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Controverselc
din jorol I'lolcii Terezs:=
c6t de sf6nt6 q fort es

in reolitntc?l?

O femeie oimpli a consideiat ci misiunea ei pe Pirndnt este

de a aduce alinare celor nevoiaqi qi aflafi in suferin{d qi a de-

rnonstrat ci acest lucru este posibil eu minimum de resurse,

fiindci ,,nu toli oamenii pot face lucruri mdrefe, dar oricine

poeteface ceva rnic cu multi dragostdi Printre celemai cuqos-

cu.te personalit6ti ale lurniiEonternporane se rmmlri qi Maica

Tercza de Calcutta, fondatoarea Congregafiei,,Misionarele

Caritdfii'l cilugnri[n catolicd celebri pentru rnunca sa de cari-

tate, penfiu via{a dedicati in intregime sprijinirii celor siraci,

celor bolnavi" celor respingi de societate. Pentru toate eforturile

. sale a fost rispldtiti eu Prerniul Nobel pentru Pace, kr anwl LgVg,

iar Papa Ioan-Paul al IIJea a beatificat-o pe cilugiri{a originari

din Balcani pe data de 19 octombrie 2003,Ia nurnai gase ani dupd



moartea ei, pentru presupusele miracole pe care le fhcuse de-a

lungul timpului. Iar in 2016, Papa Francisc a canonizat-o, de-

clarind-o sfAnti.

Pe 26 august 1910, se nistea la Skopje, in Balcani, Maica

Tereza (nume laic Agnes Gonxhe /,,Boboc" Bojaxhiu/Boiagiu),

fondatoarea Congregafiei romano-catolice,,surorile Caritlfii']
cu sediul la Calcutta, unde a ingrijit siracii, bolnavii, orfanii gi

muribunzii timp de zecide ani. Mama sa, Drana (Dranafile), era

albanezd (kosovari), iar unele surse sustin cl tatdl siu, Nikolle,

era aromdn. Familia Bojaxhiu s-a mutat in Albania, intr-o zoni
locuiti de un amestec de populalie aromdni, albanezdgi slav6.

Nikolle Bojaxhiu a fost implicat in politici gi a luptat pentru

formarea unei Albanii federale, in care arominii si aibi un

cuvint important de spus. Aceleagi surse spun ci el ar fi murit
de inimi rea in anul 1919, cAnd aaflat,la finalul Primului Riz-
boi Mondial, faptul ci oragul Skopje a fost atribuit viitoarei

Iugoslavii, gi nu Albaniei. Agnes avea doar 8 ani cind gi-a pier-

dut tatil, astfel ci a pierdut contactul cu rudele aromAne, fiind
crescuti de mama ei, in religia catolici.

Maica Terezas-a niscut pe vremea Imperiului Otoman aflat

in agonie. A fost fascinati inci de micd de povestea misionarilor

gi, la vdrsta de 18 ani, a decis si urmeze gi ea aceasti cale, aga ci
a plecat de acasd gi nu a mai reugit niciodati si igi revadi mama

qi sora. Ea a ajuns in India in anul 1929 gia lucrat inilial ca invi-

fdtoare. Ulterior, a infiin{at ordinul ,,surorilor Caritifii'l care

s-i extins rapid ajungind si aibi mii de membri in cele peste 700

de filiale care acfionau in i33 de liri ale lumii. Acegtia ingrijeau

oameni infectali cu SIDA, lepri sau tuberculozi, conduceau
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cantine pentru siraci, orfelinate gi gcoli, ajutAnd totodati bol-

navi prin intermediul clinicilor mobile de care dispuneau.

La 18 ani, in anul 1928,aplecat de acasi,lisAndu-si in urmi
familia pe care nici nu amairevdzut-o de-atunci. Pagii au pur-

tat-o mai intAi la Rathfamham,lAngd Dublin, la cilugirilele
irlandeze de Loretho, unde a invilat limb a engJez6,. Acolo a pri-
mit numele Sora Maria Tereza, dupi Sfhnta Terezadin Lisieux.

