodoxe de Roumanie. Cartea lui Daujat a
apărut în 1956; ridicarea anatemelor reciproce de la 1054 a avut loc abia în
1965. Azi cele două Biserici, catolică şi ortodoxă, se consideră Biserici surori
– n. red.
25
Nu a locuit la o familie protestantă, ci a avut-o ca guvernantă pe Mlle
Divorne, o elveţiancă protestantă. Mons. Ghika o evocă într-o scrisoare către
Jacques Maritain din 16 iulie 1921: „a fost o a doua mamă pentru fratele meu
şi pentru mine, bătrâna noastră institutoare, care a murit zilele acestea la
Geneva. A stat douăzeci şi opt de ani în familia noastră. Protestantă, dar în
Buna credinţă, şi foarte credincioasă, a plecat, după o viaţă de muncă şi
devotament, spunându-le alor săi: «Ştiu unde mă duc»...; din cauza religiei
sale, puţină lume din jurul său se va ruga pentru ea. Încerc să suplinesc
această lipsă de rugăciuni, mai puţin gravă pentru ea decât pentru alţii, cât pot
mai bine.” (apud Profesor de speranţă, pag. 77) – n. lect.
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studieze în mod aprofundat, şi mai ales în România, prin contactul cu
un suflet sfânt care a jucat un rol important în viaţa lui – Sora Pucci,
superioara aşezământului Fiicelor Carităţii, exemplu viu de caritate
autentică, de dăruire totală de sine către Dumnezeu şi către ceilalţi.
Nu putem să nu adăugăm aici câteva cuvinte despre mama Monseniorului Ghika, ea care, asemeni tuturor prinţeselor adevărate, „ştia că
s-a născut pentru a sluji poporul” (expresia îi aparţine celuilalt fiu al
ei, prinţul D. Ghika) şi oferea întotdeauna alor săi exemplul devotamentului: la şcoala unei astfel de educatoare a trăit Vladimir Ghika
prima sa iniţiere în devotament şi în dăruirea de sine. Şi tot ea este
cea care, deşi nu era catolică, a fost, în România, prima protectoare a
Fiicelor Carităţii, obţinând pentru acestea şi protecţia reginei. 26
În 1902, la Roma, în faţa prietenului său Părintele Lepidi O.P.,
Maestru al Palatului Apostolic, Vladimir Ghika intră în Biserica
Catolică şi, în curând, deşi laic, va face studii aprofundate de filozofie
scolastică şi de teologie, care vor culmina cu doctoratul în teologie.
El devine astfel un precursor al studiilor teologice ale laicilor –
pentru că va rămâne, până în 1923, un laic teolog – şi un precursor al
apostolatului laicilor, pentru că se va dărui de îndată plenar pentru a
permite sufletelor să descopere acest adevăr catolic – pe care el însuşi
abia îl descoperise şi studiase în toată profunzimea lui –, şi pentru a le
comunica acest creştinism autentic trăit pe care i-l revelase exemplul
26

Despre relaţiile între Vladimir Ghika şi Sora Pucci ar fi de scris o carte
întreagă. Semnalăm doar că s-au cunoscut în 1904 la Salonic, unde Vladimir
Ghika şi-a însoţit fratele, numit consul general al României în acest port, şi
unde Sora Pucci era superioara Casei Surorilor de Caritate. Plin de admiraţie
faţă de munca şi spiritualitatea Sorei Pucci, Vladimir Ghika s-a gândit să
înfiinţeze o Casă a Surorilor Sfântului Vincenţiu de Paul la Bucureşti. Ceea ce
a şi făcut la începutul anului 1906. Sora Pucci a murit în România în timpul
Primului Război Mondial, vegheată de Regina Maria, admirată de toţi pentru
curajul şi devotamentul ei – n. lect.
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viu al Sorei Pucci. Vocaţia de laic teolog şi de laic apostol, pe care o
va trăi timp de douăzeci de ani, va fi confirmată de către Sfântul Pius
al X-lea care, după o audienţă acordată mamei sale, îl va sfătui să
renunţe, cel puţin provizoriu, la proiectele sale de preoţie, pentru a-şi
exercita în lume influenţa de laic creştin şi pentru a da exemplul şi a
aduce mărturia unui creştinism realizat integral într-o viaţă de laic.
De altfel, lucrarea apostolică va deveni doar treptat
preponderentă în viaţa lui. Ceea ce domină la început este caritatea
materială sub toate formele de ajutor acordat tuturor categoriilor –
săraci, bolnavi, victime ale cataclismelor, ale epidemiilor, ale
războaielor, ale revoluţiilor; totuşi, de la bun început, el caută ca prin
trupuri să ajungă la suflete pentru a le oferi revelaţia adevăratului
chip al lui Dumnezeu care este Iubire; fapt evident în mica sa carte
intitulată La Visite des pauvres. Şi iată-l, de acum încolo, prezent, aşa
cum spune Jacques Maritain, „la toate răscrucile carităţii”. Împreună
cu Sora Pucci, el se dedică tuturor celor care au nevoie de ajutor în
România, unde înfiinţează „Doamnele de Caritate”, grupare pentru
care va ţine conferinţele de pregătire reunite mai apoi în broşura
intitulată La Visite des pauvres. În 1913, Războiul Balcanic provoacă
o epidemie de holeră; Vladimir Ghika, alături de Sora Pucci, se va
afla la căpătâiul bolnavilor de holeră.
În timpul războiului din anii 1914-1918, Vladimir Ghika joacă
un rol diplomatic important şi se află în relaţii constante cu
Cardinalul Mercier precum şi cu prinţii Sixtus şi Xavier de BourbonParma: am avea nevoie de o documentaţie care, din nefericire,
lipseşte pentru a putea preciza mai bine acest subiect.27
27

Pe acest subiect, putem face trimitere la cartea lui Sixtus de Bourbon,
L’Offre de paix séparée de l’Autriche (5 décembre 1916-12 octobre 1917),
1920, Paris. Agenda lui Vladimir Ghika pentru anul 1917 arată că la 7
februarie 1917 a plecat la Viareggio unde s-a întâlnit cu Sixtus de Bourbon.
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După război, se deschide în viaţa lui Vladimir Ghika o
perioadă nouă: după moartea mamei sale şi după ce Pius al XI-lea
urcă în Scaunul Pontifical, el se va orienta încetul cu încetul către
preoţie, pe care o va primi în 1923, la vârsta de cincizeci de ani, la
Paris, în capela casei-mame a lazariştilor. Mi-a povestit că, în ciuda
puternicei sale dorinţe de a deveni preot, a ezitat multă vreme
întrebându-se dacă nu putea face mai mult bine sufletelor rămânând
în lume pentru a da exemplul unui laic care îşi trăieşte creştinismul în
plenitudine – aşa cum, pentru o vreme, îl încurajase să o facă Pius al
X-lea. Ezitările sale au fost învinse de o persoană (nu-mi mai
amintesc cine anume) cu care a discutat şi care i-a spus: „O singură
Liturghie celebrată de dumneavoastră va face infinit mai mult pentru
binele sufletelor decât tot binele pe care l-aţi putea face prin acţiunea
dumneavoastră rămânând în lume.” Ceea ce l-a determinat este,
aşadar, credinţa în eficacitatea infinită a Liturghiei, sacrament al
Răscumpărării noastre, pentru convertirea şi sfinţirea sufletelor,
credinţa în superioritatea Liturghiei asupra oricărei forme de acţiune,
oricare ar fi aceasta; s-a hotărât aşadar să devină preot numai pentru a
celebra Liturghia, pentru a oferi ca Jertfă Trupul şi Sângele lui Isus
Cristos. S-a vorbit, în legătură cu această hotărâre, despre influenţa
Violettei Susman (devenită mai apoi Sora Maria-Agnes) care avusese
Care a fost conţinutul conversaţiei între cei doi? Agenda, greu de descifrat
(scris eliptic, şters şi foarte mic), indică un număr considerabil de subiecte,
între care: „S. de B. [Sixtus de Bourbon?] – Charles [împăratul AustroUngariei] – Z [Zita, împărăteasa, sora lui Sixtus] (…) Message de la
duc[hesse]-Mère [text nesigur] et la paix” (8 februarie 1917). S-a vorbit deci
de pace între ei. Dar în ce măsură ar fi acceptat Sixtus să dezvăluie contactele
cu cumnatul său şi conţinutul propunerii de pace a acestuia, nu ştim. În lipsa
altor documente nu putem afirma nimic precis privind rolul lui Vladimir
Ghika în aceste încercări de pace din timpul Primului Război Mondial – n.
lect.
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viziuni (asupra autenticităţii cărora nu am nicio posibilitate să mă
pronunţ) şi care primise de la Dumnezeu chemarea (care pare foarte
sigură) de a-şi consacra viaţa convertirii Japoniei. Să fi fost tot ea cea
care i-a adresat cuvintele hotărâtoare pe care le-am amintit?28 Posibil,
dar lipsa mea de memorie nu-mi permite să răspund la această
întrebare. Sigur este că, în acea perioadă, Vladimir Ghika a cunoscuto, prin intermediul prietenului său amiralul japonez Yamamoto, pe
Violette Susman. Format la şcoala Sfântului Ioan al Crucii,
Monseniorul Ghika a fost întotdeauna foarte neîncrezător faţă de
vizionari, dar se poate ca Violette Susman să-i fi oferit semne certe
ale autenticităţii revelaţiilor ei. Oricum, el va rămâne în legătură cu
Violette Susman, care va juca un rol important în interesul pe care
Vladimir Ghika îl va arăta mereu Japoniei, şi în călătoria pe care el o
va face acolo pentru a instala primul Carmel.
Ca preot, prinţul-abate Vladimir Ghika se instalează la Paris
unde, în ciuda unor călătorii lungi şi numeroase, îşi va menţine până
în 1939 locuinţa principală şi-şi va fixa reşedinţa într-un centru de
viaţă contemplativă, de rugăciune şi de laudă adusă lui Dumnezeu –
abaţia benedictină din rue de la Source, numărul 5. La Paris, viaţa
spirituală îi este călăuzită de părintele duhovnicesc sigur, savant şi
experimentat care va deveni Monseniorul Beaussart; când se află la
28

Această idee pare confirmată de cele scrise de Vladimir Ghika lui Jacques
Maritain într-o scrisoare din 1923: „Voi profita de altfel de ocazie pentru a vă
vorbi de V[iolette] S[usman] şi de ultimele ei comunicări, de forma foarte
categorică pe care o dă celor mai personale dintre acestea, de atenţia pe care,
nu fără o oarecare temere, începeam să le-o acord …” (Scrisori către Jacques
Maritain din 4 iulie 1921 și 25 septembrie 1923, Strasbourg, Arhiva Maritain).
Raïssa Maritain notează şi ea în jurnalul ei: „Miss V. afirmă cu certitudine că
a primit de la Dumnezeu harul de a recunoaşte inimile sacerdotale” (ibidem);
iar Jacques adaugă: „Fapt este că, în toate cazurile pe care le-am cunoscut, ea
a putut discerne vocaţii autentice” (ibidem; v. şi Jacques Maritain, Carnet de
notes, Desclée de Brouwer, Paris, 1965, pag. 126.) – n. lect.
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Roma, rolul este preluat de Părintele Garrigou-Lagrange O.P. Ambii
erau, de altfel, prietenii lui intimi. Frecventează la epoca respectivă,
cu multă perseverenţă, numeroase personalităţi ale lumii literelor,
artelor şi gândirii: Henri Bergson (căruia îi va spune foarte ferm, cu
una dintre acele formule concise şi frapante în care era maestru, că nu
poţi pretinde să ai „botezul de dorinţă” dacă nu ai, efectiv, „dorinţa de
botez” – precizare de care ar face bine să ţină seama mulţi dintre aşazişii teologi actuali), Jacques Maritain, Henri Massis, Henri Ghéon,
René Bazin, Francis Jammes, Paul Claudel, François Mauriac, Henri
Bordeaux, Georges Goyau, Louis Massignon, Louis Bertrand (pe
care îl va face să se întoarcă în sânul Bisericii), Albert Besnard,
Georges Desvallières, Louis Chaigne, Renée Zeller, Antoine Lestra,
Jacques Debout. Influenţa sfinţeniei sale în mediile literare şi
artistice, ca şi în mediile diplomatice, devine acum foarte mare şi
Dumnezeu îl transformă în instrumentul a numeroase convertiri.
Întâlneşte în aceste medii mulţi ocultişti, teozofi, satanişti,
homosexuali şi, adesea, îi face să-l descopere pe Dumnezeu. În
acelaşi timp, este mentorul spiritual al multor suflete fervente pe care
le conduce pe căile perfecţiunii creştine. Munca apostolică de
convertire şi de sfinţire a sufletelor devine deci preponderentă în viaţa
lui, ceea ce nu-l împiedică să vină – fără încetare şi cu un zel mereu
proaspăt – în ajutorul bolnavilor şi al săracilor şi să împartă daruri
acestora din urmă cu o generozitate neobosită.
Printre toate prieteniile pe care tocmai le-am enumerat, un loc
special trebuie acordat prieteniei cu Jacques şi Raïsa Maritain; prinţul
Ghika devine foarte repede prietenul intim şi apropiatul acestora. La
epoca respectivă, Jacques Maritain exercita o influenţă dominantă
asupra a tot ceea ce lumea religioasă, intelectuală, literară, artistică şi
politică avea mai bun şi mai viu: teologi, gânditori, scriitori, artişti,
oameni de acţiune se adunau în jurul lui, se întâlneau la reuniunile pe
care le organiza duminica la Meudon şi la reculegerile spirituale
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predicate de Părintele Garrigou-Lagrange şi organizate de Jacques
Maritain în fiecare ultimă săptămână a lunii septembrie. Îi puteai
întâlni acolo pe viitorul Monsenior Beaussart, pe viitorul Cardinal
Richaud, pe viitorul Monsenior Heintz, pe Părintele Charles Henrion
(care a publicat sub iniţialele C. H. lucrarea intitulată Abrégé de la
doctrine mystique de saint Jean de la Croix), carmeliţi precum
Părinţii Bruno, Jérôme, Lucien, dominicani precum Părinţii
Bernadot, Lajeunie, Lavaud, iezuiţi precum Părintele Riquet, apoi pe
Canonicul Lallement, pe Canonicul Maquart, pe Monseniorii Jolivet,
Baron şi Journet, pe Roland Dalbiez, Louis Massignon, Pierre van
der Meer, Henri Massis, Henri Ghéon, Stanislas Fumet, Léopold
Levaux, pe marele pictor Severini, pe Valentine Reyre, Noëlle DenisBoulet, A.M. Goichon, Simone Leuret etc. Jacques Maritain este şi
maestrul de necontestat al tineretului intelectual; pot fi întâlniţi în
preajma lui mulţi tineri printre care viitorul Monsenior Cattaui,
viitorul Părinte de Menasce O.P., viitorul Părinte Demongeot O.P.,
viitorul Părinte Roguet O.P., viitorul Părinte Daniélou S.J., viitorul
Abate Altermann, viitorul Abate Caffarel, Pierre Arthuys, Amédée
d’Yvignac, Jean de Fabrègues, Pierre Godmé (viitorul Jean
Maxence), Olivier Lacombe, Maurice de Gandillac, Etienne Borne,
Jacques de Monléon, Yves Simon, Albert Sandoz, Jacques Madaule,
Joseph Folliet, André Harlaire, Charles Vallin, Pierre Jean Robert, eu
însumi. În mijlocul acestor oameni de elită şi al acestor tineri
entuziaşti, prinţul Ghika ocupă un loc de prim rang graţie, pe de o
parte, universalităţii culturii sale şi informaţiei sale asupra tuturor
lucrurilor şi, pe de altă parte, calităţii influenţei lui spirituale.
Monseniorul Ghika are de asemenea relaţii cu toate ordinele
religioase în sânul cărora are prietenii preţioase. A obţinut
permisiunea excepţională de a fi, în acelaşi timp, oblat benedictin,
terţiar dominican şi terţiar franciscan; este efectiv ancorat în aceste
trei mari spiritualităţi. Este atras către benedictini, la care locuieşte,
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prin spiritul lui de laudă adusă lui Dumnezeu şi prin iubirea pentru
liturgie; către dominicani prin prietenii cum sunt cele cu Părinţii
Lepidi, Garrigou-Lagrange, Clérissac, Bernadot, Lajeunie, Louis,
Sertillanges, Gillet, prin pregătirea lui intelectuală tomistă, prin
spiritul lui apostolic; către franciscani, în fine, prin prietenia
Cardinalului Vivès şi prin iubirea lui vie faţă de sărăcie. Prin viaţa lui
contemplativă şi prin predicile sale, Monseniorul Ghika face dovada
unui spirit profund carmelitan. Ceea ce nu-l împiedică să aibă
prietenii solide printre iezuiţi (este foarte legat de marele spiritual
iezuit care a fost Părintele Brou) şi printre sulpicieni (M. Gautier),
fără să mai vorbim de lazarişti, la care primise preoţia, şi de Fraţii
Sfântului Vincenţiu de Paul, pe care îi va cunoaşte prin intermediul
meu.
Vom vorbi pe larg mai departe, legat de acţiunea apostolică a
Monseniorului Ghika, despre activităţile pe care le-a desfăşurat în
această perioadă a vieţii sale. De aceea, aici, nu vom face altceva
decât să le situăm, pe scurt, în ordinea lor cronologică. Ca preot al
Diecezei de Paris, prinţul Ghika este afectat, sub autoritatea
Monseniorului Chaptal, Bisericii Diecezane a Străinilor, situată pe
rue de Sèvres nr. 33, al cărei rector va deveni mai târziu şi unde este
ajutat de prietenul său Abatele Altermann (devenit mai apoi director
al Casei lui Anania şi dedicat, prin aceasta, slujirii pe lângă necatolici
şi, în special, pe lângă israeliţi). Această funcţie i-a fost încredinţată
pentru faptul că stăpânea multe limbi, că era informat despre
problemele religioase din multe ţări străine, că avea contacte cu
atâtea şi atâtea personalităţi religioase şi politice din multe ţări. Ori de
câte ori nu se află în călătorie, este acolo, de mai multe ori pe
săptămână, la dispoziţia tuturor celor care vin la el; prin biroul lui se
perindă cazurile cele mai diverse, cele mai mari mizerii materiale şi
spirituale, iar în confesionalul lui se petrec mereu miracole spirituale
de transformare a sufletelor. Pentru a-i uşura o slujire adesea
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itinerantă, în mediile cele mai variate şi printre cazurile cele mai
complexe şi mai dificile, Pius al XI-lea i-a acordat câteva permisiuni
excepţionale: aceea de a spovedi oriunde, în toate diecezele din lume,
chiar şi femei, fără grilajul despărţitor, de a da dezlegare în unele
cazuri rezervate, de a celebra Liturghia oriunde şi în toate riturile.
Jacques Maritain mi-a făcut cunoştinţă cu prinţul Ghika la
sfârşitul anului 1925 sau la începutul anului 1926. Înfiinţasem, în
urmă cu câteva luni, Centrul de Studii Religioase; aici, rolul lui a
devenit repede important, el conducând grupul feminin care, pe
atunci, era separat de grupul masculin (prin el am cunoscut-o pe
Yvonne Estienne, care a condus grupul feminin atâta vreme cât
acesta a funcţionat separat), predicând numeroase reculegeri
spirituale, propunând un comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan,
ocupându-se de îndrumarea spirituală a multora dintre primii elevi.
Orientarea spirituală pe care Centrul de Studii Religioase a avut-o
încă de la început este în bună parte rodul influenţei prinţului Ghika.
Curând, ajunsesem să întrunesc periodic, în biroul său din rue de
Sèvres nr. 33, pentru discuţii spirituale, o parte a elitei tineretului de
atunci – pe viitorii Părinţi de Ménasce O.P., Daniélou S.J., Delions
S.V., pe Olivier Lacombe, Jean de Fabrègues, Pierre Godmé, Yvonne
Estienne. În aceeaşi perioadă a fost şi capelan (avându-l ca adjunct pe
Canonicul Maire) al Cavalerilor Sfântului Mihail – organizaţi atunci
de Pierre Arthuys, Amédée d’Yvignac şi Jean de Fabrègues – pentru
care a compus o minunată rugăciune către Sfântul Mihail, al cărei
text, din nefericire, nu-l pot regăsi29. Câţiva ani mai târziu, se va
ocupa, împreună cu soţia mea, de o asociaţie de ajutorare materială şi
spirituală pentru artişti fondată de Madeleine Crevel (astăzi doamna
29

Textul a fost ulterior recuperat şi publicat în O flacără în vitraliu de
Yvonne Estienne, Ed. ARCB, Bucureşti, 2013; trad. Mihaela Voicu – n. lect.
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Thivet), pusă sub patronajul lui Fra Angelico şi prezidată de Georges
Desvallières. S-a numărat de asemenea printre iniţiatorii grupului
catolic de teatru în împrejurări de care nu-mi mai amintesc prea bine.
Ştiu că a mai exercitat şi multe alte funcţii de capelan, de care însă nu
pot vorbi, fiind prea puţin informat asupra lor.
La puţin timp după ce a devenit preot, el a primit inspiraţia de a
fonda un ordin nou adaptat indicaţiilor providenţiale şi nevoilor
proprii secolului al XX-lea, şi de a-l pune sub patronajul Sfântului
Ioan Evanghelistul, pe care el îl iubea în mod deosebit. În ultima
parte a cărţii vom vorbi pe îndelete despre acest ordin, care nu trebuia
să aibă nicio altă regulă, niciun alt vot decât acela de a asculta de
toate exigenţele şi de toate chemările carităţii şi care trebuia să fie
format din două categorii de membri: unii care trăiau în comunitate
practicând, în acelaşi timp, viaţa contemplativă şi ospitalitatea, alţii
răspândiţi peste tot în lume pentru a exercita apostolatul şi
binefacerea şi pentru a răspândi spiritul Sfântului Ioan. Deşi există
încă şi astăzi multe suflete formate de Monseniorul Ghika şi care
continuă să trăiască în acest spirit, organizarea practică a proiectului
avea să eşueze. Poate pentru că – privitor la cauzele secunde –
fondatorul a ajuns să înceapă, oarecum împotriva propriei voinţe, cu
ce era mai greu – casa comunităţii – şi sub o formă mult prea vastă
pentru un început; dar cu siguranţă pentru că intenţia lui Dumnezeu
era ca, în această perioadă a înaintării lui spirituale, să fie pus la
încercare printr-o serie de eşecuri deosebit de dureroase şi de
chinuitoare, care erau utile sfinţirii sale (aşa cum s-a întâmplat cu
mulţi sfinţi fondatori). Dumnezeu a permis, fără îndoială, să existe la
el anumite lacune în domeniul organizării practice, astfel încât, în
timpul vieţii, el să nu fie decât un inspirator spiritual şi un precursor
şi să nu vadă, în această lume, realizarea operei sale. Sedus de ideea
de a reda cultului lui Dumnezeu o fostă abaţie transformată în
închisoare, s-a lăsat convins de părintele Lamy să cumpere, pentru
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casa comunităţii Sfântului Ioan, fosta abaţie de la Auberive,
departamentul Haute-Marne. În ciuda neîncrederii pe care o avea, în
general, faţă de vizionari (aşa cum am mai spus-o), se pare că,
influenţat de unii dintre cei mai buni prieteni, a crezut atunci în
autenticitatea viziunilor părintelui Lamy. Cum cele prevestite de
acesta nu s-au realizat (sau, cel puţin, nu s-au realizat în modul în
care el le înţelesese), a devenit, apoi, foarte sceptic faţă de cazul
părintelui Lamy. În ceea ce mă priveşte, nu am nicio posibilitate de a
mă pronunţa asupra autenticităţii viziunilor părintelui Lamy; mă
mulţumesc să povestesc, fără să formulez vreo judecată, ceea ce mi-a
spus Monseniorul Ghika. Pentru a cumpăra imensa abaţie de la
Auberive, prinţul Vladimir Ghika a trebuit să-i ceară fratelui său să-i
răscumpere partea din moşia familiei din România, fapt care i-a
angrenat pe amândoi într-o lungă serie de dificultăţi financiare.
Ajutoarele financiare pe care prinţul Ghika spera să le primească
(după cum înţelesese din prezicerile părintelui Lamy) nu au venit
niciodată. În cele din urmă, a fost nevoit să vândă abaţia de la
Auberive; aceasta însă, cumpărată de benedictini, rămânea definitiv
redată cultului lui Dumnezeu. Problemele financiare nu au fost,
totuşi, cele mai greu de suportat; adevărata tortură interioară care l-a
chinuit ani de zile pe Monseniorul Ghika în legătură cu Auberive a
fost pricinuită de dificultăţile interne ale comunităţii. Cum locuiam la
Paris (eu nu am fost niciodată la Auberive, iar soţia mea nu s-a dus
decât o singură dată acolo) şi cum eram preocupat de realizările
fraţilor şi surorilor Sfântului Ioan care trăiau în lume, răspândiţi
pretutindeni, nu am cunoscut episodul Auberive decât din ceea ce
mi-a povestit Monseniorul Ghika, în măsura în care discreţia i-o
permitea; am fost mai degrabă confidentul şi martorul intensităţii şi
profunzimii suferinţei pe care o îndura. A existat la Auberive o
comunitate mică de surori care părea, la început, destul de bine
aşezată, precum şi un anumit număr de alte elemente destul de
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heteroclite şi mai variabile, pe care bunătatea nesfârşită a
Monseniorului Ghika le accepta cu uşurinţă. Monseniorul Ghika
însuşi făcea naveta între Paris şi Auberive; dar, în timpul deselor şi
lungilor sale absenţe, l-a instalat la Auberive ca să se ocupe de
comunitate mai întâi pe bunul său prieten Părintele Charles Henrion
(care avea o vocaţie de solitar şi de contemplativ), apoi pe iubitul său
fiu spiritual Abatele Caffarel (astăzi director al publicaţiei L’Anneau
d’or şi mare animator al întregii mişcări de viaţă creştină profundă a
familiilor). Ca urmare a unui întreg şir de dureroase conflicte şi
dezacorduri privind conducerea comunităţii, dar şi îndrumarea unor
suflete în mod special, aceste elemente s-au dispersat încetul cu
încetul. Monseniorul Ghika s-a simţit părăsit de unele dintre
persoanele care, din toate punctele de vedere, îi erau printre cele mai
dragi şi cu care avea cele mai profunde afinităţi spirituale; inima lui a
îndurat atunci chinurile unei adevărate agonii interioare. Îmi este
imposibil să judec dacă s-au făcut greşeli şi care anume au fost
acestea: uneori, pentru a le încerca, Dumnezeu permite să existe
dezacorduri şi despărţiri între suflete sfinte ale căror rectitudine şi
puritate de intenţie sunt indiscutabile. Oricum, discreţia, dar şi prea
puţinele lucruri pe care le ştiu despre acest episod, îmi interzic să
încerc să îl povestesc. În cele din urmă, în momentul în care a trebuit
să se pună capăt dureroasei experienţe, nu mai rămăseseră în imensa
abaţie de la Auberive decât două surori (azi benedictine la Vanves).
Există însă numeroase suflete care continuă şi vor continua să
trăiască în spiritul Sfântului Ioan; iar Monseniorul Ghika a ieşit sfinţit
din această încercare pe care a trăit-o abandonându-şi întreaga fiinţă
voinţei lui Dumnezeu.
Înainte chiar de sfârşitul experienţei de la Auberive, o parte a
vieţii Monseniorului Ghika a fost ocupată cu o altă întreprindere care
i-a adus, şi ea, multe încercări şi multe suferinţe, dar care a fost în
cele din urmă încununată de un succes deplin. Primise inspiraţia să
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meargă să evanghelizeze unul dintre locurile cele mai sărace din
punct de vedere material şi spiritual de la marginea Parisului –
„zona” dintre Gentilly şi Villejuif. Şi-a instalat domiciliul acolo,
într-o baracă mizeră; cea mai mare parte a spaţiului îi slujea drept
capelă, iar ce mai rămânea, drept locuinţă (dacă putem numi
„locuinţă” spaţiul strâmt rezervat scândurii pe care dormea). A trăit
acolo, printre locuitorii periferiei pariziene, în aceleaşi condiţii
materiale ca şi ei; vom povesti mai târziu care a fost apostolatul lui
acolo. Primii atraşi au fost copiii: mai întâi din curiozitate faţă de cel
pe care îl numeau „Moş Crăciun” şi de Liturghie, pe care nu o mai
văzuseră niciodată, apoi dintr-un profund interes. Pierre Arthuys,
suflet rugător şi gânditor profund format la şcoala benedictinilor de la
Solesmes şi, mai ales, la a marilor călugări care au fost Dom Delatte
şi Dom Nottinger, a venit regulat să îl ajute pe Monseniorul Ghika la
Villejuif; i-a învăţat pe copiii lipsiţi de cultură din această „zonă”
cântul gregorian şi a reuşit să organizeze cu ei un excelent cor
bisericesc de copii. După aceea au venit părinţii. Capela devenea din
ce în ce mai neîncăpătoare. În cele din urmă, acest cartier complet
străin de creştinism a fost evanghelizat, iar Cardinalul Verdier a
hotărât să ridice – chiar pe amplasamentul barăcii Monseniorului
Ghika – una dintre noile parohii pe care le înfiinţa: parohia a fost
populată de cei pe care Monseniorul Ghika îi evanghelizase.
Este momentul în care prinţul-abate Ghika a devenit rector al
Bisericii Diecezane a Străinilor (unde îşi păstrase unele funcţii şi o zi
de primire) iar Papa Pius al XI-lea i-a acordat, în Biserică, titlul de
„Monsenior” (pe care, în calitatea lui de prinţ de sânge regal, îl avea
deja în lume), conferindu-i demnitatea de protonotar apostolic. Însă,
începând din acest moment şi până la izbucnirea războiului, prezenţa
sa la Paris avea să devină mai rară din cauza numeroaselor şi lungilor
sale călătorii. Este membru al Comitetului director al congreselor
euharistice internaţionale şi, o dată la doi ani, un nou congres
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euharistic internaţional îl obligă la o călătorie în locuri depărtate,
ocazie pentru noi contacte apostolice în cine ştie ce parte a lumii:
Sydney, Cartagina, Buenos Aires, Dublin, Manilla (nu sunt sigur că
enumerarea respectă cronologia30). Urmează lunga călătorie în
Japonia pentru instalarea primului Carmel, călătorie care i-a permis
să aibă un contact aprofundat cu catolicii din Japonia şi să
îndeplinească un apostolat rodnic în insula Soarelui-Răsare.
Peregrinările lui prin Orient l-au făcut să cunoască cumplita mizerie a
leproşilor; în anii de dinainte de 1939, a studiat foarte serios
problema leprei şi s-a pus din ce în ce mai mult în slujba leproşilor,
ceea ce a dus la noi călătorii. Pentru un moment, s-a gândit chiar să se
consacre exclusiv leproşilor şi poate că ar fi făcut-o dacă războiul nu
ar fi pus capăt proiectelor sale. Între timp, funcţiile succesive pe care
fratele său le ocupa – ministru de externe la Bucureşti şi ambasador
la Roma şi la Bruxelles – au ocazionat şi scurte călătorii în România
(unde păstra contactul cu Fiicele Carităţii instalate la Bucureşti de
către Sora Pucci), în Italia (unde trebuia să păstreze contactul cu
Vaticanul) şi în Belgia (unde începe să exercite o influenţă în mediile
catolice).
În vara anului 1939, a plecat în România spre a petrece câteva
luni împreună cu familia. Nu ştia că, din cauza ocupaţiei germane,
apoi ruse31, nu avea să se mai întoarcă de acolo. Nu voi zăbovi foarte
mult asupra ultimilor cincisprezece ani din viaţa lui (1939-1954), pe
care îi va petrece în patria ocupată, pentru că este foarte greu să
găseşti informaţii demne de încredere pentru această perioadă32.
30

De fapt, Sydney (1928), Cartagina (1930), Dublin (1932), Buenos Aires
(1934), Manila (1937) şi Budapesta (1938) – n. lect.
31
Mai exact: din cauza războiului, apoi din pricina ocupaţiei ruse – n. lect.
32
Ceea ce era adevărat când Jean Daujat şi-a scris cartea, nu mai este adevărat
astăzi. Există multe mărturii despre viaţa lui Vladimir Ghika după 1939.
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Pentru prima parte, informaţii serioase pot fi furnizate de fratele său,
prinţul Dimitrie Ghika, şi de Părintele Chorong C.M.; pentru ultimii
ani (după plecarea acestora din România), aproape nimic nu este
sigur. În vara anului 1939, Monseniorul Ghika se pune cu
devotament în slujba refugiaţilor polonezi, a căror mizerie este de
nedescris. În 1944, în momentul teribilului bombardament asupra
Bucureştiului, el rămâne în oraş pentru a ajuta victimele. Până în
1948, deşi îşi continuă activitatea împreună cu Fiicele Carităţii,
locuieşte în familie. După plecarea membrilor familiei, se va instala
la acestea. Nu-şi precupeţeşte forţele pentru a-i ajuta pe toţi cei care
au nevoie de ajutor, se privează de puţinele lucruri pe care le are
pentru a le împărţi altora, toate mizeriile materiale şi spirituale îl află
disponibil. În contact cu el, convertirile la catolicism se înmulţesc. În
ciuda încercărilor de a-l determina să părăsească ţara, preferă să
rămână pentru a nu-i abandona în mizerie şi în persecuţie pe cei
pentru care reprezintă o providenţă statornică: toate veştile care
răzbat din ţară vorbesc despre faptul că prezenţa lui este un sprijin
pentru toţi. Deşi activităţile lui sunt pur religioase şi caritative,
neavând niciun caracter politic, toate demersurile îi sunt
supravegheate atent. În 1952, la patru ani după ce familia sa părăsise
ţara şi la doi ani după plecarea Părintele Chorong, se află despre
arestarea lui. Motivele arestării? Pe de o parte, faptul că primea
neîncetat noi convertiţi în Biserica Catolică. Pe de alta, faptul că
extrema lui sărăcie, ca şi devotamentul lui constant faţă de toţi
Lucrarea cea mai cuprinzătoare în această privinţă aparţine lui Horia
Cosmovici, Monseniorul: amintiri şi documente din viaţa Monseniorului
Ghika în România – noua ediţie urmată de un studiu despre martiriul lui
Vladimir Ghika scris de Emanuel şi Mihaela Cosmovici, Ed. Galaxia
Gutenberg, Târgu Lăpuş, 2011, urmată de Profesor de speranţă (unde se
găseşte şi o importantă listă de surse bibliografice) – n. lect.
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reprezentau o dezminţire vie şi spectaculoasă a acuzaţiilor
propagandei oficiale care prezenta ierarhia catolică drept o ceată de
asupritori lacomi ai poporului. A circulat zvonul că fusese, în secret,
făcut episcop şi că autorităţile comuniste aflaseră acest lucru; ne este
imposibil să ştim dacă acesta este adevărul. Se ştie cu siguranţă că,
după această arestare, a fost repus în libertate şi obligat la domiciliu
forţat; a avut loc apoi un proces la capătul căruia a fost condamnat la
treizeci de ani de închisoare33. Este momentul în care a fost definitiv
încarcerat în fortul Jilava. S-a mai aflat că prezenţa lui era un sprijin
spiritual statornic pentru ceilalţi deţinuţi. Este de crezut că, în
temniţă, va fi conferit adesea botezul şi dezlegarea; nu se ştie dacă a
avut pâinea şi vinul necesare pentru a celebra Liturghia şi pentru a da
Împărtăşania. La fel de credibil este şi faptul că, aşa cum o făcuse
întotdeauna, îşi va fi împărţit celorlalţi cea mai mare parte a hranei pe
care o primea. Moartea sa a fost de bună seamă urmarea logică a
foamei, a frigului şi a relelor tratamente.

33

Zvonul despre o primă arestare urmată de eliberare în domiciliu forţat s-a
dovedit fals, iar condamnarea în urma procesului a fost de trei ani – suficienţi
pentru ca unui om de vârsta lui să-i aducă moartea, date fiind condiţiile de
exterminare din închisorile comuniste. Se vede aici că Jean Daujat nu era bine
informat de ceea ce se întâmplase în România cu Vladimir Ghika, ba poate
chiar fusese dezinformat (de exemplu, Vladimir Ghika n-a fost niciodată
eliberat şi constrâns la domiciliu forţat). Oficial, Vladimir Ghika a fost acuzat
de spionaj în favoarea Vaticanului şi condamnat la închisoare. El menţinuse
într-adevăr o corespondenţă clandestină cu Vaticanul, destinată să ţină Sfântul
Scaun la curent cu situaţia Bisericii Catolice din România şi mai ales cu
privire la tentativele guvernului comunist de a crea o sciziune între Biserica
Catolica Română şi Roma. Pentru mai multe detalii, v. Profesor de speranţă şi
studiul despre martiriul lui Vladimir Ghika scris de Emanuel şi Mihaela
Cosmovici, în H. Cosmovici, op. cit. – n. lect.
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Aşa a fost viaţa omului ale cărui învăţătură spirituală, sfinţenie,
acţiune apostolică şi misiune în secolul nostru le vom studia în cele
ce urmează.

PARTEA ÎNTÂI
ÎNVĂŢĂTURA SA SPIRITUALĂ
TIPUL SĂU DE SFINŢENIE

Învăţătura spirituală a Monseniorului Ghika se poate rezuma în
programul de viaţă pe care îl expunea într-o scrisoare de îndrumare
datată 31 august 1930: „Viaţă necontenit preocupată de prezenţa lui
Dumnezeu, împărtăşanie zilnică vie şi ferventă, dorinţa de a face
întotdeauna ceea ce preferă Dumnezeu”.
Iată ideile majore ale învăţăturii spirituale a cărei dezvoltare o
vom studia în cele ce urmează, arătând în acelaşi timp modul în care
[Monseniorul] a realizat-o în propria-i viaţă.
El nu a avut niciodată ocazia să prezinte această învăţătură
spirituală în mod sistematic, organizat, complet şi poate că, de altfel,
temperamentul său ar fi agreat aceasta. Totuşi, pentru a uşura
expunerea, vom fi obligaţi să prezentăm principalele aspecte unele
după altele, în ordinea în care se înlănţuie, mergând de la principii
către consecinţe. Cerem scuze de la bun început pentru faptul că o
astfel de sistematizare poate să fie, în mod inevitabil, puţin parţială şi
un pic artificială. Vom corecta însă acest defect lăsându-i adesea
cuvântul Monseniorului Ghika prin citate ample.

