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Excelență, 

Sfântul Părinte dorește să transmită, prin intermediul Dvs., urările sale pentru reușita celei
de-a XLI-a ediții a Meetingului pentru prietenia între popoare, care se va desfășura preponderent
în variantă digitală. Papa Francisc asigură organizatorii și pe toți cei care participă la eveniment
de apropierea și rugăciunea Sa.

Oare cine nu s-a descoperit asemănător cu ceilalți datorită experienței dramatice a
pandemiei? «Ne-am dat seama că ne aflăm pe aceeași barcă, cu toții dezorientați și fragili.
Furtuna demaschează vulnerabilitatea noastră și lasă descoperite acele siguranțe false și inutile
cu care ne-am construit agendele, proiectele, obișnuințele și prioritățile. Ne demonstrează cum
am lăsat în adormire și cum am abandonat ceea ce alimentează, susține și dă forță vieții noastre»
(FRANCISC, Moment extraordinar de rugăciune, Piața Bazilicii Sfântul Petru, 27 martie 2020).

Titlul din acest an: «Lipsiți de uimire, rămânem surzi în fața sublimului» (A.J. HESCHEL,
Dumnezeu în căutarea omului, Torino 1969, 274), oferă o contribuție prețioasă și originală într-
un moment amețitor al istoriei. Aflându-se mai mult în căutarea bunurilor decât a binelui, mulți
s-au concentrat exclusiv pe propriile forțe, pe capacitatea de a produce și de a câștiga, renunțând
la acea atitudine care, în copil, constituie structura privirii asupra realității: uimirea. În acest sens,
G.K. Chesterton scria: «Școlile și înțelepții cei mai ermetici nu au avut niciodată gravitatea care
sălășluiește în ochii unui nou-născut de trei luni. Gravitatea acestuia este gravitatea uimirii în fața
universului, și această uimire nu e misticism, ci chiar judecată transcendentă» (L’imputato,
Torino 2011, 113).

Ne vine în minte invitația lui Isus de a deveni ca și copiii (cfr. Mt 18,3), dar și mirarea în
fața existenței, care a constituit principiul filosofiei Greciei antice. Această uimire e cea care
pune și repune în mișcare viața, permițându-i să repornească în orice circumstanță: «Este
atitudinea pe care trebuie s-o avem, fiindcă viața e un dar care ne oferă posibilitatea de a reîncepe
mereu», a spus Papa Francisc, insistând apoi pe nevoia de a redobândi uimirea față de viață:
«viața, fără uimire, devine gri, rutinată; așa e credința. Și chiar și Biserica are nevoie să-și
reînnoiască uimirea de a fi sălaș al lui Dumnezeu cel viu, Mireasa Domnului, Mamă care
generează fii» (Omilia, 1 ianuarie 2019).

Lunile trecute am experimentat acea dimensiune a uimirii care ia forma compasiunii în
prezența suferinței, a fragilității, a sărăciei existenței. Acest sentiment uman nobil i-a determinat
pe doctori și pe asistenți să înfrunte provocarea cea gravă a Coronavirusului cu o dedicare plină
de îndârjire și cu o implicare admirabilă. Același sentiment plin de afecțiune față de proprii elevi,
le-a permis multor cadre didactice să accepte efortul predării la distanță, asigurând închierea
anului școlar. De asemeni le-a permis multora să regăsească în chipurile și în prezența celor din
familie forța pentru a înfrunta suferințe și dificultăți.

În acest sens, tema următorului Meeting constituie o rechemare puternică de a coborî în
adâncul inimii umane pe coarda uimirii. Cum să nu simți un sentiment originar de minunare în



fața spectacolului unui peisaj de munte, sau când asculți o muzică ce-ți face să vibreze sufletul,
sau pur și simplu în fața existenței celor care ne iubesc și în fața darului creației? Uimirea este cu
adevărat calea pentru a surprinde semnele sublimului, adică ale acelui Mister care constituie
rădăcina și baza tuturor lucrurilor. De fapt, «nu doar inima omului se prezintă ca un semn, ci și
întreaga realitate. Pentru a ne pune întrebări în fața semnelor e necesară o capacitate extrem de
umană, prima pe care o avem ca bărbați și femei: uimirea, capacitatea de a se mira, așa cum o
numește Giussani. Doar uimirea cunoaște» (J.M. BERGOGLIO, în A. Savorana, Vita di don
Giussani, Milano 2014, 1034). De aceea J. L. Borges a putut spune: «Toate emoțiile trec, doar
uimirea rămâne» (Il deserto e il labirinto).