Un an maildrziu,inL929, a pirdsit Irlanda gi s-a oprit in India,

la Darjeeling, unde, in 1931, a depus primul jurimAnt de cre-

din![. A fost trimisi apoi la Calcutta, unde a predat la Liceul

de Fete ,,Sfdnta Maridl condus de cilugdrifele de Loretho, in
care studiau fete din familii sirace, perioadi in care a lnvilat
bengaleza gi hindi. in timpul unei cilitorii cu trenul pentru o

reculegere anuali, Maica Tereza a primit ceea ce chiar ea a nu-

mit,yocafia in vocatie": ,,Menirea ta este si-i slujegti pe siraci,

pe cei mai siraci dintre siraci". La 24 mai 1937, a depus juri-
mintul final de credinfi, numindu-se, de acum inainte, Maica

Tereza. in anul 1948, nemaiputAnd pirisi Mdnistirea, in urma
jurimdntului de credinfi, aceasta primegte din partea arhiepi-

scopului de Calcutta gi a Vaticanului, acceptul oficial de a pro-
povidui iubirea pentru semenii sii. Din acel moment, Maica

Tereza nu a mai purtat hainele de cilugdrifi, adoptind imbrici-
mintea bengalezilor nevoiasi: un sari de culoare albi, cu borduri
albastre. Dupi gase luni de pregitire medicalI, s-a indreptat

citre periferia oragului, neavdnd alt scop decdt acela de a-i ajuta

.pe cei nedorifi, pe cei neiubifi gi pe cei neingrijifi". Mesajul ei

era cAt se poate de simplu: ,Cei siraci trebuie sd gtie ci-i iubimi
Prin eforturile Maicii Tereza, milioane de bolnavi si muribunzi



au primit addpost gi au fost tratali in dispensare mobile sau in

clinici specializate si sute de mii de copii abandonali au fost

ingrijili qi da$ spre adopfie. De altfel, Maica Tereza s-a impotri-

vit in mod clar avortului. in anul l994,incadrul unei conferinte

la Washington, a declarat: ,,Nu ucidefi copilagii! Le rog pe toate

mamele din lume: DacI nu dorifi un copil, dafi-mi-l mie... Eu

il doresc! Aga am adoptat peste 3.000 de copii in Calcutta".

in octombrie 1950, a intemeiat, sub numele de Misionarele

Caritifii, o noui congrega(ie religioasi in Arhidioceza Calcuttei.

La inceput, aceasta avea doar 12 membri, fogti profesori gi fogti

elevi de la Liceul Sfdnta Maria, dar, pe m[surd ce congregalia

s-a dezvoltat gi au inceput si primeascl mai multe donatii, ,,im-
periul caritilii'creat de MaicaTerezas-a extins continuu. in anul

1952, a fost deschis Nirmal Hriday, un cimin din Kalighat,

unde si-au gisit adipost 60.000 de bitrdni nevoiagi, in 1955 -
orfelinatul Shishu Bhawan, iar in 1964 - colonia de leprogi din

apropiere de Calcutta. in decursul anilor, au mai fost infiinlate

o clinicd pentru bolnavii de tuberculozi, o maternitate, un ci-
min pentru mamele necisitorite gi numeroase gcoli. in 1965,

a deschis primul cimin in afara Indiei, in Venezuela. La New

York, a deschis un sanatoriu pentru cei infectafi cu HIViSIDA.

A cilitorit gi la Beirut, unde a ingrijit atdt copiii cregtini cAt gi

pe cei musulmani. in lggl,adeschis un cdmin la Tirana. Maica

Tereza avizitat qi Romdnia, sosind pentru prima dat|la2 mai
1990, iar la Bacdula2T iunie in acelagi an.La2} octombrie 1990,

a deschis la Bacdu Casa ,,Misionarele Caritifii". in septembrie

1992, avenitdin nou in viziti, la Baciu gi Ia Iaqi. in 1995, suslinea

financiar, din donafii publice, 534 de cimine in 115 !iri, iar in
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1997, congregalia numSra 4.000 de surori in 610 fundalii din
I23 de !5ri. Activitatea desfbguratd de Maica Terczas-a bucurat
de apreciere in lumea intreagd. Semenii sii o priveau ca pe o

sfbnti, dar Maica Tereza spunea ci tot ceea ce face este ,,lucra-
rea lui Dumnezeu": ,,Sunt siguri ci e El, nu eu. Este lucrarea

Lui, nu a mea. Eu sunt doar disponibili la poruncile Sale. Fdri
El nu pot face nimic. ins[ nici Domnul nu ar putea face nimic
pentru cineva care ar fi plin de sine. (. .. ) Trebuie si actionbm ca

gi cum totul ar depinde de noi... dar si-I ldsim restul lui Dum-
nezeul'in timpul ultimilor ani de via{i, in ciuda problemelor

tot mai mari de sdnitate, Maica Terezaa continuat si conduci
Congregalia 9i si rispundi nevoilor siracilor gi ale Bisericii. in
1997, existau circa 4.000 de surori ale Maicii Tereza, prezente

in 610 case de rnisiune, rispAndite in 123 de liri din lume. in
martie 1997, a binecuvAntat-o pe noua Superioari Generald a