I. Realitatea lui Dumnezeu şi a universului supranatural
Convingerea de bază care se regăseşte la rădăcina întregii
învăţături spirituale şi a întregii vieţi spirituale a Monseniorului
Ghika – şi asupra căreia el insista mereu – este convingerea privind
realitatea lui Dumnezeu, convingerea că Dumnezeu nu este un ideal
frumos făurit de sentimentele noastre pentru a ne satisface orele de
visare sau de evadare, ci o fiinţă reală, cea mai reală dintre toate
fiinţele pentru că este Fiinţa existentă prin Ea însăşi, iar toate fiinţele
care nu au existenţă prin ele însele – adică toate creaturile – nu au
realitate decât primind de la Dumnezeu toată realitatea care este în
ele, astfel încât Dumnezeu este Realitatea primă, izvor şi fundament
al oricărei alte realităţi, Realitatea primă prin care există tot ceea ce
este real şi fără de care nu ar exista nimic real: rezultă de aici că
această realitate a lui Dumnezeu trebuie să domine întreaga noastră
viaţă pentru că de ea depinde totul şi la ea trebuie să se raporteze totul
şi că baza însăşi a oricărei vieţi creştine este convingerea statornică
privind realitatea lui Dumnezeu, situarea permanentă în faţa realităţii
lui Dumnezeu. Iată de ce Monseniorul Ghika se îngrozea atunci când
se vorbea în faţa lui de ideal creştin, când Dumnezeu şi creştinismul
erau prezentate ca un ideal. Riposta imediat că Dumnezeu şi
universul supranatural nu sunt un ideal, ci tot ce poate fi mai real.
Nimeni nu a fost mai integral realist şi perfect străin faţă de orice
formă de idealism. Dacă se afirma în prezenţa lui că trebuie să avem
un ideal, răspundea că nu este nevoie de ideal pentru că viaţa noastră
nu trebuie să fie dominată de nimic altceva decât de realitatea lui
Dumnezeu, iar un ideal nu este decât un mijloc de a fugi pentru a
scăpa de realitatea lui Dumnezeu şi de exigenţele lui. Dar mai bine îl
cităm:
„Primul lucru absolut necesar este să punem realitatea lui
Dumnezeu la adevăratul ei loc de realitate. Să mărturisească mereu
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realitatea lui Dumnezeu, să găsească şi să marcheze locul realităţii lui
Dumnezeu, să afirme şi să manifeste realitatea lui Dumnezeu în toate
– şi mai ales acolo unde El este cel mai mult – iată prima grijă a
sufletului care vrea să trăiască din Dumnezeu... Acest Dumnezeu, din
punctul de vedere al realităţii şi dincolo de orice altă consideraţie,
este ceea ce există cel mai mult, acum ca şi întotdeauna, în faţa fiinţei
care sunt eu, ca şi în faţa tuturor fiinţelor. Singurul nume pe care El şi
l-a dat pentru a ne oferi o idee despre Sine însuşi, prima uluire a
Revelaţiei pusă în faţa omenirii în Sfintele Scripturi, a fost exprimat
în mijlocul flăcărilor rugului aprins prin mijlocirea ascultătoare a
copilului găsit, care păştea animalele, rătăcitor şi bâlbâit, învestit
dintr-o dată cu misiunea de a-şi salva poporul, de a da lumii o lege
divină, de a-l pregăti pe Cristos şi de a face cunoscut numele propriu
al lui Dumnezeu. Şi acest singur nume a fost: Eu sunt Cel ce Sunt.
Nimic nu este ca El, nici cât El, nici în modul unic al acestei Realităţi
care este mamă şi model al tuturor realităţilor. Dumnezeu este,
Dumnezeu este mai mult decât tot, Dumnezeu este Dumnezeu,
Dumnezeu este aici şi pretutindeni, Dumnezeu este mai mult decât
oriunde pe pământ în orice suflet de creştin care trăieşte din har în
rugăciune şi împărtăşanie. Acestei Realităţi, care este cauza a toate,
care copleşeşte totul şi depăşeşte totul în aşa măsură încât, pe lângă
ea, tot ceea ce este, este ca şi cum nu ar fi, trebuie să-i recunoaştem
de la bun început rangul34 de realitate, acest rang prim de o
vehemenţă a fiinţei despre care nimic nu ne poate da o idee, acest
rang de fundament, de transcendenţă, de permanenţă, de conducere
34

Aici şi mai departe, autorul foloseşte cuvântul rang în dublu sens:
„demnitate”, dar şi „grad, treaptă într-o ierarhie”. Potrivit filosofiei plotiniene,
pe care Toma de Aquino o preia încreştinând-o, realitatea este structurată
ierarhic: Unul din filosofia lui Plotin, Realitatea Ultimă, Întemeietoare, este
Dumnezeu, Realitatea Transcendentă (mulţumim Părintelui Wilhelm Dancă
pentru această notă explicativă) – n. lect.
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eternă a lucrurilor, impregnat de o semnificaţie specială pentru noi,
instrument desemnat de voinţa divină. Rămânem în afara celui mai
elementar adevăr, în afara ordinii universale şi a progresului dacă nu
Îl concepem astfel, ca realitate mai prezent reală, mai intens reală
decât întreaga lume şi decât noi înşine. Acestei Realităţi extraordinare
şi sfinte despre care, de la Isus, ştim că este de două ori paternă şi că
acţionează fără încetare din iubire pentru noi, acestei Realităţi care
este cu noi chiar în această acţiune şi în acest moment precis, nici
măcar cei mai buni dintre noi, cei pe care harul îi ajută cel mai mult,
nu reuşesc să Îi acorde în ei întregul loc care (chiar şi după umilele
noastre puteri) i se cuvine în sufletul nostru, nici valoarea sa relativă
mai mult intuită decât percepută; dar sarcina noastră este tocmai să
tindem să avem o conştiinţă tot mai clară şi tot mai activ iubitoare a
ceea ce I se datorează. Pentru că Ea este prezentă cu caracterul ei
primar şi suprem, pe care nimic nu îl poate schimba. Cel care este,
Singurul care este într-adevăr în mod absolut, este în faţa noastră, în
jurul nostru, în noi, pentru noi ca şi în afara noastră, după noi ca şi
înaintea noastră. Şi când spunem: Dumnezeu te vede, Dumnezeu te
aude, Dumnezeu îţi împresoară din toate părţile destinul, Dumnezeu
te inspiră, Dumnezeu te aşteaptă – toate acestea nu sunt moduri
exacte, ci figurate de a vorbi; sunt expresia atenuată a ceea ce putem
concepe ca mai absolut, ca mai imediat, ca mai puternic din partea lui
Dumnezeu. El ne atinge şi ne însufleţeşte din toate părţile în timp şi
în Eternitate. Iar însuşi simţul realului, în noi, nu este decât percepţia
indirectă şi atenuată a Voinţei lui Dumnezeu printre creaturile sale.
Dacă ne examinăm – şi este primul gest înainte de primul pas – nu
ignorăm oare, în mod ciudat, în Dumnezeul nostru – pe care vrem
să-l cunoaştem mai bine, să-l iubim mai bine şi să-l servim mai bine
– acest grad nemaiîntâlnit de realitate mereu actuală şi, oricare i-ar fi
forma, mereu apropiată? Acest Prezent-pretutindeni, acest Trăitordeasupra-tuturor, acest Real faţă de care, ca existenţă însăşi, orice
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existenţă – chiar şi cea din care simt că fac parte şi care mi le
garantează pe celelalte – nu este decât un ecou slab, acest Real este
oare conceput ca atare în sufletul meu şi primit ca atare în viaţa mea?
Este prima întrebare pe care trebuie să ne-o punem şi prima grijă pe
care trebuie să ne-o impunem. Ca nu cumva să comit cea mai mare
eroare practică, de a fi nu numai în afara adevărului care ne poate
călăuzi, a vieţii care ne poate da fericirea, ci şi în afara realităţii aşa
cum este ea, în conştiinţă mi-am pus oare, îmi pun oare neîncetat
sufletul nu numai în faţa, ci şi în sânul Realităţii suverane? La această
primă întrebare şi la această primă grijă de a ne pune sufletul în plină
Realitate divină – şi astfel şi numai astfel în inima realităţii sigure a
lucrurilor din această lume – practica noastră, adesea, nu răspunde
cum ar trebui. Aceasta este aproape întotdeauna cauza fundamentală
a imperfecţiunilor şi a insucceselor noastre. Şi ni se cere, încă din
prag, o reformă, un control riguros. Prea numeroşi sunt creştinii –
chiar plini de zel, chiar doritori de desăvârşire – care, considerând
sincer şi (să nu ne ferim de cuvinte) cu cruzime lucrurile aşa cum
sunt, tratează Prima şi singura adevărată Realitate a lumii, cea mai
actuală şi cea mai esenţială pentru credinţa lor, ca pe o fiinţă
raţională, cinstită cum se cuvine, fără îndoială, dar prea mult
concepută în fapt ca un fel de idee percepută cu intermitenţă,
excepţională chiar mai mult decât transcendentă, lăsată de o parte mai
mult decât ţinută într-o izolare respectuoasă, situată parcă alături de
univers într-un fel de depărtare, înzestrată în noi cu un soi de
activitate artificială, puţin obositoare, de obicei, la privit şi cu o
întrebuinţare limitată. Când, de fapt, este vorba de o Fiinţă vie,
iubitoare, cu o prezenţă universală şi perpetuă, cu o pătrundere
radicală şi – dacă ne este îngăduit să spunem astfel (căci aceasta este
dorinţa Generozităţii care ţâşneşte din însăşi Fiinţa Ei) – de o
întrebuinţare constantă. Acordându-I, fără îndoială, în inimă, printr-o
mărturisire de credinţă, esenţialul, unii fac din Ea, în suflet, un fel de
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obiect de lux de o natură nobilă şi înaltă, iubit serios aşa cum iubeşti,
din datorie, un binefăcător absent, sau primit ca pe un oaspete de
seamă, cu o deferenţă emoţionată – care comportă exigenţe înţelepte
şi condiţii riguroase, dar lăudabile şi salutare –, considerat ca
îndepărtat în eterna cârmuire a lucrurilor, un fel de ultimă instanţă cât
mai îndepărtată cu putinţă, în Întruparea preafericită a Domnului ca
un fel de amintire extraordinară, un accident minunat şi sfânt al cărui
rol a fost jucat o dată pentru totdeauna. Lucrurile nu stau însă aşa.
Realitatea lui Dumnezeu trebuie să fie apreciată altfel: Ea ne cere, în
acelaşi timp, mult mai mult şi mult mai puţin. Mult mai mult pentru
că Ea nu ar putea să se mulţumească nici cu acea parte circumscrisă
din noi înşine care ar lăsa o parte din noi înşine în afara lui
Dumnezeu, nici cu acea imagine micşorată a Celui-care-este prin care
am falsifica, fără să ne dăm seama, în spiritul nostru, însăşi esenţa
Lui mai mult decât vocaţia noastră. Mult mai puţin pentru că
echilibrul vieţii noastre şi al datelor credinţei noastre nu se mai
menţine în acest domeniu pe nedrept diminuat decât printr-un efort
prea omenesc şi prea încordat, uneori pe cât de greu pe atât de
zadarnic, în timp ce, având simţul, având grija continuă a actualei
Realităţi a lui Dumnezeu, ultima dintre creaturile inteligente pusă în
circumstanţele cele mai puţin favorabile poate – printr-un act foarte
simplu susţinut şi binecuvântat de Dumnezeu Însuşi, printr-un act
extrem de uşor în care orice forţă a lumii celeilalte şi a acesteia se
conjugă cu uşurinţă – să ajungă la adevăratul fundament al tuturor
lucrurilor pe care se sprijină şi se armonizează toate, poate să se afle
la ea acasă şi să-l găsească pe Dumnezeu peste tot... Trebuie ca acela
care vrea să înainteze în perfecţiune să perceapă în sine şi în orice
lucru prezenţa Realităţii prime, prime – să o repetăm mereu – nu
numai ca importanţă şi ca putere originară, ci şi ca intensitate actuală
a vieţii” (La Présence de Dieu, pag. 30-39).
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În La Sainte Vierge et le Saint-Sacrement (pag. 33) se mai
poate citi:
„O lume superioară în care totul este nu numai viu, ci Viaţa
însăşi, unde totul este nu numai real, ci de o realitate mai presus de
toate celelalte şi care vine să susţină într-un fel tot ceea ce este creat
neîncetând să acţioneze asupra lui în străfundurile fiinţei. Ceea ce vă
aducem aici nu sunt nici noţiuni abstracte, oricât de exacte ar fi ele,
nici efuziuni sentimentale, nici consideraţii pioase; nu sunt nici
simple fiinţe cu raţiune care se mişcă în faţa voastră. Ceea ce vrem să
evocăm aici este Viaţa însăşi, Viaţa veşnică... Nu există nimic mai
adevărat, mai prezent, mai intim, mai etern.”
***
Din Realitatea primă a lui Dumnezeu – care este prin El însuşi
– decurge realitatea lucrărilor Sale – care sunt prin Dumnezeu – şi,
înainte de toate, realitatea a ceea ce El a vrut mai înainte de orice, a
ceea ce constituie motivul pentru care a creat toate, adică realitatea
universului de har pe care îl cunoaştem prin credinţă. Credinţa nu
este un sentiment care ne-ar ajuta să evadăm şi să ne consolăm
într-un vis frumos, într-un ideal sau într-o himeră. Credinţa,
dimpotrivă – care este, aşa cum spune Sfântul Paul, „substanţa celor
nădăjduite” –, ne face să atingem realitatea cea mai adâncă a vieţii
noastre, adică realitatea lumii de har pentru care am fost creaţi.
Monseniorul Ghika scrie în Pensées pour la suite des jours (pag.
109):
„Ca intensitate de existenţă actuală, cele mai mici realităţi ale
credinţei sunt, faţă de realităţile cele mai puternice ale pământului,
ceea ce sunt aceste de pe urmă realităţi faţă de formele efemere ale
imaginaţiei noastre.”
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Şi dădea ciclului de broşuri inaugurat prin La Présence de Dieu
titlul: „Realităţile credinţei în viaţă – Realităţile vieţii în credinţă”,
tocmai pentru a marca în ce măsură realităţile credinţei trebuie să
constituie esenţialul vieţii noastre; şi aceasta, prin toate realităţile
vieţii noastre din orice moment.
Monseniorul Ghika insista mult asupra faptului că Maria,
îngerii, sfinţii nu aparţin unui univers imaginar sau fantezist, ca
zânele, ci sunt fiinţe reale şi familiare, prezente alături de noi şi
printre noi, împreună cu care trebuie să trăim într-o intimitate
constantă şi care exercită un rol real, puternic, eficient în viaţa noastră
de zi cu zi. Predicile sale îşi propuneau adesea să vorbească despre
influenţa personală pe care fiecare înger sau fiecare sfânt trebuia să o
exercite asupra noastră şi în noi. Insista în mod deosebit asupra
acţiunii Mariei, a Sfântului Iosif, a Sfântului Ioan Botezătorul, a
Sfântului Mihail, a îngerului păzitor, a sfinţilor apostoli în interiorul
sufletelor noastre ca şi în vieţile noastre. Îmi amintesc când a devenit
capelan al Cavalerilor Sfântului Mihail, cât de tare se temea că
aceştia nu vor concepe îndeajuns patronajul Sfântului Mihail ca pe o
influenţă mereu prezentă şi lucrătoare în toate activităţile lor a căror
natură însăşi o transformă profund; pentru a-i face să înţeleagă mai
bine, le-a cerut – cu acel simţ al pitorescului pe care îl avea adesea –
să nu „aparţină Sfântului Mihail aşa cum îi aparţine bulevardul”35. În
Ordinul Fraţilor şi Surorilor Sfântului Ioan, el dorea să existe o
prezenţă activă a Sfântului Ioan în întreaga viaţă a ordinului şi, prin
Sfântul Ioan, o prezenţă activă a Mariei trăitoare în casa Sfântului
Ioan. Iată ce scria în Place et Rôle de sainte Jeanne d’Arc entre nous
et le ciel (pag. 2-3):

35

E vorba de bulevardul din Paris cu acest nume – n. trad.
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„Un sfânt este întruparea adeverită, într-o fiinţă umană, a unei
voinţe lucrătoare a lui Dumnezeu, care continuă să-şi exercite
lucrarea binefăcătoare în persoana acestuia şi după moarte. Un sfânt
manifestă, în cealaltă viaţă ca şi în aceasta, proprietăţile unirii cu
Dumnezeu: iar această unire, fixată deja pentru totdeauna, nu mai
trebuie, pentru a săvârşi în jurul ei minunile eficacităţii sale, decât să
lase să se producă, prin intermediul ei, jocul libertăţilor omeneşti şi al
favorurilor predestinate de sus... Sfinţii care, fiecare pentru scopuri pe
care le cunoaşte Înţelepciunea veşnică, personifică o urmă a
perfecţiunii divine, un reflex al Cuvântului, o binecuvântare a Fiului
Omului, află, în acelaşi timp, tocmai în virtutea a ceea ce constituie
răsplata lor eternă în sânul lui Dumnezeu, preamărirea
Atotputernicului pentru eternitate, dar şi folosirea forţelor lor vii în
folosul fraţilor lor din această lume. Astfel, într-o fuziune unică a
motivelor, a scopurilor şi a influenţelor triumfului lor, ei reprezintă
mijlocul ales al marii lucrări universale de bucurie şi de mântuire la
care conlucrează împreună cu toate sufletele din această lume aflate
în harul lui Dumnezeu, conlucrare atât de potrivită cu timpurile, cu
locurile şi cu indivizii încât şi în ea se poate recunoaşte ajutorul
providenţial rafinat cu cea mai mare tandreţe. Există, într-adevăr, în
mulţimea sfinţilor, o varietate infinită de figuri, de procedee şi de
momente de acţiune. Sunt creaturile inepuizabile ale Creatorului
Atotputernic şi cu totul Bogat, formele de o supleţe perfectă ale
lucrării Sfântului Duh care se adaptează, în acţiunea Lui de iubire,
sufletului fiecăruia pentru binele tuturor.”
Câteva rânduri mai sus, în acelaşi text, Monseniorul Ghika
vorbeşte despre „această comuniune a sfinţilor care formează
adevărata viaţă tainică a omenirii întregi”: el afirmă adesea că
esenţialul din istoria umană, care nu este văzut decât de Dumnezeu,
se află în realitatea vieţii harului în interiorul sufletelor şi în izbânzile
acestui har asupra tuturor formelor şi asupra tuturor forţelor
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păcatului. Comuniunea sfinţilor era pentru el o realitate din care trăia
în permanenţă. În Pensées pour la suite des jours (pag. 40), el scrie:
„Istoria necunoscută a lumii se află în comuniunea sfinţilor şi
în răspândirea harului. Acolo se alcătuiesc genealogiile suverane de
destine pe care imperceptibili arbori ai lui Iese – a căror sevă este
sângele lui Cristos – se înalţă, fremătând, către Suprema Armonie.”
Iar în conferinţa sa despre Sfânta Ioana d’Arc spune (pag. 5-6):
„Este sfânta încrederii supreme în realităţile supranaturale,
prezenţe ale lui Dumnezeu, adevăruri divine, persoane vii din cealaltă
lume, îngeri şi sfinţi, popor sfânt întotdeauna atât de aproape, atât de
activ şi atât de puţin cunoscut, haruri şi forţe spirituale puse la locul
ce li se cuvine; încredere pe care aceste realităţi – prin însuşi faptul că
sunt realităţi, şi realităţi prime, forţe de eternitate mai puternice decât
toate forţele – o răsplătesc cu mărinimie la toţi cei care recurg la ele.
Ioana ne învaţă nu numai să ţinem seama de aceste realităţi, ci şi să le
transformăm, cu îndrăzneală, în principalul nostru punct de sprijin
pentru a ne putea îndeplini mai bine îndatoririle pe care le avem în
această lume. Facem atât de puţin chiar şi pentru Dumnezeu şi pentru
Biserica lui Dumnezeu tocmai fiindcă, departe de a căuta radical în
aceste forţe prime raţiunea şi energia activităţii noastre, fie nu avem
la ele decât un fel de acces nominal de la care aşteptăm mai mult
decât suntem îndreptăţiţi să o facem, fie operăm numai în
contingenţele acestei lumi, robiţi unor cauze naturale care, atunci, ne
strivesc prea uşor.”
***
Realitatea lucrărilor harului nu-l făcea pe Monseniorul Ghika
să uite realitatea tuturor lucrărilor lui Dumnezeu. Pentru el, ca şi
pentru Sfântul Francisc din Assisi, care numea orice creatură „frate”
sau „soră”, tot ceea ce există era sacru, pentru că tot ceea ce există

56

este lucrarea lui Dumnezeu. Creştinul nu are dreptul să ignore vreo
realitate, pentru că aceasta ar însemna să ignore lucrarea lui
Dumnezeu. El trebuie să se supună oricărei realităţi pentru că, astfel,
se supune lucrării lui Dumnezeu. De unde un realism integral opus
tuturor formelor moderne de idealism (prin aceasta, învăţătura
Monseniorului Ghika devenea deosebit de adaptată nevoilor secolului
nostru, atât de intoxicat de toate ravagiile idealismului). Creştinul a
cărui privire este mereu aţintită asupra realităţii lui Dumnezeu are,
astfel, privirea aţintită asupra tuturor realităţilor care sunt lucrarea lui
Dumnezeu, fără să neglijeze vreodată vreun aspect al acestui real în
care fiecare aspect semnifică sau manifestă o voinţă creatoare a lui
Dumnezeu. Am citat deja această frază a Monseniorului Ghika:
„Simţul realului, în noi, nu este decât percepţia indirectă şi atenuată a
Voinţei lui Dumnezeu printre creaturile sale.” De aici sfatul „de a ne
pune sufletul în plină Realitate divină şi, putem spune, prin aceasta şi
numai prin aceasta în realitatea plenară şi sigură a lucrurilor acestei
lumi”. Iată şi alte reflecţii asupra aceluiaşi subiect:
„Nu există ştiinţă în absenţa respectului – respect pentru fiinţe,
pentru lucruri, pentru adevăruri. Studiul trebuie să fie o muncă pe cât
de respectuoasă, pe atât de plină de răbdare. Iar sclipirea de geniu
este un fulger de iubire în respect.” (Pensées pour la suite des jours,
pag. 29).
„Adevărurile nu sunt crude decât în felul chirurgilor” (ibid.,
pag. 54).
„În ştiinţă, omul nu face decât să cerşească de la lucruri câteva
secrete ale ascultării lor faţă de Dumnezeu” (ibid., pag. 80).
„A recunoaşte ceea ce este înseamnă a aduce omagiu Celui
care este” (ibid., pag. 172).
„Fără Dumnezeu, nu avem intimitate adevărată cu realul. În
afara Lui, nu abordăm decât suprafeţe sau ostilităţi” (ibid., pag. 64).
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„Inimile curate care îl vor vedea pe Dumnezeu sunt, încă de pe
lumea aceasta, singurele care văd într-adevăr lucrurile din această
lume” (ibid., pag. 40).
„Te-ai gândit vreodată la ce ar putea să însemne să regăseşti tot
ceea ce a fost în Cel care este?” (ibid., pag. 70).
Astfel, partea lui Dumnezeu poate să fie tot fără a suprima
nimic, căci Dumnezeu face să existe, şi nu este realmente decât ceea
ce El face să fie. Monseniorul Ghika a subliniat această idee:
„Partea lui Dumnezeu este tot şi, aşa cum în curând vom scoate
mai bine în evidenţă, aceasta nu prejudiciază nimic, dimpotrivă...
Dumnezeu este singura raţiune de a fi a existenţei creaturii, dând
acestor două cuvinte multitudinea şi profunzimea sensurilor pe care
le cuprind. Partea lui Dumnezeu este tot; nimic înspăimântător în
această exigenţă pe care vocaţiile cele mai puţin înalte şi cele mai
puţin bine servite trebuie să o ia într-un sens întotdeauna absolut, fără
îndoială, dar pe care trebuie să ştie să o adapteze, la nevoie, propriilor
slăbiciuni sau lipsuri fără să o facă să-şi piardă, astfel, din valoare.
Dumnezeu, pentru că este Dumnezeu, nu este străin niciunde, iar
Întruparea, Jertfa Crucii, într-o manieră nouă, supranatural înălţată,
mai radicală şi mai apropiată de noi, au venit să pecetluiască şi să
semnifice acest lucru naturii noastre plăpânde şi decăzute atunci când
răul, singurul lucru pe care El trebuie că-l ignoră continuu, păruse să
Îl îndepărteze de orice fiinţă din această lume... Această aşezare a
realităţii lui Dumnezeu la rangul ei de realitate omniprezentă nu are
nimic artificial, nimic forţat, nimic deformant în exercitarea ei. Orice
altă realitate de pe pământ se suprapune peste celelalte şi,
suprapunându-li-se, le maschează, le alterează, le striveşte.
Dumnezeu nu aduce niciodată vreo atingere reductoare. El se poate
uni cu tot ceea ce este, cu excepţia răului, pentru că răul nu este decât
forma cea mai odioasă a neantului (neantul cel mai rău, neantul nu
numai a ceea ce nu este sau nu poate fi, ci neantul a ceea ce nu
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trebuie să fie). Nu numai că nu există nimic artificial sau deformant
în această preocupare legitimă, dar reuşim astfel, dacă ne dăm
osteneala să ne plasăm în inima acestui adevăr, să ne apropiem de
singura optică exactă asupra tuturor lucrurilor, cea care ne dă scara a
tot ceea ce sunt lucrurile, faptele şi fiinţele în faţa lui Dumnezeu...
Această distracţie voluntară care îl are pe Dumnezeu ca obiect nu
numai că nu distrage de la nimic, nu numai că nu îndepărtează de
nimic, ci ajută să înţelegi totul şi să îndeplineşti totul, ne repune în
atmosfera oricărei lucrări, este condiţia normală a oricărei activităţi şi
a oricărui control asupra roadelor activităţii, condiţia oricărei bucurii,
a oricărei adevărate bucurii şi a oricărei perenităţi a bucuriei...
Spiritul nostru nu trebuie decât să se raporteze la acest Spirit.
Amestecat în toate fără să altereze nimic, îmbrăcând totul cu o
căptuşeală de binecuvântare, El ne permite să săvârşim ceea ce este,
într-un fel, îndatorirea, încercarea şi descoperirea binecuvântată a
oricărui suflet, ceea ce am putea numi întoarcerea necesară a
lucrurilor, gestul salutar şi sfânt care ne permite să scoatem la lumină
în toate lucrurile acea faţă a lor care îl priveşte pe Dumnezeu, adică
adevărata lor faţă, partea lor bună căreia, la o primă vedere, nu-i
cunoaştem decât reversul enigmatic, întunecat şi chinuitor” (La
Présence de Dieu, Beauchesne, pag. 39-40, 42-43, 53-54, 56).
Toate acestea ne fac să înţelegem că adevărata cheie a vieţii
creştine este să trăim privindu-l pe Dumnezeu, să trăim în prezenţa
lui Dumnezeu şi să contemplăm necontenit această prezenţă a lui
Dumnezeu în sine ca şi în toate.
II. Prezenţa lui Dumnezeu
Ceea ce avem de spus acum este consecinţa directă a
capitolului anterior.
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Monseniorul Ghika trăia prezenţa lui Dumnezeu în el cu o
atare intensitate încât această prezenţă se manifesta prin el: simpla lui
prezenţă te punea în prezenţa lui Dumnezeu şi te făcea să te rogi;
Monseniorul iradia prezenţa lui Dumnezeu în aşa măsură, încât
singurul mod adecvat de a-l descrie este a repeta ceea ce un pelerin
din secolul trecut spunea despre Parohul de Ars: „L-am văzut pe
Dumnezeu într-un om.” Întreaga lui fiinţă era parcă dată deoparte
pentru a-l lăsa să transpară pe Dumnezeu.
Prezenţa lui Dumnezeu peste tot şi întotdeauna îl obseda cu
adevărat, astfel încât nu o mai putea pierde din vedere. Ne-o spune el
însuşi în La Liturgie du prochain: „Ceea ce vreau să subliniez prin
aceasta nu este un lucru excepţional nici pentru ziua de astăzi, nici
pentru oricare altă zi a vieţii noastre. Este vorba numai despre
sentimentul tragic şi umilitor – manifestat doar într-un mod mai
sensibil şi mai intensificat de împrejurări – însă atât de plăcut şi de
bun, care mă obsedează şi mă înalţă zi de zi, al prezenţei continue a
lui Dumnezeu, a lui Dumnezeu prezent peste tot şi în toate, pe care
nu trebuie să-l pierdem din vedere nici măcar o clipă, deşi nu vom
reuşi niciodată să Îl posedăm de ajuns şi care inspiră astfel – în
mizeria noastră mai bine recunoscută – mai multă iubire
recunoscătoare, mai multă uimire şi o mai mare dorinţă sfântă de
unire mai directă.”
În La Visite des pauvres (pag. 77), el atrage atenţia asupra
„tuturor prezenţelor divine: prezenţa reală a Domnului, trup, suflet şi
dumnezeire, în Sfântul Sacrament; prezenţa vie a Domnului printre
noi atunci când suntem adunaţi în Numele Lui; prezenţa Domnului în
săraci pentru noi, în noi pentru săraci; prezenţa Domnului în lucrările
noastre, în faptele noastre, în rugăciunile noastre, chiar şi în discuţiile
noastre.”
Iar în La Présence de Dieu (pag. 43-44), el spune: „Dumnezeu,
cea mai reală dintre toate realităţile, este aici, în faţa noastră şi în noi
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într-o mie de moduri: prin prezenţa lui naturală, însoţită de o putere şi
de o acţiune universale care sunt onorate aşa cum se cuvine în
demnitatea unui suflet omenesc făcut pentru a le înţelege. El locuieşte
în sufletele noastre prin har, aşa cum ne învaţă credinţa într-o dogmă
făcută să ne umple de o bucurie supremă... El sălăşluieşte în trupul
viu al Bisericii, în sufletul ei, în această comuniune a sfinţilor care
uneşte deja fiinţele în Dumnezeu şi cu Dumnezeu. El se apropie şi
mai mult de noi într-o trecere, într-un paşte în fiecare zi nou, în
această Împărtăşanie în care primim trupul şi sângele lui Dumnezeu
făcut om şi care ne dăruieşte, ca să zicem aşa, prezenţa divină în
întregime, cu un fel de redutabilă libertate de întrebuinţare, sub forma
ei cea mai jertfită nevoilor noastre.”
În sfârşit, el îşi începea astfel o predică de cununie:
„Nu mă aflu aici decât pentru a face mai evidente, atât cât îmi
stă în putinţă, prezenţa şi acţiunea divină care învăluie totul, pentru a
încerca să subliniez în faţa voastră – cu ajutorul Duhului Sfânt, care
ne pregăteşte sufletele, pe al meu şi pe al vostru, pentru această
îndatorire – toate realităţile supranaturale care apar aici, realităţi şi
actualităţi gata făcute pentru voi, pentru fericirea şi pentru mântuirea
voastră.”
***
Orice creatură îi vorbea despre prezenţa creatoare a lui
Dumnezeu, despre prezenţa lui Dumnezeu în partea cea mai intimă a
sufletului ei pentru a revărsa în ea existenţa. De aici, la el, respectul,
admiraţia, uimirea în faţa oricărei creaturi (despre care am vorbit
deja), pentru că, în ochii lui, orice creatură era plină de prezenţă
divină. Înţelegem cât de mult iubea natura şi spectacolul întregii
creaţii. Iubea cu şi mai multă duioşie animalele, a căror viaţă şi
sensibilitate îi revelau un grad superior de prezenţă divină. Şi cu cât
mai mult vedea prezenţa lui Dumnezeu în creaturile făcute după
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chipul lui Dumnezeu, mai întâi în oameni, fraţii săi, apoi în îngeri,
îngerii a căror prezenţă invizibilă printre noi îi era atât de familiară!
Tot ceea ce îl înconjura şi tot ceea ce întâlnea, tot ceea ce vedea şi
auzea era pentru el revelare a prezenţei divine.
***
Dar încă şi mai mare era uimirea plină de admiraţie a credinţei
sale în faţa prezenţei supranaturale a celor Trei Persoane divine ca
oaspeţi intimi şi familiari ai sufletelor aflate în stare de har: el trăia în
tovărăşia constantă a Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt prezenţi în
străfundul sufletului său prin har şi îi regăsea în fiecare „semen” pe
care Providenţa i-l scotea în cale. Nu ostenea să atragă atenţia asupra
vieţii Dumnezeieştii Treimi în noi, la care, din păcate, majoritatea
oamenilor sunt atât de puţin atenţi. Nu ostenea să se adreseze acestei
vieţi a Treimii sălăşluind în străfundul sufletului celor care îl ascultau
sau citeau, aşa cum explică în La Sainte Vierge et le Saint-Sacrement
(pag. 33):
„Fac apel aici nu la atenţia binevoitoare a unei asistenţe, ci la
viaţa Sfintei Treimi, la viaţa miraculoasă a lui Dumnezeu care trăieşte
permanent în noi, graţie prezenţei reale şi însufleţitoare a Cuvântului
Întrupat care, azi dimineaţă, ne-a străbătut fiinţa – pe a voastră şi pe a
mea; la viaţa Sfintei Treimi care sălăşluieşte în voi atâta vreme cât
păcatul nu a alungat-o, la toate aceste realităţi prime şi suverane care
nu pot trece şi faţă de care avem o singură vină – aceea de a nu le
recunoaşte îndeajuns preeminenţa absolută şi forţa mereu actuală.”
De asemenea, în La Liturgie du prochain (pag. 1-2):
„Vorbindu-vă imediat după acest act pe cât de miraculos, pe
atât de familiar care este Liturghia, după această conversaţie în doi cu
Cuvântul făcut trup, după această coborâre a Domnului Isus în fiinţa
noastră, mă gândesc la altă prezenţă a Treimii Sfinte care sălăşluieşte
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în suflete ca şi în cer, gata să binecuvânteze, să fecundeze; dar şi să
judece în mod redutabil cele câteva cuvinte care vor fi rostite aici
pentru ca ele – mai mult sau mai puţin pătrunse de iubirea pentru
Dumnezeu şi în raport cu vocaţia lor faţă de iubirea pentru
Dumnezeu – să marcheze destinul şi să servească la mântuirea celui
care vorbeşte şi a celor care ascultă.”
De asemenea, în La Présence de Dieu (pag. 4-5, 58-59):
„Lipsindu-ne spiritul credinţei, nu contăm de ajuns pe acest
străfund al sufletului în stare de har unde, încă de la botez, locuieşte
continuu, în toată realitatea sa vie, Dumnezeu însuşi, atâta vreme cât
sufletul nu Îl alungă în mod violent prin păcatul de moarte fără a-L
rechema înapoi prin Pocăinţă. Nu aşezăm îndeajuns la rangul ei de
forţă vitală vigilenţa iubitoare a Sfintei Treimi, care sălăşluieşte în
adâncul inimii omeneşti, prezenţa Duhului Sfânt care poate fi atât de
miraculos activă... Trebuie să-l ascultăm pe Tatăl care revelează în
Duh, care rosteşte, cheamă şi pune în mişcare, prin Fiul întrupat,
recunoscut de noi, care ne restaurează natura, ne leagă uman şi divin
de El şi singur permite viaţa împreună cu El.”
***
Prezenţa reală a lui Cristos în Euharistie exercita o adevărată
fascinaţie asupra Monseniorului Ghika. Nu-şi putea dezlipi privirea
de la Ostie sau de la tabernacol. Iar uimirea şi admiraţia lui constantă
faţă de această prezenţă afirmată prin propria-i credinţă îl îndemna să
vorbească despre ea cu insistenţă (aşa cum am arătat deja în citatele
anterioare). Dar în mod deosebit ne atrage atenţia asupra acestei
prezenţe în L’Heure sainte:
„O inimă preasfântă bate în tăcere, pentru totdeauna, în umbra
altarelor, o inimă de carne, simbol eficient şi viu al Iubirii veşnice a
lui Dumnezeu pentru noi, izvor adevărat şi apropiat al oricărui har:
Inima Învăţătorului nostru nevăzut şi prezent... Isus este la fel de
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prezent aici aşa cum era acum două mii de ani printre ucenicii săi.
Sacramentul prezenţei sale reale este aici în faţa voastră. Iar în acest
sacrament, Inima dumnezeiască bate pentru Veşnicie” (pag. 7-8).
„Iată venind darul cel mai desăvârşit care a fost făcut vreodată
creaturilor de la crearea lumii. Ce dar? Dumnezeu însuşi, Dumnezeu
dăruit de Dumnezeul făcut om într-o hrană şi într-o băutură potrivite
cu slăbiciunea noastră. Alţii lasă prietenilor lor, atunci când îi
părăsesc, o amintire, o dovadă de afecţiune, o imagine; El S-a lăsat pe
Sine Însuşi... De acum înainte nu mai există nimic între Dumnezeu şi
om; nu mai există moarte, iată-L pe fratele viu al tuturor celor
dispăruţi ai noştri; nu mai există timp, iată-L, pentru toate veacurile,
pe Cel-Prezent mereu prezent, Dumnezeu cu noi şi noi cu El, acelaşi
Dumnezeu întrupat, jertfit, dăruit până la sfârşitul veacurilor – toate
veacurile şi noi împreună cu veacul veacurilor. Nu mai există jug,
iată mişcarea cea mai neaşteptată a libertăţii divine şi umane. Nu mai
există mizerie, iată din ce să dăruieşti totul slăbiciunii naturii, iată cu
ce să cucereşti tot ce este posibil să ai. Şi Dumnezeu Se dăruieşte.
Acesta este Trupul Său. Îl oferă ucenicilor Săi. – Este în faţa voastră.
Acesta este Sângele Său. Îl oferă ucenicilor Săi. – Este în faţa
voastră” (pag. 18-20).
Înţelegem de ce, în constituţiile Fraternităţii Sfântului Ioan a
scris: „Viaţa concentrată, ca punct de plecare, în jurul Sfântului
Sacrament, în jurul Sfintei Jertfe şi Inimii Preasfinte.”
***
Dacă Monseniorul Ghika era obsedat de prezenţa trupului lui
Cristos în Euharistie, el era, pe de altă parte, la şcoala Sfântului
Vincenţiu de Paul, obsedat de prezenţa lui Cristos în aproapele. Încă
de la prima sa carte, La Visite des pauvres, el scrie (pag. 94):
„Nimic nu ni-l apropie pe Dumnezeu mai mult decât
aproapele. Pentru cel căruia Dumnezeu îi pare îndepărtat, aproapele
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nu va fi niciodată foarte aproape; pentru cine nu-şi vede aproapele
foarte aproape, Dumnezeu va rămâne întotdeauna îndepărtat.”
Idee dezvoltată şi în La Liturgie du prochain (pag. 10-12):
„Pe ce cale, în familia spirituală a Sfântului Vincenţiu de Paul,
eşti, de obicei, o fiinţă de caritate? Prin grija faţă de aproapele şi, în
special, faţă de suferinţele lui. Prin ce gest vital şi concret a vrut
marele sfânt care ne slujeşte drept călăuză, bazându-se pe cuvintele
Domnului din Evanghelie, să vă facă în stare să vă îndepliniţi
misiunea? Substituindu-L pe Cristos cel unic, imuabil şi desăvârşit,
aproapelui imperfect, schimbător şi multiplu prin sfânta obsesie a
prezenţei Lui adevărate în celălalt, mai ales în acest celălalt în care –
prin suferinţa care îl sustrage convenţiilor vieţii noastre şi îl asociază
la ispăşire sau la Răscumpărare, şi prin sărăcia care îl dezbracă şi îl
face pur şi simplu om – îl putem găsi mai uşor pe Omul-Dumnezeu.
Există aici un fel de transsubstanţiere pe care Isus ne-o indică şi pe
care Sfântul Vincenţiu ne sfătuieşte eficient să o realizăm conform
Duhului Sfânt cu ce este mai bun în sufletul nostru. Trebuie să
credem în aceasta, şi fără prea mare efort, printr-un act de credinţă şi
de iubire în care ne dăm măsura exactă. Trebuie, pentru fericirea
noastră şi pentru cea a fraţilor noştri, să dăm crezare pe deplin acestui
cuvânt al Evangheliei ca şi celorlalte cuvinte ale lui Dumnezeu.
Exerciţiul prezenţei lui Isus în mizeria celuilalt se bazează pe
cuvântul pe care îl credem, aici şi pretutindeni, cu acea încredere
absolută care este pecetea Bisericii Adevărului şi însuşi glasul
Duhului Sfânt în ea ca şi în noi, glas care nu poate vorbi decât ca un
adevărat Dumnezeu cu întregul absolut al lui Dumnezeu. OmulDumnezeu ne-a spus în grai omenesc cu autoritatea sa divină şi cu
simţul propriei veşnicii: Acesta este Trupul Meu; Biserica lui
Dumnezeu Îl crede pe cuvânt şi îşi întemeiază pe aceasta partea cea
mai intimă a vieţii ei. Omul-Dumnezeu i-a spus ucenicului ales: Tu
eşti Petru; Biserica lui Dumnezeu Îl crede pe cuvânt şi se
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construieşte, aşa cum a spus El, pe acest cuvânt. Ne-a cerut să-L
vedem pe El Însuşi în cel mai neînsemnat, în ultimul dintre fraţii
noştri, pentru a-L ajuta şi a-L iubi; Îl credem din nou pe cuvânt,
mărturisim că vrem să-L recunoaştem acolo în mod viu şi continuu.”
***
Pe scurt, Monseniorul Ghika recunoştea prezenţa lui
Dumnezeu în toate evenimentele, pentru că nimic nu se întâmplă
decât aşa cum a vrut sau a permis Providenţa divină. De aceea el
vedea mâna lui Dumnezeu în tot ce se întâmplă. Scrie în La Présence
de Dieu (pag. 42):
„Acela care ştie să fie oaspetele ce însufleţeşte lucrurile şi
evenimentele în felul lor aşa cum ştie să fie oaspetele ce ne
însufleţeşte pe noi în felul nostru trebuie tot timpul să fie căutat şi
găsit la locul de întretăiere continuă dintre Providenţă şi predestinare,
care formează neîncetat urzeala vieţii noastre.”
Iar în La Liturgie du prochain (pag. 6-7), propune acest
program: „Să-l găseşti neîncetat pe Dumnezeu, cu toată simplitatea,
în viaţa de zi cu zi, în orice moment al zilei, şi să recunoşti în tot ce-I
poartă urma pe Fiul lui Dumnezeu.”
Urmându-i pe Părinţii de Caussade şi Garrigou-Lagrange,
Monseniorul Ghika avea o mare devoţiune faţă de momentul prezent,
care este, prin realitatea lui, trimisul actual al voinţei lui Dumnezeu
asupra noastră şi, prin aceasta, poartă în el ceva din Veşnicia
dumnezeiască din care izvorăşte. Idealiştii trăiesc mereu în afara
realului, în părerile lor, şi îşi petrec timpul regretând un trecut care nu
mai este sau făcând proiecte pentru un viitor care nu este încă.
Realismul creştin îl găseşte pe Dumnezeu în ceea ce este, adică în
realitatea unică a clipei prezente pe care Dumnezeu ne-o dă să o
trăim pentru a realiza în ea, acum şi efectiv, voinţa Lui asupra
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noastră, manifestată prin datele reale ale acestei clipe prezente. Este
motivul pentru care Monseniorul Ghika scria în Pensées pour la suite
des jours (pag. 55):
„Prezentul are un nume de o elocvenţă stranie. El este înainte
de toate un dar36, un dar al lui Dumnezeu, care cere, înainte de orice
altă acţiune, aducerea de mulţumire.”37
Căci trebuie să-i mulţumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru
tot ceea ce este, fiindcă tot ceea ce este, este un dar al iubirii Lui
făcut, în definitiv, spre binele nostru. De aici şi programul (L’Heure
sainte, pag. 11):
„Să facem în acest ceas, ataşându-ne de acest gând, un
jurământ: să voim ca inima noastră să tresalte de bucurie la orice
acţiune sfântă; o rugăciune: să-i închinăm lui Dumnezeu orice
mişcare de viaţă pe care o percepem până şi în cele mai neînsemnate
incidente ale existenţei noastre de zi cu zi.”
Fiecare clipă închinată, din iubire, lui Dumnezeu, fiecare clipă
în care îndeplinim voinţa lui Dumnezeu marcată de împrejurări face
cât veşnicia pe care ne-o dobândeşte, de unde şi rugăciunea (L’Heure
sainte. pag. 15):
„Fă ca ora marcată în trupul nostru prin bătăile inimii noastre
în Prezenţa Ta să fie o oră care cumpără veşnicie, păstrată pentru
veşnicie, regăsită în veşnicie.”
Esenţial nu este, aşadar, să faci lucruri mari, ci să aderi
întotdeauna, din iubire, la voinţa lui Dumnezeu, în cele mai mici
lucruri ca şi în cele mari; mare nu este decât faptul de a-L recunoaşte
şi a-L iubi pe Dumnezeu în tot ceea ce este şi de a fi astfel legat de
36

Joc de cuvinte, în franceză, unde cuvântul présent poate fi şi un sinonim
pentru don (rom. „dar”, „cadou”) – n. trad.
37
Alt joc de cuvinte, între action, „acţiune”, şi action de grâces, „aducere de
mulţumire” – n. trad.
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Veşnicia dumnezeiască. De unde şi gândul (Pensées pour la suite des
jours, pag. 94):
„Fă cu măreţie lucrurile cele mai mici şi cu smerenie pe cele
mai mari. Există, de altfel, lucruri mari şi lucruri mici atunci când
facem totul din iubire pentru Dumnezeu şi numai pentru El?”
În La Visite des pauvres (pag. 92), citim această învăţătură:
„Fiţi convinşi de importanţa lucrurilor celor mai mărunte într-o
casă a bunului Dumnezeu. Nu există hazard în lume şi cu atât mai
puţin ceea ce putem numi hazard – care nu reprezintă de fapt decât
scadenţele îndepărtate sau obscure ale Providenţei; există cu atât
mai multe indicaţii providenţiale în orice act, în orice eveniment cu
cât avem de-a face cu lucruri închinate lui Dumnezeu. Ele sunt
orientate către Scopul veşnic şi nimic din ceea ce se face aici nu este
lipsit de importanţă. Totul respectă, mai întâi, sensul planului lui
Dumnezeu, iar mai apoi este înmulţit cu valoarea infinită a meritelor
lui Cristos.”
De unde şi aceste gânduri:
„E uşor să spui ce ar trebui făcut, încă şi mai uşor să spui ce ar
fi trebuit făcut; este greu, rar şi folositor să ştii să spui ceea ce trebuie
făcut, şi imediat”38 (Pensées pour la suite des jours, pag. 125).
„Contează nu atât ceea ce facem, cât modul în care o facem;
contează nu ceea ce se întâmplă, ci modul în care primim acest lucru”
(ibid., pag. 57).
„Dacă ştii să Îl aşezi pe Dumnezeu în tot ce faci, Îl vei regăsi în
tot ce ţi se întâmplă” (ibid., pag. 38).
38