Dacă o astfel de privire nu e cultivată, devenim orbi în fața existenței: închiși în noi înșine,
rămânem atrași de efemer și încetăm să ne mai întrebăm în fața realității. Chiar și în deșertul
pandemiei au reapărut adesea întrebări adormite: care este sensul vieții, al durerii, al morții?
«Omul nu se poate mulțumi cu niște răspunsuri reduse sau parțiale, obligându-se să cenzureze
sau să uite anumite aspecte ale realității. În sinea lui, omul posedă o dorință profundă de infinit, o
tristețe infinită, o nostalgie care se domolește doar cu un răspuns la fel de infinit. Viața ar fi o
dorință absurdă, dacă acest răspuns nu ar exista» (J. M. BERGOGLIO, în Vita di don Giussani,
cit., 1034).

Unii oameni s-au dedicat căutării de răspunsuri sau chiar și numai căutării de întrebări
despre sensul vieți, către care aspirăm cu toții, chiar și fără a fi conștienți de asta. Astfel s-a
întâmplat ceva aparent paradoxal: în loc de a stinge setea cea mai profundă, izolarea a retrezit în
unii capacitatea de a se mira în fața unor persoane și fapte pe care înainte le considerau scontate.
O cirumstanță atât de dramatică a restituit, cel puțin pentru puțin, un mod mai veritabil de a
aprecia existența, fără acel complex de distracții sau preconcepte care poluează privirea,
estompează lucrurile, golește uimirea și ne îndepărtează de la a ne întreba cine suntem.

În culmea urgenței sanitare, Papa a primit o scrisoare semnată de diferiți artiști, care îi
mulțumeau că s-a rugat pentru ei în timpul unei Liturghii la Sfânta Marta. Cu acea ocazie
spusese: «Artișii ne fac să înțelegem ce e frumusețea, și fără frumos Evanghelia nu poate fi
înțeleasă» (Meditația de dimineață, 7 mai 2020). Cât de determinantă este experiența frumuseții
pentru atingerea adevărului a arătat-o, printre alții, teologul Hans Urs von Balthasar: «Într-o lume
fără frumusețe chiar și binele și-a pierdut forța de atracție, evidența faptului că el trebuie
împlinit; și omul rămâne perplex în fața lui și se întreabă de ce nu trebuie mai degrabă să prefere
răul. Chiar și acesta constituie de fapt o posibilitate, de-a dreptul chiar mai incitantă. Într-o lume
care nu se mai crede în stare să afirme frumosul, argumentele în favoarea adevărului și-au
epuizat forța de concluzionare logică: procesul care duce la concluzie e un mecanism care nu mai
blochează pe nimeni, și aceeași concluzie nu mai blochează pe nimeni» (Mărire 1, Milano 2005,
11).

De aceea, tema care descrie Meetingul le lansează creștinilor o provocare determinantă,
aceștia fiind chemați să mărturisească atractivitatea profundă pe care o exercită credința datorită
frumuseții ei: «atractivitatea lui Isus», după o expresie dragă Servului lui Dumnezeu Luigi
Giussani. A scris, cu privire la educația spre credință, Sfântul Părinte, în ceea ce se obișnuiește a
fi considerat un document program al pontificatului său: «Toate exprimările frumuseții autentice
pot fi recunoscute ca o potecă ce ne ajută să ne întâlnim cu Domnul Isus. Dacă, așa cum afirmă
sfântul Augustin, noi nu iubim decât ceea ce este frumos, Fiul făcut om, revelare a frumuseții
infinite, este în modul cel mai înalt vrednic de iubire și ne atrage la sine cu legături de iubire.
Așadar, devine necesar ca formarea în via pulchritudinis să fie inserată în transmiterea credinței»
(Exort. Ep. Evangelii gaudium, 167).



Așadar Papa vă invită să continuați să colaborați cu el în mărturisirea experienței
frumuseții lui Dumnezeu, care a devenit trup pentru ca ochii noștri să se mire la vederea chipului
Său și pentru ca privirile noastre să găsească în el mirarea de a trăi. E ceea ce a spus într-o zi
Sfântul Ioan Paul al II-lea, al cărui centenar l-am amintit de curând: «Merită să fim oameni,
pentru că Tu, Isus, ai fost om» (Omilia, 15 aprilie 1984). Oare nu această descoperire stupefiantă
este contribuția cea mai mare pe care creștinii o pot oferi pentru a susține speranța oamenilor? E
o datorie în fața căreia nu ne putem eschiva, mai ales în această cotitură strâmtă a istoriei. Este
chemarea de a fi niște transparențe ale frumuseții care ne-a schimbat viața, martori concreți ai
iubirii care salvează, mai ales cu privire la cei care suferă mai mult acum.

Cu aceste sentimente, Sfântul Părinte vă trimite din suflet Binecuvântarea Apostolică,
Excelenței Voastre și întregii comunități a Meetingului, cerându-vă să continuțai să îl amintiți în
rugăciune. Adaug salutările mele cordiale, în timp ce vă confirm, cu sentimentele mele de
omagiu, 

devotamentul meu față de Excelența Voastră,

Pietro Card. Parolin
Secretar de Stat


