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Papa
Benedict
al XVI-lea demisie
surpriză
Papa Benedict al XVI-lea va demisiona la sfârşitul lunii, decizie-surpriză, anunţată
într-un consistoriu al Vaticanului. Suveranul Pontif a explicat într-un discurs ţinut în
limba latină că a luat această decizie fără a fi forţat de nimeni şi că este pe deplin conştient
de gravitatea gestului său.”După ce mi-am întrebat conştiinţa de mai multe ori în faţa lui
Dumnezeu, am ajuns la ideea certă că puterile mele, slăbite de vârsta mea avansată, nu
mai sunt potrivite pentru a-mi exercita pe deplin îndatoririle”, a spus Papa. Anul trecut,
Benedict al XVI-lea a început să folosească un baston la apariţiile sale publice, iar recent a
părut să aibă probleme în timpul citirii unui mesaj, la Roma.
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e numele său laic Joseph Ratzinger,
acum în vârstă de aproape 86 de ani,
a devenit, după moartea Papei Ioan
Paul al II-lea, în 2005, cel de-al 265-lea Suveran
Pontif. Eminent profesor de teologie, Benedict al
XVI-lea s-a confruntat cu cea mai profundă criză
a Bisericii contemporane, cea a dezvăluirilor în
cascadă privind abuzurile sexuale comise asupra
unor copiii de către membri ai clerului, agravate
de „omerta” ierarhiei. Condamnând dur aceste
„păcate” şi ordonând o toleranţă zero, Benedict
al XVI-lea a cerut în mod explicit „iertare”
victimelor, în iunie 2010. Anul trecut, Suveranul
Pontif a trebuit să gestioneze şi un scandal
privind scurgeri de documente confidenţiale în
interiorul Vaticanului, care a condus la arestarea
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majordomului său, Paolo Gabriele.
Deşi conservator în problemele de moravuri
(avort, eutanasie, familie, homosexualitate),
Benedict al XVI-lea a făcut şi gesturi de o
surprinzătoare modernitate: a fost primul care a
admis utilizarea prezervativului, în cazuri foarte
limitate, în vederea prevenirii contaminării cu
HIV, şi-a făcut cont pe Twitter, iar despre Naşterea
Mântuitorului a făcut mai multe dezvăluiri
surprinzătoare în cartea „Iisus din Nazaret:
naraţiunile copilăriei”. Suveranul Pontif a scris că
Steaua de la Betleem a fost o supernovă, că la scena
naşterii lui Iisus nu a luat parte niciun animal şi că
îngerii nu le-au cântat păstorilor, contrar tradiţiei
creştine. Papa a declanşat şi multe polemici
aprinse. Prima a izbucnit în septembrie 2006 şi l-a

opus lumii Islamului, în urma unui discurs critic la
adresa propovăduirii credinţei „cu sabia”, susţinut
la Regensburg, în Bavaria. Ulterior, liderul de la
Vatican a regretat declaraţiile şi a depus eforturi
majore să-i împace pe musulmani. Dar nici pe
protestanţi ori pe evrei nu i-a menajat. Primii s-au
văzut bruscaţi de decizia papală de a nu recunoaşte
celei Evanghelice statutul de Biserică. Pe ceilalţi
i-a supărat hotărârea Vaticanului de a revoca
excomunicarea unor episcopi fundamentalişti din
Frăţia lui Pius, între care şi pe a clericului Richard
Williamson, negaţionist al Holocaustului.
După renunţarea la pontificat, Joseph Ratzinger
urmează să se retragă într-o mănăstire din incinta
Vaticanului, a anunţat purtătorul de cuvânt al
Vaticanului, Federico Lombardi. „Trebuie să avem
un Papă nou până la Paşte”, a conchis părintele
Lombardi. La casele de pariuri, cardinalul nigerian
Francis Arinze conduce în cursa pentru succesiune
cu o cotă de 2,90, urmat de Peter Turkson (Ghana,
3,25) şi canadianul Marc Ouellet (6,00). Profeția
Papilor, atribuită Sfântului Malachie şi publicată
în 1595 de istoricul benedictin Arnold de Wyon,
spune că al 266-lea Papă, Petru Romanul, va aduce
Sfârşitul. (M.F.)