Iată întregul idealism desfiinţat aici în câteva rânduri. Idealismul foloseşte
întotdeauna condiţionalul, luând în consideraţie o situaţie ideală care nu este
situaţia reală în care ne aflăm. Realismul creştin ne cere să acţionăm acum, în
situaţia reală în care ne aflăm, pentru că numai acolo este voinţa lui
Dumnezeu – n. aut.
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„Putem tot ceea ce vrem atunci când vrem ceea ce vrea
Dumnezeu” (ibid., pag. 144).
Nu este vorba aici nici de pasivitate, nici de fatalism, nici de
chietism, căci trebuie să considerăm evenimentele şi circumstanţele
ca pe nişte date reale ale acţiunii pe care ne-o cere Dumnezeu. Iar
această acţiune poate fi lupta împotriva a tot ce este rău în aceste
evenimente şi circumstanţe, dacă voinţa lui Dumnezeu este să se
servească de noi în această luptă împotriva adversităţii. Monseniorul
Ghika a subliniat această idee în La Souffrance (pag. 23):
„Voinţa lui Dumnezeu nu stă doar în evenimentele pe care
trebuie să le suportăm. Fiat voluntas tua poate adesea să însemne: să
îţi îndeplinesc voinţa, oricât de greu ar fi de realizat, cu preţul sudorii
mele, al lacrimilor mele, al sângelui meu, luptând împotriva
adversităţilor, luptând chiar împotriva a ceea ce pare să fie voinţa Ta
semnificată din afară prin ceea ce cred că este voinţa Ta vie care
lucrează în mine.”
Însă această acţiune trebuie întotdeauna realizată în condiţiile
reale ale clipei prezente în care ne plasează Dumnezeu. Adevăratul
merit este să luăm întotdeauna aşa cum sunt aceste condiţii prezente
date de Dumnezeu şi nu să visăm la o situaţie ideală inventată de
dorinţele noastre. Ca îndrumător spiritual, Monseniorul Ghika te
îndepărta întotdeauna de un vis în care credeai că îţi găseşti vocaţia
ideală, dacă aceasta era de nerealizat în datele prezente oferite în mod
real de Dumnezeu; arăta întotdeauna cum adevărata perfecţiune şi
adevărata renunţare se găsesc acceptând din iubire, aşa cum este ea,
situaţia adesea mediocră pe care Dumnezeu ne-o dă să o trăim. De
exemplu, el scria, la 24 septembrie 1922, unui suflet îndrăgostit de
singurătate:
„Spune-ţi, în foamea ta de singurătate şi de reculegere, că nu
există singurătate mai rară, mai înaltă şi mai asemănătoarea cu
singurătatea Fiului lui Dumnezeu, decât aceste piedici de care te
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plângi. Te afli atunci într-o singurătate care merge până la
dezbrăcarea de complăcerea în ea însăşi, într-o singurătate în care
intimitatea cu Dumnezeu poate depăşi o parte însemnată a eului tău
abandonat unor îndatoriri care îl copleşesc sau îl obsedează. Dar
sfinţenia şi preţul acestei singurătăţi supraeminente, de natură nespus
de delicată şi de fragilă, depind înainte de toate de acceptarea
comprehensivă a tot ceea ce poate conţine ea aparent ingrat, umilitor,
constrângător.”
Renunţarea la propriile vederi despre noi înşine pentru a adera
la Dumnezeu în realitatea situaţiei pe care El ne-o dă să o trăim – iată
care este programul; şi unica singurătate creştină bună este cea în
care nu ne căutăm pe noi înşine, ci în care suntem dezbrăcaţi de noi
pentru a-L găsi pe Dumnezeu singur. De unde şi ideea că:
„Singurătatea nu este bună şi sfântă decât atunci când am
exorcizat-o de eul propriu” (Pensées pour la suite des jours, pag. 34).
Iar singurătatea interioară a sufletului care aderă la Dumnezeu
singur în mijlocul piedicilor din această lume este mai de preţ decât
singurătatea exterioară.
Unui suflet îndrăgostit de sărăcie, Monseniorul Ghika îi scria,
pe 31 august 1930:
„Adevăratul spirit de sărăcie constă mai ales în a îmbrăţişa
forma de sărăcie pe care o propune Providenţa şi cu atât mai mult
curaj şi merit cu cât această formă pare mai mediocră, mai banală,
mai lipsită de orice satisfacţie pentru amorul propriu.”
În vocaţia particulară a fiecăruia, marcată de aptitudinile,
gusturile şi circumstanţele vieţii lui, Monseniorul Ghika recunoştea
Providenţa care orânduieşte toate, iar îndrumarea lui spirituală, care
nu era rezultatul niciunei metode apriorice, se adapta mereu la
diversitatea extremă a vocaţiilor particulare pentru a se supune
chemării lui Dumnezeu în fiecare. Era totodată ferm convins că, în
mersul general al istoriei umanităţii, fiecare naţiune îşi are propria
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vocaţie, care este opera Providenţei; vom cita mai jos paginile
frumoase pe care le-a consacrat vocaţiei providenţiale a Franţei.
Întreaga viaţă devenea astfel, pentru el, prin lanţul nesfârşit al
împrejurărilor recunoscute întotdeauna ca providenţiale, o viaţă
împreună cu Dumnezeu, adică o viaţă de rugăciune neîntreruptă. Ne
vom ocupa acum de această învăţătură despre rugăciunea
neîntreruptă.
III. Rugăciunea neîntreruptă
A trăi cu o atenţie constantă faţă de prezenţa lui Dumnezeu în
tine şi în toate înseamnă a trăi în rugăciune neîntreruptă conform
programului pe care Monseniorul Ghika îl rezuma în Pensées pour la
suite des jours (pag. 36):
„Amintirea de Dumnezeu şi uitarea de sine, una atrăgând-o pe
cealaltă.”
Este, de fapt, programul din Evanghelie, unde Domnul
porunceşte: „Trebuie să vă rugaţi întotdeauna şi să nu încetaţi
niciodată”. Precum şi al Sfântului Paul, care repetă în majoritatea
epistolelor sale: „Rugaţi-vă neîncetat.” Monseniorul Ghika insista
enorm asupra acestei învăţături privind rugăciunea neîntreruptă şi era
exasperat atunci când i se vorbea despre rugăciuni de dimineaţă şi de
seară; amintea atunci cu indignare şi tărie că nu trebuie să ne rugăm
numai dimineaţa şi seara, pentru că porunca Domnului este să ne
rugăm fără întrerupere.
Învăţătura despre rugăciunea neîntreruptă a dezvoltat-o cel mai
mult în La Présence de Dieu:
„Prezenţa reală a lui Dumnezeu, prezenţa Realităţii lui
Dumnezeu sub toate aspectele în care putem şi trebuie să o concepem
trebuie să fie exerciţiul neîntrerupt al vieţii spirituale… Este spiritul
de rugăciune perpetuă prescris de Evanghelie... pe care îl explică
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Sfântul Paul arătând cum trebuie să implicăm în toate o preocupare
pentru Dumnezeu. Să-L implicăm în toate faptele şi în toate
evenimentele, aşa cum Dumnezeu se pune pe Sine în ele cu un grad
de unire şi de apropriere care corespunde demnităţii lor spirituale. Şi
nicio altă dificultate serioasă nu i se opune, în afară de reaua noastră
voinţă, căci, dintre toate gesturile noastre, acesta pretinde cel mai mic
efort de gândire şi cea mai mică cheltuială efectivă de acţiune.
Această plasare şi această menţinere în prezenţa lui Dumnezeu, în
sânul lui Dumnezeu, se obţin printr-o imperceptibilă orientare
voluntară, un fel de: Domnul meu şi Dumnezeul meu! care are adesea
dreptul şi onoarea de a fi absolut nearticulat, de a nu reprezenta decât
o foarte blândă şi foarte simplă străfulgerare în suflet sau, mai
degrabă, gestul însuşi al respiraţiei sufletului în adevăratul lui mediu
vital. Din partea noastră, acest act îmbină cea mai intensă uşurinţă
naturală cu cea mai neînsemnată alterare a lucrurilor din jurul nostru;
el este ajutat supranatural să se producă precum şi el ştie să ajute în a
face orice; aduce cu el satisfacţia supremă de a atinge, printr-o
mărturie radicală, Singura, Prima, Eterna Realitate şi găseşte în
aceasta un fel de odihnă interioară încărcată în acelaşi timp de
energie reînnoită şi pusă în acţiune. Actul iniţial al unei zile este,
potrivit practicii seculare a pietăţii private, oferirea tuturor gândurilor,
cuvintelor şi faptelor care vor umple această zi lui Dumnezeu astfel
încât totul să dobândească, în Isus Cristos, o valoare supranaturală, să
conteze pentru viaţa veşnică şi să-L servească, în mod pozitiv, pe
Dumnezeu sau, cel puţin, să-I aducă într-un fel laudă. Oferirea, o dată
făcută, este valabilă, fără îndoială, dar, de la cel care vrea să
progreseze, ea cere să fie urmată întreaga zi de actul atât de simplu
care, fără efort, o prelungeşte, o precizează, o fecundează, îi dă
întreaga valoare micşorând, pe de altă parte, riscurile de slăbiciuni
personale şi de scădere a calităţii cu care o atenţie mai puţin direct
îndreptată spre Dumnezeu afectează actele de peste zi... Cei care nu
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au repetat fără încetare, cu destulă perseverenţă, sârguinţă atentă şi
credinţă foarte simplă această mişcare esenţială a sufletului, nu-şi pot
da seama în ce măsură, ea singură, transformă viaţa şi o face vrednică
de apreciat” (pag. 49-53).
În rugăciunea neîntreruptă, viaţa pe pământ devine viaţa
veşnică începută deja. Citim tot în La Présence de Dieu:
„Viaţa veşnică începe încă din această lume în tovărăşia pe cât
de certă pe atât de ascunsă a Dumnezeului nostru; cu cât este mai
conştientă şi mai bine începută în această lume, cu atât se dezvoltă
mai plină de binecuvântare pe lumea cealaltă... Viaţa spirituală, schiţă
şi început, pe pământ, al vieţii veşnice, este, într-adevăr, o viaţă mai
bună a întregii noastre fiinţe în tovărăşia lui Dumnezeu sub impulsul
Duhului lui Dumnezeu. Ea ne arată, la începutul ca şi la capătul
drumului ei, pe Cineva care trebuie pus în relaţie mai directă şi mai
intimă cu cineva. Şi, înainte de toate, pe Cineva viu faţă în faţă cu
cineva viu. Dintre aceste două fiinţe vii, Una este mereu prezentă şi
mereu în faţa celeilalte, pe care Ea pune stăpânire şi o domină plenar,
pe care Ea o găseşte întotdeauna şi ar vrea să o găsească întotdeauna
mult mai mult a Sa. Cealaltă este în căutarea Celei care îi stă în faţă şi
care o depăşeşte şi totodată o binecuvântează. Dacă, pe pământ,
visăm să fim împreună cu Dumnezeu, să trăim împreună cu
Dumnezeu, să fim un singur duh împreună cu Dumnezeu – atât cât ne
va permite slăbiciunea noastră, ajutată de El – trebuie ca Dumnezeu
să fie în cel mai înalt grad prezent în conştiinţa noastră... Tovarăşul
veşniciei preafericite trebuie să fie tovarăşul tuturor clipelor noastre
încă de pe acum şi, pe cât posibil, la fel ca în cer... Prima binefacere a
acestei prezenţe divine, pe cât de real mărturisită, pe atât de real
existentă, este o pace care depăşeşte orice pace din această lume. Fără
îndoială, nu este pacea pe care o poate da lumea: ea poate să coexiste
cu cele mai grele suferinţe fără să le facă să dispară sau cu cele mai
grele încercări fără să le înlăture. Ea poate locui în cea mai crudă şi,
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adesea, cea mai aridă căinţă pentru slăbiciunile noastre, dar acest
lucru ne transformă pentru a le străbate şi ne face să începem deja
viaţa divină de mâine în adevărul adânc de astăzi, aşa cum pune
temei oricărei bucurii şi oricărei folosiri corecte a fericirilor din
această lume. Ea pregăteşte, prin ceea ce pune în adâncul nostru,
fericirea veşnică, făcându-ne să înaintăm de la prezenţa voalată şi cu
greu percepută a lui Dumnezeu în această lume către prezenţa faţă în
faţă a întâlnirii supreme care nu se va sfârşi. Cel care posedă această
pace fără nume nu se mai întreabă dacă se bucură sau dacă suferă,
dacă este fericit sau nefericit. Nu mai are nevoie să ştie astfel de
lucruri” (pag. 5, 26-27, 42, 70).
Este de ajuns să citeşti aceste texte pentru a înţelege cât de
adânc trăia Monseniorul Ghika ceea ce-i învăţa pe alţii. Trebuie însă
să-l fi văzut şi auzit pentru a şti în ce măsură omul acesta radia
rugăciune, cât de mult era el însuşi numai rugăciune în toate
gesturile, în toate atitudinile, în toate cuvintele sale, în tăcerea sa mai
ales: îndemna la rugăciune, era aproape imposibil să te afli în
prezenţa lui sau să îl asculţi fără să te rogi.
Simţeai în el o extraordinară familiaritate cu Cristos, mai ales
atunci când îl vedeai privind Sfântul Sacrament; această familiaritate
era însă mereu însoţită de un respect aproape temător faţă de
Sfinţenia infinită a Domnului, faţă de Transcendenţa divină, faţă de
misterul ei de nepătruns. El însuşi recomanda în constituţiile
Fraternităţii Sfântului Ioan „unirea familiarităţii cu misterul, a
transcendenţei cu simplitatea.” Şi a comentat această adevărată
atitudine a rugăciunii în Pensées pour la suite des jours, (pag. 155):
„Tot ceea ce deformează viaţa noastră interioară se poate
rezuma la modul mai mult sau mai puţin inconştient în care alterăm
în noi textul rugăciunii Tatăl Nostru. În loc să spunem: Tatăl Nostru
care eşti în ceruri, spunem, în funcţie de calitatea sufletelor:
Judecătorul Nostru care eşti la Tribunal, Furnizorul nostru care eşti la
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tejghea, Creditorul Nostru care ne suni prea des la uşă, Cauza Noastră
Primă al cărei efect pierdut în depărtare suntem, Stăpânul Nostru
Suprem în faţa căruia nu suntem decât ţărână, Tovarăşul Nostru de
care ne servim liber, şi aşa mai departe, cu o varietate dezolantă. Nu
mai rostim cu adevărat cuvintele pe care Dumnezeu însuşi ne-a
învăţat să le rostim pentru a ne ruga Lui: Tatăl Nostru – şi care eşti în
ceruri.”
Sunt profund convins că Duhul Sfânt l-a ridicat încetul cu
încetul pe Monseniorul Ghika până la cele mai înalte trepte ale vieţii
şi ale contemplaţiei mistice şi, în cele din urmă, până la unirea
transformatoare; nu am posibilitatea să aduc probe în această privinţă
şi nici să reconstitui diferitele etape, fiindcă nu dispun de confidenţe
destul de complete şi continue. Unele scrisori din 1927 referitoare la
învăţătura lui spirituală despre cruce şi despre suferinţă, pe care le voi
cita mai departe, unele confidenţe făcute în 1932 mă fac să cred că, în
acea perioadă a vieţii lui, Monseniorul Ghika a străbătut încercările şi
purificările supreme ale nopţii spiritului care, pentru el ca şi pentru
oricare apostol, au comportat nu numai anihilarea interioară a
oricărui uz al facultăţilor naturale, ci şi (aşa cum au arătat-o, pentru
cazuri asemănătoare, Părinţii Garrigou-Lagrange şi Lebreton)
eşecurile şi umilirile în lucrarea apostolică îndeplinită, ruperea
prieteniilor celor mai dragi şi a celor mai bune colaborări, pierderea
întregului sprijin omenesc: niciun moment însă, atunci, nu i-a slăbit
încredinţarea totală de sine, din iubire, în mâinile lui Dumnezeu. N-a
încetat niciodată să trăiască în această atitudine de credinţă pură pe
care i-o propovăduia maestrul său, Sfântul Ioan al Crucii: multe
pasaje din textele pe care le-am citat anterior arată cât de bine ştia că
intimitatea lui Dumnezeu nu poate fi atinsă pe lumea aceasta decât
prin credinţă, pentru că orice altă cale nu este decât iluzie. Îmi este
imposibil să spun când l-a făcut Domnul să ajungă la acest grad
suprem al vieţii de credinţă care este unirea transformatoare. Dar
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lungile ore pe care le petrecea în rugăciune tăcută, în odihna
interioară a sufletului în faţa lui Dumnezeu, ne permit să credem că a
cunoscut foarte devreme contemplaţia mistică (Abatele Dom OlpheGalliard, de la abaţia de la Source – unde locuia la Paris –, dădea
mărturie că Monseniorul Ghika petrecea ore întregi, nemişcat şi tăcut,
în faţa Preasfântului Sacrament şi că petrecea mereu aşa întreaga
noapte dintre Joia şi Vinerea Mare). Am găsit în opera lui scrisă două
texte care ne lasă să întrezărim ceva din viaţa lui mistică. Primul,
despre Iubirea infinită a lui Dumnezeu, este reluat aproape identic în
La Souffrance (pag. 43) şi în L’Heure sainte (pag. 13), şi îmi voi
permite să combin aceste două variante atât de asemănătoare:
„Un singur lucru reuşeşte să ne arate cât de cât ce este această
Iubire infinită, care nu se poate defini fără a-i impune ceva oarecum
finit: să ne aruncăm adânc, nebuneşte în El, să ne punem întregul
suflet în El într-un elan de iubire; sufletul nu-L va putea cuprinde nici
aşa, dar va fi prins, învăluit, cuprins în El.”
Textul al doilea face parte din L’Heure sainte (pag. 19):
„Celei mai descumpănitoare exigenţe – aceea de a crede că
această bucată de pâine frântă şi această picătură tremurândă sunt
trupul şi sângele Omului-Dumnezeu prezent în întregime într-una ca
şi în cealaltă – îi va răspunde cea mai completă, cea mai absolută
dintre încrederi; şi în acest schimb de minuni – minunea
Atotputerniciei care iubeşte, minunea credinţei care iubeşte – se vor
împlini, într-o unire la care nici îngerii din cer nu ar fi îndrăznit să
viseze, cele mai de neuitat fericiri de pe pământ.”
Monseniorul Ghika ştia să vorbească astfel cu accente de
experienţă trăită despre Iubirea infinită a lui Dumnezeu şi despre
darurile acestei Iubiri, şi să ne înveţe că Dumnezeu ne iubeşte. Viaţa
cu Dumnezeu, în prezenţa lui Dumnezeu, pe care ne-o
propovăduieşte el, este o intimitate de iubire cu Dumnezeu care ne
iubeşte.
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IV. Dumnezeu ne iubeşte
Prea mulţi dintre contemporanii noştri şi-l imaginează pe
Dumnezeu ca pe un tiran atotputernic, ca pe un potentat fără milă
care uzează şi abuzează de atotputernicia sa pentru a-şi pune
creaturile în slujba sa, pentru a-i transforma în sclavi şi a-i supune
regulamentelor sale. Este imperios să le reamintim: creştinismul este
revelaţia faptului că Dumnezeu ne iubeşte, că, în noaptea de Crăciun,
îngerii au cântat declaraţia de iubire a lui Dumnezeu către oameni:
„Pace oamenilor care sunt iubiţi de Dumnezeu” (literal: Pace
oamenilor cărora Dumnezeu le vrea binele şi nu, conform unei
traduceri incorecte, Pace oamenilor de bunăvoinţă). Monseniorul
Ghika trăia într-o continuă uimire plină de admiraţie în faţa Iubirii
nesfârşite a lui Dumnezeu pentru noi şi reamintea tot timpul faptul că
Dumnezeu nu este un tiran sau un potentat: El este Iubirea nesfârşită
care Se dăruieşte cu totul din iubire.
Înainte de toate, Dumnezeu ne creează din iubire: tot ceea ce
este fiinţă în noi este un dar al iubirii Sale. Ni se spune în Pensées
pour la suite des jours (pag. 149):
„Suntem iubiţi cu aceeaşi tărie cu care suntem creaţi.”
Celor care se cred jucăria unei fatalităţi oarbe, aceeaşi carte le
aminteşte că la originea a toate stă o Voinţă de iubire care creează din
iubire pentru oameni, pentru a-i iubi şi a fi iubită de ei:
„Un Plan şi nu un Destin – am aflat, iată, temeiul a toate. Şi de
la Isus încoace, ştim că nu există alt Destin decât Iubirea” (pag. 73).
Credinţa noastră înseamnă înainte de toate să credem acest
lucru. Ne-o spune şi La Liturgie du prochain (pag. 12):
„Credem, conform cuvintelor Sfântului Ioan, în Iubirea pe care
Dumnezeu ne-o poartă. Fiindcă tocmai aceasta este marca distinctivă
şi profundă a adevăratului creştin: această credinţă în Iubirea lui
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Dumnezeu pentru noi, iubire care, de îndată ce este percepută,
explică, susţine şi pătrunde totul.”
Iar La Visite des pauvres (pag. 67) explică:
„Totul este o dovadă a iubirii lui Dumnezeu, un efect al iubirii
lui Dumnezeu, în natură şi în har.”
Dacă crearea noastră (darul existenţei) este deja un dar de
iubire al lui Dumnezeu, atunci cu atât mai mult este un dar de iubire
al lui Dumnezeu darul harului prin care Dumnezeu ne împărtăşeşte
propria-I natură dumnezeiască, ne asociază la însăşi viaţa Sa de
Dumnezeu, face din noi fiii Săi trăind cu El într-o intimitate totală de
cunoaştere şi de iubire aşa cum trăiesc fiii cu Tatăl lor, ne adoptă ca
membre incorporate Fiului Său unic şi veşnic făcut om pentru a ne
îndumnezei în El şi prin El. Acest plan de iubire (să ne împărtăşească
prin Isus Cristos şi în El Viaţa însăşi a lui Dumnezeu) se află la
originea a toate. Monseniorul Ghika nu încetează să vorbească despre
aceste teme fundamentale. Le dezvoltă pe larg în broşura intitulată La
Souffrance; citim aici (pag. 46-48, 54):
„Dumnezeu ne iubeşte cu o iubire infinită, neîncetată,
veşnică... Avem un loc aparte în iubirea universală a lui Dumnezeu –
acest temei a toate... Nu aţi înţeles pe ce se întemeiază universul?
Lumea este făcută după un plan de iubire. Este alfa şi omega, scopul
suprem care este începutul a toate şi mijlocul a toate. Nimic nu este
făcut în afara acestui gând şi cine se pătrunde de el începe să-l
cunoască pe Dumnezeu şi lumea. În această iubire universală există o
iubire specială, încă sporită, pentru noi, creaturile care pot şi trebuie
să-L cunoască, să-L slujească şi să-L iubească – pentru noi nominal,
aleşii unei anume zile, ai unei anume luni, ai unui anume an, ai unui
loc anume... împreună cu secolele de istorie divină care se aşază între
noi, lung şir de lucruri şi lungă poveste de iubire... Şi această Iubire,
care este o Iubire nesfârşită, o Iubire veşnică, este cea mai dovedită
dintre iubiri. Iată venind prin secole cuvintele şi faptele şi sacrificiile

78

pe care nimeni nu le poate număra – conştiinţa naturală a creaturii
care proclamă Iubirea creatoare – vocea lui Dumnezeu în Cărţile
Sfinte, faptele lui Dumnezeu, Biserica lui veşnică, întregul mare
dialog dintre Iubirea supremă şi ceea ce binevoieşte El să iubească.
Ar trebui să reluăm pentru aceasta întreaga istorie a lumii, a omenirii
şi a oricărui suflet omenesc. Vă îndemn să reflectaţi adesea asupra
acestui domeniu aproape fără limite, al cărui centru este venirea
Mântuitorului printre noi, din iubire... Nu aţi înţeles secretul de iubire
pe care este clădit întreg universul? Acest secret de iubire, noi l-am
văzut şi revăzut, El ni l-a dăruit, dovedit, demonstrat în întreaga
istorie sfântă a secolelor, a lucrurilor şi a sufletelor; ni l-a jurat cu un
jurământ de moarte pe care a venit să-l pecetluiască pecetea radioasă
a Ostiei, pecetea sângerândă în care atestarea lui este El însuşi în
prezenţa Lui cea mai sacrificată mizeriei noastre pentru ca noi să-L
putem crede mai bine.”
Celor loviţi de suferinţă le este adesea mai greu să admită că
Dumnezeu îi iubeşte. Pentru ei, Monseniorul Ghika a scris ceea ce
urmează (ibid., pag. 19-20):
„Ce vrea de la mine Domnul care vine în întunericul nopţii şi
bate la uşă? Vrea să înţelegi că El te iubeşte şi că te iubeşte mai mult
decât toţi cei care te iubesc şi mai mult decât te-ai putea iubi tu însuţi.
El vrea ca tu să vrei ceea ce vrea El pentru că El vrea fericirea ta
veşnică, completă, perfectă. Vrea ca tu să accepţi, odată cu revelaţia
Iubirii Lui, relele care ajung până la tine, dacă trebuie să le înduri; ca,
prin puterea Iubirii Sale, tu să le respingi dacă puterea suverană a
rugăciunii şi a harului trebuie să te facă să le eviţi; ca, în Iubirea Lui,
tu să uneşti aceste rele, oricare ar fi ele, cu comorile Răscumpărării,
cu puterile care salvează universul; ca, pentru Iubirea Lui, tu să
ajungi chiar să le cauţi dacă ele pot aduce binele lumii şi slava lui
Dumnezeu. Dacă eşti vinovat şi dacă Mă simţi bătând în suferinţă, pe
mine, Inima Dumnezeului tău, să fii spălat prin durerea ta, în Sângele
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sfânt, de suferinţele rezultate din greşeala ta. Dacă eşti nedesăvârşit,
să fii înnoit. Dacă eşti bun, să fii şi mai bun.”
Iubirea infinită a lui Dumnezeu este întrupată în Inima
omenească a lui Isus Cristos. Monseniorul Ghika ne prezintă această
Inimă, chivot al Iubirii divine, în L’Heure sainte (pag. 7, 12-13):
„Vom contempla o clipă Inima Omului-Dumnezeu aşezând-o,
ca să o înţelegem mai bine, lângă inimile noastre. Şi, în această
muncă de apropiere, aş vrea să le ţin pe toate laolaltă în unitatea care
face din toate o inimă şi un suflet, ca să le apuce mai bine şi să le
aducă într-un elan comun, astfel unite, aproape de Inima care le-a
iubit mai înainte de a fi lumea, care le-a făcut să bată de când există,
care le dă tăria să facă binele, care le rezervă – lor, inimilor
credincioase – tremurul inexprimabil al învierii şi beţia nebună a
vieţii îndumnezeite în Veşnicie... Iată inimi care agonizează, inimi pe
care moartea le opreşte: Inima dumnezeiască veghează asupra lor.
Noaptea face fantomele dureroase ale mizeriilor noastre să se ridice
peste inimile neliniştite din cauza grijilor, zbuciumate de lacrimi,
chinuite de suferinţă sau cutremurate din cauza păcatelor: Inima
dumnezeiască veghează asupra tuturor acestor priveghiuri amare.
Dumnezeiasca Inimă continuă, pentru ele, rugăciunea eternă, ce nu
slăbeşte niciodată, care mijloceşte, care merge de la Fiul la Tatăl în
Duhul Sfânt pentru binecuvântarea, răscumpărarea, bucuria, unirea a
toate în aceeaşi unitate cu Dumnezeu. Inima aceasta cuprinde în
iubirea care o însufleţeşte toate fiinţele şi toate lucrurile – pe noi
înşine – rugăciunile noastre – destinele noastre – povara îngrozitoare
a greşelilor noastre.”
Iubirea aceasta infinită se îndreaptă, cu predilecţie, către cei
mai vrednici de milă, adică spre cei cărora Ea le poate da mai mult,
pentru că singura Ei dorinţă este să dea mereu mai mult. Monseniorul
Ghika, care şi el se îndrepta cu predilecţie către cei mai vrednici de
milă – aşa cum vom arăta mai departe – îşi pătrunsese adânc spiritul
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şi inima de întâietatea Îndurării la Dumnezeu; el înţelesese profund
că Îndurarea se află la originea şi la temelia a toate. Iată ce spune în
Pensées pour la suite des jours:
„Ce bucurie uluită să constaţi aceasta: Cauza supremă este o
Milostivire!” (pag. 63).
„Îndurarea coboară dincolo de neant, în rău, în ceea ce n-ar fi
trebuit să fie, pentru ceva mai minunat decât o creaţie” (pag. 173).
„Înţelege Indulgenţa lui Dumnezeu: ea nu este o confuzie, nici
o acceptare, nici o toleranţă, nici o ştergere, nici o ficţiune. Este o
Răscumpărare înfăptuită în tot şi în toată profunzimea fiecărui lucru.
Nu uita niciodată că în El chiar şi îndurarea este Fecioară, că
Îndurarea dumnezeiască este Feciorie” (pag. 38).
„Îndurarea va fi întotdeauna mai mare decât mizeria, iar
bucuria de mâine mai mare decât necazul de azi” (pag. 39).
Maria este făptura care a trăit cel mai mult această întâietate a
Îndurării, ea care este Refugiul tuturor mizeriilor şi Mamă a îndurării.
Citim în La Sainte Vierge et le Saint-Sacrement (pag. 30):
„Venită din păcat fără să fie atinsă de el, fiică a păcatului în
veşnica preştiinţă, cu obligaţia sa tragică de răscumpărare în primplan, este dominată de un fel de exigibilitate în îndurare care o face
să-l iubească, să-l urmărească, să-l revendice până şi pe cel mai rău
dintre noi.”
În Maria s-a realizat, prin libera adeziune a acelui fiat al său,
capodopera Îndurării sfinte, Întruparea mântuitoare:
„Cuvântul s-a făcut fiu al omului din momentul acelui fiat al
Mariei şi El scrie cu trupul şi cu sângele Său întregul cuvânt al lui
Dumnezeu, întregul secret al lui Dumnezeu în ceea ce ne priveşte – şi
pentru Veşnicie. Ceea ce ni l-a dat pe acest Mântuitor, această Pâine
a Vieţii, este un fiat care exprimă Cuvântul şi, prin atotputernicia lui
Dumnezeu, îi înfăptuieşte venirea printre noi... Tot ce este omenesc
pe pământ şi în afara acestei lumi, precum şi întregul univers,
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aşteptau acest cuvânt. Dumnezeu îl aştepta şi El... mai ales Acela care
dorise cu ardoare să mănânce împreună cu noi acest paşte, primul din
lumea cea nouă. La ora când oamenii par să fie, ca printr-o ironie, cel
mai departe de viaţa comună cu Dumnezeu, cel mai hărăziţi răului pe
toată suprafaţa pământului, o femeie umilă, într-un colţ pierdut din
sărmana Iudee, va permite, cu un singur cuvânt, ca această dorinţă să
fie, într-o zi, realizată. Iar Împărtăşania de azi dimineaţă care v-a
atins buzele, această Prezenţă reală a Omului-Dumnezeu care v-a
pătruns azi dimineaţă trupul şi sufletul, îşi au izvorul acolo... Este, s-a
spus, un cuvânt mai decisiv decât înseşi cuvintele Creaţiei. Apare o
altă ordine, infinit superioară naturii înseşi. Se spusese în ziua dintâi:
să fie lumină, şi a fost lumină. Aici se iveşte ceea ce Bisericii îi place
să numească lumen Christi, lumina lui Cristos, cu întreaga ordine a
mântuirii... Dumnezeu nu mai spune atunci doar: «Să facem om după
chipul şi asemănarea noastră», ci: Acela care este Dumnezeu,
Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din Lumină, să se facă după
asemănarea omului decăzut, nu numai pentru a-i reda locul pierdut, ci
pentru a-l ridica şi pe el la demnitatea nemeritată de fiu al lui
Dumnezeu, de frate al lui Cristos, cu simpla condiţie ca, repetând la
fiecare chemare a lui Dumnezeu un fiat asemănător cu cel al Mariei,
să se folosească, după voinţa lui Dumnezeu, de ceea ce a adus lumii
acest fiat pentru timp şi pentru veşnicie... Fiat de asentiment
înţelegător care ghiceşte, prin plenitudinea harului, ceea ce cuprinde
Dumnezeu în adâncul Său, ceea ce poate El prefera în această lume,
după asemănarea perfecţiunilor Sale celor mai incomunicabile”
(ibid., pag. 11-13).
Întreaga condiţie a destinului nostru este aşadar să aderăm
liber, în orice moment, „printr-un fiat asemănător cu cel al Mariei” la
iubirea lui Dumnezeu pentru noi, la această chemare la iubire pe care
Dumnezeu nu încetează să ne-o adreseze, şi astfel, viaţa creştină este
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o rugăciune neîntreruptă, fiind un neîntrerupt schimb de iubire cu
Dumnezeu.
V. Viaţa creştină – schimb de iubire cu Dumnezeu
Prea adesea contemporanii noştri îşi imaginează că atitudinea
pe care Dumnezeu o adoptă faţă de făpturile sale este de a le
constrânge prin atotputernicia sa: această idee este o prostie, deoarece
noi nu aducem şi nu adăugăm nimic la infinita perfecţiune a lui
Dumnezeu, care nu are deloc nevoie de noi; Dumnezeu ne-a creat
dintr-un simplu preaplin de Iubire, prin darul total gratuit pe care ni-l
face dându-ne tot ceea ce există în noi ca fiinţă, ca perfecţiune şi ca
bucurie. Mai mult: Vestea Bună a creştinismului ne învaţă că
Dumnezeu ne-a creat pentru a ni se dărui pe Sine Însuşi întru totul
prin har, pentru a ne dărui această Bucurie absolută, infinită şi
desăvârşită care este El Însuşi; El însă nu ni se va dărui fără voia
noastră, dacă noi nu Îl vrem pentru că nu Îl iubim şi preferăm să ne
închidem în independenţa noastră şi să nu primim nimic de la El:
viaţa însăşi a lui Dumnezeu pe care ne-o comunică harul este un
schimb de iubire, o comuniune de iubire cu Dumnezeu şi nu există
decât iubire liberă, nu poate să existe iubire silită; darul harului cere
deci libera adeziune a iubirii noastre la darul Iubirii nesfârşite care ne
iubeşte. Astfel, întrucât Dumnezeu ne-a creat pentru acest schimb de
iubire cu El – care nu se poate face decât în libertate, pentru ca noi să
îl iubim liber – El ne-a creat liberi (cu tragica posibilitate de refuz,
adică de păcat, care decurge de aici şi care, de altfel, nu va servi decât
la triumful excesului supraabundenţei Iubirii Lui prin Îndurare şi
Răscumpărare); în consecinţă, atitudinea pe care Dumnezeu a ales-o
nu este niciodată o atotputernicie care constrânge, ci o chemare de
iubire care se adresează libertăţii noastre şi care, preîntâmpinându-ne
refuzurile, va ajunge chiar să ne cerşească iubirea făcându-se om şi
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murind pentru noi, ajungând El, Atotputernicul, să fie neputinţa totală
a unui copilaş într-o iesle şi neputinţa încă şi mai totală a cadavrului
răstignit pe cruce (infernul nu există decât pentru că Dumnezeu ne
respectă libertatea mergând până la a nu-i constrânge pe cei care nu Îl
vor opunându-I un refuz definitiv şi lipsit de căinţă şi aleg în mod
liber viaţa fără Dumnezeu). Monseniorul Ghika propovăduia cu
insistenţă aceste adevăruri fundamentale şi repeta mereu că Iubirea
nesfârşită a lui Dumnezeu pentru noi cere adeziunea liberă a iubirii
noastre şi că nouă ne revine responsabilitatea de a primi liber darul de
Iubire pe care Dumnezeu ni-l face dăruindu-ni-se. Să-l cităm din nou:
„Libertatea Actului creator – raţiune profundă a libertăţii
creaturii” (Pensées pour la suite des jours pag. 65).
„Avem o responsabilitate imensă pentru fiecare răspuns al
sufletelor noastre la chemările Dumnezeului nostru, pentru fiecare
condiţie pusă pe care noi putem să o acceptăm sau să o respingem...
Există aici o întreagă lume condiţională depinzând, cu consecinţe
infinite, de un singur gest de-al nostru, executor voluntar al voinţei
divine” (La Sainte Vierge et le Saint-Sacrement, pag. 12-13).
„O faptă bună, o operă de bine, făcute în spiritul lui Dumnezeu,
sunt în acelaşi timp opera Lui şi opera noastră, fapta Lui şi fapta
noastră” (La Visite des pauvres, pag. 68).
„Consimţământul liber al unui suflet la un har, primirea
conştientă şi binecuvântată a unui cuvânt al lui Dumnezeu este o
minune a prezenţei active a lui Dumnezeu; să vă rog ceva, din acest
punct de vedere, înseamnă să emit o rugăminte către activitatea
divină, dar, în acelaşi timp, şi către libertatea voastră” (L’Heure
sainte, pag. 5).
„Dumnezeu a creat toate spre binele lor, pentru cel mai mare
bine, spre cel mai mare bine al lor. În acest scop, din voinţa
generoasă a Creatorului, sufletul nostru liber cooperează la planul lui
Dumnezeu” (La Souffrance, pag. 21).
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„Dumnezeu nu a vrut ca darurile Sale cele mai minunate şi mai
salutare să fie primite de noi într-un mod pasiv – din partea lor, cu o
evidenţă zdrobitoare, o pătrundere brutală şi fatală; din partea
noastră, cu o supunere de animal sătul, cu o atitudine de sclav
copleşit. El a dorit ca tot ce este mai bun în mărinimia Sa să fie un fel
de generozitate a fiinţei noastre faţă de El, şi ca în cea mai
extraordinară dintre minunile bunătăţii Sale – cea care ne dă viaţa
veşnică – El să apară ca unul care ne este obligat şi care aşteaptă din
gura noastră un da încărcat în aceeaşi măsură de merit şi de har.
Priviţi-i pe cei pe care îi iubiţi cel mai mult şi veţi înţelege această
delicateţe a Tatălui Nostru. El ne-a dat totul, El vrea să ne dea mai
mult decât totul şi, pentru aceasta, trebuie ca noi să-i dăm ceva dintrun elan liber în care mâna Lui continuă să se regăsească, dar
admirabil, discret ascunsă” (ibid., pag. 34-35).
Dumnezeu, „din respect pentru această minunăţie pe care a
creat-o – libertatea omenească – a permis răul... Acolo unde, pentru a
realiza o bucurie şi a face să înceteze o suferinţă, este nevoie de
acordul voinţelor – al acestor voinţe pe care Dumnezeu nu le
constrânge niciodată chiar dacă, repet, ele se îndreaptă spre rău –,
omul nu poate pretinde ceea ce Dumnezeu îşi refuză, iar neîmplinirea
în aceste privinţe a dorinţei este dovada unei supreme Înţelepciuni
care nu striveşte nimic din ce este liber” (ibid., pag. 24-25). Iar în
L’Heure sainte (pag. 26), vorbeşte despre „libertatea pe care
Dumnezeu nu o sileşte niciodată atunci când ea îşi vrea, împotriva lui
Dumnezeu însuşi, propria-i pierzanie”.
Monseniorul Ghika s-a dăruit plenar apostolatului pentru că era
extrem de nerăbdător să-l facă iubit pe Dumnezeu, să servească
pentru a obţine de la oameni acea liberă adeziune de iubire la Iubirea
Lui pe care Dumnezeu le-o cere. Această nerăbdare a Iubirii se
exprimă în La Sainte Vierge et le Saint-Sacrement, unde – după ce
aminteşte nerăbdarea Mariei cerând şi obţinând, la Cana, minunea
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„înainte de vreme” care, inaugurând apostolatul activ al
Mântuitorului, va grăbi ceasul Crucii şi al martiriului inimii Mariei la
picioarele crucii – el spune:
„Dă-ne, Doamne, graţie Mariei, vinul care lipseşte, care exaltă,
care îmbată, transformă şi îmbărbătează, rezervat zilelor de pe urmă
şi grăbit în îndeplinire. Să fie mai generos chiar decât cel de la
începuturi! Fie ca sfinţii din zilele de pe urmă să fie mai sfinţi şi mai
iubitori decât înaintaşii lor! Împrăştie, prin vinul misterios al
sfârşitului, lâncezelile, incertitudinile, lehamitea, angoasele lumii
vechi. Fie ca Sângele Tău care este acest vin să alunge toate acestea
din sufletele noastre... Înmulţeşte Liturghiile în care vinul, care este
Sângele Tău, va duce misiunea Ta răscumpărătoare în misiunile de
pe întreg pământul; niciun colţ de lume să nu scape acestui val viu:
misiunile foarte apropiate, din mulţimile civilizate, dar redevenite
păgâne; misiunile îndepărtate din teritoriile mai neumblate; viatic al
ceasului de pe urmă, întoarcerea la Dumnezeu a copiilor pierduţi,
slava lui Dumnezeu pe pământ, bucurie şi pace între oameni,
sfinţenie, sfinţenie mai ales înainte de toate şi peste toate, pentru că
există o foame de sfinţenie în lume. Ceea ce este comun între noi şi
Maria, între Tine şi noi, Dumnezeul meu, ca şi între Tine şi Maria ne
permite să-ţi cerem aceasta, chiar dacă nu a venit ceasul, şi să o
obţinem: ceea ce este comun – adică realităţile acestei credinţe care
mişcă munţii şi schimbă universul – şi misterul acestor fiat-uri de la
care încep erele, în desfăşurarea, prin veacuri, a Voinţei lui
Dumnezeu înfăptuite de voinţele noastre libere. Pentru aceasta, fraţii
mei care mă auziţi aici, ca şi în Cana, faceţi, din tot sufletul, ceea ce
vă va spune El... Ne aflăm în faţa unor realităţi. Sunt realităţi pe care
trebuie să le oferim, suflete şi vieţi care trebuie să se dăruiască. O
Jertfă reală stă în faţa noastră: ea are nevoie, din partea noastră, de
jertfe reale” (pag. 31-32).
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Această nerăbdare îi dădea toate îndrăznelile – chiar pe acelea
care păreau, din punct de vedere omenesc, cele mai nebuneşti şi cele
mai imprudente – pentru a duce până şi sufletelor celor mai
îndepărtate, şi adesea mai ales unor astfel de suflete, mesajul de
Iubire al lui Dumnezeu; pentru a ajunge la ele, găsea, cu o
ingeniozitate de care nu ducea niciodată lipsă, mijloacele cele mai
neaşteptate şi întreprindea, la nevoie, călătoriile cele mai lungi, cele
mai obositoare şi cele mai grele; vom povesti exemple atunci când
vom vorbi de acţiunea lui apostolică. Ceea ce voia să obţină era însă
o adeziune liberă, din iubire, la Dumnezeu; se străduia, urmând
exemplul lui Dumnezeu însuşi, să se adreseze libertăţilor şi să nu le
bruscheze niciodată, să nu exercite niciodată asupra lor nici cea mai
mică presiune care ar fi putut semăna cu o încercare de constrângere
sau de strivire. O adeziune care nu ar fi fost obţinută pe deplin liber,
dată din iubire, nu avea, în ochii lui, nicio valoare.
Din acest punct de vedere, datorez mult îndrumării sale
spirituale. Când l-am cunoscut, eram măcinat de un zel aprins, foarte
nerăbdător să se satisfacă obţinând rezultate palpabile; eram gata,
pentru a obţine aceste rezultate, să exercit presiuni asupra celor pe
care doream să-i fac să adere la Dumnezeu, să încerc să le smulg,
oarecum, această adeziune, să le bruschez libertatea pentru a o
supune lui Dumnezeu. Monseniorul Ghika m-a învăţat – cu ajutorul
Duhului Sfânt care lucra în sufletul meu şi mă rănea interior prin
eşecuri şi umiliri – calea de blândeţe şi de răbdare care respectă
libertăţile şi aşteaptă ceasul harului pentru a obţine adeziuni la
Dumnezeu într-adevăr libere şi date într-adevăr din iubire; dacă mi se
mai întâmplă încă să mă las pradă nerăbdării sau autoritarismului
dintr-un zel neîndemânatic pentru bine, înseamnă că atunci nu sunt
credincios învăţăturii şi exemplului său.
Inima mistuită de iubire a Monseniorului Ghika înţelegea în
profunzime răutatea infinită a păcatului, care este dispreţuire şi
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respingere a Iubirii nesfârşite a lui Dumnezeu care ni Se dăruieşte;
priveliştea păcatului îl tortura literalmente, îi provoca un martiriu
interior al inimii care îl făcea să retrăiască, înlăuntrul său, agonia
Mântuitorului. Suferea cumplit din cauza tuturor suferinţelor Inimii
lui Cristos, le oferea la Liturghie pentru mântuirea lumii, se oferea pe
sine şi-şi oferea toate suferinţele proprii o dată cu ele. Aceasta îi
dădea un zel neobosit de a ajunge la cei mai mari păcătoşi.
Dumnezeu îi dăduse darul lacrimilor şi adesea, în faţa celor mai mari
păcătoşi, primind mărturisirea greşelilor lor, plângea: fericite lacrimi
care, de atâtea ori, au întors cu totul sufletele păcătoase şi le-au dăruit
iubirii! Căci, la fel ca Sfântul Francisc din Assisi, plângea pentru că
„Iubirea nu este iubită”.
***
Din cele spuse până acum rezultă că, în conformitate cu
învăţătura Evangheliei, a Sfântului Ioan şi a Sfântului Paul, dragostea
este totul în creştinism, care nu înseamnă nimic altceva decât a-l iubi
pe Dumnezeu, a adera prin iubirea noastră la darul Iubirii Sale, care
nu comportă deci altă lege în afară de a face totul din iubire pentru
Dumnezeu, de a avea dragostea drept singur motiv al tuturor
gândurilor noastre, al tuturor cuvintelor noastre şi al tuturor faptelor
noastre, în toate clipele vieţii noastre: astfel, numai ceea ce este
înfăptuit din dragoste este bun, iar tot restul este lipsit de valoare
supranaturală şi inutil pentru viaţa veşnică. Este aici o învăţătură pe
care Monseniorul Ghika o repeta neobosit:
„Totul trebuie făcut aici din iubire, cu iubire: slujirea lui
Dumnezeu şi slujirea care îi e asemenea – slujirea aproapelui” (La
Visite des pauvres, pag. 87).
„Fă cu măreţie lucrurile cele mai mici şi cu smerenie pe cele
mai mari. Există, de altfel, lucruri mari şi lucruri mici atunci când
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facem totul din iubire pentru Dumnezeu şi numai pentru El?”
(Pensées pour la suite des jours, pag. 94).
„Nu vom fi niciodată judecaţi, nici condamnaţi decât de Iubire,
în numele Iubirii şi în funcţie de iubirea noastră” (ibid., pag. 138).
În La Présence de Dieu (pag. 18-19), se ridică împotriva
metodelor care vor „să înregimenteze sufletele în reglementări prea
uniforme, prea înguste şi prea complicate” şi împotriva „reţetelor
savante şi automate de atingere a unui scop spiritual în care aproape
nimic nu ţine de mecanismul intelectual sau chiar virtuos şi unde
sufletul nu poate regăsi decât ceea ce dă el (pentru că Dumnezeu i-l
dă), fecundat şi sublimat pentru veşnicie”.
Meritul supranatural nu e făcut nici din metodele, nici din
aptitudinile, nici din virtuţile noastre, nici din eforturile, nici din
lucrările noastre, ci numai din iubirea noastră: cel care are cel mai
mare merit nu este cel care face lucrurile cele mai mari, ci acela care
iubeşte cel mai mult (asemeni Mariei, la Nazaret); şi numai această
iubire contează pentru veşnicie şi va da măsura bucuriei noastre
veşnice. Din tot ceea ce conţine viaţa noastră pe acest pământ numai
dragostea – spune Sfântul Paul – va dura veşnic şi prin dragoste viaţa
pe pământ, dacă este trăită din iubire pentru Dumnezeu, este, cum am
spus, viaţa veşnică începută deja. Citim în La Présence de Dieu (pag.
48-49): „În această dragoste, în această iubire a noastră pentru
Dumnezeu izvorâtă din Iubirea lui Dumnezeu pentru noi,
recunoaştem semnul distinctiv al lui Dumnezeu şi putem într-adevăr
ajunge la ceea ce formează, oarecum, substanţa însăşi a veşniciei
preafericite, la ceea ce, din noi, trebuie să străbată dincolo de moarte,
ceea ce singur trebuie să supravieţuiască sfintelor virtuţi ale exilului,
când credinţa va fi moartă de bucurie în sânul obiectului ei, iar
speranţa va fi nimicită de însuşi faptul de a fi împlinită şi depăşită.
Chiar dacă nu ar fi decât o străfulgerare, o clipă, în adâncul sufletului,
această iubire a lui Dumnezeu, această eternitate prezentă este aici şi
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o avem – elan fără nume, pură binecuvântare, care devine sufletul
sufletului nostru şi centrul însuşi al vieţii noastre dintotdeauna. Este
viaţa veşnică începută, începută deja în acest act pe care îl simţim
limpede ca fiind ce-i mai bun în noi înşine, în acest act unde se
contopesc voinţa şi inteligenţa noastră dumnezeieşte luminate de har,
transformate şi înălţate prin darurile Duhului.”
Aceeaşi învăţătură în La Liturgie du prochain (pag. 8-9):
„Să vrem să trăim fie şi numai dintr-un strop de caritate
înseamnă, fie şi pentru câteva clipe, să atingem, în noi înşine, prin
harul lui Dumnezeu, substanţa însăşi a veşniciei noastre. Înseamnă să
constatăm, să găsim, să gustăm în noi ceea ce nu numai că vine direct
şi sigur de la Dumnezeu, ci formează realitatea însăşi a vieţii noastre
de totdeauna. În această viaţă, numai actul de caritate ajunge la
Dumnezeu şi numai el singur ne poate aşeza acolo unde trebuie să
rămânem. Tot restul trece şi este făcut ca să treacă – chiar şi credinţa,
care va ceda în faţa viziunii, chiar şi speranţa, satisfăcută şi depăşită;
este singurul lucru din care va fi făcută veşnicia noastră personală.
Or, acest lucru îl avem încă de pe acum. Ceea ce poate provoca în noi
uimirea, bucuria şi aducerea de mulţumire este să vedem în acest
umil act de caritate – dacă este într-adevăr un act de caritate – un gest
în care trăieşte iubirea lui Dumnezeu, zălogul, arvuna veşniciei
(vorbesc aici fără nicio figură de stil), şi chiar să urcăm atunci spre
izvorul lui printr-un act care-l amplifică şi mai mult pe primul (cum
să constaţi cu iubire originea acestei iubiri fără ca această iubire să nu
devină, astfel, şi mai mare?); să verificăm în noi prezenţa încă
învăluită, dar actuală şi vie, a lui Dumnezeu în sufletul nostru, zălog
şi cauză decisivă a prezenţei lui dezvăluite şi nesfârşite care nu se va
deosebi de această primă posesie de iubire decât prin infinitatea
amplitudinii ei. Spuneţi-vă că cel mai neînsemnat act de iubire pentru
Dumnezeu şi de iubire pentru aproapele în Dumnezeu şi pentru
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Dumnezeu vă dă pregustarea vieţii celeilalte şi vă plasează deja, în
mod real, în centrul ei în El.”
Aceste adevăruri fundamentale ale creştinismului sunt prea
puţin cunoscute de creştini şi prea puţin propovăduite. Monseniorul
Ghika reacţiona violent împotriva moralismului care impregnează
mentalitatea atâtor creştini şi, din păcate, este arhiprezent în atâtea
predici, reducând creştinismul la conformarea faţă de nişte porunci
sau reguli de viaţă (era tocmai concepţia fariseilor respinsă de
Evanghelie şi de Sfântul Paul), şi ignorând faptul că întregul
creştinism constă într-un elan interior de iubire către Dumnezeu şi ne
cere nu să ne conformăm unor reguli, ci să trăim mânaţi de impulsul
liber al iubirii. Acest moralism sau fariseism îi împinge pe prea mulţi
creştini, pentru că respectă regulile de morală, să-şi pună încrederea
în ei înşişi, în virtuţile şi în viaţa lor cinstită, să se creadă drepţi şi
buni şi să considere că, astfel, au drepturi vizavi de Dumnezeu, că
Dumnezeu le datorează o recompensă pentru eforturile şi faptele lor;
ei nu mai ştiu că, prin ei înşişi, nu sunt capabili decât de păcat, că tot
ceea ce fac bine, toate meritele lor le sunt date de Dumnezeu, sunt
darul harului în ei; că niciodată nu vor putea să fie satisfăcuţi de ei
înşişi pentru că niciodată nu-l vor iubi pe Dumnezeu îndeajuns, atât
cât sunt chemaţi să Îl iubească. Moralismul acesta este astăzi
consolidat în conştiinţa comună a creştinilor prin faptul că, de la Kant
încoace, concepţiile morale ale omenirii au fost deformate de morala
idealistă care defineşte morala ca pe o conformare cu o regulă ideală
şi nu ca iubire şi căutare a unui bine real, substituind astfel o morală a
regulii sau a îndatoririi anticei morale finaliste şi realiste a binelui şi a
scopului; aceasta îi împinge pe oameni să acţioneze din respect
pentru o regulă sau din datorie, în loc să acţioneze din iubire. De aici,
marea oportunitate, în timpurile noastre, a învăţăturii Monseniorului
Ghika – el nu cade niciodată în eroarea de a propovădui datoria, ci
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propovăduieşte iubirea, educându-i pe creştini să acţioneze
întotdeauna din iubire şi să nu aibă altă regulă de viaţă decât iubirea:
„Ceea ce vrea întreaga ambianţă aici, ceea ce pretinde emblema
casei, este nu numai satisfacerea unei îndatoriri, ci acea generoasă
expansiune a sufletului, acea uitare de sine pe care o numim iubire”
(La Visite des pauvres, pag. 86-87).
„Nu despre o datorie trebuie să vorbim. Iar eu n-aş vrea să vă
vorbesc ca despre o datorie. Harul cheamă aducerea de mulţumire39,
revărsarea unui mulţumesc vehement, pasionat, înduioşat şi dornic să
aducă dovezi prin fapte mai mult decât să evoce scadenţa nu ştiu
cărei poliţe pe care Atotputernicul o are asupra noastră pentru cutare
sau cutare binefacere pentru care nu s-a gândit niciodată să se
tocmească cu noi. Datorie şi chiar îndatorire nu sunt nicidecum
cuvinte preferate pentru a desemna atitudinea fiinţei gratificate, şi
daruri care, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, ar vrea să fie
daruri gratuite în toate sensurile cuvântului.” Este vorba despre a
căuta, „mai degrabă decât nu ştiu ce satisfacere a unei exigenţe
vădite, bucuria filială de a găsi motivaţii noi, reale, profunde şi vii
pentru iubirea noastră, pentru uimirea noastră plină de admiraţie,
pentru adoraţia noastră faţă de Dumnezeu în faptele lui cele mai
înalte. Cu spirit de bucurie şi de iubire ne vom apleca asupra acestor
mistere… în care se adeverește într-o asemenea măsură îndurarea lui
Dumnezeu” (La Sainte Vierge et le Saint-Sacrement, pag. 4-5).
„Progresul sufletului constă în a face din iubire ceea ce am avea de
făcut din datorie” (Pensées pour la suite des jours, pag. 36).