Misionarelor Cariti{ii, gi a frcut inci o cilitorie in striinitate.
Dupd ce l-a intdlnit pe Papa Ioan Paul al Il-lea pentru ultima
datd, s-a intors la Calcutta gi a petrecut ultimele siptimini de

via{i primind vizitatori 9i instruindu-le pe surorile ei. La 5 sep-

tembrie LggT,walapdmAnteasci a Maicii Terezaa ajuns la capit.
Au fost organizate funeralii de stat de citre guvernul indian, la
care au participat 400 de demnitari din23 de ldri ale lumii, iar
trupul neinsuflelit i-a fost agezat in sediul central al congregafiei

lVlisionarele Caritd{ii de pe Lower Circular Road din Calcutta.

Mormdntul ei a devenit repede loc de pelerinaj 9i de rugiciune
pentru oameni de orice credin!6, siraci gi bogafi, frri nicio deo-

sebire. Maica Tereza ne-a li:sat testamentul unei credinfe de ne-

zdruncinat, al unei sperante de neinfrAnt gi al unei extraordinare
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caritefi. Rdspunsul ei la cererea lui Iisus: ,$ino, fii lumina med'

a fbcut-o Misionari a Caritllii, ,,Maici a siracilor", simbolul

compasiunii fafi de oameni gi mi,rturie vie a iubirii insetate a

lui Dumnezeu.

Maica Tereza a fost distinsL,inL979, cu Premiul Nobel pen-

tru Pace, pentru o viali inchinati semenilor din lumea intreagi.

Ceremonia de decernare a a'v'ut loc la 10 decembrie 1979, iar

Maica Tereza a primit premiul ,,Spre slava lui Dumnezeu qi in

numele celor siraci". La acel moment, Maica Tereza a refuzat

masa de dupd ceremonie, spunAnd ci decAt si faci acea recepfie,

mai bine bine hrinegte 2.000 de siraci, motiv pentru care s-a

ftcut doar un mic -prdnz cregtinl

Maica Tereza s-a dedicat in intregime semenilor sii, ingri-

jind copii sau alinind suferinte, a deschis o Ecoali in aer liber

gi o casd pentru cei fbri adlpost gi a convins autoritifile locale

si faci donalii pentru aceasti cauzd, potrivit DCNews. Prin

eforturile Maicii Tereza, milioane de bolnavi gi muribunzi au

primit adipost gi au fost tratafi in dispensare mobile sau in clinici

specializate gi sute de mii de copii abandonali au fost ingrijili

gi dali spre adopfie. intr-o zi,un ziarist, vhzind-o cum spila un

bolnav cu rini grave, a spus: ,,Eu n-ag face aga ceva nici pentru

un milion de dolari'l ,,Nici eu", i-a rispuns Maica Tereza. ,,Pen-

tru un milion de dolari nu, insd din iubire fali de Hristos, da,

gi cu bucuriei'

Cu toate ci a sivdrgit un numir incomensurabil de acte de

caritate gi a marcat viefile a milioane de oameni, ea se caracte-

riza simplu: ,,Dupi sdnge, sunt albanezi. Dupi cetilenie - in-

diani. Dupi credinf[, sunt cilugirill catolici. Dupi chemare,
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aparlin lumii. Iar in ceea ce privegte inima mea, aparfin in in-
tregime Inimii lui Hristos'i

Pe 19 octombrie 2003, deZiuamondiald a Misiunilor, papa

Ioan Paul al ll-lea a beatificat-o pe Maica Tereza,in cadrul unei

Liturghii solemne celebrate in Piafa Sfrntul Petru din Vatican.

La celebrare, au fost prezenli cdteva sute de mii de pelerini

venifi din lumea intreagi. ,,Maica Tereza de Calcutta, fonda-

toarea Misionarilor 9i Misionarelor Caritifii, pe care astizi am

bucuria sd o inscriu in rdndul fericifiloa a mers pe urmele lui
Hristos, pe un itinerar de iubire gi de slujire, care ristoarnd

orice logici omeneascf', a spus Suveranul Pontif, prezentdnd-o

pe noua Fericiti drept model de sfinfenie. ,,Se ii aducem laudi
acestei mici femei indrdgostite de Dumnezeu, mesageri umild

a Evangheliei gi neobositd binefbcdtoare a omenirii" - a spus

Papa Ioan Paul al Il-lea, in predica sa.