39

Joc de cuvinte în original: „La grâce appelle l’action de grâces…”. În
limbaj teologic, expresia franceză action de grâces înseamnă „aducere de
mulţumire” şi traduce termenul grecesc ευχαριστία („euharistie”), elementul
central al Liturghiei – n.red.
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„Dragostea voastră nu iubeşte îndeajuns. Nu vă îndreptaţi
spre iubire din ascultare, ci spre ascultare din iubire” (ibid., pag. 136).
Astfel, păcatele nu sunt decât refuzuri ale iubirii (păcat de
moarte) sau lipsă de iubire, evitări ale iubirii şi exigenţelor ei (păcat
lesne-iertător). Iar purgatoriul nu ne va purifica de lipsa de iubire din
această viaţă decât prin suferinţa din iubire:
„Viaţa noastră este un şir de dispreţuiri a ceea ce ne dăruieşte
Dumnezeu din umbră şi din care noi nu luăm, cu ochii închişi, decât
cea mai mică parte. Una dintre bucuriile noastre rănite, una dintre
surprizele noastre sfinte, acolo sus, va fi să vedem bogăţiile
dumnezeieşti pe care le-am risipit. Vom vedea aceasta cu o durere
aprinsă de iubire, repede stinsă chiar în iubirea noastră, care va căuta
atunci, printr-un nou har de la Dumnezeu, să mulţumească pentru
darul ignorat, mai mult decât să se gândească să deplângă neglijenţa,
care va fi mai plin de admiraţie pentru generozitatea Fiinţei
nemărginit de bune, decât de tristeţe pentru prosteasca mizerie a
creaturii” (La Souffrance, pag. 46).
Monseniorul Ghika se ridica cu vehemenţă şi împotriva unui
anume „contabilism spiritual” care constă în a ne calcula meritele
pentru a putea prezenta lui Dumnezeu un fel de factură cu drepturile
dobândite în faţa Lui, ca şi când am putea avea drepturi în faţa lui
Dumnezeu, cel de la care totul este dar gratuit. Repeta adesea că
sfinţenia nu este o acumulare de bogăţii spirituale pe care am putea
conta şi care ne-ar acorda drepturi; ea constă, dimpotrivă, în a şti că
nu avem nimic şi că nu suntem nimic prin noi înşine, că trebuie să
stăm întotdeauna în faţa lui Dumnezeu ca nişte săraci, ca nişte
cerşetori care au totul de primit şi nu se bazează decât pe Iubirea Lui.
Prea mulţi creştini tratează cu Dumnezeu ca nişte negustori, nevoind
să dea decât în schimbul a ceea ce primesc şi pretinzând să primească
în schimbul a ceea ce dau; când, de fapt, raporturile noastre cu
Dumnezeu trebuie să fie asemenea celor dintre soţi – raporturi de
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iubire în care ambele părţi caută gratuitatea şi generozitatea darului.
Putem citi în La Souffrance (pag. 39):
„Trebuie să contăm pe Dumnezeu, pe Bunătatea Lui... nu
trebuie să speculăm pe socoteala Lui... Nimic nu e de vânzare, de
fapt, acolo sus.”
Iubirea nu este dragostea mai mult sau mai puţin interesată
faţă de Dumnezeu pentru darurile Sale, pentru tot ce putem scoate
sau obţine de la El; ea este, fără să încapă aici nici urmă de calcul,
iubirea dezinteresată faţă de Dumnezeu pentru El Însuşi („pentru că
El este nemărginit de bun şi nemărginit de vrednic de iubire”). În
Pensées pour la suite des jours ni se spune:
„Fericiţi cei ce îl iubesc pe Dumnezeu, căci ei nici nu se mai
gândesc să se întrebe dacă sunt fericiţi sau nefericiţi” (pag. 21).
„Este foarte frumos şi foarte plăcut să vezi un suflet simplu
ducându-se spre Dumnezeu pentru că Dumnezeu este Dumnezeu”
(pag. 67).
Această iubire nu se va mulţumi niciodată cu ceea ce
Dumnezeu porunceşte; ea se va îndrepta cu tot elanul dragostei ei
către „ceea ce Dumnezeu preferă”: învăţătura spirituală a
Monseniorului Ghika îndemna întotdeauna să cauţi „ceea ce
Dumnezeu preferă”.
VI. Ceea ce Dumnezeu preferă
Dragostea ca iubire de Dumnezeu pentru El însuşi implică
înainte de toate ca Binele absolut, infinit şi desăvârşit care este
Dumnezeu să fie preferat tuturor celorlalte bunuri cu o iubire de
preferinţă absolută. Este acel „Dumnezeu primul slujit” al Sfintei
Ioana d’Arc pe care Monseniorul Ghika îl dădea ca program de viaţă
şi îl comenta neobosit. El scrie în Place et Rôle de sainte Jeanne
d’Arc entre nous et le ciel (pag. 5):
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„Ea este sfânta care dă mai întâi – ca şi ceilalţi sfinţi, dar cu o
formulă specială de o concizie uluitoare – cheia oricărei vieţi, în orice
privinţă, pentru viaţa veşnică: Dumnezeu primul slujit!... Deviză
luminoasă, scurtă şi frapantă, pe care trebuie să o înscriem peste tot
şi, mai ales, să o scriem în inimile noastre. El nu este încă, printre
noi, primul slujit, aşa cum ar trebui să fie. Să coborâm în noi înşine şi
să depunem în mâinile acestei copile preafericite jurământul de a-L
sluji aşa cum L-a slujit ea, într-adevăr primul.”
Iubirea de aproapele în Dumnezeu şi pentru Dumnezeu este o
consecinţă şi o derivaţie a iubirii de Dumnezeu pentru El Însuşi, care
îi este izvorul: pentru că suntem fii ai lui Dumnezeu, suntem fraţi unii
cu alţii, iar iubirea pentru Tatăl are ca urmare iubirea pentru fraţi, în
care se regăseşte viaţa divină care vine de la Tatăl. Citim în La Visite
des pauvres (pag. 85-86):
„Această caritate, această iubire se îndreaptă către Dumnezeu
şi către aproapele conform poruncii care face din aceste două iubiri
una singură. Dumnezeu este cel mai apropiat dintre cei pe care îi
numim aproapele nostru; iar aproapele este Dumnezeu care resimte
în altul iubirea noastră pentru Dumnezeu... Primul sărac, primul
cerşetor de care trebuie să ne milostivim este Dumnezeu. El ne
aşteaptă mereu, dispreţuit, uitat, jignit, ignorat, batjocorit. Să-l slujim
aici cu generozitate prin sacrificii şi rugăciuni, prin laude şi adoraţie.”
Monseniorul Ghika insista deci mult să nu se confunde
niciodată caritatea supranaturală cu simpla binefacere sau simpla
filantropie naturală, confuzie atât de răspândită, din păcate, în zilele
noastre:
„O prăpastie sau, mai curând, un cer întreg separă binefacerea,
distracţie de economie politică, filantropia mărginită, simpla milă
omenească, de acest altceva venit dintr-o altă lume, Iubirea veşnică a
lui Dumnezeu, Iubirea veşnică necreată, Duhul Sfânt ascuns în
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sufletul oamenilor şi lucrând prin mâinile lor umile, fragile,
neputincioase, dar sfinţite” (ibid., pag. 93).
Iubirea de preferinţă absolută pe care i-o datorăm lui
Dumnezeu nu suprimă nicidecum iubirea legitimă, bună şi sănătoasă
faţă de creaturi; ea îi serveşte, dimpotrivă, drept fundament, pentru că
nu-L putem iubi cu adevărat pe Dumnezeu pentru El însuşi fără ca, în
acelaşi timp, să iubim toate creaturile cu aceeaşi dragoste cu care le
iubeşte Dumnezeu, ceea ce este singurul fel de a le iubi cu adevărat şi
bine pentru că le iubim atunci pentru ceea ce sunt ele în mod real,
adică opera lui Dumnezeu, şi pentru adevăratul lor bine, pe care îl
vrea Dumnezeu. Monseniorul Ghika spune acest lucru în La
Souffrance (pag. 53-54):
„Voi, care ţineţi cel mai mult – şi fără reproş – la fiinţele şi la
bunurile pe care Dumnezeu ni le-a dat, nu aveţi a vă teme de nimic
dacă le iubiţi în El. Tot ceea ce ne-a dat El odată este mai puternic
decât moartea. Tot ceea ce pare că pierdem este pur şi simplu
încredinţat lui Dumnezeu şi, dacă ceea ce încredinţăm este cât de cât
vrednic, ce minune devine în mâinile Lui harnice! Nimic nu dispare
în Cel care dăinuieşte. Nimic nu moare în Cel care iubeşte.” O repetă
în Pensées pour la suite des jours: „Iubindu-l pe Dumnezeu, nu-i
iubiţi mai puţin pe cei pe care îi iubiţi, ci iubiţi-i şi mai mult în
Dumnezeu” (pag. 106).
„A face un lucru din dragoste pentru Dumnezeu înseamnă a-l
face mai bine de la un capăt la altul decât l-ai face numai pentru el
însuşi. Şi, în acelaşi timp, a-l depăşi” (pag. 126).
Ceea ce Dumnezeu nu vrea este o inimă împărţită; adică „să
slujeşti la doi stăpâni”. Pentru că Iubirea nesfârşită se dăruieşte cu
totul, şi noi trebuie să ne dăruim cu totul. Monseniorul Ghika insista
mult asupra acestei dăruiri totale de sine lui Dumnezeu, fără
restricţie, fără rezervă, fără împărţire, atât în cazul laicilor cât şi al
preoţilor, în cazul celor căsătoriţi, ca şi al călugărilor, în lume ca şi în
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mănăstire. El însuşi a trăit-o şi a realizat-o în viaţa lui mult înainte să
primească preoţia. Pe măsură ce-i creştea iubirea, el a voit ca oferirea
voluntară de sine să fie mai totală; a împins-o până la a renunţa la
avere, până la ruinarea sănătăţii, până la a risca să se îmbolnăvească
de lepră în slujba leproşilor, până la a rămâne sub persecuţie în slujba
persecutaţilor, până la moartea mizeră într-o celulă de închisoare –
sfârşit logic, într-o ţară de persecuţie, pentru o viaţă dăruită lui
Dumnezeu şi fraţilor lui şi consumare definitivă a oferirii voluntare
de sine din iubire. Nu se poate, desigur, vorbi de martiriu în sensul
cel mai strict al cuvântului, deoarece el nu a fost ucis; dar, în sens
larg, calificativul de martir i se potriveşte pentru că s-a expus de
bunăvoie la o moarte care era urmarea logică a unui lung şir de
privaţiuni şi de rele tratamente.
***
Cei care reduc creştinismul la respectarea poruncilor pot să se
socotească satisfăcuţi şi să se oprească acolo atunci când, aidoma
fariseilor, au respectat toate poruncile. Cei care ştiu că de fapt
creştinismul este un elan de iubire către Dumnezeu nu vor fi
niciodată satisfăcuţi de ei înşişi şi nu se vor putea opri niciodată
pentru că niciodată nu-L vom iubi pe Dumnezeu îndeajuns şi va
trebui să-L iubim mereu mai mult. Să consideri că Îl iubeşti pe
Dumnezeu îndeajuns şi că nu este nevoie să-L iubeşti mai mult, să
hotărăşti să-L iubeşti pe Dumnezeu până la un punct şi nu mai mult
constituie marele păcat al lâncezelii pe care Cristos îl „scuipă din
gura sa”40. Monseniorul Ghika şi-a petrecut viaţa luptând contra
lâncezelii prea multora dintre creştini şi propovăduind, împreună cu
40

Apocalipsa 3,16 – n. trad.
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Evanghelia („Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc
desăvârşit este” 41), că desăvârşirea iubirii de Dumnezeu – adică
sfinţenia – este poruncită tuturor (şi accesibilă tuturor, deoarece
această sfinţenie nu cere nicio vocaţie extraordinară şi nu înseamnă
decât a iubi mereu mai mult); că toţi, fără excepţie – laicii şi preoţii,
oamenii căsătoriţi şi călugării – sunt chemaţi să o trăiască. El reia,
continuă şi dezvoltă astfel marea învăţătură a Sfintei Tereza a
Pruncului Isus, pe care Pius al XI-lea, canonizând-o pe sfântă, o
declara perfect adaptată nevoilor secolului nostru. Monseniorul
Ghika scrie în acest sens:
„Cei care, pe drumul perfecţiunii, cred, cât de cât, că au ajuns,
demonstrează astfel că nici măcar nu au pornit” (Pensées pour la
suite des jours, pag. 108).
„Publicul larg despre care se spune că este atât de amestecat şi
despre care se crede că este foarte departe de generoasele profunzimi
ale vieţii creştine este chiar publicul pe care, aşa cum spune
Evanghelia, l-a căutat Domnul. Este publicul de oriunde, cel al
întâlnirilor în acelaşi timp surprinzătoare şi predestinate. Este
publicul în sânul căruia se poate realiza în modul cel mai emoţionant
parabola semănătorului care răspândeşte în toate vânturile cuvântul
lui Dumnezeu. Ucenicilor nu trebuie să le fie teamă să facă ce a făcut
Stăpânul; ei pot, în plus, să se încreadă orbeşte în resursele harului, în
bogăţiile nebănuite ale sufletelor în mâinile unui Dumnezeu care le
vrea. Putem şi trebuie să încercăm, sub o formă nouă, punerea în
valoare a acestei comori ascunse în străfundul inimilor pentru
transformarea acestei vieţi şi pentru mai marea bucurie a vieţii
veşnice; şi, chiar dacă ar fi să nu ajungem decât la câţiva, important
este să ne îndreptăm către toţi... Copiii, fiinţele destinate sărăciei
41

Matei 5,48 – n. trad.
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naturale sau voluntare, sufletele simple sunt aproape întotdeauna mai
apropiate decât toate celelalte de adevărurile cele mai înalte ale vieţii
spirituale... Simplificarea supremă a vieţii în Dumnezeu, având drept
ajutor însăşi viaţa lui Dumnezeu – iată adevărata viaţă spirituală.
Acest lucru nu o transformă într-o practică a unor rari iniţiaţi. O astfel
de concepţie nu ridică bariere între mulţime – de care Cristos are milă
până şi în nevoile ei materiale – şi cele mai pure bucurii ale
Împărăţiei lui Dumnezeu; dimpotrivă, le coboară şi deschide mulţimii
un câmp care nu are alte limite în afară de cele ale iubirii de
Dumnezeu” (La Présence de Dieu, pag.1-4).
Monseniorul Ghika nu vrea să se propovăduiască ansamblului
creştinilor un creştinism mediocru destinat creştinilor căldicei42 şi să
se rezerve unei aşa-zise elite exigenţele desăvârşirii creştine pe care
Cristos a vrut-o pentru toţi; el cere ca exigenţele desăvârşirii creştine
să fie propovăduite tuturor. Scopul vieţii este sfinţenia, iar noi nu
trebuie să avem altă ambiţie decât sfinţenia. Putem şi trebuie să
aspirăm la sfinţenie din moment ce nu contăm pe noi pentru nimic, ci
contăm numai pe Dumnezeu şi pe harul lui pentru a ajunge la
sfinţenie. În Place et Rôle de sainte Jeanne d’Arc entre nous et le ciel
(pag. 6), într-un pasaj citat deja despre realităţile supranaturale,
Monseniorul Ghika ne invită „să le transformăm, cu îndrăzneală, în
principalul nostru punct de sprijin”, ceea ce „constituie remediul
împotriva unei timidităţi a credinţei, unei nevolnicii a speranţei, unei
slăbiciuni a iubirii care, toate, ar trebui să fie ruşinea sufletului
nostru, fiind în acelaşi timp un fel de injurie adusă darurilor lui
Dumnezeu.” Această voinţă de sfinţenie trebuie, bineînţeles, să fie în
întregime pentru Dumnezeu şi nu pentru a căuta în ea vreo
preamărire de sine.
42

Cf. Apocalipsa 3,16 - n. red.
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„Trebuie să vrei să fii sfânt nu pentru a-ţi plăcea ţie, ci pentru a
plăcea lui Dumnezeu” (Pensées pour la suite des jours, pag. 37).
Propovăduire exigentă pe măsura darurilor lui Dumnezeu, dar
propovăduire a singurului drum care merge drept la ţintă:
„Drumul spre cer este îngust, dar este mai uşor să nu te abaţi de
la drum pe o cărare, decât în câmp deschis” (Pensées pour la suite
des jours, pag. 38).
Monseniorul Ghika însuşi a luat sfinţenia drept scop al vieţii
sale, n-a încetat niciodată să vrea să devină sfânt şi n-a vrut niciodată
altceva, ci a năzuit statornic către aceasta cu toată fiinţa sa, a dăruit şi
a sacrificat totul pentru aceasta. În acelaşi timp, el s-a dăruit pentru a
face ca sfinţenia să domnească în lume, afirmând tot timpul că
singurul lucru care lipseşte sunt sfinţii şi că lumea nu are nevoie de
nimic altceva decât de sfinţi, ceea ce îl făcea să exclame într-un text
deja citat (La Sainte Vierge et le Saint-Sacrement, pag. 32):
„Sfinţenie mai ales, înainte de toate şi peste toate, pentru că
există o foame de sfinţenie în lume.”
***
Pe acest drum al desăvârşirii iubirii, nu este de ajuns să faci
ceea ce porunceşte Dumnezeu, să respecţi nişte porunci. Unii,
folosindu-se atunci de tradiţionala distincţie dintre „precepte” şi
„sfaturi”, vor spune că, dincolo de ceea ce Dumnezeu porunceşte,
trebuie, în plus, să faci şi ceea ce Dumnezeu sfătuieşte. Numai că
sfaturile nu se adresează tuturor, nu corespund tuturor vocaţiilor,
tuturor stărilor de viaţă, în timp ce chemarea la desăvârşire se
adresează tuturor, în toate vocaţiile şi în toate stările de viaţă. De
aceea, Monseniorul Ghika spunea că, dincolo de ceea ce Dumnezeu
porunceşte, dincolo chiar de ceea ce Dumnezeu sfătuieşte, trebuie să
facem ceea ce DUMNEZEU PREFERĂ: adevărata vocaţie de iubire

100

înseamnă – oricare ne-ar fi starea şi condiţiile de viaţă – să mergem
întotdeauna în sensul preferinţelor lui Dumnezeu. Iată de ce, în
îndrumarea spirituală, el orienta întotdeauna sufletele să caute care
erau, pentru ele, preferinţele lui Dumnezeu. Şi de aceea principiul
fundamental al întregii lui spiritualităţi se afla aici: cine s-a dăruit cu
totul lui Dumnezeu din iubire va căuta mereu, conform exigenţei
celei mai adânci a acestei iubiri, ceea ce Dumnezeu preferă.
VII. Liturgia aproapelui
Un alt principiu fundamental al învăţăturii spirituale a
Monseniorului Ghika – după căutarea a ceea ce Dumnezeu preferă –
se găseşte în ceea ce el numea „liturgia aproapelui”.
Am spus deja în ce măsură era obsedat de realitatea vie a
prezenţei lui Dumnezeu în aproapele. Pentru el, prezenţa lui
Dumnezeu este permanent manifestată lângă noi în şi prin prezenţa
fraţilor noştri. De aceea, în constituţiile Casei Sfântului Ioan, el
menţiona, drept „greşeli în mod special contrare spiritului Casei”,
„indiferenţa faţă de prezenţa reală a fraţilor noştri.”
Rezultă că este imposibil să fii dăruit lui Dumnezeu din iubire
fără a fi dăruit lui Dumnezeu prezent în fraţi, fără a-l iubi şi sluji pe
Dumnezeu în fraţi. De aici, locul esenţial al slujirii aproapelui în viaţa
creştină. Înţelegând însă slujirea aproapelui în acest mod
supranatural, Monseniorul Ghika o înţelegea ca pe o adevărată
liturgie, pe care o numea „liturgia aproapelui”: stabilirea unei relaţii,
din iubire pentru Dumnezeu care trăieşte în noi, cu Dumnezeu care
trăieşte în fraţii noştri, acest schimb, această comunicare şi această
circulaţie de viaţă divină şi de dragoste dintre cel care se dăruieşte lui
Dumnezeu prezent în fratele său şi acest frate care îl găseşte pe
Dumnezeu dăruindu-i-se lui în binefăcătorul lui. Viaţa iubirii este
astfel ţesută din întâlniri providenţiale, pe care Monseniorul Ghika le
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rezumă scriind că sfinţii „slujesc ceea ce Dumnezeu iubeşte în cei
care-L iubesc pe Dumnezeu şi pe care Dumnezeu îi iubeşte” (Place
et Rôle de sainte Jeanne d’Arc entre nous et le ciel, pag. 2). De unde
această rugăciune:
„Doamne, dă-mi ceea ce trebuie să dau astfel încât să am de
unde să dau cu adevărat şi în aşa fel încât să se vadă că Tu eşti cel
care dă prin mine” (Pensées pour la suite des jours, pag. 145).
Această învăţătură spirituală a fost cu osebire expusă de
Monseniorul Ghika în broşura intitulată La Liturgie du prochain
(pag. 13-16):
„Dublă şi misterioasă liturgie: din partea săracului care-L vede
pe Cristos venind spre el sub chipul fratelui ce-i vine în ajutor, care
sunteţi voi; din partea binefăcătorului, care-L vede apărând în cel
sărac pe Cristos în suferinţă, asupra căruia se apleacă. Şi liturgie
unică, tocmai prin aceasta. Pentru că, dacă gestul este, de o parte şi de
cealaltă, ceea ce trebuie, nu mai există, de ambele părţi, decât Cristos
regăsit în două fiinţe, prin două fiinţe, Cristos binefăcătorul venind
spre Cristos care suferă pentru a se reintegra în Cristos cel biruitor,
glorios şi care binecuvântează. Acest tip de liturgie a săracului şi a
fiinţei care suferă – care transpune toate în domeniul harului şi Îl
realizează pe Cristos conform poruncii date de Cristos Însuşi – nu se
poate împlini decât având ca punct de sprijin liturgia Liturghiei şi a
Împărtăşaniei. Numai Prezenţa reală şi Jertfa dumnezeiască ne fac
capabili să le dăm această continuare. Pentru ca liturgia vizitei să-şi
aibă valoarea şi viaţa ei, trebuie ca liturgia altarului să fi fost trăită în
străfundul sufletului. Datoria de iubire, universală şi fără oră fixă, nu
este decât dilatarea Liturghiei la întreaga zi şi la întreaga lume, ca o
propagare de unde concentrice în jurul Jertfei şi al Împărtăşaniei de
dimineaţă. Veţi duce acestui sărac, în care trebuie să-L vedeţi pe
Cristos, puţin din sufletul Împărtăşaniei voastre şi din virtutea Jertfei
la care aţi participat. Dacă nu ar fi aşa, nu aţi face niciodată ceva
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foarte durabil sau foarte profund, nici pentru voi şi nici pentru
ceilalţi. În îndeplinirea datoriei voastre, pentru această liturgie ce
depinde de cealaltă, trebuie să vă apăraţi – mai mult decât pentru
cealaltă – de anumite ispite speciale împotriva credinţei: pericolul de
a nu-l vedea decât pe sărac în loc să-L vedeţi pe Cristos; acela de a nu
vă vedea decât pe voi în faţa săracului în loc să vă vedeţi în faţa lui
Cristos. În vizitele voastre trebuie să vă feriţi de formalism şi de
rutină, aceleaşi cu cele care fac ravagii la altar în cazul preotului care
şi-a pierdut în mod vinovat fervoarea... Fie să puteţi îndeplini aşa
cum doriţi acest fel de preoţie împărătească atât de generos şi fără
condiţii rezervată oricărui suflet creştin şi despre care Isus ne spune
că va sluji ca piatră de încercare pentru a stabili valoarea sufletelor
noastre în ziua Judecăţii.”
Slujirea aproapelui este fundamentată aşadar pe Iubirea
nesfârşită a lui Dumnezeu care Se dăruieşte în noi şi prin noi. Şi
pentru că Dumnezeu este dăruire deplină de Sine din iubire, nu putem
trăi din Viaţa lui Dumnezeu – care ne este dată – decât dacă suntem
şi noi cu totul dăruiţi unii altora, cu totul consacraţi şi devotaţi unii
altora, unii în slujba celorlalţi:
„Dumnezeu dăruieşte celor care dăruiesc. Dumnezeu se
dăruieşte celor care se dăruiesc” (La Visite des pauvres, pag. 95).
În viaţa sa, Monseniorul Ghika a realizat în cel mai înalt grad
această dăruire deplină de sine către ceilalţi, dăruire continuă, fără să
primească ceva înapoi: era întotdeauna în slujba tuturor nevoilor
materiale şi spirituale ale aproapelui care i se adresa, găsea de fiecare
dată remediul potrivit cu o ingeniozitate uimitoare; pentru a ajuta pe
cineva, avea resurse inepuizabile şi întreprindea ceea ce putea părea,
omeneşte vorbind, imposibil – de exemplu, călătorii în ţinuturi
îndepărtate sau demersuri chinuitoare. Nu l-am văzut niciodată
răspunzând prin refuz unei cereri de ajutor material sau spiritual, de
demers, de vizită, de deplasare, fie ea lungă şi grea. Cum găsea
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timpul să răspundă astfel la orice apel? Niciodată nu părea grăbit, nu
era nerăbdător, nu-şi calcula timpul: era mereu disponibil pentru toţi,
atâta timp cât era necesar, se comporta cu fiecare ca şi cum nu ar fi
trebuit să se ocupe decât de el; găsea totuşi timpul să răspundă la
toate apelurile. Este miracolul unei vieţi unde nu era loc decât pentru
Dumnezeu, viaţă despuiată de tot restul.
Am spus deja cum, după chipul Îndurării lui Dumnezeu, pe
care o imita, iubirea Monseniorului Ghika se îndrepta cu predilecţie
către cei aflaţi în condiţii materiale şi spirituale mizerabile, către cei
mai săraci, cei mai bolnavi şi cei mai criminali: slujirea universală şi
fără condiţii a nevoilor aproapelui se îndreaptă întâi către cei care
sunt confruntaţi cu cele mai mari nevoi şi cu cea mai neagră mizerie.
De unde precepte aidoma acestora:
„Du-te către cel care nu îndrăznea să te aştepte. Dăruieşte celui
care nu îţi cere. Iubeşte pe cel care te respinge” (Pensées pour la suite
des jours, pag. 23),
„Cel mai părăsit devine cel mai apropiat dintre ai tăi de îndată
ce îl vezi: nu te are decât pe tine, îi aparţii aşadar mai mult decât toţi”
(ibid., pag. 33).
Şi, bineînţeles, predilecţia aceasta se îndrepta mai ales către cei
care îi făceau o nedreptate: suferea mai puţin din cauza nedreptăţii
care i se făcea decât din cauza păcatului aceluia care îi făcuse rău şi
toată preocuparea lui era să îndrepte acest păcat şi să-l mântuiască pe
vinovat. A spus-o în Pensées pour la suite des jours (pag. 22):
„Dacă fratele tău îţi face, pe nedrept, vreun rău, trebuie să
suferi mai mult pentru el decât pentru tine însuţi. Nedreptatea pe care
ţi-o face ţie va fi întotdeauna inferioară răului pe care şi-l face sieşi,
pentru că face rău propriului său suflet fără să-l atingă pe al tău; iar
tu, ca un frate bun, trebuie să simţi aceasta mai tare decât nedreptatea
pe care ţi-o face.”
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El a trăit ceea ce explica astfel. Iată o mărturie dintr-o scrisoare
pe care mi-a adresat-o pe 2 octombrie 1927:
„Nu există vreo cruce pe care să nu o fi cunoscut în vremea din
urmă. Ultima este spargerea modestei mele locuinţe de la Villejuif,
unde nu credeam că există ceva care să-i tenteze pe hoţi. Ce m-a
durut cel mai mult a fost pierderea potirului şi a patenei. Cât despre
celelalte, am putut să le dăruiesc, în gând, spărgătorului, ca să nu aibă
obligaţia să le restituie; numai că, în acest caz, pe lângă păcatul
furtului există şi păcatul profanării”.
***
Iubirea pentru aproapele era profund marcată la Monseniorul
Ghika de un realism creştin care îi impregna toate atitudinile; şi în
acest caz – ca în toate celelalte – el excludea şi combătea orice
idealism. Umanitarismul idealist ne spune să iubim abstracţia numită
Omenire. Asemeni Evangheliei, Monseniorul Ghika nu vorbea
niciodată de iubire pentru omenire, ci de iubirea pentru aproapele,
adică pentru omul real şi concret pe care Providenţa ni-l aduce
„aproape”, pe care îl pune aproape de noi într-o circumstanţă anume
a vieţii noastre, fie în mod regulat, fie accidental şi trecător – de
exemplu, cu ocazia unei nevoi la care putem răspunde, a unei mizerii
pe care o putem alina, aşa cum a făcut-o bunul samaritean.
Dar atunci, a vorbi despre aproapele înseamnă a spune că unii
sunt mai aproape, iar alţii mai puţin aproape, a spune deci că există o
ordine şi o ierarhie în caritate. Monseniorul Ghika critica aspru
uniformitatea raţionalistă şi idealistă a egalitarismului, care confundă
dreptate şi egalitate şi ar vrea o iubire egală pentru toţi când, de fapt,
în lucrarea reală a lui Dumnezeu, totul este inegal şi divers, iar
lucrurile sunt şi trebuie să fie iubite inegal, în concordanţă cu
inegalitatea şi ierarhia gradelor lor de fiinţă şi de perfecţiune. Nu
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trebuie să fie o iubire nediferenţiată şi egală pentru toate fiinţele, ci,
pentru fiecare fiinţă, o iubire aparte, care să îi fie proprie şi care să o
iubească pentru ceea ce este ea spre deosebire de toate celelalte.
Monseniorul Ghika insista mult asupra acestei ordini şi asupra acestei
ierarhii a carităţii, care îi iubeşte mai întâi şi mai mult pe cei mai buni
şi pe cei mai apropiaţi (nevoia celor mai necăjiţi constituind ea însăşi
o formă particulară de mai mare proximitate într-un mod dispus şi
voit de Providenţă, care a fost explicat mai înainte).
Iubirea lui se îndrepta mai întâi către cei mai apropiaţi şi cei
mai iubiţi de Dumnezeu – cei pentru care orice creştin trebuie să
nutrească o iubire de predilecţie: Maria, Sfântul Iosif şi Sfântul Ioan
Botezătorul, Sfinţii Apostoli Petru, Paul şi Ioan, Arhanghelii Mihail
şi Gavril, îngerul păzitor, pe care îl iubea cu o tandreţe deosebită. Dar
şi printre ceilalţi sfinţi, avea unele preferinţe în iubire: Sfântul
Atanasie, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile, Sfântul Grigore
de Nazianz, Sfântul Chiril, marii învăţători ai Răsăritului, de care îl
legau atâtea fibre ale fiinţei sale; Sfântul Toma de Aquino, magistrul
său de doctrină şi de gândire; Sfântul Ioan al Crucii şi Sfânta Tereza a
Pruncului Isus, învăţătorii săi în ale vieţii spirituale; Sfântul Francisc
din Assisi, modelul său de sărăcie şi de renunţare la cele materiale;
Sfântul Vincenţiu de Paul, învăţătorul său în slujirea aproapelui;
Sfânta Ioana d’Arc, cea care îi revelase vocaţia providenţială a
Franţei.
Pe pământ, Monseniorul Ghika îi iubea cu predilecţie pe cei pe
care Dumnezeu îi făcuse cei mai apropiaţi lui: mama, fratele,
cumnata, nepoata, prietenii cei mai dragi, faţă de care nutrea
sentimente de o tandreţe cu totul specială, plină de o infinită gingăşie.
La nivelul ansamblului omenirii, iubirea sa de predilecţie,
foarte marcată, se îndrepta către cele două patrii ale sale – România,
patria de origine, şi Franţa, patria de adopţiune – (la care se adăugau
unele simpatii speciale cum ar fi pentru Belgia, Polonia şi Japonia).
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El defineşte patria ca un „admirabil corp comun căruia Dumnezeu îi
atribuie un rol de-a lungul secolelor, pe care El îl conduce şi îl
ocroteşte cu o voinţă specială” (Place et Rôle de sainte Jeanne d’Arc
entre nous et le ciel, pag. 7). Aşa cum credea în vocaţia particulară,
unică, de neînlocuit şi de neschimbat pe care Dumnezeu o dăruieşte
fiecărei fiinţe omeneşti şi care trebuie să facă din fiecare obiectul
unei iubiri, şi ea, absolut particulară şi de neschimbat, tot aşa credea
în vocaţia particulară şi de neînlocuit a fiecărei patrii în planul
Providenţei; atunci când el se adresa fiecăreia dintre numeroasele ţări
pe care le vizita în călătoriile sale apropiate şi îndepărtate, avea o artă
extraordinară de a exprima, pentru fiecare, ce era mai bun în vocaţia
ei (am dat un exemplu citând cuvântul adresat fraţilor săi din
Australia la deschiderea Congresului Euharistic de la Sydney). Dar
credea cu osebire în vocaţia providenţială a Franţei, Întâia-Născută a
creştinătăţii, şi vorbea despre aceasta cu o mare elocvenţă, în special
în Place et Rôle de sainte Jeanne d’Arc entre nous et le ciel (pag. 13).
El adresează poporului Franţei următorul apel:
„Aveţi onoarea unei vocaţii naţionale foarte vizibile, multă
vreme asumată în deplină conştiinţă. Sarcina aceasta există pentru
Franţa şi, am putea spune, i-a fost indicată în mod imperios... Există
popoare modelate secole de-a rândul pentru o misiune voită de
Dumnezeu, pregătite pentru un scop dat prin grija Providenţei în
jocurile naturii şi ale harului... Toată natura voastră, tot trecutul
vostru vă pune în faţă o mare îndatorire, vă desemnează pentru un
apostolat în această lume pe care nu l-aţi abandonat niciodată cu
totul, nici chiar în cele mai rele momente de deviere şi de decădere
trecătoare. Întreaga omenire, Biserica creştină – mai ales după efortul
minunat al conştiinţelor voastre active şi după sacrificiul exemplar
făcut, în ultimii ani, de eroii unei ţări reînviate odinioară de Ioana
d’Arc – privesc spre Sora Mai Mare a popoarelor creştine şi aşteaptă.
Aşteaptă de la eroica naţiune – confirmată în moştenirea ei de har şi
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încoronată de un prestigiu fără seamăn – un gest care să conducă
popoarele fraterne către destinele pe care Dumnezeu le doreşte pentru
ele ca şi pentru ea. Franţă a Sfintei Genoveva şi a Sfintei Clotilda,
Franţă a lui Clovis, a lui Carol cel Mare şi a Sfântului Ludovic (la
cererea căruia, să nu uităm, aşa cum a dat mărturie Ioana d’Arc în
revelaţiile ei, lui Dumnezeu i s-a făcut milă de Franţa), Franţă a
Ioanei d’Arc, a Sfântului Vincenţiu de Paul şi a Sfântului Francisc de
Sales, Franţă a sfinţilor necunoscuţi seceraţi în tranşee, patrie a
mulţimilor mărturisitoare şi a mulţimilor sacrificate, Franţă de la
Lourdes, de la Paray-le-Monial şi din Montmartre, victoriile de ieri şi
energiile de azi sunt prezente pentru a permite un progres de care eşti
răspunzătoare în faţa lumii. Fii pe deplin, cu mândrie, în fruntea
naţiunilor creştine care îşi caută un conducător. Eşti aşteptată: toate
privirile se întorc spre ţara în care, de mulţi ani, s-a realizat un efort
discret şi minunat de renaştere creştină şi pe care a fost pusă pecetea
înfiorătoare a unor răscumpărări care nu se fac fără vărsare de
sânge.”
VIII. Mijloace prin care se realizează viaţa de unire cu
Dumnezeu
Viaţa de comuniune în iubire cu Dumnezeu (în care însăşi
slujirea aproapelui este o prelungire şi o împărtăşire a Iubirii divine)
cere, pentru a se realiza, mijloace apropriate.
În primul rând şi înainte de toate, omul păcătos nu are altă cale
de acces la Dumnezeu decât pe Cristos Răscumpărătorul; ar fi cu
totul zadarnic să vrei să mergi la Dumnezeu pe o altă cale decât Isus
Cristos. La Présence de Dieu ne învaţă acest lucru (pag. 59-60):
„Nu îl înţelegem pe Dumnezeu decât prin Isus Cristos, nu
mergem la Dumnezeu decât prin Isus Cristos, nu trăim din
Dumnezeu decât în Isus Cristos. Mijlocirea şi Răscumpărarea,
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medierea iubirii îndurătoare şi lucrarea mântuirii sunt singurele care
umplu prăpastia dintre cele două naturi, reparând stricăciunea uneia
prin nebunia plină de iubire a celeilalte... A-L vedea pe Tatăl e
îndeajuns, dar cine nu Îl vede în Fiul nu Îl vede pe Tatăl, şi uită rana
naturii noastre, Jertfa dumnezeiesc mântuitoare a Persoanei divine
care pentru mântuirea noastră a vrut să ne semene până la a se face
asemeni mizeriei noastre şi, sub această formă să cunoască pentru noi
ce este moartea.”
Maria, cea care ni L-a dat pe Isus Cristos, nu poate fi separată
de El. Prin Maria, de la care a primit natura omenească, Isus Cristos
este legat de întreaga omenire; consimţind liber prin acel fiat al ei la
această maternitate divină, Maria a consimţit la toate harurile care ne
vin de la Isus Cristos, izvor unic al harului prin canalul care este ea
însăşi. Maria este astfel, în mod pe deplin voit, Mijlocitoarea
universală prin intermediul căreia primim orice har. Aşadar, pentru a
trăi din har, pentru a trăi din viaţa lui Isus Cristos pe care numai
Maria o poate face să se nască în sufletele noastre, pentru a răspunde
în fiece clipă „da” darurilor lui Dumnezeu printr-un fiat asemănător
cu cel al Mariei şi pe care numai Maria ne poate învăţa să îl rostim,
trebuie să trăim într-o dependenţă filială totală faţă de maternitatea
Mariei, şi să ne situăm clipă de clipă într-o disponibilitate sufletească
totală sub influenţa maternă a Mariei. Să ascultăm ce spune
Monseniorul Ghika în La Sainte Vierge et le Saint-Sacrement (pag.
33-34):
„Acum, în această clipă ca şi întotdeauna, Maria ne cere ca
Isus să crească în noi; într-un fel, ea Îl pândeşte şi nu aspiră decât să
Îl hrănească în sufletele noastre... Ea ne poartă – nu numai printr-o
simplă figură de stil – sub faldurile mantiei ei (aşa cum ne-a plăcut să
ne-o imaginăm în picturi vechi şi în viziuni sfinte), ci, adevărat şi
aievea, în inima ei curată cuibărită aproape de inima Fiului ei... Îi
repetăm fără încetare, din tot sufletul, acel Rozariu în care se
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desfăşoară întreaga istorie a mântuirii lumii, în misterul
Răscumpărării, până la viaţa veşnică. Trebuie că şi ea simte pentru
noi ceva asemănător. Nu urmăreşte ea oare, nu deapănă ea oare,
pentru fiecare dintre noi – har după har, încercare după încercare,
izbândă după izbândă – rozariul mântuirii noastre? Misterele de
bucurie, de durere şi de slavă ale vieţii Fiului ei în sufletele noastre?
Nu se apleacă ea oare cu o duioşie nemărginită peste acest biet
rozariu omenesc al existenţelor noastre, care constituie raţiunea însăşi
a venirii Domnului printre noi? Nu priveşte ea oare, din tot sufletul
ei, viaţa lui Isus în viaţa fiecăruia dintre aceşti copii la care nu
încetează să se gândească? Şi asta, urmând cuvintele din Ave, până în
ceasul morţii, al morţii noastre? Nu se alătură ea oare – împreună cu
ultimele boabe ale rozariului – bucuriei cerului pe care ne-a
dobândit-o alături de ea?”
Maria este „cea care începe era dumnezeiască a acestei lumi
fără a înceta să fie, pentru noi, femeia sărmană, plăpânda creatură
umană de odinioară, şi nici fiinţa topită în Dumnezeu din ceasul
acesta, exercitând asupra întregului univers regalitatea cea mai
plenară care poate să existe... Maria, aşa cum este ea acum, Maria
Ridicării la Cer, ne atrage la ea spre cer. Totul pe pământ se face
pentru a urma mişcarea ei” (ibid., pag. 12 şi 28).
***
Isus Cristos a instituit El însuşi mijloacele prin care să ne
împărtăşească viaţa Sa, să ne altoiască pe El: acestea sunt
sacramentele. Rezultă de aici o preeminenţă absolută a sacramentelor
– instrumente prin care trece Lucrarea sfinţitoare a lui Cristos în noi –
asupra oricărui alt mijloc de sfinţire (rugăciune privată, rit religios,
faptă meritorie): ar fi o gravă eroare naturalistă să preferăm orice
altceva sacramentelor, care ne pun direct în legătură cu Cristos, unic
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izvor al oricărui har şi al oricărei sfinţenii. Monseniorul Ghika a
combătut întotdeauna această eroare şi a acordat întotdeauna
preeminenţă sacramentelor. Avea o extraordinară devoţiune pentru
sacramente şi profita de orice ocazie pentru a vorbi despre ele. Mai
spunea că primirea sacramentului (în condiţiile cerute) este mult mai
importantă decât propria noastră pregătire şi decât rugăciunea de
mulţumire, pentru că lucrarea lui Cristos Răscumpărătorul şi
Sfinţitorul în noi este mai importantă decât actele noastre personale şi
decât ceea ce vine de la noi.
Monseniorul Ghika stăruia pe lângă necreştini să primească
sacramentul botezului fără să facă prea mare caz de îndoielile,
obiecţiile sau dificultăţile care puteau să mai existe în ei, pentru că
botezul avea să realizeze în ei, prin harul lui Cristos, ceea ce nu ar
putea reuşi, fără acest sacrament, toate eforturile şi întreaga lor
bunăvoinţă; şi efectiv, botezul, odată primit, îi transforma complet şi
făcea din ei oameni noi eliberaţi de un trecut de care nu puteau scăpa
fără sacrament. La fel proceda şi cu creştinii păcătoşi: aşa cum o
făcuse Abatele Huvelin cu Charles de Foucauld, Monseniorul Ghika
îi îndemna să primească sacramentul pocăinţei, mult mai eficient
decât toate discuţiile şi toate eforturile depuse pentru a-i transforma
interior şi pentru a le da forţa necesară ca să îşi schimbe viaţa, forţă
pe care ar aştepta-o în zadar în absenţa sacramentului. Ar fi de dorit
ca, urmând acest exemplu, mulţi preoţi să aibă mai multă credinţă şi
mai mult simţ al supranaturalului şi să nu ezite să spună deschis celor
care ezită: „Botezaţi-vă!” sau „Spovediţi-vă!”. Monseniorul Ghika
miza nelimitat pe eficacitatea sacramentelor şi nu miza deloc pe
eficienţa îndemnurilor sale sau pe o bunăvoinţă lăsată în voia ei:
esenţial era pentru el să convingi sufletele să primească sacramentele.
Pentru acelaşi motiv, el voia ca, în conformitate cu hotărârile Papei
Pius al X-lea, copiii să poată primi Împărtăşania de îndată ce ştiu că
Ostia este Isus, fără nicio altă condiţie de instruire religioasă sau
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pregătire morală, nimic neputând fi mai eficient pentru a-i lumina şi
a-i transforma decât harul Euharistiei în ei. Când dădea îndrumare
spirituală prin viu grai, el ţinea mult – contrar practicii foarte
răspândite a multor directori de conştiinţă – să o dea în calitate de
slujitor al sacramentului spovezii, pe parcursul mărturisirii păcatelor
(lucru evident uşurat pentru el, în ceea ce le privea pe femei, de
permisiunea pe care o primise de la Papa Pius al XI-lea de a le
spovedi în afara confesionalului şi fără grilaj despărţitor).
Cele două sacramente despre care Monseniorul Ghika a vorbit
cel mai mult sunt căsătoria şi Euharistia. Continuitatea Bisericii,
spunea el, se bazează pe două sacramente, preoţia şi căsătoria, iar
căsătoria este la fel de necesară ca şi preoţia pentru a continua
Biserica până la sfârşitul veacurilor. Şi atunci insista mult pe valoarea
sfinţitoare a căsătoriei, ca a oricărui sacrament. Reacţiona violent
împotriva prejudecăţii care îi considera pe creştinii căsătoriţi drept
creştini oarecum de rangul doi, reduşi la un creştinism lipsit de
fervoare şi mediocru, în timp ce toate bogăţiile vieţii spirituale şi
calea spre desăvârşire ar fi rezervate preoţilor şi călugărilor.
Căsătoria, afirma el cu tărie, este o vocaţie şi un drum de sfinţenie, iar
creştinii căsătoriţi sunt chemaţi şi obligaţi la sfinţenie la fel ca preoţii
şi călugării. Şi de aceea insista asupra eficienţei harului sacramentului
căsătoriei, care nu este dat numai în momentul primirii
sacramentului, ci rămâne la dispoziţia soţilor pentru a-i sfinţi unul
prin celălalt în fiecare moment şi de-a lungul întregii lor vieţi
comune. Această învăţătură s-a răspândit mult astăzi, din fericire, în
grupurile de familii creştine, dar cel care a propovăduit-o cu atâta
putere încă din primul sfert al secolului XX poate fi considerat un
precursor. Putem cita câteva pasaje dintr-una din predicile sale la
căsătorie:
„Mergeţi amândoi către un sacrament pe care, în faţa noastră,
solemn, vi-l conferiţi unul celuilalt prin consimţământul voinţelor
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voastre... Nu primiţi aici o simplă binecuvântare, nu este vorba numai
de un fel de contract – oricât de nobil ar fi el – care vă uneşte; nu
participaţi aici la o simplă ceremonie, pompoasă şi emoţionantă,
tradiţională şi binevenită, făcută pentru a însoţi şi a da un aer solemn
începutului acestei uniri. Este vorba de ceva mult mai important. În
această clipă aveţi de jucat un rol sfânt, aproape sacerdotal, punct de
plecare pentru numeroase consecinţe în această lume şi în cealaltă...
Sunteţi celebranţii acestui sacrament care vă asociază cu însăşi
lucrarea lui Dumnezeu încă din momentul în care schimbaţi între voi
jurămintele, iar noi, preoţii, nu suntem decât martorii lui autorizaţi.
Astăzi, prin consimţământul şi prin jurământul vostru care vă dau pe
unul celuilalt şi care vă consacră pe amândoi Domnului spre
preamărirea Lui, voi rostiţi primele cuvinte ale unei slujbe sfinte care
durează cât viaţa şi care, tocmai pentru că este aşa, nu încetează să fie
un izvor de haruri niciodată revocat, o comoară din care puteţi lua
mereu – în originea lor invizibilă, pentru voi ca şi pentru ceilalţi –
luminile, puterile, bucuriile supranaturale rezervate de Dumnezeu
celui care ştie să le găsească acolo, pentru a ne ajuta să traversăm
biruitori toate vicisitudinile şi toate greutăţile vieţii. Este ceva atât de
sfânt în sine, încât, în Biserică, ziua de viaţă comună a soţilor creştini
nu se poate compara decât cu Liturghia zilnică a preotului. Totul este
să înţelegi acest lucru şi, înţelegându-l, să-l trăieşti cu vrednicie.
Acest sens al sacramentului ne luminează întreaga concepţie de viaţă.
El ne fereşte de rău şi chiar de imperfecţiune tot aşa cum poate să dea
naştere, fără încetare, binelui. Ne îndepărtează de profanările minore
ca şi de greşelile mult mai grave cu un simţ al sacrilegiului mai mult
sau mai puţin accentuat care ar însoţi orice slăbiciune, mică sau mare:
şi atunci există mai puţine riscuri, în viaţa soţilor, de a face ceea ce ar
putea sminti sfinţenia căsătoriei sau de a se arăta prea puţin conform
cu jurămintele şi legile ei. Câte poate să însemne o viaţă de soţi
creştini însoţită de înţelegerea vie şi mereu prezentă a acestui caracter
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sfânt, permanent, a acestui fel de religie intimă, casnică, în strălucirea
sacramentului instituit de Cristos, primit, trăit şi mereu înnoit!...
Armatura însăşi a societăţii nu se sprijină decât pe două sacramente –
cel al preoţiei care îl face pe preot, cel al căsătoriei care face familia,
cel care Îl aduce pe Cristos pe altar şi Îl împarte tuturor, cel care îl
aduce pe creştin, acest alt Cristos, dacă este credincios, la viaţa
acestui pământ şi a cerului. Sunteţi, fiecare, unul dintre nenumăraţii
depozitari ai acestei misiuni prescrise de Dumnezeu. Nicio societate
nu perseverează şi nu progresează decât în acest fel... De ce această
supraabundenţă, acest surplus de ajutor divin acordat actului de unire
a două fiinţe când, pe de ală parte, nu beneficiază de el exercitarea
însăşi a autorităţii şi a justiţiei, atât de necesară pentru ordinea lumii?
Pentru că, pe de o parte, avem aici răsfrângerea concretă a unirii lui
Cristos şi a credincioşilor săi în Biserică după cuvântul Sfântului
Paul, iar, pe de altă parte, avem punerea în aplicare a rolului
admirabil atribuit unirii dintre două fiinţe omeneşti. Sunteţi aici, întradevăr, nu numai pentru a fi, în doi, o viaţă, o inimă şi un suflet, ci
pentru a da viaţă altor fiinţe, pentru a fi asociaţi lucrării divine prin
ceea ce seamănă cel mai mult cu o creaţie. Veţi putea chema la
existenţă suflete noi, suflete nemuritoare, inevitabil destinate unei
veşnicii care, făcută din bucurie sau din durere, este oricum spre
slava Dumnezeului viu. Şi în familia odată întemeiată a acestor
suflete noi, câtă lumină şi câtă tărie izvorâte din sacrament, pentru a
le conduce, prin viaţă, către ţel!”
***
Numeroase citate anterioare au arătat ce uimire trăia
Monseniorul Ghika în faţa darului Euharistiei şi cu câtă elocvenţă
vorbea despre el. La baza învăţăturii şi a îndrumării sale spirituale
stătea afirmaţia că Liturghia şi Împărtăşania de fiecare zi constituie
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începutul normal al zilei creştine şi că nicio neglijenţă nu trebuie să
permită să ne abţinem de la ele sub pretexte înşelătoare şi în afara
unei imposibilităţi absolute. Amintea mereu că numai păcatul de
moarte constituie o piedică pentru împărtăşanie şi că, în afară de
această singură condiţie, nicio pregătire specială nu este cerută şi
nimic nu trebuie să împiedice primirea Împărtăşaniei, pentru că nimic
nu este mai eficient decât Împărtăşania pentru a îndrepta
imperfecţiunile, defectele sau insuficienţele noastre.
Insista mult asupra valorii şi eficienţei infinite a Liturghiei
care, prin sacrament, ne face să asistăm şi să luăm parte la însăşi
Jertfa Crucii, izvorul nesecat a tot harul şi a toată sfinţenia. Este
motivul pentru care, aşa cum am spus, Monseniorul Ghika nu s-a
smuls vocaţiei sale de laic ce trăieşte plenar creştinismul în lume –
vocaţie atât de adâncă la el – decât pentru a putea celebra Liturghia şi
pentru a putea să înlocuiască eficacitatea limitată a influenţei sale de
laic creştin cu eficacitatea infinită a Liturghiei.
În predica de căsătorie din care am citat mai sus, el spunea:
„Aţi luat parte la o Liturghie: Domnul a venit pentru voi pe acest
altar. A fost jertfit aici pentru voi, nu în sens figurat, ci în adevăr
perpetuat, în realitate actuală, spunându-vă fiecăruia: Sunt aici, Trup,
Sânge, Suflet şi Dumnezeire, Eu, Mântuitorul tău şi Dumnezeul tău;
M-am dat morţii pentru tine; sunt dăruit, pentru tine, Tatălui veşnic
chiar astăzi.”
Monseniorul Ghika scria în La Sainte Vierge et le SaintSacrement (pag. 6): „Jertfa Liturghiei reia în adevăr, continuă, aplică
sufletelor noastre Jertfa Crucii prin care Maria a dăruit lumii, pentru
mântuirea noastră, cu preţul celei mai groaznice sfâşieri care poate
exista, pe Fiul Dumnezeiesc care îi fusese dat!”
Iar în L’Heure sainte (pag. 16), vorbeşte de „Liturghia zilnică
ce reia fără încetare Jertfa”, este „reluarea ei mistică de zi cu zi”, ceea
ce el explică astfel (pag. 22):
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„Sângele Lui pe de o parte, trupul Lui pe de alta, prin puterea
rostirii Cuvântului, jertfirea care separă sângele de trup, tot ceea ce
constituie sacrificiul unei victime. Aici, Victima este Sacrificatorul şi
Ea simte până în străfundurile fiinţei Jertfa.”
Întreaga sa viaţă sacerdotală a gravitat în jurul Liturghiei,
pentru care se făcuse preot; nu trăia decât pentru Liturghie şi pornind
de la Liturghie, care constituia fundamentul vieţii sale. Iar modul în
care celebra Liturghia era un spectacol sublim (am amintit faptul că
Pius al XI-lea îi acordase permisiunea să celebreze Liturghia oriunde
şi că o celebra adesea în casa noastră): ori de câte ori sufăr pentru că
asist la o Liturghie celebrată rutinier şi cu automatism sau chiar, vai,
„rasolită”, nu pot să nu mă gândesc la Liturghia Monseniorului Ghika
şi să mă rog lui pentru bieţii preoţi care neglijează sau ignoră ceea ce
constituie esenţialul preoţiei lor. Ne putem face o idee despre ceea ce
trăia el în timpul Liturghiei citind începutul din scrierea La Liturgie
du prochain: „Tocmai am atins cu mâinile Trupul şi Sângele
Mântuitorului meu, am amestecat elanul sufletelor voastre şi
intenţiile mulţimii voastre cu puterea Jertfei Sale în realitatea venirii
sale printre noi”. Apoi adaugă: „Vorbindu-vă imediat după acest act
pe cât de minunat pe atât de familiar care este Liturghia noastră, după
acest tête-à-tête cu Cuvântul făcut trup.” Trebuie să fi asistat la
Liturghia celebrată de el ca să ştii ce era acest „tête-à-tête cu
Cuvântul făcut trup”: privirea îi era literalmente fascinată de Ostie şi
de potir. Iar trăsăturile lui exprimau suferinţa cea mai intensă, o
adevărată tortură interioară; Liturghia lui era asemeni unei agonii în
care retrăia lăuntric agonia şi Patimile lui Cristos, pe care puterea lui
de preot îi permitea să le realizeze, sacramental, pe altarul unde se
jertfea întreg pe sine odată cu Victima Dumnezeiască. Înţelegem de
ce, în Pensées pour la suite des jours (pag. 77), i-a atribuit lui Isus
aceste cuvinte: „O, preotul Meu, cum vei îndrăzni să Mă jertfeşti cu
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adevărat şi cu totul dacă, mai înainte, nu te-ai jertfit pe tine cu
adevărat şi cu totul?”
Liturghia lui era o moarte împreună cu Cristos şi de aceea ea
l-a condus, dacă putem cuteza o astfel de exprimare, către suprema şi
ultima Liturghie care a fost propria-i moarte în care s-a dăruit întreg
pe sine de bunăvoie, ca martir, pentru Biserică, în unire cu Crucea lui
Isus Cristos, ca împlinire în el însuşi a morţii prin răstignire a
Mântuitorului.
***
În jurul Liturghiei gravitează întregul cult oficial al Bisericii,
pe care îl numim liturgie. Monseniorul Ghika, care-şi alesese ca
reşedinţă, la Paris, o abaţie benedictină, se hrănea profund din liturgia
care îi permitea să retrăiască, odată cu ciclul sărbătorilor care se
succed, toate tainele mântuirii. Insista mult pentru ca, în fiecare zi,
creştinul să fie atent la sărbătoarea pe care Biserica o celebrează în
acea zi, să o trăiască, întreaga zi să fie profund marcată de ea; îi
sfătuia pe laici, care nu sunt obligaţi să recite în întregime Breviarul,
să citească şi să mediteze în fiecare zi cel puţin părţile mobile ale
Liturghiei şi ale vecerniei zilei, care se găsesc în orice liturghier de uz
curent. Citim în La Présence de Dieu (pag. 16-17):
„Adusă de valul zilelor, de calendarul pe care îl trăim şi, în
acelaşi timp, bogată în experienţă seculară şi în sevă divină,
rugăciunea Bisericii constituie, în liturgie, un fel de mare jurnal al lui
Dumnezeu – jurnalul ţinut în numele lui Dumnezeu şi cu o siguranţă
infailibilă – al istoriei divine şi a ceea ce, în istoria oamenilor,
participă la viaţa divină. Înzestrat cu o putere lucrătoare supremă,
acest jurnal apreciază suveran oamenii şi faptele, consemnează
lucrurile într-adevăr necesare în formule nemuritoare – dialog
încrucişat între cuvântul divin şi vorbele oamenilor şi între cuvântul
omenesc şi o gândire divin inspirată. Vom amesteca ceea ce vine de
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la acest izvor mereu viu cu viaţa de toate zilele, căutând punctul de
inserţie cel mai simplu şi cel mai lesne de găsit.”
Remarcăm respectul deosebit cu care Monseniorul Ghika
numeşte Cuvântul Divin: voia să scrie o carte despre Biblie în care să
ceară ca aceasta să fie citită şi meditată cu atitudinea unui suflet care
îl ascultă pe Dumnezeu vorbind, care primeşte acest Cuvânt Divin ca
pe un dar, îl adoră profund, se pătrunde de el şi găseşte în el hrana
pentru viaţa sa de rugăciune.
IX. Calea împărătească a crucii
Dăruirea totală de sine din iubire pentru Dumnezeu nu este
posibilă fără o renunţare totală la toate creaturile (ceea ce, aşa cum
am spus, nu înseamnă să nu le iubeşti, ci să le iubeşti mai bine şi mai
mult, iubindu-le cu dragostea cu care le iubeşte Dumnezeu însuşi,
adică pentru ceea ce sunt cu adevărat în adevărata lor realitate, care
este opera lui Dumnezeu): dacă nu am face aşa, nu l-am iubi pe
Dumnezeu decât cu o inimă împărţită.
Mai întâi, renunţarea la bunurile acestei lumi: este spiritul de
sărăcie. Monseniorul Ghika insista mult asupra spiritului de sărăcie.
Într-un text pe care l-am mai citat – din La Présence de Dieu (pag. 34), el spunea că „fiinţele hărăzite sărăciei naturale sau voite, sufletele
simple sunt aproape întotdeauna, tocmai pentru acest motiv, mai
aproape decât toate celelalte de cele mai înalte adevăruri ale vieţii
spirituale”. La Visite des pauvres (pag. 80) cere „o detaşare cât mai
deplină de toate servituţile bunăstării pentru a înlătura obstacolul
celui mai neînsemnat egoism personal. Numai spiritul de sărăcie dă
sufletului certitudinea încrezătoare a unei acţiuni îndreptate spre
Dumnezeu.” Spiritul de sărăcie îi poate lipsi omului bogat – ataşat de
ceea ce posedă şi sclav al bunăstării sale – dar şi omului sărac a cărui
cupiditate invidiază averea şi prosperitatea bogatului; de aici
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„conflictul dintre săracul cel rău şi bogatul cel rău, tristă şi aproape
unică istorie a prea multor timpuri şi a prea multor societăţi”
(Pensées pour la suite des jours, pag. 93). Sărăcia nu are niciun merit
în sine; ea este importantă ca mijloc de detaşare de bunurile acestei
lumi pentru a ne lăsa în grija lui Dumnezeu şi pentru a accepta tot
ceea ce vrea Dumnezeu. Am mai citat acest pasaj dintr-o scrisoare de
îndrumare: „Adevăratul spirit al sărăciei constă mai ales în a
îmbrăţişa forma de sărăcie pe care o propune Providenţa şi cu atât
mai mult curaj şi merit cu cât această formă pare mai mediocră, mai
banală, mai lipsită de orice satisfacţie pentru amorul propriu.” Nu
există spirit de sărăcie dacă ne căutăm pe noi înşine sau dacă ne
complăcem în vreo formă anume de sărăcie, ori dacă suntem ataşaţi
de ea: spiritul de sărăcie cere să nu fim ataşaţi de nimic, nici chiar de
sărăcie, şi să acceptăm toate condiţiile de viaţă, oricare ar fi ele, prin
care Providenţa ne face să trecem.
Monseniorul Ghika spunea de obicei că spiritul de sărăcie
constă în a considera tot ce posedăm nu ca pe ceva pe care suntem
stăpâni şi de care ne servim după bunul nostru plac, ci ca pe un
depozit al cărui adevărat stăpân este numai Dumnezeu şi pe care El ni
l-a încredinţat ca să îl folosim numai conform exigenţelor carităţii
(acesta este cel mai bun comentariu al formulei folosite de Sfântul
Paul: „cei ce cumpără, ca şi cum n-ar stăpâni”43). În acest caz, spiritul
de sărăcie se reduce la regula unică a carităţii dacă e să nu ne folosim
de niciun lucru decât exact aşa cum cere caritatea.
În constituţiile Casei Sfântului Ioan, Monseniorul Ghika
scrisese: „Spre deosebire de ordinele şi congregaţiile create până
acum, al meu nu este înlocuit prin al nostru, formulă care nu face
decât să deplaseze sensul propriu – fie chiar şi în avantajul unui
43

1 Corinteni 7,30 – n. trad.
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ansamblu mai bun (şi poate astfel să favorizeze prea mult spiritul de
grup în defavoarea Duhului Sfânt) –, ci prin al Lui, de unde o
apropriere a toate lui Isus, în toate formele prezenţei Lui, de la
Euharistie până la aproapele cel mai îndepărtat.”
Înţelegem de ce Monseniorul Ghika era sever faţă de anumite
comunităţi călugăreşti în care sărăcia individuală a fiecăruia nu există
decât în profitul bogăţiei şi al cupidităţii colective a comunităţii.
Aceleaşi constituţii prevăd:
„1. Organizarea vieţii cu sentimentul că suntem depozitari şi
nu proprietari absoluţi ai bunurilor noastre.
2. Ideea că avem asupra acestor bunuri drepturile unui sărac
faţă de toți ceilalţi săraci, dar numai pe acestea (dacă este vorba de
drepturi) şi că ceilalţi săraci au, asupra aceloraşi bunuri, un drept
egal.
3. Convingerea că suntem delegaţi ai Providenţei însărcinaţi să
răspundă, în măsura resurselor, tuturor mizeriilor pe care aceeaşi
Providenţă ni le pune în faţă spre a le alina în această viaţă.”
Descinzând dintr-o familie iniţial bogată (şi pe care
împrejurările aveau să o sărăcească încetul cu încetul), şi înainte să
moară în închisoare în sărăcia cea mai absolută care poate exista
(dezbrăcat până şi de foarte sărăcăcioasele lui veşminte preoţeşti, cu
părul şi barba rase44), Monseniorul Ghika a realizat toată viaţa sărăcia
voluntară cea mai înaltă în conformitate cu spiritul Sfântului Ioan, pe
care tocmai l-am expus. Începuse prin a abandona în mâinile fratelui
său administrarea averii familiei, primind de la acesta diferite sume în
funcţie de nevoile pe care le avea. Ceea ce primea astfel reprezenta,
la început, sume destul de mari, dar care s-au redus din ce în ce mai
44

În ceea ce priveşte veşmintele preoţeşti, a se vedea nota nr. 3. Cât despre
barbă, martorii indică, toţi, că şi-a păstrat barba în închisoarea Jilava (v. nota
nr. 4) – n. lect.
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mult după cumpărarea abaţiei de la Auberive (care a înghiţit, aşa cum
am spus, partea care îi revenea din averea familiei) şi, mai ales, după
eşecul financiar total al acestei experienţe de la Auberive.
Întotdeauna însă, oricare au fost sumele pe care i le putea vărsa astfel
fratele său, Monseniorul Ghika nu cheltuia pentru el însuşi decât atât
cât trebuia pentru cel mai sărac dintre săraci – şi cu cea mai mare
severitate faţă de sine –, iar tot restul se îndrepta, cu o generozitate
neobosită, către cultul lui Dumnezeu, pentru care voia „luxul
ornamentaţiei lucrurilor sfinte” (La Visite des pauvres, pag. 81), către
nevoile apostolatului şi spre uşurarea tuturor mizeriilor pe care le
întâlnea. În baraca sa din Villejuif, avea drept cameră o mică încăpere
care lăsa tot locul disponibil pentru capelă, iar drept pat avea o simplă
scândură tare din lemn. Iarna nu avea cum să se încălzească şi ne
povestea foarte serios că cel mai greu îi era dimineaţa, la sculare,
când trebuia să deschidă ochii iar genele îi erau lipite din cauza gheţii
pe care trebuia să o sfărâme cu mare grijă. Drept hrană, nu avea acolo
decât cartofi, adesea degeraţi, pregătiţi sumar pe un reşou care abia
mergea. Îmi amintesc mai ales de o zi în care trebuia să ducă la
Villejuif un bagaj mare şi greu; din cauza sănătăţii lui deja destul de
şubrede, era evident că nu avea puterea să-l care. I-am propus să
chemăm un taxi; ne-a răspuns că „nu avea dreptul” să facă această
cheltuială pentru că ar însemna „să fure banii săracilor”. Vedem cu
câtă stricteţe considera ca aparţinând de drept celorlalţi care aveau
nevoie de ajutor ceea ce nu era de strictă necesitate pentru el.
***
Cea de-a doua formă de renunţare este renunţarea la
satisfacţiile simţurilor: spiritul de castitate, necesar pentru creştinii
căsătoriţi ca şi pentru ceilalţi, şi pe care îl pot practica dacă nu
folosesc dreptul pe care şi l-au acordat reciproc asupra trupurilor lor
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decât respectând exigenţele carităţii şi legile sacramentului căsătoriei
în scopul procreării voit de Dumnezeu şi din iubire reciprocă.
În constituţiile Fraternităţii Sfântului Ioan, Monseniorul Ghika
defineşte spiritul de castitate:
„1. Ca o gelozie a iubirii de Dumnezeu. 2. Ca un respect pentru
templul lui Dumnezeu care este fiinţa omenească. 3. Ca un dezinteres
necesar în iubirea pentru aproapele.”
Se înţelege de aici că este vorba de renunţare nu numai la
satisfacţiile senzualităţii, ci şi la satisfacţiile sentimentalităţii (cei
care, după ce au făcut vot de castitate, se complac apoi în
sentimentalitatea lor – fie ea şi religioasă – greşesc faţă de spiritul de
castitate).
***
Este uşor pentru un om cât de cât stăpân pe sine să renunţe la
bunurile exterioare şi la satisfacţiile simţurilor. Cel mai greu şi
esenţial, absolut necesar pentru a înainta către desăvârşirea creştină,
este să renunţi la tine, să te „dezapropriezi” de tine căci, spune
Monseniorul Ghika, „eul nostru este, şi el, înainte de toate, un
depozit” (Pensées pour la suite des jours, pag. 67). Orice ataşament
faţă de tine însuți te împiedică să fii cu totul al lui Dumnezeu:
„Ca să începi să-l zăreşti pe Dumnezeu, trebuie să te fi pierdut
deja din vedere” (ibid., pag. 109).
Ataşamentul faţă de sine se manifestă prin judecata proprie şi
prin voinţa proprie, la care trebuie să renunţi din spirit de ascultare,
iar acest spirit nu există decât într-o ascultare complet liberă şi voită
din iubire:
„Ca să asculţi, e nevoie de o voinţă liberă. Altfel nu asculţi, ci
înduri” (ibid., pag. 150).
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Cei care nu ascultă decât în executarea exterioară, fără să
asculte în spirit, fără să-şi supună judecata şi voinţa, greşesc faţă de
spiritul de ascultare.
În îndrumarea sa spirituală, Monseniorul Ghika lupta cu putere
împotriva oricărei tendinţe către o judecată şi o voinţă proprie şi
încerca din răsputeri să determine o renunţare la ele; avea, de altfel,
un dar extraordinar de a detecta, în sufletele pe care le îndruma, cele
mai neînsemnate forme ale judecăţii proprii şi ale voinţei proprii. Nu
admitea, îndeosebi, ca cineva să-şi permită, fie şi în forul interior, să
îşi judece aproapele, uzurpând astfel dreptul să judece conştiinţele,
care îi aparţine numai lui Dumnezeu, şi aplica într-o manieră foarte
riguroasă preceptul din Evanghelie: „Nu judecaţi” (Matei 7,1).
Marele obstacol este aici orgoliul: Monseniorul Ghika insista
mult pe smerenie ca fundament al oricărei vieţi autentic creştine.
Legat de acest subiect, el dă în Pensées pour la suite des jours câteva
sfaturi care dovedesc o profundă cunoaştere a sufletelor:
„Orgoliul cel mai greu de dezrădăcinat: cel al oamenilor care
cred că nu au aşa ceva” (pag. 81).
„Adevărata egalitate nu trebuie să spună: sunt la fel de bun ca
tine, ci: eşti la fel de bun ca mine” (pag. 31).
„Dispreţuirea de sine e bună, dar uitarea de sine e şi mai bună”
(pag. 35).
***
Nu putem ajunge la o renunţare totală prin eforturile noastre:
numai Dumnezeu va realiza acest lucru în noi prin încercarea
suferinţei care, privându-ne de toate lucrurile de care suntem ataşaţi,
va distruge legăturile noastre dezordonate, dacă suferinţa este
acceptată din dragoste de Dumnezeu aşa cum ne-o trimite Dumnezeu
spre binele nostru. Monseniorul Ghika insista mult asupra
importanţei, în orice viaţă creştină, a căii împărăteşti a Crucii, iar în
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constituţiile Fraternităţii Sfântului Ioan el înscria „doctrina Crucii
propovăduită de cei doi martori ai Crucii, Mama lui Isus şi fiul
adoptiv al Mariei; sensul găsit în ea şi virtutea suferinţei şi a morţii”.
Monseniorul Ghika a găsit o frază admirabilă pentru a explica
funcţia necesară a suferinţei pentru a realiza în noi renunţarea totală:
„Dumnezeu face ca lucrurile acestei lumi să renunţe la noi atunci
când noi nu renunţăm destul de repede la lucrurile acestei lumi”
(Pensées pour la suite des jours, pag. 91).
Monseniorul Ghika a tratat îndelung această funcţie a
suferinţei, în special în admirabila broşură intitulată La Souffrance,
unde se poate citi (pag. 14-15, 22, 25-26): „Durerea este, înainte de
toate, pentru creştin, o vizită a lui Dumnezeu, o vizită sigură, pentru
că el ştie că este o privare de această lume şi că, deoarece nu conţine
nimic din această lume, ea nu îl poate ascunde în sine decât pe
Dumnezeu... Suferinţa este, aşa cum am spus, o vizită a lui
Dumnezeu, un fel de sacrament uimitor în care Fiinţa eternă vine la
noi purtată de un neant, de o absenţă, de o privaţiune; în care nu un
lucru, ci lipsa unui lucru iubit, posedat sau dorit Îl semnifică pe
Dumnezeu şi poate produce un har: ca atare, ea are mai multe
trăsături pe care e bine să le reţinem... Durerea, care are o unică
direcţie finală, cunoaşte mai multe căi pentru a-şi atinge scopul şi ne
permite să întrevedem mai multe maniere de a înainta pe aceste căi:
uneori e vorba de o ispăşire pe care Dumnezeu o caută în ea pentru
noi; alteori este o epurare, alteori un progres, alteori o sfinţire, alteori
un miracol eroic... Suferinţa purifică în mii de feluri: micşorându-ne,
despuindu-ne de ce ni se adaugă în plus, ea ne apropie de ceea ce este
esenţa noastră, fondul nostru; sărăcindu-ne de fiinţă şi de viaţă, ea ne
umileşte şi ne confruntă cu modul în care ne vede Dumnezeu (mod în
care, din nefericire, noi nu ne vedem defel), adică cu acest mod de a
vedea care ne face să existăm; făcându-ne să ne luptăm cu o moarte
parţială, ea rafinează ceea ce este nemuritor în noi;... asociindu-ne cu
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lucrarea răscumpărătoare a lui Isus, în care ne punem, în mod liber,
iubirea, ea ne curăţă de petele personale şi ne permite, dacă aceste
pete sunt superficiale sau au dispărut, să merităm astfel şi să chemăm
asupra altora harul purificării şi fericirea. Ea nu se mulţumeşte să
purifice şi să ispăşească, ci atrage asupra noastră şi a celorlalţi harul
dumnezeiesc.”
Aceeaşi învăţătură se regăsea de altfel şi în La Visite des
pauvres (pag. 40-46):
„Sensul suferinţei este sensul unei taine grefate pe taina însăşi
a vieţii noastre pământeşti: pe de o parte, fiinţe destinate fericirii,
aspirând la ea într-o manieră aproape fatală, de cealaltă, un
Dumnezeu nesfârşit de bun, care nu face altceva decât să dea, căruia
nu-i place decât să dea; şi, cu toate acestea, noianul de dureri, de
mizerii, de rele... Pentru creştin, suferinţa se află în lumină deplină şi,
deşi ea rămâne mereu, prin ceva, o taină, este o taină asemănătoare cu
cele ale credinţei lui din care pot decurge nenumărate binefaceri
pentru viaţa actuală, ca şi pentru viaţa veşnică. El o vede cauzată, în
principiu, de păcatul originar şi de păcatele rezultate din acest păcat.
O vede transfigurată prin inefabila binecuvântare a Mântuitorului,
care a ales-o drept unică moştenire în această lume. Creştinul îi
cunoaşte astfel începutul şi sfârşitul. Îşi dă seama de ceea ce este ea
acum în lumea mântuită: privare de cele pământeşti (hrană, sănătate,
afecţiune, iubire etc.), ea nu conţine nimic de pe acest pământ;
suferinţa este, pentru el, un fel de recipient pentru ceva teribil şi
ceresc în care sălăşluieşte voinţa binefăcătoare a lui Dumnezeu: un
vas de veşnicie. Expresia potir, întrebuinţată atât de des în legătură cu
aceasta în Evanghelie, arată că avem de-a face cu ceva mai mult
decât o simplă comparaţie. Acest potir, tocmai pentru că nu conţine
nimic de pe pământ, conţine numai ceva venit din cer... Potirul
conţine, după cum am spus, voinţa lui Dumnezeu într-o ambianţă
tainică de ispăşire, de răscumpărare, de merit, de salvare. Această
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voinţă este ceva foarte precis. Ce vrea Dumnezeu?... Orice suferinţă
care nu te face mai bun şi-a ratat vocaţia, tot aşa cum şi-o ratează
orice bucurie care nu te face mai puternic şi mai întreprinzător
pentru bine. Primul grad al acestui simţ al suferinţei este, atunci când
ea este inevitabilă, acceptarea ei resemnată. Să nu credeţi că este ceva
inferior sau împotriva firii. A accepta o durere creştineşte nu
înseamnă nici indiferenţă – adesea imposibilă, de altfel –, nici reacţie
forţată. Este ceva profund şi demn de admiraţie, în acelaşi timp mai
dureros şi mai mângâietor decât orice. Este mai greu şi mai frumos să
accepţi o suferinţă decât să o înduri; ea coboară mai adânc în sufletul
pe care îl sfâşie, dar îşi pierde, în acelaşi timp, acel caracter de
ireparabil şi de definitiv care face odioase durerile pământeşti, acel
caracter de lucru aproape mineral, închis, sfârşit şi mort... Dincolo de
simpla resemnare – care se înclină fără să înţeleagă prea bine şi care
acceptă autoritatea misterioasă a Bunătăţii supreme bazându-se pe
încrederea în Cuvântul veşnic – există o receptare mai conştientă a
ceea ce putem întrezări în suferinţă: un fel de adoraţie sfâşietoare
pentru ceea ce te loveşte, există mai ales un omagiu adus
Înţelepciunii Dumnezeieşti... În afară de ispăşirea păcatelor – sarcină
negativă –, în afară de viziunea clară a ceea ce adesea, din nefericire,
nu vedem clar decât printre lacrimi – pe sine, lumea, şi mai ales pe
Dumnezeu (efect aproape pasiv) –, mai există în suferinţa creştină o
comoară de binefaceri pe care activitatea noastră o poate dezvolta la
nesfârşit... Suferinţele noastre cele mai neînsemnate, cele mai străine
chiar faţă de Măreţia lui Dumnezeu, pot şi trebuie să-I fie oferite.
Odată oferite lui Isus, ele nu ne mai aparţin şi sunt ale Lui. Odată
devenite ale Lui, ele au o valoare care ne depăşeşte. Contopite cu
suferinţele Lui, cu durerile de pe Cruce sau din Grădina Măslinilor,
ele pot schimba faţa lumii.”
Este deci cât se poate de clar că suferinţa nu-şi are, în ea însăşi,
raţiunea de a fi sau valoarea; ea nu este decât un mijloc care are
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valoare pentru că, despuindu-ne de tot ce este creat, ne umple de
Dumnezeu. În ea însăşi, suferinţa este un rău, nu este nicidecum
lucrarea lui Dumnezeu, ci opera păcatului creaturilor:
„Suferinţa a intrat în lume odată cu păcatul. Ea părăseşte lumea
împreună cu Cel care a epuizat în Sine toată violenţa şi realitatea
durerii, toată oroarea răului, până la a ne elibera sufletele de ele
pentru veşnicie, până la a le transforma natura pe pământ. Suferinţa a
intrat în lume prin noi. Dumnezeu nu a creat durerea. Nimic din ceea
ce tinde spre imperfecţiune nu are drept autor Fiinţa perfectă... Un
singur lucru, unul singur merge în neant printr-un miracol al
Bunătăţii dumnezeieşti: păcatul iertat.” (La Souffrance, pag. 10).
Creştinismul nu comportă în niciun fel dragostea pentru
suferinţă, al cărei autor nu este Dumnezeu, şi nicio complăcere
morbidă în suferinţă; el nu are nimic de-a face cu masochismul. Dar
Bunătatea nesfârşită a lui Dumnezeu face chiar din consecinţa
păcatului instrumentul Răscumpărării, iar din bucuria pierdută –
mijlocul unei spraabundenţe de bucurie în care El dăruieşte încă şi
mai mult:
„Pentru că Iubirea dumnezeiască nu putea concepe, în
suveranitatea ei, un rău fără leac, nici leac fără o comuniune
admirabilă cu pedeapsa, nici mântuire fără un fel de nebunie de
iubire, El a pus leacul răului în pedeapsa însăşi a acestuia, şi S-a pus
pe Sine personal în inima durerii” (ibid., pag. 11).
Din durere, Dumnezeu face să apară triumful Bucuriei şi al
Iubirii: „Bucuria pare să umple inima omului, durerea pare să o
golească. În intenţiile lui Dumnezeu, una nu o goleşte decât pentru ca
ea să fie umplută din belşug de cealaltă” (Pensées pour la suite des
jours, pag. 88).
Orice ascetism este un mijloc de îmbogăţire: „Lui Dumnezeu îi
place să ne pună să facem ceea ce ne repugnă cel mai mult pentru a
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ne îmbogăţi astfel cu o activitate pe care, altfel, nu am fi cunoscut-o
niciodată” (ibid., pag. 34).
Constituţiile Fraternităţii Sfântului Ioan recomandă „un
ascetism care să aibă grijă să nu distrugă nimic, ci să înstrăineze totul
şi să folosească preţul oricărui lucru pentru El” – adică să consacre
totul lui Dumnezeu.
Astfel, suferinţa este – prin modul în care o acceptăm şi o
oferim – o încercare şi o dovadă a calităţii iubirii noastre pentru
Dumnezeu:
„În suferinţă, încercarea este ceea ce încearcă, adică judecă,
descompune şi cântăreşte oarecum valoarea sufletului nostru şi pe cea
a credinţei noastre. Este, dacă putem spune astfel, demonstrarea a
ceea ce suntem şi a ceea ce am vrut să păstrăm, din Dumnezeu, în
noi, o demonstraţie care trece prin carnea, prin sângele şi prin sufletul
nostru şi care se termină printr-un progres sau printr-o cădere.” (La
Souffrance, pag. 17).
Este determinată astfel şi atitudinea noastră în faţa suferinţei:
să credem că Iubirea nesfârşită a lui Dumnezeu a rânduit totul spre
mai marele nostru bine, să primim aşadar de la El suferinţa ca pe un
dar, să aderăm la ea şi să o oferim cu dragoste:
„Când o nenorocire oarbă ajunge printre orbi, un Văzător o ţine
de mână şi o conduce lângă noi” (Pensées pour la suite des jours,
pag. 91).
„Atitudinea noastră în faţa oricărei suferinţe trebuie să fie cea a
unui copil în timpul unei operaţii salvatoare, dar care face să curgă
mult sânge, operaţie pe care mama lui, cu inima sfâşiată, îi cere să o
îndure fără împotrivire pentru a-şi recăpăta sănătatea: el nu se mai
agită, îşi lasă mâna în mâna mamei sale, privirea sa se pierde în
privirea care îl soarbe din ochi şi, convins că totul este spre binele lui,
acceptă totul în încrederea îndurerată a iubirii de care nu se îndoieşte
nici măcar o secundă... Simţim atunci cu o evidenţă de neînvins că
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Acela care ne ia ceva ce iubim nu ni-l ia decât pentru a ni-l reda mai
bun, transfigurat pentru totdeauna... Şi atunci de ce, în durere, această
teamă absurdă faţă de Cel care este Iubirea, care a inventat, care a
creat iubirea, care a arătat lumii nebunia iubirii, care a vrut ca
moartea din iubire să ajungă până la El?” (La Souffrance, pag. 36, 37,
38, 53).
Într-o scrisoare de îndrumare datată 24 septembrie 1922,
Monseniorul Ghika scria: „Mă voi ruga din toată inima să nu pierdeţi
rodul unor încercări deosebite şi mai semnificative pentru un nou
progres decât puteţi crede, dacă le veţi lua blând ca pe o
binecuvântare în ceea ce au ele mai contrar aspiraţiilor sau firii
dumneavoastră.”
Într-o astfel de atitudine se află adevărata pace interioară,
despre care Monseniorul Ghika ne-a vorbit într-un text (La Présence
de Dieu, pag. 70) citat anterior: „Ea poate să coexiste cu cele mai
grele suferinţe fără să le facă să dispară, sau cu cele mai grele
încercări fără să le înlăture. Ea poate locui în cea mai crudă şi,
adesea, cea mai aridă căinţă pentru slăbiciunile noastre, dar acest
lucru ne transformă pentru a trece prin ele.”
Este evident că suferinţele şi privaţiunile exterioare nu pot fi de
ajuns pentru a ne conduce la renunţarea totală şi pentru a ne
abandona cu totul iubirii lui Dumnezeu: este nevoie, pentru a ne
detaşa definitiv de noi înşine, de un fel de anihilare interioară a înseşi
folosirii facultăţilor noastre naturale, de un fel de moarte interioară în
care devenim parcă incapabili să simţim, să concepem, să gândim, să
vrem prin noi înşine – ceea ce marii autori spirituali numesc noaptea
spiritului şi care constituie suprema purificare a adâncului fiinţei
noastre, indispensabilă pentru a ajunge la sfinţenie. În Pensées pour
la suite des jours (pag. 27), Monseniorul Ghika descrie astfel această
stare: „Când te simţi distrus... când nu mai eşti nimic, când, în tine,
nu mai ai nimic.” Atunci când această stare este oferită lui Dumnezeu
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din iubire, când noi acceptăm toate stările interioare – oricare ar fi
ele, oricât de surprinzătoare, de neaşteptate şi de tulburătoare ar fi –
prin care Dumnezeu găseşte cu cale să ne treacă, atunci putem vorbi
de cel mai mare merit şi de cea mai înaltă formă de iubire:
„Dacă inima mea este grea şi tare ca o piatră, rugăciunea ei va
fi la fel de frumoasă şi de miraculoasă cum ar fi aceea a unei pietre”
(Pensées pour la suite des jours, pag. 34).
Iubirea de Dumnezeu nu mai este, bineînţeles, simţită atunci;
dar, perseverând în voinţa noastră de a-L iubi în ciuda absenţei
oricărui sentiment trăit, iubirea noastră se desăvârşeşte:
„Când nu trăieşti în tine, în toată gingăşia lui, sentimentul
iubirii tale pentru Dumnezeu, înseamnă pur şi simplu că a venit
momentul să-i dovedeşti această iubire prin toată voinţa ta” (ibid.,
pag. 138).
Trebuie să rămâi atunci în acea stare de pură adeziune de
credinţă, de speranţă şi de iubire faţă de Dumnezeu, fără să simţi sau
să înţelegi nimic, fără niciun sprijin în funcţionarea firească a
facultăţilor tale. Dar dacă, în această stare, nu mai avem deloc
conştiinţa prezenţei şi a ajutorului lui Dumnezeu, Dumnezeu este
prezent mai mult decât oricând şi acţionează în noi pentru a ne
conduce interior: „Mama este cel mai aproape de copil atunci când
acesta nu este capabil să o recunoască. Mama are ochii deschişi şi stă
aplecată deasupra leagănului... Dumnezeu veghează noaptea la
căpătâiul copiilor săi bolnavi, El – mama noastră, Tatăl nostru, fratele
nostru, ruda noastră cea mai apropiată, cel mai aproape de noi, cel
mai prezent în noi.” (La Souffrance, pag. 42).
Am avut ocazia să spun deja că, după părerea mea, Dumnezeu
l-a făcut să intre pe Monseniorul Ghika în această încercare supremă
a nopţii spiritului prin 1927. Iată ce îmi scria pe 2 august 1927:
„Încerc o oboseală a sufletului împinsă până la moartea
interioară... Mă las în grija lui Dumnezeu ca să aranjeze El totul...”
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Apoi, pe 9 august:
„Trupul şi sufletul au îndurat, în ultima vreme, încercări grele
peste măsură. Nu mă mai ţin pe picioare decât printr-un dublu
miracol de voinţă şi de har, primul fiind de altfel datorat numai celui
de-al doilea... Rugaţi-vă pentru mine, nu pentru mine însumi, ci
pentru ceea ce, în slujirea lui Dumnezeu, poate depinde de mine.”
În sfârşit, pe 2 octombrie:
„Sunt complet dărâmat – prea multe cruci, prea multă trudă,
prea multă muncă – şi poate că nu voi mai fi bun de nimic...
Încercările, munca şi oboseala au depăşit într-atât măsura în ceea ce
mă priveşte că aproape m-au scos din luptă. Contez pe rugăciunile
voastre şi pe cele ale celor mai buni prieteni pe care îi aveţi, ca să nu
pierd prea mult din merit în faţa lui Dumnezeu, ceea ce este uşor în
astfel de situaţii, din sfârşeală şi laşitate.”
Vedem astfel cum, într-o vocaţie apostolică, încercarea
interioară se grefează pe încercarea exterioară a eşecului (în cazul
acesta precis, eşecul şi lenta distrugere a aşezământului Sfântului
Ioan în paralel cu dezacordul celor care îi erau cei mai dragi şi
despărţirea de ei).
Ştim însă încotro l-a condus Dumnezeu pe slujitorul Său
credincios şi ascultător pe această cale împărătească a crucii.