in ciuda acestui fapt, viafa gi activitatea cilugbrilei sanctifi-

cate sunt umbrite de o serie intreagi de controverse. primul

,,scandal" a fost provocat chiar de beatificarea Maicii Tereza, o

decizie pe care Vaticanul a luat-o dupi ce o femeie din India s-ar

fi vindecat de o tumori la stomac grafie unui medalion cu chi-

pul Terezei. Medicii au explicat ci pacienta s-a vindecat in urma

administririi medicamentelor, fiind tratati impotriva unui
chist ovarian gi a tuberculozei, insi Vaticanul a mers mai departe

gi a decretat de necontestat acest miracol. Alte controverse au

fost iscate de convingerile radicale pe care Maica Terezale sus-

linea gi le transmitea cu orice ocazie - nu era deloc de acord cu

divorpl, respingea metodele contraceptive moderne, iar avortul
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era, in viziunea ei, cea mai mare ameninlare pentru omenire,

chiar Ei in cazal cdnd sarcina rezulta in urma unui viol.

Pe cAt a fost de iubitd gi admirati Maica Tereza in lumea

intreagi, pe atdt a fost de criticati. AtAt in timpul viefii, dupi

rnoarte si, acum, dupi canonizare. Studii recente aratd aspecte

noi din viala Ei activitatea Maicii Tereza. Una dintre aceste cer-

cetiri a fost publicati in jurnalul Studies in Religion de citre

istoricii Serge Lariv6e gi Genevidve Ch6nard, care au dorit si

arate c5, totugi, reputalia de ,,sfintii'nu este intru totul indrep-

tilite. ,,studiind documentele pe tema fenornenului altruismu-

lui in cadrul pregdtirii unui seminar despre etici, unul dintre

noi a descoperit viala gi opera celei mai cunoscute femei din

Biserica Catolicd, parte a imaginaliei colective in momentul

actual: Maica Terezi', explici profesorul Larivde. ,,Descrierea

sa era atdt de extatici incAt ne-a alifat curiozitatea gi ne-a frcut

sdL studiem in profunzime viala sa'l a mai spus profesorul. Dupi

ce au studiat aproximativ 300 de documente despre viafa sa,

cercetitorii au concluzionat ci mai multe probleme referitoare

la viala cilug[rilei nu au fost luate in seami de Vatican. Printre

acestea se numdri ,,modul ciudat in care alegea si ingrijeasci

bolnavii, contactele sale politice dubioase, managementul sus-

pect al sumelor imense de bani pe care le-a primit 9i perspec-

tivele ultradogmatice referitoare la avort, contraceplie qi divorf".

Acestea, sunt, pe scurt, controversele care inconjoari imaginea

Maicii Tereza.

Un jurnalist britanic a fbcut un film despre Maica Tereza in

care a numit-o nici mai mult nici mai pulin decAt ...,,ingerul

Iadului". Ziarisfisl a acazat-o pe Maica Tereza c[ a instituit un
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cult al morfii gi al suferinlei in ciminele Ordinului Misionarele

Caritlfii. ,,Acum c1teva zile, aici au fost cei mai puternici b[r-
bafi din lume. Acum, avem privilegiul si o avem pe cea mai
puternici femeie din lume'i spunea lavierPlrezde Cu6llar, fos-

tul secretar general al ONU, despre Maica Terezala New york,

in 1985. Nu toati lumea a fost, insi, de acord cu aceasti afir-
mafie. Pentru unii, Maica Tereza a avut o atitudine religioasd

mult prea arhaici in fala suferin{ei umane, despre care credea

ci este frumoasi pentru ci ii face pe oameni si se apropie de

Iisus Hristos. Printre critici se numdri gi jurnalistul britanic
Christopher Hitchens. El sancfioneazd modul in care Maica
Tereza a adoptat siricia ca pe o virtute. ,,Nu a fost prietena

siracilor. A fost prietena siriciei. Spunea cd suferinfa este un
dar de la Dumnezeu. $i-a petrecut viafa opundndu-se singuru-
Iui remediu impotriva siriciei, adicd emancipirii femeii de la

stadiul de animal care trebuie si se reproduci in mod obligato-

riu'l a spus jurnalistul. inlgg4,Christopher Hitchens i-a dedicat

un film Maicii Tereza. Nu a fost un gest de apreciere. |urnalis-
tul spune ci superstiliile medievale qi mediatizarea suslinuti
au fost combinafia perfectd, care a niscut un simbol pe care

pulini au avut curajul si-l discrediteze. in filmul siu, jurnalistul

britanic vorbegte despre cdminele din Calcutta aflate in admi-
nistrarea Maicii Tereza. Si nu are cuvinte de laud6. ,,'Iofi paci-

enlii aveau capetele rase. Nu erau scaune nicdieri. Doar acele

saltele pe care stlteau intingi. Nu avea o gridini, o curte. Nimic.