PARTEA A DOUA
ACŢIUNEA ŞI MISIUNEA SA
ÎN SECOLUL AL XX-LEA

I. Acţiunea sa apostolică
După ce am expus pe larg învăţătura spirituală a Monseniorului
Ghika şi după ce am zugrăvit tipul lui de sfinţenie, a venit timpul să
explicăm care a fost acţiunea lui şi să arătăm roadele unei vieţi atât de
bogate în activităţi de toate felurile.
Am spus că o bună parte din viaţa Monseniorului Ghika a fost
dominată de acţiuni de binefacere faţă de săraci, bolnavi, victime ale
tuturor flagelurilor, pentru a le alina mizeriile fizice. Am arătat modul
în care s-a pus în serviciul lor, nerefuzând niciodată un ajutor sau un
demers, făcând imposibilul pentru a învinge orice dificultate, uneori
cu preţul unei oboseli extreme, expunându-se tot timpul pe sine fără
să-şi cruţe puterile, timpul sau sănătatea. Nu vom mai reveni asupra
acestui subiect. Nu şi-a abandonat niciodată activităţile de binefacere,
dar, pe măsură ce se dezvolta în el intimitatea interioară cu Cristos şi,
mai ales, după ce a primit preoţia, a devenit dominantă în viaţa lui
activitatea apostolică pentru alinarea mizeriilor spirituale care sunt
eroarea şi păcatul, [lucrând] pentru convertirea şi sfinţirea sufletelor.
A fost în primul rând şi mai presus de toate un apostol în slujba
răspândirii Împărăţiei lui Isus Cristos. Aşadar despre această acţiune
apostolică trebuie să vorbim aici. Trebuie să amintim totuşi, mai
înainte, legat de vizitele sale la bolnavi, că mai multe vindecări
miraculoase au fost realizate prin intermediul Monseniorului Ghika,
mai ales în ultimii douăzeci de ani ai vieţii sale. Aşa cum Parohul de
Ars atribuia toate minunile pe care le făcea moaştelor Sfintei
Filomena, Monseniorul Ghika atribuia aceste vindecări unei relicve a
Patimilor Domnului pe care o purta întotdeauna asupra sa şi o aplica
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bolnavilor (un fragment din Sfânta Coroană de spini45 pe care i-o
dăduse Cardinalul Verdier): sunt, desigur, convins de faptul că o
minune poate fi făcută cu ajutorul unei relicve din Sfânta Coroană de
spini, dar nu sunt sigur că aceste vindecări s-ar fi produs dacă relicva
ar fi fost aplicată bolnavilor de altcineva. Părintele Chorong aduce, de
pildă, mărturie despre vindecarea completă şi inexplicabilă din punct
de vedere medical a unui ofiţer paralizat în urma unei fracturi a
coloanei vertebrale, vindecare ce a avut loc la Bucureşti în timp ce
România se afla sub ocupaţie. Eu însumi am avut cunoştinţă, la Paris,
înainte de război, de vindecarea unei tumori canceroase.
Aceste minuni exterioare şi vizibile pălesc în faţa miracolului
spiritual perpetuu al convertirilor şi al transformărilor complete şi
adesea bruşte ale unor suflete înrădăcinate în eroare şi în păcat,
convertiri care erau rodul aproape constant al acţiunii apostolice a
Monseniorului Ghika – vom da câteva exemple puţin mai departe.
Avea uneori ceea ce el însuşi numea „harul unor convertiri-fulger”.
Am văzut cazuri în care – circumstanţele permiţându-i numai câteva
minute de discuţie cu o persoană afundată de mult în eroare sau păcat
– el se avânta, vorbindu-i imediat de iubirea lui Dumnezeu într-o
manieră derutantă pentru calculele omeneşti şi care putea să pară
nebunească; acele câteva minute de discuţie cu persoana respectivă
au fost de ajuns pentru ca ea să ceară botezul sau să se spovedească şi
să se împărtăşească. Pe 15 noiembrie 1931, cu cinci minute înainte de
Liturghia de mulţumire pentru aniversarea căsătoriei noastre,
Monseniorul Ghika l-a invitat pe tatăl meu, care nu se mai spovedise
45

Vladimir Ghika a păstrat această relicvă până în închisoarea Jilava unde a
realizat vindecări inexplicabile. Astăzi relicva este păstrată de Arhiepiscopia
Romano-Catolică de Bucureşti. Pentru mai multe informaţii despre frumoasa
şi palpitanta poveste a relicvei, a se vedea: H. Cosmovici, op. cit., şi Profesor
de speranţă – n. lect.
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de patruzeci de ani, să o facă pentru a se putea împărtăşi împreună cu
noi: tata a făcut-o imediat, iar această spovadă şi această Împărtăşanie
au constituit punctul de plecare al unui avânt spiritual îndrumat de
Monseniorul Ghika, care l-a condus, în câţiva ani, pe tatăl meu la o
mare intimitate sufletească cu Cristos (a murit răspunzându-i soţiei
mele – care tocmai îi spunea că perna alunecase şi că stătea cu capul
pe lemn – „Ca şi Isus.”). Citez acest caz care are îndeosebi o legătură
cu mine, dar am mai văzut multe alte exemple în care era vorba de
foarte mari păcătoşi (ceea ce nu era cazul tatălui meu).
Este deci esenţial să studiem aici acţiunea apostolică în stare de
astfel de roade supranaturale. Vom atrage atenţia cititorilor noştri
asupra a trei aspecte principale ale apostolatului Monseniorului
Ghika:
1. râvna sa apostolică;
2. compasiunea sa, care îl atrăgea către cei mai năpăstuiţi;
3. sursa supranaturală profundă a apostolatului său.
***
Iubirea mistuitoare pentru Cristos îl făcea pe Monseniorul
Ghika să nu suporte ca Isus să nu fie iubit şi îl îndemna să se
dăruiască întru totul pentru a-L face iubit şi pentru a-I cuceri toate
sufletele, să nu trăiască decât pentru răspândirea Împărăţiei lui Isus
Cristos: acesta era izvorul unei râvne apostolice neobosite şi fără
limite care punea stăpânire pe el şi îl absorbea pe de-a-ntregul. Nu
putea să înţeleagă faptul că un creştin îşi putea reduce preocupările
apostolice la un cerc limitat şi că nu-l interesa extinderea Bisericii în
toate mediile şi în toate locurile, până în colţurile cele mai îndepărtate
ale pământului. Nu era vorba despre o râvnă autoritară, neliniştită,
indiscretă, amară, ca în cazul celor care se caută pe ei înşişi în
apostolat, introducând în el propriul orgoliu, ci de o râvnă răbdătoare,
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încrezătoare, senină, discretă, blândă, smerită, o râvnă care aşteaptă
totul de la harul lui Dumnezeu şi nimic de la ea însăşi – într-un
cuvânt, o râvnă de iubire (şi nicidecum o râvnă de dominare).
Monseniorul Ghika era de o fermitate şi de o intransigenţă de
neclintit de îndată ce erau în joc exigenţele carităţii sau ale afirmării
adevărului; nu ar fi făcut niciodată nici cea mai mică concesie din
calcul, pentru a fi pe placul cuiva sau pentru a-şi asigura o reuşită pur
omenească; şi totuşi nu se enerva niciodată, nu-şi pierdea cumpătul
niciodată, îşi păstra întotdeauna în discuţii răbdarea şi blândeţea,
atitudinea calmă, smerită şi iubitoare. Numai că această răbdare care
se pliază şi se supune ceasului lui Dumnezeu era inseparabilă de o
sfântă nerăbdare pentru Împărăţia lui Dumnezeu, care îi smulgea
acele elanuri de rugăciune pe care le-am citat deja şi îi dădea
devotamentul şi îndrăzneala pentru a grăbi venirea acestei Împărăţii a
lui Dumnezeu în toate sufletele şi în lumea întreagă. Era pe deplin
ceea ce Sfânta Scriptură numeşte „un om al dorinţei” şi numai
Dumnezeu singur ştie care a fost, în străfundul inimii lui, intensitatea
acestor implorări. În schimb, toţi au putut să-i vadă devotamentul şi
îndrăzneala.
Am spus îndrăzneală: pentru că, atunci când trebuia să ducă
unui suflet mesajul Iubirii lui Dumnezeu, nu exista, pentru el, nici
greutate de netrecut, nici ostilitatea sau indiferenţa acelui suflet, nici
gravitatea erorilor sau a ataşamentului lui faţă de păcat, nici distanţă,
nici lipsă de timp: îndrăznea totul, inclusiv ceea ce înţelepciunea
omenească ar fi taxat drept nebunie (de exemplu să ataci imediat, în
cinci minute de conversaţie, problema lui Dumnezeu cu un
necredincios notoriu sau cu un mare păcătos); s-a întâmplat totuşi
adesea ca rezultatul să fie ceea ce el numea „o convertire-fulger”.
Am spus devotament: pentru că nu se uita nici la timp, nici la
cheltuială, nici la oboseală. Nu numai că a făcut călătorii lungi pentru
a vorbi despre dăruirea lui Cristos în Euharistie în colţurile cele mai
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îndepărtate ale pământului – la Sydney şi la Manila sau Buenos Aires
– şi pentru a statornici rugăciunea Carmelului în inima Japoniei cu un
simţ misionar care voia să îl ducă pe Cristos tuturor popoarelor, pe
toate continentele. Dar s-a întâmplat să întreprindă o lungă,
costisitoare şi obositoare călătorie pentru a ajunge la un singur suflet,
ca atunci când a plecat pe neaşteptate de la Bruxelles la Bucureşti
pentru că aflase că Panait Istrati, pe moarte, se revolta şi hulea; la
foarte puţin timp după aceea, Istrati primea Împărtăşania din mâinile
Monseniorului Ghika şi murea ca un creştin46. Altădată, după ce soţia
mea i-a vorbit despre o persoană pe care ar fi trebuit să o vadă la
Copenhaga, Monseniorul Ghika, pe atunci la Paris, i-a răspuns: „În
curând va trebui să merg la Varşovia, voi face un mic ocol pe la
Copenhaga.” Şi ceea ce el numea „un mic ocol” era de obicei cam de
acelaşi ordin de mărime. Nu ar trebui să credeţi că timpul pe care
aceste lungi călătorii îl sileau să-l petreacă pe vapor sau în tren –
mereu la clasa cea mai ieftină – era timp pierdut pentru apostolat. De
fiecare dată, Monseniorul Ghika intra în discuţie cu tovarăşii de
călătorie şi ajungea foarte repede să le vorbească despre Dumnezeu;
şi de fiecare dată se ajungea la convertiri sau transformări profunde
ale sufletelor. Numeroşi sunt aceia pe care i-a spovedit pe vapor sau
chiar într-un compartiment de tren, ceea ce îl făcea să spună,
glumind: „Calea mea – este calea ferată!” De altfel, orice ocazie i se
părea bună pentru a ajunge la un suflet şi pentru a vorbi despre
Dumnezeu; de aceea orice întâlnire cu el, chiar şi cea mai
întâmplătoare, cea mai banală, nu era lipsită de importanţă şi nu
rămânea fără repercusiuni. La Villejuif, ca să se ducă după apă,
trebuia să parcurgă, de la baraca sa, trei sute de metri: profita de
46

Pentru detalii mai precise, a se vedea mărturia lui Flore Many privind
relaţia între Vladimir Ghika şi Panait Istrati, v. Profesor de speranţă, pag.
242-245, şi Estienne, op. cit., pag. 148 – n. lect.
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fiecare dată de coada de la cişmea – unde, cu regularitate, îşi ceda
rândul celor mai grăbiţi – pentru a începe o discuţie. Şi cum încă de
pe vremea aceea, cu barba şi părul complet albe, cu sănătatea deja
şubrezită, părea un moşneag (copiii îl botezaseră „Moş Crăciun”), se
găsea întotdeauna cineva care se oferea să-i ducă vasul cu apă: de
aici, pe drumul de întoarcere – o nouă ocazie de a purta o conversaţie.
Aşa a început să-i facă pe locuitorii acestui cartier mărginaş să-l
descopere pe Dumnezeu şi, încetul cu încetul, să se spovedească şi să
se împărtăşească. Îl revăd intrând în bucătăria casei noastre, cu
mantia lui violetă, pentru a-i vorbi despre Dumnezeu menajerei
noastre ocupate cu spălatul vaselor (şi care îşi imagina că nu se putea
spovedi pentru că nu avea pălărie!).
Viaţa Monseniorului Ghika a fost deci, într-o uitare de sine
perpetuă, o dăruire de sine perpetuă şi totală pentru apostolat, în
slujba căruia şi-a pus toate forţele. Este motivul pentru care, aşa cum
am spus, la cincizeci de ani sănătatea lui era deja şubredă şi părea un
moşneag. Oferirea de sine voită şi deplină, din iubire, fusese făcută
cu multă vreme înainte de consumarea ei definitivă în închisoarea de
la Jilava. Nu l-am văzut niciodată, oricât de surmenat ar fi fost şi
oricare i-ar fi fost obligaţiile, refuzând să răspundă la un apel sau să
întreprindă un demers în care exista o ocazie de apostolat: era mereu
disponibil şi era al tuturor, realizând plenar acel „m-am făcut totul
pentru toţi”47 al Sfântului Paul. Şi, oricât de grăbit, de surmenat, de
împovărat de obligaţii ar fi fost, găsea mijlocul de a consacra fiecărui
suflet timpul necesar, fără să-l zorească, fără să-i arate grabă,
enervare sau nerăbdare, ca şi cum n-ar fi fost acolo decât pentru el:
frumoasă lecţie pentru unii preoţi grăbiţi sau foarte ocupaţi care nu-i
primesc pe oameni decât uitându-se la ceas, numărând minutele pe
47

1 Corinteni 9,22 – n.red.
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care li le consacră, ceea ce le împiedică total pe unele persoane să
vorbească şi să-şi atingă vreodată adâncul inimii sau ceea ce este
esenţial în problemele lor. Monseniorul Ghika lăsa întotdeauna
fiecăruia timpul să spună tot ce avea de spus, până când adâncul
sufletului era atins; nu refuza niciodată să se întâlnească cu cineva.
Ingeniozitatea lui se arăta fără margini atunci când era vorba de
a găsi o modalitate prin care să ajungă la sufletul unui mare păcătos.
Îmi amintesc că, la Villejuif, aflase despre moartea iminentă a unui
tapiţer de scaune beţiv, tuberculos, violent antireligios şi blasfemator,
şi care n-ar fi acceptat nici în ruptul capului vizita unui preot.
„Singura soluţie ca să mă duc la el, îmi spunea Monseniorul Ghika,
ar fi în calitate de client, având un scaun care să trebuiască tapiţat din
nou. Din păcate, nu am aşa ceva şi nici nu ştiu unde să găsesc.” Îmi
spunea asta într-o clasă micuţă de la École Normale Supérieure, unde
lucram atunci. Cei care ne găseam în acea odăiţă am exclamat într-un
glas: „Podul şcolii e plin de scaune vechi stricate.” S-a organizat
imediat o expediţie în pod şi, câteva minute mai târziu, Monseniorul
Ghika ieşea din localul şcolii ducând cu sine două scaune vechi şi
îndreptându-se către o staţie, nu de taxi, ci de autobuz spre Villejuif!
A doua zi, tapiţerul întâmpina vizita acestui client în sutană cu un
lung şir de înjurături grosolane şi spumegând de mânie. Monseniorul
Ghika, fără să se lase intimidat, şi-a continuat liniştit şi cu o blândeţe
infinită conversaţia pe care o începuse; şi cum, în cele din urmă,
făcuse gestul patern de a pune mâna pe umărul bolnavului care nu
înceta să tuşească şi să scuipe, acesta s-a tras brusc înapoi, strigând
furios: „Ei, nu mă atinge! S-ar putea crede că suntem tovarăşi!”
Monseniorul Ghika a răspuns, calm: „Nu suntem tovarăşi, suntem
fraţi.” Şi nimic nu s-a mai întâmplat la această primă vizită. Dar
ocazia unei a doua vizite a fost oferită de faptul că Monseniorul
Ghika trebuia să vină să ia scaunele pe care, bineînţeles, le lăsase la
reparat. Şi, printr-o binecuvântare a lui Dumnezeu sperată şi
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prevăzută, scaunele nu erau gata, aşa că a fost nevoie de mai multe
vizite. La puţină vreme după aceea, tapiţerul murea, după ce primise
sacramentele şi binecuvântându-l pe Dumnezeu; iar Monseniorul
Ghika, căruia îi spusesem să păstreze scaunele, a ţinut să le aducă
personal înapoi la École Normale Supérieure (unde s-ar putea să fie şi
acum, rupte iarăşi, prin vreun pod!), reparate şi binecuvântate astfel
de Dumnezeu.
***
Am spus deja în ce măsură Monseniorul Ghika trăia din
îndurarea nesfârşită a lui Dumnezeu, care se îndreaptă cu predilecţie
către cei mai nefericiţi şi, în special, către cei mai nefericiţi din punct
de vedere spiritual, cei căzuţi în cele mai grave erori, păcătoşii cei
mai mari sau cei care sunt cei mai părăsiţi, cei mai lipsiţi sau mai
îndepărtaţi de orice sprijin spiritual: să nu ne mirăm aşadar de faptul
că apostolatul lui s-a îndreptat constant către aceştia. Am povestit
deja că suferinţa lui în faţa păcatului era aşa de mare încât, adesea, îi
smulgea lacrimi, asemeni Sfântului Dominic; acest dar binecuvântat
al lacrimilor a slujit de nenumărate ori pentru a-i lumina pe unii mari
păcătoşi asupra caracterului malefic al păcatelor lor, făcându-i să-şi
transforme radical sufletul şi să ajungă la o convertire completă. Spre
marea lor mirare, Monseniorul Ghika le aducea tuturor mesajul că
Dumnezeu îi iubeşte; astfel, nimeni nu ştia să consoleze mai bine
decât el sufletele lovite de cele mai mari suferinţe şi torturate de
disperare. A explicat el însuşi toate aceste lucruri în Pensées pour la
suite des jours (pag. 24):
„A consola înseamnă a putea aduce cuiva ceva mai adevărat
decât propria lui durere. A consola înseamnă a da viaţă unei speranţe.
A consola înseamnă a-l lăsa pe cel care suferă să vadă în noi
dragostea pe care Dumnezeu i-o poartă.”
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Timp de cincisprezece ani (din 1923 până în 1939), slujirea
preoţească a Monseniorului Ghika, la Paris, s-a exercitat în
numeroase medii de anarhişti, de blasfematori, de francmasoni, de
satanişti, de ocultişti, de preoţi răspopiţi, de homosexuali, de
prostituate: Dumnezeu îl punea cu o extraordinară constanţă în
contact cu astfel de cazuri deosebit de dificile şi numai Dumnezeu
cunoaşte bilanţul exact al numărului de convertiri realizate, al
sufletelor complet transformate şi conduse până la un mare avânt
spiritual. A trebuit să se ocupe adesea de cazuri de blasfemie şi de
practici demoniace, care l-au făcut să sufere profund, dar aceste
suferinţe şi aceste lacrimi duceau întotdeauna la convertiri pe cât de
uluitoare, pe atât de neaşteptate. Încă şi mai ades, Dumnezeu a
îndreptat către el preoţi căzuţi sau răspopiţi: de fiecare dată,
profanarea preoţiei îl făcea să verse multe lacrimi şi numeroşi sunt
sărmanii preoţi pe care i-a readus în Biserică şi în pacea lui
Dumnezeu, redându-le sensul propriei preoţii. La puţină vreme după
ce Dumnezeu a inspirat-o pe Yvonne Estienne să se roage şi să sufere
pentru sfinţirea clerului, Monseniorul Ghika a avut ocazia să ceară
unui grup de care se ocupa ea să se roage pentru nişte preoţi angajaţi
în practici demoniace, blasfematorii şi obscene, preoţi pe care voia
să-i readucă la Dumnezeu şi în Biserică; aşa s-a făcut că s-au aflat
amândoi în punctul de plecare al acestei fraternităţi spirituale de
rugăciune şi de suferinţă pentru sfinţirea clerului care a devenit Virgo
fidelis.48
Aceeaşi inspiraţie de îndurare l-a împins pe Monseniorul Ghika
să aleagă colţul cel mai abandonat din punct de vedere spiritual, cel
mai lipsit de orice sprijin spiritual din Dieceza de Paris pentru a-şi
48

Pentru mai multe detalii despre Asociaţia „Virgo fidelis” azi, v. Mons.
Louis-Marie de Bazelaire, Virgo fidelis. Istoria şi spiritualitatea sa, Editura
ARCB, Bucureşti 2010 – n.red.
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instala baraca: undeva între Villejuif şi Gentilly, într-o parte a acestei
„zone”49 dificile locuite în principal de negustori de haine vechi.
Pentru a-i face pe cei de acolo să-l descopere pe Dumnezeu, a trăit
printre ei, întreaga lui existenţă desfăşurându-se sub ochii lor, în acel
colţ unde nimic nu putea fi ascuns, tot timpul în contact cu ei, în
aceleaşi condiţii materiale ca şi ei şi într-o sărăcie încă şi mai mare,
despre care am oferit deja câteva detalii. S-a scris în legătură cu
aceasta că Monseniorul Ghika a fost „primul preot muncitor”, sau
„un precursor al preoţilor muncitori”: ceea ce înseamnă, de fapt, că
nu s-a înţeles nimic din ce a fost viaţa şi apostolatul lui la Villejuif.
Iar Monseniorul Ghika, după câte cunoaştem noi despre învăţătura şi
exemplul lui, ar fi judecat cu siguranţă foarte sever forma atât de
imprudentă pe care a luat-o prima încercare a preoţilor muncitori,
căreia Papa Pius al XII-lea a trebuit să-i pună capăt (în schimb,
Monseniorul Ghika îl încurajase pe Jacques Valdour în încercarea lui,
din nefericire eşuată, de a găsi laici creştini bine pregătiţi care să se
angajeze ca muncitori în uzine pentru a exercita acolo un apostolat;
cu siguranţă i-ar fi plăcut şi ar fi binecuvântat admirabila congregaţie
pe care o conduce astăzi Părintele Voillaume50). Într-adevăr,
Monseniorul Ghika s-a instalat la Villejuif pentru a-i face pe toţi să-l
descopere pe Dumnezeu şi nu pentru a încuraja, acolo, revendicările
sociale; întreaga sa acţiune, întreaga sa învăţătură au fost pur şi
49

Periferie – n. trad.
René Voillaume (1905-2003), preot catolic, întemeietorul congregaţiilor
Frăţiorii (Micii Fraţi ai) lui Isus (1933) şi Surioarele (Micile Surori ale)
Evangheliei (1963). Cartea sa Au coeur des masses. La vie religieuse des
Petits Frères du Père de Foucauld, Éd. du Cerf, 1951,1969, a fost publicată în
limba română cu titlul: În mijlocul mulţimilor – Viaţa religioasă a Frăţiorilor
Părintelui de Foucauld, traducere din limba franceză de Monica Broşteanu,
Ed. Galaxia Gutenberg, Tg. Lăpuș 2009 – n.red.
50
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simplu religioase şi niciodată nu s-ar fi angajat, pentru nimic în lume,
într-o acţiune socială şi, cu atât mai puţin, într-o luptă socială. În
baraca sa, spaţiul cel mai mare era ocupat de capelă, nu vedeai decât
capela; iar priveliştea pe care o oferea acolo tuturor trecătorilor era
cea a Liturghiei celebrate public (şi care a atras mai întâi din
curiozitate, înainte ca el să fi putut să-i explice sensul şi natura), cea a
lungilor ore petrecute în rugăciune în faţa Sfântului Sacrament sau
recitând breviarul. Nu ar fi admis niciodată să-şi piardă nici cea mai
infimă părticică din timpul său pentru o muncă remunerată; în calitate
de preot, considera că timpul îl datorează în întregime şi exclusiv
cultului lui Dumnezeu (Liturghie şi Breviar), mai întâi rugăciunii,
apoi slujirii sacramentelor, propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu, și
tuturor contactelor, conversaţiilor, vizitelor, recepţiilor pe care le
implica activitatea apostolică. A mers acolo ca preot, adică în calitate
de trimis al lui Dumnezeu, afirmându-se şi afişându-se public ca
preot, urmărind exclusiv convertirea şi sfinţirea sufletelor şi
nicidecum transformarea condiţiilor sociale; nu ar fi consimţit
niciodată să se lepede de veşmintele sale preoţeşti – şi trebuie că a
suferit cumplit atunci când i-au fost smulse cu forţa în închisoarea de
la Jilava. Copiii care îl însoţeau în toate aceste demersuri avuseseră
chiar iniţiativa de a-i ridica poalele lungii sale pelerine. Nu i-a venit
niciodată ideea – sub pretextul de a-i atrage pe oameni – să facă acolo
cinema, sport sau gimnastică; nu i-a atras decât spre Liturghie şi, cu
ajutorul lui Pierre Arthuys care învăţase, la Solesmes, cântul
gregorian, spre un cor de cântări gregoriene care cânta în latină
textele liturgice inspirate de Duhul Sfânt pentru a-l lăuda pe
Dumnezeu. Mai mult, deşi a adoptat condiţiile materiale de viaţă cele
mai mizerabile ale celor care îl înconjurau, nu a căutat niciodată să
treacă în ochii lor drept unul dintre ei şi să le adopte manierele şi
limbajul: nu le-a ascuns niciodată rangul său princiar, de care era pe
bună dreptate mândru (actualii „progresişti” l-ar fi invitat „să-şi ceară
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iertare” pentru el) şi a păstrat întotdeauna printre ei un limbaj şi
maniere de mare senior. Aceşti bieţi oameni s-ar fi simţit umiliţi,
răniţi, jigniţi profund dacă Monseniorul Ghika ar fi început – aşa cum
crezuseră unii de cuviinţă să-i recomande – să le vorbească în argou
şi să folosească cuvinte grosolane; se simţeau, dimpotrivă, onoraţi în
demnitatea lor umană de respectul pe care Monseniorul Ghika a ţinut
mereu să li-l arate purtându-se cu manierele lui de mare senior. Şi
orice preot, spunea el, ar trebui să ştie că este, prin preoţia lui, un
mare senior în Biserica lui Dumnezeu.
O gravă eroare naturalistă, foarte răspândită astăzi şi
condamnată recent de Biserică, a pretins că nu se poate revela
creştinismul unor oameni care trăiesc sub nivelul condiţiilor omeneşti
normale de viaţă şi că ar trebui, mai întâi, schimbate aceste condiţii
de viaţă (ca şi când apostolii ar fi schimbat condiţiile de viaţă ale
sclavilor înainte să le predice creştinismul!). Cea mai mare parte a
locuitorilor din Villejuif trăiau, cu siguranţă, mult sub condiţiile
omeneşti normale: aceasta nu l-a împiedicat pe Monseniorul Ghika să
le propovăduiască creştinismul şi să facă din ei poporul creştin al noii
parohii care s-a ridicat pe locul unde a fost baraca lui. Ca să realizeze
acest lucru, el nu a folosit, aşa cum s-a afirmat recent, „alte tehnici
decât cele ale Parohului din Ars”: nu a folosit nicio altă tehnică şi
nicio altă metodă decât aceea de a fi un sfânt şi de a se bizui
necondiţionat pe harul lui Dumnezeu şi pe eficacitatea infinită a
Liturghiei, care reînnoieşte Jertfa Crucii.
Acesta a fost apostolatul de la Villejuif, care a dus la naşterea
unei întregi parohii. Un alt exemplu al inspiraţiei care îl atrăgea pe
Monseniorul Ghika spre cei mai nefericiţi şi mai abandonaţi a fost
timpul pe care, în ultimii ani dinainte de război, l-a acordat slujirii
leproşilor şi proiectul, întrerupt de război, de a se consacra numai
slujirii lor. Ţinând seama de anumite aluzii, l-am bănuit chiar, la
vremea respectivă, că ar dori – dacă Dumnezeu ar fi îngăduit – să se
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îmbolnăvească de lepră slujindu-i pe leproşi astfel încât să realizeze o
dăruire şi mai plenară a vieţii sale din iubire. Numai că Dumnezeu l-a
chemat la o altă dăruire de sine la care el nu se gândise.
Ultimul exemplu l-a dat rămânând, cu riscul vieţii, în România
alături de populaţia persecutată, în loc să încerce să se întoarcă în
Franţa, unde atâţia prieteni l-ar fi primit şi unde ar fi găsit atâtea
ocazii de slujire preoţească51.
***
Dacă atâtea convertiri şi transformări complete ale sufletelor
s-au realizat prin mijlocirea Monseniorului Ghika, aceasta se
datorează faptului el că nu s-a încrezut niciodată în sine sau în
mijloacele omeneşti folosite, ci numai în harul lui Dumnezeu,
singurul capabil să convertească şi să sfinţească sufletele şi faptului
că el însuşi era pe de-a-ntregul supus acţiunii acestui har. Încă în
prima sa carte intitulată La Visite des pauvres, scria (pag. 52):
„Puterea nelimitată a credinţei face totul posibil: mişcă
munţii... Înţelege că ceea ce este făcut pentru Dumnezeu este, în
acelaşi timp, făcut de Dumnezeu şi că, în consecinţă, nu avem de-a
face, în privinţa binelui, doar cu puterile noastre limitate, ci cu
puterea fără de limită a unui Dumnezeu instigator şi complice.”
De aceea ştia că orice acţiune apostolică eficientă şi fecundă îşi
are izvorul în rugăciune, în suferinţa oferită în unire cu Cristos şi, mai
51

Ştim că, de două ori, Vladimir Ghika ar fi putut pleca din România după al
Doilea Război Mondial: o dată cu fratele lui, în momentul abdicării regelui, în
ianuarie 1948, şi a doua oară un an mai târziu, în primăvara anului 1949, când
diplomaţia franceză, la cererea Cardinalului Suhard, s-a interesat de soarta şi
intenţiile sale. De fiecare dată, Vladimir Ghika a refuzat să părăsească ţara şi
să-i abandoneze pe credincioşi într-o perioadă atât de grea pentru ei şi pentru
Biserică – n. lect.
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ales, în Jertfa Liturghiei. În predica de căsătorie din care am citat pe
larg, Monseniorul Ghika vorbeşte de Sfânta Tereza a Pruncului Isus,
„această copilă care a murit la douăzeci de ani într-o mânăstire şi
care, după ce a părăsit această lume, se arată mai puternică în a
transforma lumea decât cele mai puternice fiinţe din lume.” De aceea
definea Fraternitatea Sfântului Ioan ca pe o „operă cu punct de sosire
apostolic având un punct de plecare euharistic, preocupată înainte de
orice de viaţa spirituală52 şi care face ca acţiunea să decurgă din
contemplaţie”. Scria el în Pensées pour la suite des jours (pag. 126):
„Contemplativii care, trebuind să acţioneze, nu mai pot contempla în
voie, nu sunt prea avansaţi în contemplaţie. Iar cei care, obişnuiţi să
acţioneze, nu ştiu să contemple acţionând, nu sunt prea avansaţi în
acţiune.”
Căci, într-o viaţă în care totul este făcut din iubire faţă de
Dumnezeu, contemplaţia iubitoare de Dumnezeu rodeşte neîncetat în
acţiune pentru Dumnezeu.
Monseniorul Ghika ştia foarte bine că sufletele libere nu pot fi
transformate prin nicio acţiune sau influenţă exterioară, pentru că
numai harul lui Dumnezeu, prezent în interiorul libertăţii omeneşti, la
rădăcina fiinţei, poate să o mişte dinăuntru. În La Présence de Dieu
(pag. 19), el vorbeşte despre „ceea ce dăruieşte sufletul pentru că
Dumnezeu i-l dăruieşte” şi (pag. 48) despre „iubirea noastră de
Dumnezeu rod al Iubirii lui Dumnezeu pentru noi”. Spusese deja în
La Visite des pauvres (pag. 68): „O faptă bună, o operă de bine,
52

„În această îndatorire de unire cu Dumnezeu şi de apostolat, prima grijă este
să alimentăm şi să formăm rezervorul supranatural care ne permite să o
îndeplinim; grija pentru canalizări, terenuri şi planuri de irigaţie nu vine
decât mai apoi. Ne propunem mai întâi să facem suflete dăruite total lui
Dumnezeu pentru a fi trimişi ai lui Dumnezeu. Restul se stabileşte urmând
indicaţiile Providenţei.” – n. aut.
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săvârşite în spiritul lui Dumnezeu, sunt în acelaşi timp opera Lui şi
opera noastră, fapta Lui şi fapta noastră.”
În sfârşit, în L’Heure sainte (pag. 5), el le spunea celor care îl
ascultau:
„Consimţământul liber al unui suflet faţă de un har, primirea
conştientă şi binecuvântată a unui cuvânt al lui Dumnezeu, este un
miracol al prezenţei active a lui Dumnezeu: a vă ruga, din acest punct
de vedere, înseamnă a înălţa, în acelaşi timp, o rugăciune către
activitatea divină şi către libertatea voastră53.”
Iată de ce considera că orice apostolat trebuie să se bazeze pe
acţiunea harului în interiorul sufletelor. Şi scria în La Présence de
Dieu (pag. 4-5):
„Din lipsa spiritului de credinţă, nu contăm îndeajuns pe acel
străfund al sufletului în stare de har unde, încă de la botez, locuieşte
continuu, în toată Realitatea Lui vie, Dumnezeu însuşi... Nu aşezăm
îndeajuns la rangul său de forţă vitală această vigilenţă iubitoare a
Sfintei Treimi care îşi are sălaşul în inima inimii omului, această
prezenţă, care poate fi atât de miraculos activă, a Duhului Sfânt...
Putem vorbi despre Dumnezeu cu o anume încredere unor suflete
care îl conţin în acest fel.”
Adesea, în predicile sale, Monseniorul Ghika făcea explicit
apel la prezenţa lui Dumnezeu prin har în străfundurile sufletului
celor care îl ascultau.
De exemplu, în L’Heure sainte (pag. 4-5):
53

Mai citim în La Visite des pauvres (pag. 28): „Numai cine ştie să-i
vorbească lui Dumnezeu ştie cum trebuie vorbit săracului... A-i vorbi celuilalt
pentru a acţiona asupra lui înseamnă a încerca să intri într-un suflet. Reuşim
cu cât ştim mai bine să urmăm căile lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu este
destul de subtil, destul de puternic pentru a intra pretutindeni. Cei care sunt cu
Dumnezeu intră în străfundul sufletului celorlalţi.” – n. aut.
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„Îi cer lui Dumnezeu să fie, în acelaşi timp, Cel care mă
inspiră, Cel care mă ascultă şi Cel care vă vorbeşte. Într-adevăr, de
îndată ce o fiinţă discută cu fraţii săi despre Dumnezeu, mediul în
care se înţeleg este Dumnezeu Însuşi, aşa cum El este izvorul şi
scopul întregii discuţii. Nimic din ceea ce voi încerca să scot – cu
ajutorul harului lui Dumnezeu – pentru voi din sufletul meu nu va
ajunge la sufletul vostru dacă nu s-a născut în mine din Dumnezeu,
dacă nu a fost luat din Dumnezeu pentru voi, dacă nu a fost adus de
El în voi şi dacă nu a fost primit în voi pentru El... Dacă sunteţi
îndeajuns în prezenţa lui Dumnezeu, ne vom înţelege astăzi,
Dumnezeu va şti să se facă înţeles în noi. Puneţi-vă tot gândul în El şi
veţi fi miraţi să Îl auziţi vorbind atât de tare, poate prin cuvinte
neputincioase şi neîndestulătoare.”
Sau în La Sainte Vierge et le Saint Sacrement (pag. 33):
„Fac apel aici nu la atenţia binevoitoare a unei asistenţe, ci la
viaţa Sfintei Treimi, la viaţa miraculoasă a lui Dumnezeu care trăieşte
permanent în noi graţie prezenţei reale şi însufleţitoare a Cuvântului
Întrupat care azi dimineaţă ne-a străbătut fiinţa – pe a voastră şi pe a
mea [...] Ascultaţi purtându-L în adâncul inimii pe Dumnezeu care a
venit la voi dimineaţă şi care veghează acum în sufletele voastre.”
Sau, în sfârşit, în La Liturgie du prochain (pag. 3):
„Să predic, oricât de rău aş face-o, înseamnă să mă rog în
public. Îi vorbesc lui Dumnezeu în voi şi Îl aud în voi după ce am
încercat să Îl aud în mine.”
În predica de cununie citată de mai multe ori, Monseniorul
Ghika afirmă că acelaşi lucru este valabil şi în educaţie: „Ce putere
sigură de acţiune dacă, mai presus de toate pedagogiile, urmând
dogma, prea rar și prea puţin luată în considerare, vom face apel în
sufletul copilului botezat nu numai la ceea ce este el după natură şi
după harul lui Dumnezeu, ci la prezenţa sigură, la sfânta locuire a
Atotputerniciei divine sălăşluind în el, cel puţin până la primul păcat
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de moarte, şi care ne vine în ajutor, dacă o evocăm, pentru a-l creşte
pe copil după legea aceluiaşi Dumnezeu!”
Şi în îndrumarea sa spirituală, Monseniorul Ghika nu conta
decât pe acţiunea Duhului Sfânt în suflet: nu încerca să impună
metode sau vederi personale uniforme pentru toţi, ci să încredinţeze
fiecare suflet – în funcţie de planurile speciale ale lui Dumnezeu
pentru el – acţiunii Duhului Sfânt în acest suflet, iar el să nu facă
altceva decât să ajute această acţiune a Duhului Sfânt, să înlăture
obstacolele din calea sa, să-i ghideze efectele. De aceea prefera
termenul de „îndrumător” sau „sfătuitor spiritual” celui, mai clasic,
de „director de conştiinţă”. Scrie în La Présence de Dieu, după ce a
dat la o parte (pag. 18) „reglementările prea uniforme, prea înguste
sau prea complicate” şi „reţetele savante şi automate”:
„Îndrumă cel mai bine acela care lasă cât mai multă
spontaneitate sufletului aflat în căutarea Domnului şi care nu rămâne
lângă el decât pentru a-i supraveghea abaterile, a-i preveni iluziile, a-i
lumina nedesluşirile, a-i reaprinde râvna, a-i mângâia slăbiciunea, a
face să-i rodească uscăciunile şi a-i aduce ceva din Duhul Sfânt, care
este, concomitent, acelaşi în toţi şi cel mai variat în manifestări în toţi
şi în fiecare” (pag. 19).
Monseniorul Ghika nu conta niciodată pe sine şi pe mijloacele
omeneşti utilizate, ci numai pe harul ce lucrează în străfundul
sufletelor şi de aceea avea toate îndrăznelile apostolice – chiar şi pe
cele mai nebuneşti pentru nişte vederi pur umane – despre care am
vorbit. Pentru a arăta cât de puţin se baza pe mijloacele omeneşti şi
cât de mult avea încredere în acţiunea interioară a harului, putem să
vă povestim că, într-o zi, a primit sarcina să predice o Oră Sfântă în
prezenţa a doi pastori protestanţi care se amestecaseră, din
curiozitate, printre cei care îl ascultau. Oricine altcineva în afară de el
ar fi pregătit o predică abilă sau elocventă. Monseniorul Ghika, după
ce a expus Sfântul Sacrament, s-a întors către auditoriu şi a spus:
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„Pentru că, timp de o oră, îl avem pe Isus Cristos însuşi – care este
Cuvântul lui Dumnezeu – prezent în mod real şi corporal aici, în faţa
ochilor noştri, tot ce avem mai bun de făcut este să tăcem şi să
petrecem această oră în linişte privindu-L, ascultându-L înăuntrul
nostru şi iubindu-L.” După care a îngenuncheat şi a rămas o oră
întreagă, împreună cu auditoriul, în rugăciune tăcută în faţa Ostiei.
Cei mai mulţi ar fi calificat gestul drept o nebunie. Dar adevărul este
că, după ce a trecut ora, cei doi pastori protestanţi s-au adresat
Monseniorului Ghika pentru că doreau să abjure erezia şi să intre în
Biserica Catolică.54
Astfel, convertirile şi transformările sufletelor pe care le
obţinea Monseniorul Ghika se datorau mult mai mult rugăciunii lui
decât acţiunii. Şi le plătea cu siguranţă foarte scump prin suferinţele
sale interioare pentru că, după unele convertiri de mari păcătoşi,
putea fi văzut literalmente epuizat şi devastat.
Monseniorul Ghika nu şi-a propus niciodată să placă, să
seducă, să atragă. N-a căutat niciodată să se satisfacă pe sine prin
rezultate vizibile obţinute cu orice preţ: ceea ce voia era slava
Domnului şi nu slava sa personală. Apostolatul nu este o chestiune de
tehnici sau de metode: este numai o chestiune de sfinţenie. Singurul
lucru care i se cere apostolului şi care îi este necesar este să fie un
sfânt prin care trece liber harul Domnului, singurul capabil să
transforme interior sufletele.

54

Mai putem cita cazul unei persoane invitate de el să vină să facă o
reculegere spirituală la Auberive şi care s-a mirat văzându-l plecând în ziua în
care a sosit acolo. El i-a explicat simplu: „Aţi venit să faceţi o reculegere
împreună cu Dumnezeu şi Dumnezeu este aici.” – n. aut.
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II. Regula unică a iubirii, spiritul Sfântului Ioan şi sfinţirea
laicatului
Am explicat mai înainte cât de mult insista îndrumarea
spirituală a Monseniorului Ghika asupra adevărului fundamental că
iubirea constituie singura regulă a întregului creştinism şi că acesta
nu constă în nimic altceva decât în a face totul din dragoste pentru
Dumnezeu. Această convingere de bază avea să-i inspire o
întreprindere care pare să fi fost esenţialul vocaţiei şi misiunii lui:
Aşezământul Fraţilor şi Surorilor Sfântului Ioan. Am dat până acum
unele indicii despre numeroasele activităţi şi iniţiative care i-au
ocupat viaţa: el însuşi le vedea ca pe o unitate, legându-le pe toate de
opera Sfântului Ioan – activităţile nu erau decât prelungiri, derivaţii,
aplicaţii sau forme speciale de realizare ale acestei opere. Este aşadar
imposibil să înţelegem bine misiunea pe care Dumnezeu i-a dat-o
Monseniorului Ghika în acest secol al XX-lea şi semnificaţia ei
pentru noi fără să expunem ideea centrală a Aşezământului Fraţilor şi
Surorilor Sfântului Ioan.
Aşezământul, care a fost aprobat de Papa Pius al XI-lea, poate
fi numit, în acelaşi timp, ordin şi fraternitate: ordin, nu în sensul de
ordin călugăresc, pentru că nu existau nici voturi nici regulă, ci în
sensul în care putem numi „ordin” orice ansamblu de vieţi angajate în
aceeaşi vocaţie, pentru acelaşi scop, conform aceleiaşi concepţii de
viaţă; o fraternitate, în temeiul legăturii fraterne dintre toţi membrii
astfel angajaţi. În timp ce toate aşezămintele anterioare din istoria
Bisericii voiau să guverneze viaţa membrilor lor prin voturi sau
făgăduinţe şi printr-o regulă de viaţă, noutatea Ordinului Sfântului
Ioan consta nu în a organiza viaţa după o formă anume de viaţă,
determinată de voturi sau făgăduinţe şi de o regulă, ci în a comporta
drept unic principiu comun de viaţă liberul impuls interior al iubirii
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lui Dumnezeu din străfundul sufletelor, având drept consecinţă unicul
angajament de a asculta întotdeauna, în toate circumstanţele, oricare
ar fi ele, de toate exigenţele şi de toate solicitările carităţii, mergând
întotdeauna în sensul a ceea ce Dumnezeu preferă. Iată de ce Sfântul
Ioan, apostolul preferat, confidentul tuturor preferinţelor Inimii lui
Cristos, a fost ales ca patron al unui ordin care nu avea altă regulă de
viaţă decât căutarea preferinţelor divine; a adopta însă patronajul
Sfântului Ioan însemna a adopta, în acelaşi timp, şi patronajul Mariei,
pe care Isus a încredinţat-o în momentul morţii sale Sfântului Ioan.
Ordinul Sfântului Ioan urma să aibă două ramuri: Casa Sfântului
Ioan, unde Fraţii şi Surorile trebuiau să trăiască în comunitate şi să
îndeplinească sarcini comune (cum ar fi reculegeri spirituale,
învăţământ, ospitalitate, îngrijiri acordate bolnavilor) pornind de la
acelaşi izvor primordial de viaţă contemplativă; şi Familia Sfântului
Ioan, compusă din persoane răspândite prin lume pentru a trăi acolo
în conformitate cu spiritul Sfântului Ioan, pentru a propaga acolo
acest spirit şi pentru a exercita acolo toate activităţile (apostolice, de
binefacere etc.) conforme cu acest spirit. Activităţile derivate din
izvorul comun interior de căutare, din iubire, a tuturor preferinţelor
divine puteau să fie foarte variate, după varietatea infinită a
exigenţelor carităţii determinate de mulţimea împrejurărilor
providenţiale. Fraţii şi Surorile Sfântului Ioan nu se angajau pentru o
activitate anume – de exemplu să predea, să se ocupe de bolnavi sau
de săraci –, dar trebuiau să fie mereu gata pentru tot ceea ce putea să
le ceară iubirea. Am citat deja numeroase pasaje din constituţiile
Fraternităţii Sfântului Ioan aprobate de Papa Pius al XI-lea. Ea este
definită acolo ca „un organ de cooperare pentru a face să înainteze
mai mult Împărăţia lui Dumnezeu, cu o supleţe a formei şi a
atribuţiilor cât mai completă cu putinţă, fundamentată pe
Împărtăşania sacramentală şi pe Împărtăşirea sfinţilor, şi care
încearcă să se adapteze la toate situaţiile şi la toate nevoile”; „un
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ansamblu de persoane care încearcă să formeze, în Duhul Sfânt, o
inimă şi un suflet”, „în acelaşi timp o încercare nouă şi un efort
pentru a retrăi ceea ce este mai vechi în Biserica lui Dumnezeu”. Şi
iată regula:
„Să fii fără rezervă în serviciul iubirii de Dumnezeu, care este
singura lege a casei, şi întotdeauna gata pentru tot ce are legătură cu
apostolatul... Nu se intră [în Fraternitate] decât pentru iubirea de
Dumnezeu, nu se rămâne [în ea] decât pentru iubirea de Dumnezeu,
nu se iese [din ea] decât pentru iubirea de Dumnezeu. Nu suntem
legaţi între noi decât în măsura în care suntem legaţi cu Dumnezeu, şi
în funcţie de Dumnezeu... Pentru a realiza desăvârşirea ascultării, să
asculţi de superior din iubire de Dumnezeu. În Casa Sfântului Ioan,
acesta nu porunceşte, ci cere, şi cere din iubire de Dumnezeu, după
ce a controlat el însuşi în faţa lui Dumnezeu dacă are dreptul să ceară
din iubire de Dumnezeu. Poţi avea dreptul să refuzi, dar numai şi tot
din iubire de Dumnezeu, după ce ai controlat tu însuţi în faţa lui
Dumnezeu dacă ai dreptul să refuzi din iubire de Dumnezeu”.
Monseniorul Ghika, mult înainte de a fonda Casa Sfântului
Ioan, i-a definit spiritul în La Visite des pauvres (în legătură cu Casa
Fiicelor Carităţii de la Bucureşti):
„Să ştim să-l vedem pe Isus în săracii Lui, iar porţile să le fie
mereu deschise... Niciun fel de mizerie nu rămâne în afara
programului care se străduieşte să o însoţească şi să o prevină. Casa
bunei primiri, cea în care primim cu braţele deschise şi unde îl vedem
pe Cristos... este casa sfintei familiarităţi... Această casă a lui
Dumnezeu este casa tuturor şi casa tuturor face ca fiecare să se simtă
acolo ca acasă, împreună cu prieteni, împreună cu cei apropiaţi.
Spiritul Betleemului este un spirit de familiaritate, familiaritatea unei
locuiri comune, familiaritatea cu Dumnezeu, pe care îl ştim bun şi
apropiat, cu îngerii, cu oamenii de orice fel, de orice clasă, de orice
rang, de orice naţiune, de orice religie, primiţi aici ca acasă, alături de
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Dumnezeu... o sfântă sărăcie trebuie să-şi pună amprenta asupra
casei... Un singur lux este admis: luxul curăţeniei care instruieşte, al
gustului care foloseşte cele mai neînsemnate elemente pentru a recrea
ochiul şi a-l ridica spre cer, luxul ornamentării lucrurilor sfinte” (pag.
78-81).
Acesta a fost Aşezământul Sfântului Ioan. Am povestit în ce
fel a încercat Monseniorul Ghika să realizeze Casa Sfântului Ioan în
abaţia de la Auberive, precum şi modul în care această primă
încercare a eşuat şi a rămas fără urmări. Cât despre Familia Sfântului
Ioan, ea nu a primit niciodată o organizare, dar putem crede că ea
continuă să existe datorită numeroaselor suflete formate de
Monseniorul Ghika, ce trăiesc în spiritul Sfântului Ioan55 răspândite
prin lume.
***
Ni se pare că, prin spiritul Sfântului Ioan – pe care tocmai l-am
definit şi care este cheia tipului de sfinţenie a Monseniorului Ghika, a
acţiunii sale apostolice şi a tuturor activităţilor sale – Monseniorul
Ghika a primit de la Dumnezeu o misiune esenţială pentru ceea ce
Dumnezeu vrea să facă să se nască şi să dezvolte în Biserică în
secolul al XX-lea conform nevoilor noi ale acestui secol, ele însele
prevăzute în planurile veşnice ale Unicului Stăpân şi Conducător al
Istoriei.
Sunt convins, aşa cum era şi Monseniorul Ghika şi aşa cum ne
învaţă Biserica, de faptul că ordinele călugăreşti bazate pe cele trei
voturi perpetue de practicare efectivă a sărăciei, a castităţii şi a
ascultării totale, şi organizate după regulile inspirate de Duhul Sfânt –
55

Pentru mai multe detalii despre Auberive, a se vedea Durand, SuzanneMarie, Vladimir Ghika, Prince et Berger (Vladimir Ghika, Prinţ şi Păstor),
Casterman, 1962, şi Estienne, op. cit. – n. lect.
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cum ar fi cel al Sfântului Benedict, al Sfântului Augustin sau al
Sfântului Vasile – nu numai că-şi păstrează şi-şi vor păstra
întotdeauna un loc de prim ordin în viaţa Bisericii, ci sunt şi singurele
care realizează starea de viaţă desăvârşită şi superioară oricărei alteia.
Sunt foarte convins că aceste voturi şi aceste reguli, departe de a
trebui să fie opuse exigenţelor carităţii, nu sunt decât mijloace alese,
sfătuite de Cristos însuşi şi voite de Duhul Sfânt, pentru a supune mai
bine viaţa tuturor exigenţelor carităţii pe care le servesc efectiv ori de
câte ori sunt trăite şi practicate în spirit; şi dacă s-a întâmplat ca unele
călugăriţe – aşa cum le-a reproşat de curând Papa Pius al XII-lea – să
fi respectat mai degrabă litera regulii decât exigenţele carităţii, care
trebuie să primeze întotdeauna, a fost vorba, acolo, de o deviere a
vieţii călugăreşti contrară atât naturii şi spiritului ei, cât şi practicii ei
tradiţionale. Este vorba de adevăruri fundamentale propovăduite de
Biserică, pe care Monseniorul Ghika le-a propovăduit şi el mereu şi
pe care niciun creştin nu are dreptul să le conteste sau să le ignore.
Însă în evoluţia constantă a Împărăţiei lui Cristos de-a lungul
timpurilor, fără a suprima nimic din formele mai vechi de viaţă
acceptate în Biserică, Duhul Sfânt dă naştere, la fiecare nouă etapă a
istoriei Bisericii, unor forme de viaţă noi, adaptate unor nevoi noi,
forme suscitate de Providenţă pentru creşterea unicului Trup al lui
Isus Cristos. Dezvoltarea ordinelor cerşetoare în secolul al XIII-lea
nu a suprimat ordine mai vechi cum ar fi Carmelul şi abaţiile
orânduite după regula Sfântului Benedict. Dezvoltarea Societăţii lui
Isus în perioada Renaşterii şi a Reformei nu a dăunat ordinelor mai
vechi, de vreme ce, la aceeaşi epocă, are loc şi renaşterea Carmelului.
Apariţia congregaţiilor de preoţi (oratorieni, sulpicieni, lazarişti) în
secolul al XVII-lea nu a periclitat în niciun fel avântul ordinelor
monahale – acelaşi secol văzând, de exemplu, renaşterea cisterciană
şi apariţia Ordinului Trapist. Şi epoca noastră trebuia să cunoască
forme noi de viaţă călugărească sau sacerdotală – aşa cum sunt cele
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fondate de Sfântul Ioan Bosco, de Părintele. Le Prévost, de Părintele
Chevrier, de Timon-David, de Părintele Epagneul, de Părintele
Voillaume etc. – dar şi o reformă şi un avânt extraordinar ale vechilor
ordine carmelitan, benedictin, dominican etc.
Considerăm că, în noua eră a istoriei Bisericii care începe în
acest secol, Duhul Sfânt, care lucrează neîncetat în Biserică pentru a
zămisli mereu noi înfloriri, noi prelungiri şi noi dezvoltări, voieşte şi
suscită şi altceva decât avântul formelor vechi şi apariţia unor noi
forme de viaţă călugărească sau sacerdotală: ceva care, fără să
dăuneze vechiului, ci servindu-l şi favorizându-l, să fie nou într-un
mod mai radical, de o altă natură decât formele de viaţă determinate
de voturi, făgăduinţe şi reguli şi care să corespundă mai bine
exigenţelor unei ere cu totul noi a istoriei lumii prevăzută şi voită de
Dumnezeu pentru noi forme de creştere a Bisericii care se dezvoltă
mereu până la sfârşitul veacurilor.56 Credem că impulsul actual al
Duhului Sfânt care animă din interior viaţa Bisericii tinde să
zămislească forme de viaţă creştină autentic angajată şi consacrată,
dar în alt mod decât prin voturi şi reguli. O primă etapă în această
direcţie este pe cale să se realizeze şi să se extindă astăzi prin
Institutele seculare (plus câteva alte fondări asemănătoare). Cu
siguranţă, institutele seculare reprezintă forme de viaţă delimitate
într-un mod mult mai strict şi cu obligaţii mult mai precise decât
Fraternitatea Sfântului Ioan; ele sunt totuşi o etapă în direcţia pe care
o indicăm şi unele dintre ele sunt profund marcate de caracteristici
esenţiale ale spiritului Sfântului Ioan (mă gândesc, de exemplu, la
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Într-adevăr astăzi, la distanţă de nouăzeci de ani, astfel de comunităţi,
adesea mixte, alcătuite din călugări şi laici deopotrivă, nu mai reprezintă o
noutate: ajunge să menţionăm mişcări cum ar fi Opera Mariei, Comunitatea
Emanuel, Mişcarea Eclezială Carmelitană etc. – n. red.
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admirabilele Surori Misionare ale Mariei Neprihănite, institut
înfiinţat de Părintele Roussel).
Credem însă că – fără a desfiinţa Institutele seculare şi
fondările similare, a căror dezvoltare trebuie să continue, şi tot în
colaborare şi unire cu ele – impulsul Duhului Sfânt despre care am
vorbit merge şi mai departe; el suscită acum – şi va suscita şi mai
multe – forme de viaţă angajată şi consacrată tot mai noi, care nu vor
mai comporta niciun fel de voturi, făgăduinţe sau reguli, ci absolut
nimic altceva decât o disponibilitate totală şi nelimitată faţă de toate
exigenţele carităţii, căutând totdeauna ceea ce preferă Dumnezeu. Nu
ar trebui să se creadă că avem de-a face, în acest caz, cu o cale mai
puţin exigentă, mai simplă şi mai uşoară; calea despre care vorbim
constituie, din contra, o cale mai exigentă şi mai grea, accesibilă
numai sufletelor formate cu cea mai mare grijă din punct de vedere
doctrinal şi spiritual (prea multe experienţe au eşuat din lipsa unei
formări destul de complete şi a unei trieri destul de exigente la
început), pentru că este o cale pe care nu mai eşti constrâns, păzit,
controlat de voturi şi de cadrul de viaţă şi de obligaţiile precise şi
stricte ale unei reguli, ci lăsat în voia acţiunii interioare a harului,
pentru a rămâne interior mereu atent la toate exigenţele carităţii şi la
toate preferinţele lui Dumnezeu. Există mai multe lucruri care fac ca
această cale să fie realizabilă astăzi pentru suflete suficient de bine
pregătite şi alese, dar şi foarte severe şi exigente faţă de ele însele (nu
însă şi pentru cei care nu ar căuta aici decât să scape de disciplina
exterioară). În primul rând, o anumită dezvoltare psihologică a
conştiinţei umane la nivelul ansamblului populaţiilor civilizate, care
le permite acestora să acceadă la o mentalitate generală mai puţin
puerilă, mai matură şi care cere aşadar mai puţine reguli şi discipline
exterioare (decât cerea mentalitatea puerilă a unei omeniri aflate în
stadiul de copilărie) şi mai multe principii interioare de viaţă (tot ceea
ce este formalism, simplă respectare a unei reguli, tinde astăzi să se
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elimine din conştiinţa umană care progresează spre vârsta adultă şi
lasă locul nevoii – în general nesatisfăcută la contemporanii noştri –
de principii interioare şi vii de conduită şi de acţiune necesare unei
conştiinţe umane adulte). Apoi, în special, o nouă Pogorâre a Duhului
Sfânt, care are loc în Biserică în secolul nostru şi care tinde către un
nou şi mai intens elan al carităţii, dar este şi sursă interioară de viaţă
de rugăciune şi de viaţă euharistică din care trebuie să se hrănească
această caritate pentru a vieţui şi a dura (pentru că această cale despre
care vorbim nu este, evident, accesibilă decât unor suflete care trăiesc
din rugăciune şi din Euharistie, care practică rugăciunea continuă,
Liturghia şi Împărtăşania zilnică).
Aceasta este forma nouă de viaţă creştină angajată şi
consacrată pentru care Dumnezeu l-a ales drept iniţiator, în secolul al
XX-lea, pe Monseniorul Ghika prin Fraternitatea Sfântului Ioan.
Fraternitatea va renaşte oare sub acest nume şi sub forma precisă pe
care i-o dăduse Monseniorul Ghika? Dumnezeu singur ştie. Este
sigur că Dumnezeu a permis eşecul experienţei de la Auberive (cu
lacunele care au determinat acest eşec) nu numai pentru a-l sfinţi pe
Monseniorul Ghika prin abandonarea sa iubitoare în voia Providenţei
de-a lungul acestei încercări teribile, ci şi pentru că, din veşnicie, El
l-a hărăzit pe Monseniorul Ghika să nu dea decât un impuls, un elan
spiritual şi să nu vadă el însuşi o realizare reuşită pe lumea aceasta.
Dar dacă Fraternitatea Sfântului Ioan nu va renaşte într-o zi sub acest
nume şi în prima sa formă – lucru pe care nu îl ştiu – mi se pare în
schimb sigur că spiritul Sfântului Ioan – aşa cum l-a definit şi
propovăduit şi răspândit Monseniorul Ghika în interiorul sufletelor –
va dăinui şi se va dezvolta din ce în ce mai mult, şi că cea de-a doua
jumătate a secolului al XX-lea vede – şi va vedea din ce în ce mai
mult – născându-se, dezvoltându-se, desăvârşindu-se şi înmulţindu-se
forme de viaţă creştină angajată şi consacrată care respectă ceea ce

159

Monseniorul Ghika numea spiritul Sfântului Ioan – adică fără altă
regulă decât aceea de a asculta de toate exigenţele carităţii.
Nu vom da aici decât un singur exemplu, dar frapant şi grăitor:
extraordinarul avânt actual – sub acţiunea aproape vizibilă a Duhului
Sfânt într-o adevărată Pogorâre a sa – al centrelor numite „Foyers de
Charité”, al căror punct de plecare se găseşte în centrul de la
Châteauneuf-de-Galaure (în La Visite des pauvres, Monseniorul
Ghika numise „Casă de Caritate” prima idee pe care o avusese atunci
despre ceea ce trebuia să devină Casa Sfântului Ioan). Convertirile şi
transformările complete ale sufletelor care se realizează aici sunt
urmarea unui avânt şi a unei dezvoltări, a unei explozii a carităţii în
secolul nostru, care este opera Duhului Sfânt, care l-a ales pe
Monseniorul Ghika pentru a-i fi iniţiator şi precursor (iar cea57 care
poartă asupra ei, în constanta ei agonie şi în nesfârşitul ei martiriu,
întreaga viaţă a acestor Foyers de Charité a fost aleasă de Duhul
Sfânt pentru a-i fi continuatoarea): aceste Foyers de Charité
adăpostesc într-adevăr vieţi angajate şi consacrate fără voturi, nici
altă regulă decât toate exigenţele carităţii, şi fără nicio altă
specializare decât o totală disponibilitate pentru îndatoririle cele mai
diferite pe care exigenţele carităţii le-ar putea suscita.
***
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Venerabila Marthe Robin (1902-1981), fiică de ţărani francezi şi una dintre
cele mai cunoscute figuri mistice ale secolului al XX-lea. În urma unei boli
dureroase instalate încă din adolescenţă, Marthe este silită să ducă o viaţă
retrasă în casa părintească, dar mesajul ei de speranţă şi caritate începe să
atragă încet-încet un număr impresionant de persoane, ducând în 1936 la
crearea „Căminelor de iubire” (sau „de caritate”, după o altă traducere). V. şi
Bernard Peyrous, Să o descoperim pe Marthe Robin, Editura ARCB,
Bucureşti 2012 – n. red.
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Forme de viaţă creştină angajată şi consacrată fără altă regulă
decât toate exigenţele carităţii sunt accesibile laicilor, inclusiv laicilor
căsătoriţi. Ajungem astfel la un alt aspect a ceea ce ni se pare a fi
Voinţa lui Dumnezeu pentru o nouă expansiune a Bisericii în secolul
nostru şi lucrarea actuală a Duhului Sfânt fecundând Biserica prin noi
impulsuri: o importantă mişcare pentru sfinţirea laicatului, conştiinţa
sporită a rolului şi funcţiei laicatului în Biserică şi apariţia unui laicat
angajat şi consacrat (este oare necesar să precizăm că înţelegem prin
laicat pe aceia care nu sunt nici călugări, nici preoţi, putând fi
căsătoriţi, şi nu – aşa cum a susţinut o periculoasă eroare laicistă
recentă – pe aceia care ar fi implicaţi în îndatoriri profane şi
temporale, pentru că, dimpotrivă, vorbim despre o consacrare a
laicatului unor îndatoriri proprii Bisericii şi, în special, apostolatului,
lucrării profund supranaturale de convertire şi sfinţire a sufletelor?).
Au existat desigur, în secolele anterioare, laici care cunoşteau
foarte bine doctrina creştină sau chiar cu studii de teologie, laici solid
formaţi din punct de vedere spiritual care duceau o viaţă de rugăciune
şi tindeau spre desăvârşirea creştină, laici apostoli dăruiţi în serviciul
Bisericii: numai că ei reprezentau excepţia. Prea adesea s-a considerat că studiile teologice şi viaţa de rugăciune şi de intimitate cu
Dumnezeu erau monopolul călugărilor şi al clerului, în timp ce laicii
ar fi hărăziţi în mod normal să rămână la nivelul pueril al catehismului şi al unei religii sentimentale sau reduse la practici exterioare.
Dacă privim lista sfinţilor canonizaţi, vom găsi puţini laici şi încă şi
mai puţini laici căsătoriţi care au murit căsătoriţi fiind (cum au fost
Sfântul Ludovic şi Sfânta Anna-Maria Taigi). Se pare că a fost voinţa
lui Dumnezeu ca, în evoluţia providenţială a istoriei Bisericii, El să
rezerve epocii noastre această nouă expansiune a Bisericii –
extinderea efectivă la laici, şi în special la laicii căsătoriţi, a chemării
la desăvârşire, care, încă din Evanghelie şi mereu, se adresează
tuturor creştinilor, fără excepţie. Noua Pogorâre a Duhului Sfânt care
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irumpe acum în Biserică tinde spre sfinţirea laicatului. Răspândirea
unei vieţi intelectuale intense în rândurile întregii populaţii cere ca
toţi laicii să nu rămână la nivelul elementar al catehismului, ci să facă
studii teologice asemeni clerului. Bogăţiile unirii cu Dumnezeu, viaţa
de rugăciune şi viaţa euharistică tind şi ele să se răspândească astăzi
printre laici şi trebuie să fie răspândite din ce în ce mai mult. Sfinţirea
clerului a început atunci când toţi preoţii s-au apucat să celebreze
Liturghia în fiecare zi: un nou avânt al Bisericii cere astăzi ca toţi
laicii, începând de la vârsta cea mai fragedă, să participe la Liturghie
şi să se împărtăşească în fiecare zi – este prima condiţie a sfinţirii
laicatului şi cât de minunat se va extinde Împărăţia lui Cristos atunci
când ea va fi realizată! Înţelegem astfel rolul pe care Dumnezeu i l-a
rezervat Sfântului Pius al X-lea în istoria Bisericii.
Monseniorul Ghika a fost martor al începutului acestui avânt şi
s-a bucurat. Vorbeşte despre aceste lucruri în La Présence de Dieu
(pag. 6-7 şi 12):
„Mulţimea căreia ne adresăm este mulţimea sfânt modelată
prin împărtăşania frecventă şi tainic binecuvântată prin împărtăşania
copiilor. Nu mai este mulţimea de ieri, care venea la Liturghia de
amiază – vizită de politeţe numai pentru doamne, îmbrăcate foarte
elegant şi cu cărticica cea mai mică cu putinţă în mână, făcută
duminica Celui Preaînalt care, tocmai din această cauză, părea
Marele Absent. În mulţimea de azi poţi găsi pe cineva cu care să stai
de vorbă despre Dumnezeu şi despre intimitatea cu Dumnezeu. Şi
chiar dacă ar fi vorba doar de cei care, în fiecare zi, primesc Trupul şi
Sângele lui Isus, numărul lor este de pe acum destul de mare pentru
ca vorbele rostite aici despre Cel pe care ei Îl iubesc şi pe care ar vrea
să-L slujească tot mai bine să nu rămână neînţelese, nici limitate la o
elită extrem de redusă. Aceştia vor înţelege, şi sunt deja destul de
numeroşi... Progresele făcute în materie de practică şi de învăţătură
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creştină nu pot fi negate... Mijloacele de învăţătură şi de edificare sau dezvoltat.”
Asistăm astăzi atât la o tendinţă de sfinţire a laicatului, cât şi la
o conştientizare a rolului şi a funcţiei laicatului în Biserică, o punere
în valoare a „preoţiei împărăteşti”, pe care evident nu trebuie să o
confundăm cu preoţia propriu-zisă a preotului (puterea de a consacra
şi de a oferi Euharistia), dar pe care Noul Testament o atribuie totuşi
laicilor. Am citat deja învăţătura Monseniorului Ghika legată de acest
subiect – în special în La Liturgie du prochain, unde spune în
concluzie (pag. 16):
„Fie să puteţi îndeplini aşa cum doriţi acest fel de preoţie
împărătească atât de generos şi fără condiţii rezervată oricărui suflet
creştin!”
La fel în La Présence de Dieu (pag. 68):
„Trebuie să justificăm şi să alăturăm acel Dominus vobiscum
din Liturghie celui pe care îl cheamă viaţa noastră de zi cu zi.”
În sfârşit, creând şi dezvoltând Acţiunea Catolică, Sfântul Pius
al X-lea şi Pius al XI-lea i-au chemat pe toţi laicii să îşi ocupe locul
în acţiunea apostolică şi misionară a Bisericii, spre a cuceri totul
pentru împărăţia lui Isus Cristos (să amintim aici – aşa cum au
precizat adesea Pius al XI-lea şi Pius al XII-lea – că Acţiunea
Catolică este participarea laicatului la lucrarea răscumpărătoare a lui
Cristos pentru a mântui şi sfinţi sufletele, şi nu, aşa cum s-a pretins
într-o eroare naturalistă recentă de nenumărate ori condamnată,
prezenţă şi angajament al laicatului creştin în îndatoriri profane şi
temporale cu scop pământesc). Această vocaţie a laicilor la apostolat
are nevoie de laici autentic consacraţi şi sfinţiţi.
Monseniorul Ghika a fost un precursor în toate aceste domenii:
ca laic, cu douăzeci de ani înainte de a deveni preot, a făcut studii de
teologie şi a obţinut titlul de doctor în teologie; ca laic, timp de mai
bine de douăzeci de ani, s-a consacrat plenar tuturor îndatoririlor în

163

serviciul Bisericii, a fost un apostol cu o acţiune rodnică în lume, a
devenit un suflet de rugăciune şi un suflet euharistic, considerând
sfinţenia drept scopul propriei vieţi. Iar calea deschisă de
Fraternitatea Sfântului Ioan este o cale deschisă unui laicat autentic
angajat pe calea desăvârşirii creştine şi autentic consacrat lucrării
Bisericii. Monseniorul Ghika este în această privinţă nu doar un
precursor, ci şi un iniţiator.
Din tot ceea ce, astăzi, continuă impulsul spre sfinţirea şi
consacrarea laicatului în care Monseniorul Ghika a fost primul
instrument al Sfântului Duh, nu vom cita decât două exemple care ni
se par deosebit de elocvente.
Primul este constituit de toate grupurile de familii creştine în
care astăzi multe persoane căsătorite caută cu adevărat desăvârşirea
creştină în căsătorie. Am spus mai înainte că Monseniorul Ghika a
fost un precursor pentru că a amintit că, în secolul nostru, căsătoria,
chiar dacă este [teologic vorbind] inferioară călugăriei şi preoţiei, este
o vocaţie de sfinţenie, iar creştinii căsătoriţi sunt, ca şi ceilalţi,
chemaţi şi obligaţi la desăvârşire, sacramentul căsătoriei fiind pentru
ei, din aceste motive, un izvor nesecat de har. Principalul organ de
formare spirituală profundă a familiilor creştine pentru punerea în
aplicare a tuturor harurilor sacramentului căsătoriei este astăzi
excelenta revistă L’Anneau d’or58, al cărei fondator şi director –
Abatele Henri Caffarel – şi-a primit prima sa formare spirituală de la
Monseniorul Ghika, al cărui colaborator a fost o vreme la Auberive
(cum am spus-o deja), înainte de a juca un rol spiritual important în
activitatea de început a organizaţiei Jeunesse ouvrière chrétienne.59
Regăsim aşadar aici, în punctul de plecare, influenţa Monseniorului
Ghika şi impulsul pe care el l-a dat.
58
59

„Inelul de Aur”– n. trad.
„Tineretul Muncitor Creştin” – n. trad.
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Al doilea exemplu – asupra căruia voi zăbovi mai mult pentru
că îl cunosc mai bine şi pentru că nu ne putem abţine să vorbim
despre lucrurile cărora ne-am consacrat viaţa – este reprezentat de
Centrul de Studii Religioase, care îşi propune să fie, pentru laici, ceea
ce este seminarul pentru preoţi şi noviciatul şi scolasticatul pentru
călugări. El îşi propune să ofere laicilor o formare doctrinală şi
spirituală aprofundată care să corespundă rolului pe care aceştia sunt
chemaţi să-l joace în Biserica secolului al XX-lea, oferindu-le
posibilitatea de a face adevărate studii teologice şi de a forma în ei,
prin rugăciune şi Euharistie, o viaţă interioară de intimitate cu
Dumnezeu orientată spre desăvârşire.60 Acţiunea Catolică, rolul
apostolic şi misionar al laicului în Biserică nu sunt posibile fără o
astfel de formare. Cu atât mai mult grupările care, în spiritul
Sfântului Ioan, îşi propun să constituie un laicat autentic angajat şi
consacrat au nevoie de o astfel de formare. Monseniorul Ghika
prevăzuse necesitatea acestei opere de formare citând, printre
activităţile fundamentale ale Fraternităţii Sfântului Ioan, grupuri „de
viaţă în acelaşi timp intelectuală şi spirituală care să trăiască, să
dezvolte şi să ofere altora doctrina devenită doctrina comună a
Bisericii, totul nu cu titlu de simplu studiu, ci de posedare şi de
răspândire a adevărurilor şi realităţilor la care natura şi harul ne
permit să ajungem”. Nu ne vom mira dacă, în 1927, atunci când îi va
vorbi pentru prima dată Yvonnei Estienne despre Centrul de Studii
Religioase, i-l va prezenta spunând: „Ţine, într-un fel, de Sfântul
60

Trei ani de curs complet de doctrină catolică organizat în două şedinţe pe
lună, sâmbăta după-amiaza sau seara, reculegeri spirituale cu circuit închis în
fiecare lună, bibliotecă oferind cu împrumut la domiciliu cărţi de doctrină şi
de spiritualitate. Permanenţă joia, între orele 17 şi 20 în localul din Paris situat
pe Rue des Boulangers nr. 24 – n. aut. Centrul continuă să funcţioneze şi
astăzi, v. http://cer.catholique.fr/ – n. red.
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Ioan” (de la ea ştiu acest lucru). Şi în acest caz, rolul de precursor al
Monseniorului Ghika se regăseşte pe calea indicată Bisericii
secolului al XX-lea de către Sfântul Pius al X-lea care, în enciclica
Acerbo nimis, decreta crearea în toate oraşele a unor şcoli de
învăţământ religios superior pentru laici adulţi (ordin care, din
nefericire, nu a fost pus în practică). Putem astfel să definim cele trei
etape fundamentale prin care Dumnezeu a vrut să orienteze Biserica
secolului al XX-lea: 1. Sfânta Tereza a Pruncului Isus; 2. Sfântul Pius
al X-lea; 3. Monseniorul Ghika.
Atunci când Monseniorul Ghika a introdus rândurile pe care
tocmai le-am citat în constituţiile Fraternităţii Sfântului Ioan, Centrul
de Studii Religioase nu exista încă; Monseniorul Ghika era însă în
contact cu „Cercurile tomiste” create, unele de Părintele Peillaube
S.M., altele de Jacques Maritain, şi urmărea cu asiduitate activitatea
acestora din urmă (Părintele Peillaube şi Jacques Maritain au fost şi
ei, de altfel, precursori cu un rol foarte important pentru studiile
teologice şi pentru formarea spirituală profundă a laicilor). Pentru
Centrul de Studii Religioase, Monseniorul Ghika a fost însă mult mai
mult decât un precursor; el a jucat un rol capital şi a exercitat o
influenţă preponderentă în timpul dezbaterilor de aici, între 1927 şi
1939. Centrul a fost şi va rămâne profund marcat de amprenta lui,
care este şi va rămâne aceea a spiritului Sfântului Ioan. Aceasta, pe
de o parte, datorită formării personale care mi-a fost dată şi mie şi
multora dintre studenţii din primii ani de îndrumarea spirituală a
Monseniorului Ghika; pe de altă parte, din cauza acţiunii sale directe
ca predicator al majorităţii reculegerilor spirituale, în calitate de
conferenţiar spiritual comentând Evanghelia Sfântului Ioan (din
nefericire, nu am mai regăsit notiţele acestui comentariu61) şi, în
61