$i m-am gAndit: ce e acest loc? Sunt doui camere, cu 50-60 de

birbali intr-o incipere gi 50-60 de femei, in cealalti. Erau pe

moarte. Nu li se acordau prea multe ingrijiri medicale. Nu li se
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dddeau calrnante, in afard de o aspirini. Poate, daci erau noro-

cogi, pufin Brufen pentru dureri asociate cu un cancer in fazir

terminali sau alte boli incurabile. $i m-am gandit: care e scopul?

Nu aveau suficiente agternuturi, refoloseau acele de mai multe

ori gi puteai vedea cum unele maici cld'teau acele in api rece.

Am intrebat-o pe una dintre ele de ce face asta. Mi-a spus cl
aga le cur6!i. $i am intrebat-o de ce nu le sterilizeazi, de ce nu

fierbe apa ca si steriliz eze acele. $i mi-a rispuns: n-are niciun

rost. Nu avem timp', a povestit, in film, Mary Loudon. Aceasti

fosti voluntari la ciminul muribunzilor din Calcutta spune ci
acolo ajungeau gi pacienli care nu erau pe moarte. Aceqtia ar fi

putut fi salvali, daci ar fi fost dugi intr-un spital adevirat, ca si

primeasc[ ingrijiri gi tratament de specialitate. A fost cazul unui

biiat de doar 15 ani. ,,Un medic american mi-a spus ci incer-

case s5-l trateze pe acest biiat, care avea o afecfiune relativ sim-

pli la rinichi, dar care se agravase pentru ci nu luase antibiotice.

$i avea nevoie de o operafie. Mi-a spus: ei, bine, nu-l vor duce

la spital. Am intrebat de ce. Mi-a spus ci nu o vor face. Nu o

vor face, pentru ci, daci fac asta pentru un pacient, trebuie si

o faci pentru tofi ceilalfi'l a povestit Mary Loudon. Un alt vo-

luntar care a lucrat alituri de maici in ciminul din Calcutta l-a

descris astfel: ,,o sceniL rupti parci dintr-un lag[r de concen-

trare din cel de-Al Doilea Rdzboi Mondial". in fafa unor astfel

de acuz{ii, Maica Tereza rispundea simplu ci ea conduce un

cimin pentru muribunzi gi nu un spital, iar maicile nu sunt nici

doctori, nici asistente. Dupi aceste dezviluiri, Christopher

Hitchens nu s-a sfiit si declare despre Maica Tereza ci trata

simptomele siriciei in timp ce ii ignora catzele gi cd nu a fbcut
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niciodatd nimic pentru a lupta efectiv impotriva sirdciei. $i
asta, in pofida faptului ci ordinul siu a primit donalii gene-

roase din toati lumea, cu care - spun criticii - ar fi putut con-

strui spitale, scoli sau pur gi simplu ar fi putut crea condilii mai

bune in ciminele pe care le administra.

Banii primifi de Misionarele Cariti{ii sunt un alt motiv de

scandal, pentru ci Maica Tereza nu declara niciun fel de con-

tabilitate. Totul se fbcea gi se face in numele religiei. $i tot in
numele religiei, ordinul a acceptat bani de la personalitili con-

troversate, milionari care au frcut averi din fraude sau regimuri

recunoscute pentru incilcarea drepturilor omului. Ordinul fon-

dat de Maica Tereza opereazh acum in peste o suti de liri gi

sunt voci carc cer ca banii si fie contabiliza\i, a$a cum fac gi alte

organizafii umanitare, precum Crucea Rogie sau Oxfam.

intr-un editorial publicat in The Guardian, Paul Vallely, scri-

itor britanic gi expert in probleme de eticd gi religie, vorbeqte

despre graba cu care Biserica Catolicd ridici oameni la rangul

de sfinfi. O grabd care nu lasi timp pentru ca o astfel de con-

troverse si se estompeze. Pentru ci niciun om nu e perfect in
viala de pe Pimint. ,,in trecut, Biserica lisa si treaci deceniii,

chiar secole, inainte si declare pe cineva sfhnt. O dati cu trecerea

timpului, slibiciunile candidatului se gterg din memoria co-

munl, lAsAnd in amintirea generali doar virtutea eroici.. De la

Papa Ioan Paul al Il-lea incoace, tendinta a fost de accelerare a

procesului de canonizare. Biserica Catolici a frcut o gregeald din

acest punct de vedere. Poate ci Maica Tereza merita sanctifica-

rea, dar ar fi fost mai bine daci judecata aceasta ar fi fost fhcutd

peste un secol'l se arati in The Guardian.
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