În Arhivele Ghika ale Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti se
găsesc câteva ciorne care ar putea corespunde acestui comentariu – n. lect.
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sfârşit, în calitate de îndrumător al secţiei feminine a Centrului de
Studii Religioase în perioada 1927-1934, când aceasta a existat şi
funcţionat separat. Centrul de Studii Religioase îi formează pe
creştini în ideea de a nu avea altă regulă de viaţă decât o
disponibilitate totală, fără rezerve sau limite, pentru toate exigenţele
iubirii, încercând să funcţioneze şi el după acelaşi principiu.
S-a scris recent că Monseniorul Ghika a creat Centrul de Studii
Religioase sau că mi-a inspirat mie crearea lui. Respectul pentru
adevăr mă obligă să spun că afirmaţia nu este exactă; am fondat
Centrul de Studii Religioase în 1925 avându-l drept capelan pe
Părintele Garnier, asistent general al Fraţilor Sfântului Vincenţiu de
Paul, autor al lucrărilor La Communion source de vie (Editura
Brepols) şi L’Apprentissage du ciel (disponibilă la Fraţii Sfântului
Vincenţiu de Paul, în Paris, Rue de Dantzig nr. 27), în timp ce pe
Monseniorul Ghika l-am cunoscut abia câteva luni mai târziu, în
iarna 1925-192662. Nu vreau nicidecum să îmi arog meritul acestei
fondări, pentru că Dumnezeu m-a condus printr-un ansamblu de
împrejurări pe care, atunci, nu le înţelegeam prea bine şi am făcut-o
fără să înţeleg prea bine ce făceam şi, mai ales, la ce avea să ducă:
Centrul de Studii Religioase nu este nici opera mea, nici a Părintelui
Garnier, nici a Monseniorului Ghika; este opera lui Dumnezeu care a
ales, în acest scop, instrumentele pe care le-a voit. Şi tocmai pentru
că este opera lui Dumnezeu durează, se dezvoltă şi va continua să se
dezvolte. Pentru a evita comiterea unor noi inexactităţi în legătură cu
acest subiect, cred că este necesar să explic, pe scurt, care au fost
originile Centrului de Studii Religioase şi care a fost rolul exact al
Monseniorului Ghika.
62

În ceea ce priveşte data primei întâlniri între Jean Daujat şi Vladimir Ghika,
v. nota nr. 8 – n. lect.
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În 1923 (anul hirotonirii Monseniorului Ghika, a cărui
existenţă nu o cunoşteam pe atunci), după ce am căutat adevărul
pretutindeni rătăcind prin toate poziţiile filozofice şi religioase
răspândite în lumea contemporană, am descoperit în cele din urmă,
datorită profesorului meu de biologie – marele fiziolog Jules Lefèvre,
creatorul bioenergeticii –, adevărata faţă a creştinismului, despre care
nu aveam, până atunci, decât amintiri vagi legate de un catehism
elementar pentru copiii de zece ani. În 1924, cu ardoarea unui neofit
şi cu tot entuziasmul, toată lipsa de experienţă şi tot orgoliul tinereţii
extreme, voiam să întreprind o acţiune de mare anvergură pentru a
transforma lumea. Abatele Luc Lefèvre, fiul lui Jules Lefèvre, astăzi
director la Éditions du Cèdre şi la revista La Pensée catholique, m-a
pus în legătură cu Amédée d’Yvignac, care înfiinţase publicaţia La
Gazette française şi reunea în jurul lui colaboratori precum Pierre
Arthuyis, Antoine Lestra, viitorul Părinte Roguet, Jules Arthur, Henri
d’Astier de La Vigerie, Paul Gilson, Jean de Fabrègues, Pierre
Godmé (viitorul Jean Maxence), André Lesage de La Franquerie,
Philippe de Zara, André Romieu etc. Amédée d’Yvignac este cel care
m-a făcut să înţeleg că aveam nevoie de o îndrumare spirituală fermă
şi consecventă şi m-a convins să îmi găsesc un părinte spiritual.
Providenţa s-a folosit atunci de o pură întâmplare făcându-mă să
întâlnesc, în locul persoanei pe care urma să o văd, pe altcineva care
o înlocuia provizoriu (şi pe care nu aveam să o mai revăd) şi care mia vorbit de Părintele Garnier îndemnându-mă să mă duc să îi explic
ceea ce plănuiam. Am înţeles numaidecât că Părintele Garnier era
omul de care aveam nevoie şi l-am rugat să îmi fie părinte spiritual.
Foarte curând apoi, Jacques Maritain (pe care îl cunoscusem prin
Amédée d’Yvignac) şi Părintele Garnier m-au făcut amândoi să
înţeleg că nişte tineri nu se puteau lansa într-o acţiune creştină de
amploare fără o solidă formare doctrinală şi spirituală. Am hotărât
atunci să adun câţiva tineri în vederea acestei activităţi de formare şi
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l-am rugat pe Părintele Garnier să o conducă. De îndată ce a fost
vorba de o muncă de formare de lungă durată, făcută cu răbdare şi
perseverenţă, numeroşii tineri care se agitau în jurul meu au dispărut
şi numai şase au răspuns apelului meu. Munca de formare a fost
inaugurată printr-o reculegere spirituală cu circuit închis, predicată de
Părintele Garnier de Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor, în 1925. Centrul
de Studii Religioase fusese creat, dar nu purta acest nume şi se
reducea la cinci-şase tineri63. Mă gândeam atunci în special la o
perioadă de formare care să conducă la organizarea unei acţiuni de
anvergură cu ajutorul unor elemente bine formate şi nu-mi trecea prin
minte că Dumnezeu mă va face să-mi consacru viaţa muncii de
formare doctrinală şi spirituală a laicilor. Încă din noiembrie 1925 a
început un curs susţinut de formare care a fost asigurat, în partea sa
esenţială, de Părintele Garnier, în timp ce anumite subiecte filozofice
şi teologice erau tratate de Părintele Gardeil, O.P. (cel care a condus
renaşterea tomistă din secolul nostru), Părintele Peillaube S.M.,
viitorul Monsenior Beaussart, Canonicul Lallement, Canonicul
Maquart şi Jacques Maritain. Astfel încât, înainte ca eu să-l cunosc pe
Monseniorul Ghika, Centrul de Studii Religioase era creat, iar
Părintele Garnier mă călăuzise deja spre ceea ce va constitui
fundamentul vieţii mele spirituale şi al învăţăturii mele spirituale
(rugăciune continuă, Liturghie şi Împărtăşanie zilnice); Jacques
Maritain mă abonase la revista La Vie spirituelle, atât de admirabil
condusă de Părinţii Bernadot şi Lajeunie O.P., revistă în care
descopeream încetul cu încetul bogăţiile vieţii interioare a creştinului.
63

Printre care viitorul Părintele Delions, provincial al Fraţilor Sfântului
Vincenţiu de Paul, şi Jacques Bassot, care prezidează asociaţia noastră a
foştilor elevi şi care se consacră astăzi unei acţiuni de mare anvergură de
transformare a tuturor structurilor instituţionale, împreună cu conducerea
mişcării numite La Fédération – n. aut.
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Un articol al Părintelui Jérôme C.D. m-a făcut să înţeleg că nicio
acţiune apostolică nu poate da roade dacă nu se bazează pe rugăciune
şi pe jertfire, care sunt vocaţia însăşi a carmelitelor; l-am rugat atunci
pe Părintele Jérôme să găsească o carmelită (iar el a găsit patru) care
să accepte să-şi consacre viaţa din Carmel pentru rodnicia
apostolatului Centrului de Studii Religioase (şi ceea ce a putut realiza
de atunci Centrul ca bun supranatural autentic a fost cu siguranţă
datorat mai mult vieţii acestor patru carmelite la picioarele crucii
împreună cu Maria decât acţiunii sau învăţăturii mele).
În iarna 1925-1926, Jacques Maritain mi-a făcut cunoştinţă cu
Abatele Beaussart şi cu Monseniorul Ghika. Foarte repede, o
frumoasă intimitate spirituală s-a instaurat între mine şi cei doi. În
1927 am început să apelez la îndrumarea spirituală a Monseniorului
Ghika, în acelaşi timp cu a Părintelui Garnier. Curând după aceea,
aveam să fac apel, dar mult mai rar, şi la îndrumarea spirituală a
viitorului Monsenior Beaussart64 şi a Părintelui Garrigou-Lagrange65
– aceasta în timp ce îi întâlneam cu regularitate pe Părintele Garnier
şi pe Monseniorul Ghika. Între aceste patru îndrumări spirituale,
acordul a fost întotdeauna total, iar atunci când războiul m-a despărţit
de Părintele Garnier, de Monseniorul Ghika şi de Părintele Garrigou64

Acesta era pe atunci parohul meu, la Saint-Jacques-du-Haut-Pas, parohie pe
care, în trei ani, a transformat-o complet, în special prin întâlnirile organizate
în fiecare sâmbătă pentru o elită de enoriaşi şi consacrate unor şedinţe de
formare doctrinară şi spirituală. El era, în acelaşi timp, capelanul meu în
cadrul grupului catolic de la École Normale Supérieure, pentru care asigura o
formare doctrinară şi spirituală susţinută – n. aut.
65
Unii l-au acuzat pe Părintele Garrigou-Lagrange de sistematism: or, nu
numai că el a încercat întotdeauna să acorde tot ce se poate acorda punctului
de vedere al adversarilor lui, ci, în domeniul îndrumării spirituale, nu poţi găsi
un spirit mai deschis, mai înţelegător, mai sensibil la toate nuanţele cu enorm
de multă fineţe şi psihologie – n. aut.
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Lagrange, mi-a rămas îndrumarea Monseniorului Beaussard, care a
devenit regulată şi a durat până la moartea lui. Tot în 1927, am decis
să alătur grupului de tineri şi un grup similar de tinere, rugându-l pe
Monseniorul Ghika să-l conducă66. A făcut-o cu ajutorul Yvonnei
Estienne67, pe care a adus-o la Centrul de Studii Religioase şi care a
rămas până în 1934 în fruntea secţiei feminine ce funcţiona, atunci,
separat; ea a devenit adjuncta mea la conducerea Centrului din 1934
şi până la război, când toate activităţile (cursuri şi reculegeri) au
devenit mixte (cu excepţia reculegerilor pentru adolescenţi şi pentru
adolescente, care vor rămâne separate). În aceeaşi perioadă,
Monseniorul Ghika şi-a început comentariul asupra Evangheliei
Sfântului Ioan, predicând la majoritatea reculegerilor noastre.
Stimulaţi de el, tânărul Centru de Studii Religioase şi eu însumi
urmam din ce în ce mai mult spiritul Sfântului Ioan, mergând pe
calea învăţăturii lui spirituale.
Tot în 1927 am înfiinţat şi biblioteca de împrumut la domiciliu
cu cărţi de doctrină şi de spiritualitate. Grupul de tineri, grupul de
tinere şi biblioteca rămâneau trei activităţi distincte. Când Cardinalul
Verdier a devenit Arhiepiscop de Paris, i-am prezentat cele trei
activităţi, iar el mi-a spus: „Toate acestea trebuie reunite într-un
66

Pentru toată această perioadă, v. Daujat, Mémoires, t. 1, „De la naissance
aux fiançailles. 1906-1930”, prezentate de Claude Paulot, Editura Pierre
Téqui, Paris 2012 – n. lect.
67
Autoare a numeroase romane şi biografii, laureată a Premiului Academiei
Franceze, Yvonne Estienne a lucrat îndeaproape cu Monseniorul Ghika între
anii 1925-1939, preluând de la el anumite responsabilităţi pentru formarea
tinerilor şi mai ales în înfiinţarea şi conducerea asociaţiei Virgo fidelis,
prezentă azi şi în România. Volumul Une flamme dans le vitrail. Souvenirs
sur Mgr Ghika (Éd. du Chalet, Lyon, 1963, tradus în română cu titlul O
flacără în vitraliu, Ed. ARCB 2013), oferă mărturii de primă mână ce vin ca o
completare indispensabilă în conturarea profilului spiritual al Monseniorului
Vladimir Ghika – n. red.
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adevărat Centru de Studii Religioase.” Centrul şi-a primit astfel
numele de la Arhiepiscopul de Paris. Tot Cardinalul Verdier este
acela care, în 1932, mi-a dat mandat să ţin cursuri. În 1933, era clar
că Centrul de Studii Religioase era constituit ca şcoală permanentă de
formare doctrinală şi spirituală a laicilor; până în 1939, influenţele
preponderente au rămas cele ale Canonicului Lallement, ale
părintelui Garnier şi ale Monseniorului Ghika. Monseniorul Ghika nu
a încetat să acorde o extremă importanţă acestei acţiuni pentru a
forma un laicat autentic consacrat.
III. Teologia nevoii
Deplina disponibilitate a unei vieţi pentru toate exigenţele
carităţii nu este posibilă fără ceea ce Monseniorul Ghika numea
„teologia nevoii” şi care avea, în ochii lui, o mare importanţă.
Constituţiile Fraternităţii Sfântului Ioan îi atribuiau acesteia „un
program de activităţi pe care le determină teologia nevoii” şi
prescriau să se „urmeze teologia nevoii fără a se lega de un program
stabilit a priori, ci punându-se la şcoala indicaţiilor Providenţei.”
Teologia este cunoaşterea lui Dumnezeu: Monseniorul Ghika
numea „teologie a nevoii” descoperirea lui Dumnezeu şi a voinţei Lui
în orice nevoie care ni se arată; căci Providenţa, scoţându-ne în cale o
nevoie, ne face să aflăm astfel ceea ce vrea şi aşteaptă Dumnezeu de
la noi pentru a o alina sau a o satisface; aşa încât orice nevoie pe care
o întâlnim este un apel de iubire pe care Dumnezeu ni-l adresează, ca
să ne manifestăm şi să ne exercităm efectiv caritatea prin modul în
care ne punem în slujba acestei nevoi. Este vorba despre a trăi în
fiece clipă cu convingerea că nicio întâlnire nu este întâmplătoare, că
orice întâlnire este opera Providenţei – deci că orice întâlnire este o
prezenţă a lui Dumnezeu şi un dar al lui Dumnezeu. Faptul că atâtea
suflete au fost pur şi simplu transformate din cauză că, într-o zi,
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Monseniorul Ghika s-a aflat împreună cu ele, aparent din întâmplare,
într-un compartiment de tren în cursul uneia dintre numeroasele lui
călătorii, era oare într-adevăr o întâmplare sau opera predestinării din
veşnicie a acestor suflete? Nu avem dreptul să fim indiferenţi faţă de
nicio întâlnire, faţă de nicio împrejurare a vieţii noastre, chiar şi faţă
de cele care sunt, aparent, cele mai neînsemnate şi care au, poate, o
mare importanţă în planurile tainice ale lui Dumnezeu: caritatea
trebuie să ne deschidă sufletul către tot ceea ce întâlnim, pentru că tot
ceea ce întâlnim este un dar al lui Dumnezeu. Monseniorul Ghika
scria în Pensées pour la suite des jours (pag. 119):
„Priveşte-i pe toţi noii veniţi cu care te întâlneşti de-al lungul
zilelor, pe drumurile vieţii tale, pentru a le face loc în sufletul tău;
priveşte-i cu privirea pe care o avea patriarhul de odinioară pentru
oaspete, oaspetele care trece, întotdeauna misterios şi sfânt. În planul
divin, nicio întâlnire nu este indiferentă şi aşa se poate exercita
această virtute ale cărei ocazii sunt astăzi prea perimate – vechea
virtute a ospitalităţii.”
Să remarcăm adaptarea la exigenţele carităţii în secolul nostru
care, acolo unde ospitalitatea acoperişului nu mai este posibilă sau
poate nici chiar de dorit în numeroase cazuri, continuă să revendice
ospitalitatea sufletului nostru faţă de nevoi fie materiale, fie
spirituale, pentru care trebuie să găsim întotdeauna mijloacele
adaptate astfel încât să le uşurăm sau să le satisfacem. Să amintim
textul deja citat din La Visite des pauvres (pag. 92): „Nu există
hazard în lume şi cu atât mai puţin ceea ce putem numi hazard – care
nu reprezintă de fapt decât scadenţele îndepărtate sau obscure ale
Providenţei; există cu atât mai multe indicaţii providenţiale în orice
act, în orice eveniment cu cât avem de-a face cu lucruri închinate lui
Dumnezeu. Ele sunt orientate către Scopul veşnic şi nimic din ceea ce
se face aici nu este lipsit de importanţă. Totul respectă, mai întâi,
sensul planului lui Dumnezeu.”
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Astfel, toate întâlnirile sunt ocazii providenţiale, sunt ceea ce
La Présence de Dieu (pag. 2) numeşte „întâlniri în acelaşi timp
surprinzătoare şi predestinate”.
Iată de ce nu trebuie să riscăm niciodată, din neglijenţă, să
lăsăm nesatisfăcută o nevoie a cărei satisfacere ar fi putut depinde de
noi. De unde şi următoarele îndrumări din La Visite des pauvres (pag.
78):
„Să ştim să-l vedem pe Isus în săracii lui, iar porţile să le fie
mereu deschise; să nu excludem un ajutor decât după ce ne-am
încredinţat de caracterul lui de eroare şi de culpabilitate în
detrimentul unor persoane mai demne de interes. A priori dăm;
verificăm imediat apoi – chiar înainte de a da, dacă putem, dar dăm;
de îndată ce poate exista o îndoială favorabilă, dăm săracilor
îndoielnici mai degrabă decât să lăsăm un eventual amărât în
suferinţă. Niciun fel de mizerie nu rămâne în afara programului.”
Un control care poate face ca ajutorul să ajungă prea târziu
înseamnă o neglijare a nevoii care nu a fost alinată la timp.
Oricare ar fi întâlnirea providenţială care ne scoate în cale o
nevoie, ea este un chip al lui Dumnezeu care ni se înfăţişează, iar
lanţul acestor întâlniri ne face să trăim continuu cu Dumnezeu. La
Présence de Dieu ne explică (pag. 52):
„Nu trebuie să-l părăsim pe Dumnezeu decât pentru
Dumnezeu, iar certitudinea că, orice s-ar întâmpla, o putem face
mergând de la una dintre formele Sale de prezenţă la cealaltă, în
funcţie de Voinţa Sa pe care ne-o semnifică dinăuntru sau din afară şi
mergând de la o ocazie de merit la alta în funcţie de dificultatea
învinsă pentru a-L regăsi, această certitudine este într-adevăr una
dintre binefacerile cele mai vădite ale credinţei noastre.”
Orice moment al vieţii noastre este astfel trimisul lui
Dumnezeu.
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Există o legătură esenţială între această teologie a nevoii şi
ceea ce, împreună cu Monseniorul Ghika, am numit spiritul Sfântului
Ioan – o viaţă având drept unică regulă toate exigenţele carităţii. O
regulă, un cadru, un sistem, un program de viaţă ar putea, într-adevăr,
să intre în conflict cu o chemare a carităţii care nu i-ar fi conformă,
care nu s-ar încadra: a fi disponibil pentru orice nevoie, oricare ar fi
ea, nu este posibil decât dacă nu ai nicio altă regulă în afară de
disponibilitatea însăşi faţă de toate exigenţele carităţii. Şi dacă nu ai
altă regulă, atunci viaţa va trebui să fie comandată de toate nevoile
care se prezintă ca apeluri ale carităţii – aceasta este teologia nevoii.
A spune că nu vom satisface decât anumite categorii de nevoi sau
numai nevoile conforme cu anumite reguli înseamnă a spune că vom
lăsa nesatisfăcute unele nevoi care vor apărea; ceea ce nu poate fi în
acord cu teologia nevoii, dacă va fi vorba de nevoi pe care avem
posibilitatea să le satisfacem fără să neglijăm alte îndatoriri mai
urgente sau mai importante. Pentru teologia nevoii, unica regulă de
viaţă este constituită de apelul carităţii prin intermediul nevoii care se
prezintă.
Monseniorul Ghika este astfel fondatorul unei forme de viaţă şi
de activitate fără reglementări sau sistematizări, fără niciun fel de
cadru, cu o supleţe şi o disponibilitate infinite, cu o posibilitate
universală şi nelimitată de adaptare la toate voile lui Dumnezeu care
ne solicită prin toate nevoile. Şi credem că şi în acest fel Sfântul Duh
s-a servit de Monseniorul Ghika pentru a realiza ceva voit de
Dumnezeu şi esenţial în viaţa Bisericii în secolul al XX-lea. Mai întâi
din cauza infinitei varietăţi de nevoi pe care le prezintă secolul, apoi
pentru că invazia cancerului administrativ – care închide din ce în ce
mai mult viaţa în reglementări şi sistematizări – cere din ce în ce mai
mult ca în Biserică – unde spiritul trebuie să învingă mereu litera – să
existe bărbaţi şi femei liberi de orice regulă, de orice cadru, de orice
sistem, dar gata pentru orice, disponibili pentru orice, care nu refuză
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nimic a priori, cărora li se poate cere orice, care să fie într-adevăr
„buni la toate” în ale carităţii, pentru care orice nevoie care le apare
în faţă să fie o poruncă a lui Dumnezeu (fără să uităm, bineînţeles, să
ierarhizăm nevoile şi ştiind că sufletelor le e foame, înainte de toate,
de Dumnezeu, de adevăr şi de iubire, care le lipsesc mai mult decât
hrana sau hainele). O astfel de atitudine se armonizează perfect cu
exigenţele vieţii interioare şi contemplative de unire cu Dumnezeu
care, aşa cum am văzut, trebuie să-i fie izvorul; pentru că este nevoie
de un suflet întotdeauna unit cu Dumnezeu, care nu-L părăseşte
niciodată, pentru a şti să-L regăsească pe Dumnezeu în toate nevoile
întâlnite68. Există astăzi ceea ce Daniel Halévy a numit „accelerarea
istoriei”, o evoluţie uluitor de rapidă a condiţiilor umane şi o creştere
adesea explozivă a dimensiunilor umane în toate domeniile: aceasta
nu poate face să se schimbe – aşa cum ar dori moderniştii sau
progresiştii – ceea ce aparţine în principal naturii Bisericii şi nu se va
schimba niciodată, dar impune o evoluţie şi o adaptare constante a
formelor exterioare şi contingente de viaţă şi de acţiune ale
creştinilor, lucru mai uşor atunci când nu există nicio regulă de
modificat, ci trebuie doar să se practice o disponibilitate a iubirii de o
supleţe de adaptare nelimitată. Atunci când nevoile se schimbă, se
multiplică şi se diversifică fără încetare, este bine ca nicio regulă să
nu poată fi opusă nevoilor mereu noi şi diferite care se prezintă şi pe
care regula nu le-a putut prevedea, este bine ca nicio previziune de
program de viaţă să nu limiteze disponibilitatea faţă de nevoi mereu
68

Voi cita aici exemplul acelui minunat Cămin de fete unde, la orice oră din
noapte, există mereu o călugăriţă gata să deschidă oricărei tinere care sună la
uşă pentru că, la orice oră din noapte, există (prin rotaţie) două călugăriţe în
capelă în adoraţie în faţa Sfântului Sacrament: exigenţa de rugăciune
contemplativă şi exigenţa de caritate apostolică se susţin aici una pe alta – n.
aut.
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neprevăzute. Pentru aceasta este nevoie de creştini a căror viaţă să fie
angajată şi consacrată astfel încât, pentru ei, Dumnezeu să fie cel care
porunceşte prin orice nevoie.
Monseniorul Ghika a trăit el însuşi plenar teologia nevoii: am
spus până unde mergea disponibilitatea sa nelimitată faţă de toate
apelurile carităţii, fără ca vreun cadru sau program de viaţă a priori
să-l oprească vreodată.
Regăsim acest spirit în centrele numite „Foyers de charité”: cei
care sunt angajaţi în viaţa unui astfel de centru trebuie să fie
disponibili pentru a fi prezenţi acolo unde este nevoie de ei în funcţie
de exigenţele carităţii şi unde activităţile întreprinse pot fi pe atât de
variate pe cât o va cere caritatea.
Centrul de Studii Religioase a fost în întregime organizat
conform cu teologia nevoii – adică fără nicio reglementare, dar cu
obligaţia de a se adapta mereu la nevoile sufletelor a căror ignoranţă
religioasă constituie o nevoie de învăţământ doctrinal şi a căror lipsă
de intimitate de iubire cu Dumnezeu constituie o nevoie de
transformare spirituală. De exemplu, nu am instituit niciodată (nici
pentru cursuri, nici pentru reculegeri, nici pentru împrumutul cărţilor)
o cotizaţie care ar fi putut să-i alunge pe unii, ci un apel ca fiecare să
dea în mod liber, în funcţie de propriile mijloace (metoda ne-a fost
sugerată iniţial de Fraţii Sfântului Vincenţiu de Paul, iar Monseniorul
Ghika ne-a încurajat apoi să perseverăm; astăzi, centrele numite
„Foyers de charité” folosesc aceeaşi metodă – se indică pur şi simplu
ordinul de mărime al nevoilor casei şi există un fel de „cutie a milei”
pentru ca fiecare să-şi depună acolo în mod liber ofranda în funcţie
de mijloace). De exemplu, cursurile sunt fixate în zilele şi la orele
care convin cel mai bine posibilităţilor celor care participă la ele;
permanenţele sunt fixate la orele în care sunt liberi cei care au nevoie
să vină; cursurile sunt adaptate capacităţilor contemporanilor noştri.
Bibliotecile împrumută cărţi la domiciliu pentru o perioadă destul de
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lungă astfel încât cititorii să le poată studia; cărţile esenţiale există
aici într-un număr suficient de exemplare şi pot fi împrumutate
pentru o perioadă lungă unui număr mare de cititori în acelaşi timp.
Ceea ce primează întotdeauna în Centrul de Studii Religioase sunt
posibilităţile şi nevoile sufletelor însetate de Dumnezeu, de adevăr şi
de iubire, cărora ne adresăm, şi nu există niciodată o altă regulă (dacă
se va fixa vreodată un orar, aceasta se va face numai şi numai pentru
comoditatea celor cărora li se adresează).
Am pomenit deja faptul că Monseniorul Ghika s-a ocupat,
împreună cu marele pictor Georges Desvallières – care trăia într-adevăr în conformitate cu spiritul Sfântului Ioan şi cu teologia nevoii –,
cu Madeleine Crevel (astăzi Dna Thivet) şi cu soţia mea de Opera
Fra Angelico, destinată să răspundă nevoilor materiale şi spirituale
ale artiştilor. El a format-o acolo pe soţia mea pentru practica trăită a
teologiei nevoii. Când, în 1951, s-a creat serviciul de întrajutorare
între elevi şi foşti elevi ai Centrului de Studii Religioase – unde
doream ca nevoile unora să fie o poruncă pentru ceilalţi şi fiecare să
dea ce are (resurse materiale, timp, aptitudini, competenţă, influenţă
etc.), fără să stea prea mult pe gânduri, soţia mea a publicat, în
buletinul nostru din noiembrie 1952, un articol pentru a expune
teologia nevoii. Cred că este bine să citez aici câteva pasaje din acest
articol, care vor lămuri despre ce este vorba:
„Teologia este ştiinţa despre Dumnezeu care Se revelează şi Se
dăruieşte omului, ceea ce include ştiinţa despre planurile lui
Dumnezeu asupra realităţilor pământești. Nevoia sau, mai precis,
diversitatea aproape infinită a nevoilor omului, având grade variabile
în funcţie de momentele existenţei acestuia, de starea sa de sănătate,
de profesia şi cultura lui, este un factor de primă importanţă în
realităţile terestre. Am putea aşadar defini teologia nevoii drept:
Privire a Providenţei asupra celor mai neînsemnate circumstanţe
care ni se prezintă dezvăluindu-ne nevoile aproapelui în momentul
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prezent – mai ales, să nu uităm niciodată şi înainte de orice să trăim
acest moment prezent, singurul care ne aparţine şi care este real. Prin
teologia nevoii, iubitul nostru Monsenior Ghika înţelegea, evident,
mai degrabă o teologie trăită decât o ştiinţă teologică propriu zisă...
Sfântul Paul vorbeşte clar despre diversitatea darurilor («Ce ai pe
care să nu-l fi primit?») distribuite fragmentar în fiecare dintre noi;
şi, pentru că este evident că fiii aceluiaşi tată nu primesc un bun
pentru a-l ascunde sau a-l face să rodească numai în folosul lor, acest
mod fragmentar în care Dumnezeu îşi distribuie darurile în fiecare
dintre noi manifestă clar intenţia Lui de a ne vedea punându-le în
comun, completându-ne astfel unii pe alţii prin schimbul constant de
bunuri «care ne-au fost încredinţate» (ca să întrebuinţăm una dintre
expresiile Monseniorului Ghika). Aceasta ar fi teoria. Rămâne să
inventăm modul concret în care să punem în mişcare această teologie
a nevoii pentru a declanşa frumosul cânt liturgic al aproapelui: este
vorba într-adevăr, la fel ca pentru cântul gregorian, de o cântare în
cor – să faci, în măsura posibilului, ca actele individuale să se piardă
în anonimatul ansamblului aşa cum vocile, în cântul gregorian, se
contopesc într-o singură voce. Dacă avem de obicei atenţia trează,
dacă avem ochi de văzut şi urechi de auzit, cu alte cuvinte, dacă
suntem deschişi către Cer, Privirea Providenţei asupra celor mai
neînsemnate circumstanţe din jurul nostru va trece prin noi,
dezvăluindu-ne nevoile cel mai adesea neformulate şi nemanifestate
ale aproapelui pe care aceeaşi Providenţă l-a aşezat alături de noi.
Duhul Sfânt ne va inspira atunci, cu siguranţă, mijloacele concrete
prin care vom putea răspunde nevoilor materiale, intelectuale sau
spirituale ale aproapelui; trebuie numai să-I cerem acest lucru.
Important este să alungăm orice amor propriu; orice sentiment de
superioritate, dacă suntem donatori; orice sentiment de jenă, dacă
suntem beneficiari: condiţia noastră umană face din noi, rând pe rând
(uneori chiar simultan), donatori şi beneficiari. Suntem cu toţii, mai
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mult sau mai puţin, nişte nevoiaşi, sub o formă sau sub alta, în grad
diferit în funcţie de împrejurări, locuri şi momente. Pentru un creştin,
a da nu este dovadă de superioritate, iar a primi nu este o umilire; nu
există, de ambele părţi, decât un curent de iubire (în sensul teologal al
termenului): fiecare la rândul său, în felul său şi în funcţie de darurile
care i-au fost încredinţate, primeşte şi dă, dă şi primeşte, pe o scară
variabilă la infinit. Creştinul este cel care ştie să vadă dincolo de
aparenţe, cel ale cărui inteligenţă şi inimă aţintite spre Dumnezeu
ghicesc, percep nevoile şi a cărui voinţă este întotdeauna gata să
ajute. Şi așa cum, pentru Dumnezeu, nimic nu este mic, tot aşa nimic
nu este prea mic sau prea umil, în gama nevoilor materiale şi
spirituale, de care creştinul, în toată simplitatea şi libertatea copiilor
lui Dumnezeu, să nu se poată ocupa. Şi, de asemenea, nimic nu este
prea mare, dat fiind că, pentru Dumnezeu, nimic nu este imposibil şi
pentru că, aşa cum spune Sfântul Paul, «toate le pot întru Cristos». Şi
cum orice nevoie a aproapelui care ni se prezintă este pentru noi o
revelare a unei voinţe a lui Dumnezeu, putem conta pe harurile stării
şi pe harurile de supleanţă necesare pentru a-i face faţă. Dacă este
sigur că Dumnezeu nu permite niciodată întâlnirea a două suflete fără
să aibă o intenţie, este tot atât de sigur că două suflete nu se întâlnesc
niciodată fără rost. Fiecare dintre noi poate să găsească dovada
acestui fapt rememorându-şi înlănţuirea adesea extraordinară a
diferitelor sale întâlniri; ceea ce este, de altfel, un excelent exerciţiu
pentru ca, urmând meandrele uimitoare prin care ne-a trecut
Dumnezeu pentru a ne duce acolo unde voia, să ne conducă la un
cânt de mulţumire... Să avem un spirit de depozitari şi nu de
proprietari ai bunurilor încredinţate nouă spre administrare, să ne
simplificăm unii altora viaţa fiind fiecare la dispoziţia celorlalţi în
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funcţie de posibilităţile noastre din momentul prezent... Nu există,
pentru un creştin, categorii de nevoi, nici sistematism69, nici
exclusivism; să ştim, mai ales, să nu reducem cuvântul nevoie la
sărăcie, aşa cum este ea înţeleasă de obicei în aşa-numitele opere de
binefacere, şi să nu aşteptăm, pentru a interveni, ca o nevoie
considerată sau semnalată să fi devenit un caz de extremă urgenţă. A
nu-i ajuta decât pe cei care au ajuns într-o stare de extremă necesitate
constituie o eroare gravă şi foarte răspândită: din contra, trebuie ca,
ajutându-i pe fraţii noştri la timp, să-i împiedicăm să ajungă într-o
situaţie mai gravă – de exemplu, să-i ajutăm să-şi păstreze sănătatea
înainte de a se îmbolnăvi, sau să rămână credincioşi înainte de a
cădea în păcat. Există numeroase exemple în care necazuri sau nevoi
pentru care s-a intervenit prea târziu s-au transformat în dezastre
ireparabile.”
Teologia nevoii este aşadar o atenţie constantă faţă de ceea ce
Dumnezeu ne revelează despre El şi aşteaptă de la noi prin toate
solicitările carităţii.

69

Orice nevoie care ni se prezintă este un trimis al Providenţei: să nu o
ignorăm niciodată sub pretextul că nu corespunde ideii pe care ne-am făcut-o
a priori despre rolul nostru sau despre opera căreia ne consacrăm. Trebuie să
respingem orice idealism, orice sistem, pentru a trăi realismul iubirii
întotdeauna docil faţă de realităţile trimise de Dumnezeu – n. aut.

CONCLUZIE

Aceasta a fost viaţa a cărei încununare firească a fost o moarte
în mizerie, dar glorioasă – dăruire supremă şi totală de sine lui
Dumnezeu – în închisoarea de la Jilava. Monseniorul Ghika scrisese
în Pensées pour la suite des jours (pag. 85):
„Moartea noastră trebuie să fie actul cel mai important al vieţii
noastre. Dar Dumnezeu poate fi singurul care să o ştie.” Cât de
adevărată a fost, în cazul lui, această afirmaţie!
Lui, care încercase întotdeauna să renunţe la toate din iubire,
dorinţa i-a fost îndeplinită în cel mai înalt grad de către Cel Preaiubit
prin această moarte care l-a lipsit de toate: de prezenţa oricărei
persoane dragi, de orice ajutor sacramental, de orice îngrijire atentă,
de orice obiect familiar, de cel mai elementar confort, de veşmintele
sale de preot şi chiar şi de barba şi de părul său lung, de orice lucru la
care putea ţine, avându-l ca singur martor pe Dumnezeu70. Şi atunci a
ţâşnit bucuria perfectă de a fi dat într-adevăr totul din iubire, bucuria
perfectă în credinţă, pe care stingerea vieţii în acest trup sfârşit a
transformat-o imediat în belşug de Bucurie în care totul este
satisfăcut din plin de către Cel care este Bucuria însăşi în Viziunea
eternă.
70

Pentru detalii mai exacte despre moartea Monseniorului Ghika, a se
vedea Profesor de speranță, precum şi studiul despre martiriul lui Vladimir
Ghika scris de Emanuel şi Mihaela Cosmovici, în Horia Cosmovici, op. cit. –
n. lect.
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Din această Bucurie plenară în a-l poseda pe Cel Preaiubit,
Monseniorul Ghika veghează acum asupra noastră şi vrea – asemeni
învăţătoarei sale întru iubire, Sfânta Tereza a Pruncului Isus – „să-şi
petreacă cerul făptuind binele pe pământ”. Aşa cum eu, scriind
această carte, m-am rugat tot timpul lui, vă îndemn să vă rugaţi lui
pentru a obţine de la Dumnezeu, prin mijlocirea lui, acele minuni de
vindecare trupească şi, mai ales, acele minuni spirituale de vindecare
şi de transformare a sufletelor, pentru care el a fost atât de des în
această viaţă instrumentul privilegiat.

POSTFAŢĂ
Cine este Jean Daujat?

„Putem scoate ceva din el, dar ţinându-l din scurt”. Iată ce-i
scrie Vladimir Ghika prietenului său Jacques Maritain în legătură cu
Jean Daujat după prima lor întâlnire din 1925. Apoi continuă: „...
poate nu e rău să-l avem alături pe acest tânăr îndrăzneţ”71. O spune
pentru că Jean Daujat, care vrea să se lanseze într-o luptă politică
având drept scop apărarea catolicismului, este încă foarte tânăr – nu
are decât 19 ani –, dar este plin de energie, de înflăcărare. În acelaşi
timp, este şi un elev eminent care va intra curând la foarte elitista
École Normale Supérieure din Paris, şcoală în care se formează
viitori mari profesori universitari.
Şi totuşi, nimic nu îl predispunea pe Jean Daujat să devină un
catolic fervent. Părinţii lui – în special tatăl –, cu rădăcini în familii
destul de înstărite, nu sunt prea practicanţi. Ceea ce îl îndrumă între
altele pe calea care duce spre căutarea lui Dumnezeu este lucrarea lui
Jacques Maritain, Introduction à la philosophie („Introducere în
filozofie”): „Această lectură a constituit punctul de plecare al întregii
orientări ulterioare a gândirii mele şi asta pentru tot restul vieţii”.72
71

Scrisoare adresată de Vladimir Ghika lui Jacques Maritain, datată probabil
12 septembrie 1925 (Arhivele Ghika, Arhiepiscopia Romano-Catolică de
Bucureşti) – n. postf.
72
Jean Daujat, Mémoires, t.1, pag. 370 – n. postf.
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Vladimir Ghika şi Jacques Maritain îl îndeamnă pe Jean Daujat
să-şi aprofundeze cunoştinţele în materie de creştinism şi, în mod
special, în materie de filozofie tomistă. La rândul lui, Jean Daujat îi
va invita pe condiscipolii lui şi pe tinerii interesaţi să urmeze aceeaşi
cale. Sunt organizate cursuri. Primele lecţii sunt ţinute de teologi, dar,
destul de repede, Jean Daujat se simte pregătit să predea el însuşi – în
ciuda opoziţiei anumitor oameni ai Bisericii care nu admit ca un laic
să predea teologie –, ajutat de susţinerea necondiţionată pe care i-o
acordă Arhiepiscopul de Paris din acea vreme, Cardinalul Verdier.
Aşa s-a născut Centrul de Studii Religioase (Centre d’Études
Religieuses), mai întâi cu o ramură masculină, în 1925, apoi şi cu o
ramură feminină, în 1927; rugat de Jean Daujat, Vladimir Ghika va
fi duhovnicul acesteia din urmă.
Şi astăzi, Centrul de Studii Religioase, pionier în ceea ce
priveşte formarea laicilor, este un loc de aprofundare a credinţei
creştine. Centrul propune un curs de doctrină catolică, de-a lungul a
trei ani (formare filozofică de bază, viaţă morală şi doctrină socială a
Bisericii, teologie), organizat în cincisprezece cursuri anuale de câte
două ore fiecare. A fost opera lui Jean Daujat, opera lui de o viaţă. El
îşi va tipări cursul în 1939 sub titlul La Vie surnaturelle („Viaţa
supranaturală” ), prima redactare datând din 1932-1933; o a doua
ediţie, complet revăzută şi corectată, va apărea în 1976 sub titlul
Doctrine et Vie chrétienne („Doctrină şi viaţă creştină”).
Vladimir Ghika îl ajută să conceapă şi să înfiinţeze Centrul de
Studii Religioase, dar îi este alături şi în viaţa privată. Jean Daujat
mărturiseşte: „De la prima întâlnire, am avut impresia că am în faţa
mea un sfânt: iradia prezenţa lui Dumnezeu în el şi rugăciunea din
care trăia tot timpul, era atent la fiecare persoană pe care îşi propunea
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să o ajute cât mai mult cu putinţă şi să o îndrume spre Dumnezeu cu
o atitudine afectuoasă şi plină de o bunătate fără de margini”.73
Vladimir Ghika îl va încuraja astfel în ideea de a se căsători
cu artista daneză Sonia Hansen şi celebrează logodna lor, pe 27 iunie
1930, în mănăstirea de pe rue de la Source, din Paris. Totuşi, nu el va
celebra căsătoria celor doi, pe 15 noiembrie 1930; va rosti însă
predica şi îi va binecuvânta. „Monseniorul a ţinut o minunată predică
despre sacramentul căsătoriei ca vocaţie de sfinţenie; din cauza vocii
lui stinse, am fost, din nefericire, singurii care am auzit-o.”74
Sonia Hansen este autoarea portretului lui Vladimir Ghika
pe care îl vedem pe coperta acestei cărţi; ea l-a realizat în timpul
şederii la Auberive, de Paşte 1930. „Cât despre Monseniorul Ghika,
Sonia s-a dus în repetate rânduri să-l ajute să se instaleze şi apoi să
îşi îndeplinească apostolatul pe lângă locuitorii cartierului sărman
din Villejuif.” 75
Colaborează apoi împreună pentru o operă de ajutorare a
artiştilor, numită „Fra Angelico”, ca să „le pună la dispoziţie medici,
medicamente, haine, locuinţă. (...) Sonia s-a gândit însă că ajutorul
material trebuia dublat de o activitate spirituală şi de un adevărat
apostolat în acest mediu de artişti adesea puţin sau deloc formaţi din
punct de vedere creştin; sarcina i-a fost încredinţată Monseniorului
Ghika pentru că şi el avea aceeaşi înţelegere faţă de sufletul artiştilor.
A fost o ocazie de colaborare intimă între Monseniorul Ghika şi
Sonia.” 76
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Ceea ce i-a apropiat însă cel mai mult pe cei doi bărbaţi a fost
convertirea tatălui lui Jean Daujat, la 55 de ani.
Drumurile lor, atât de intim legate timp de cincisprezece ani,
s-au separat totuşi forţat în 1939, atunci când a izbucnit Cel de-al
Doilea Război Mondial; Vladimir Ghika era blocat atunci în
România. Nu se va mai întoarce niciodată în Franţa.
Jean Daujat a continuat să-şi venereze părintele spiritual până
la moartea sa, în 1998, la vârsta de 92 de ani. A militat cu
înflăcărare pentru beatificarea lui şi i-a consacrat, între altele,
această carte care, mai mult decât o biografie construită cronologic
– aşa cum sunt majoritatea celorlalte cărţi dedicate lui Vladimir
Ghika –, este o lucrare care caută să surprindă coerenţa filozofică și
spirituală a unei vieţi întregi. Într-adevăr, aspectul asupra căruia
Jean Daujat vrea să insiste nu este atât viaţa extraordinară și sfântă a
mentorului său, ci, mai ales, doctrina lui creştină, gândirea lui
teologică, o teologie care, respectând întru totul Magisteriul
Bisericii Catolice, subliniază un principiu esenţial: dragostea de
Dumnezeu şi dragostea pentru aproapele. Cine altul în afară de Jean
Daujat, fondatorul Centrului de Studii Religioase, era mai în măsură
să ne explice toate aceste lucruri?
Luc Verly
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