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 ,,V� invit s� privi�i anul 2012 cu încredere’’, ne îndemna Sfântul P�rinte Benedict 
al XVI-lea în mesajul s�u pentru pace de la 1 ianuarie a.c., cuvinte emblematice, 
cu tonalitate pozitiv� pentru acest an. Cristos este Steaua care ne aprinde lumina 
credin�ei. Evanghelia dup� Luca ne spune c� în drumul lor spre Betleem, pentru a g�si 
Pruncul divin, p�storii au fost lumina�i �i condu�i de un înger:,,Si le-a zis îngerul: Nu 
v� teme�i, c�ci iat� v� vestesc bucurie mare, care va �  la tot poporul: Vi s-a n�scut 
ast�zi Mântuitor, care este Cristos Domnul în ora�ul lui David”. 

În Evanghelia dup� Matei magii sunt lumina�i �i ghida�i de o stea: ,,Si iat� 
steaua, ce o v�zuser� la r�s�rit, mergea înaintea lor pân� ce a venit �i a st�tut deasupra 
unde era Pruncul”. Acest drum al magilor se bucur� de multe interpret�ri �i ele sunt 
în continuare deschise. De la început ne atrage aten�ia Steaua. În Antichitate magii 
erau oamenii care c�utau Adev�rul într-o îmbinare a �tiin�ei, � lozo� ei �i a religiei; la 
timpul acela disciplinele amintite nu erau v�zute ca �i str�ine, în contradic�ie. Steaua 
a condus pe magi �i pe p�stori, pe s�raci �i pe boga�i, pe iudei �i pe p�gâni la staulul 
în care s-a n�scut Isus, s-a oprit deasupra staulului unde s-a revelat Dumnezeu omului 
prin Cuvântul întrupat, Isus Cristos.

Dintr-un studiu recent din Statele Unite, publicat în 19 decembrie 2010 de 
Institutul ,,Pew Forum”, reiese c� religia cre�tin� r�mâne cea mai important� în lume, 
ocup� primul loc. Elanul misionar din secolul al XIX-lea este v�zut ca una din cauze; 
noi ne bucur�m de roadele acelui efort. La nivel global cre�tinismul nu este în declin, 
dar muta�ii sunt. Scade în Europa, în revan��, cunoa�te o extraordinar� dezvoltare în 
Africa �i America. De aceea Papa, la 6 ianuarie a.c., a anun�at numele noilor Cardinali 
ale�i din tot cuprinsul Bisericii, de la noi � ind I.P.S.Lucian Mure�an.

 Dar to�i cei care se numesc cre�tini tr�iesc cu adev�rat o via�� cre�tin�? A 
nu cunoa�te adev�rurile de credin��, a aprinde din când în când câte o lumânare în 
biseric�, a nu tr�i roadele Spiritului Sfânt: iubirea, bucuria, pacea, bun�tatea, blânde�ea, 
modestia se nume�te cre�tinism? Cât de stringent� este noua evanghelizare!

Semnele oboselii �i ale plictiselii sunt evidente atât în Estul, cât �i în Vestul 
Europei. Un nor de întuneric acoper� lumea noastr� �i nu ne las� s� vedem lumina. 
In acela�i timp, �i o alt� fa�� a realit��ii este totu�i evident�: vitalitatea credin�ei �i a 
Bisericii, c�ci Biserica este ,,sarea p�mântului” care ajut� omenirea s� ias� din ceea 
ce este propriu lumii �i s� p�trund� în lumina lui Cristos.

Toate acestea l-au condus pe Papa Benedict al XVI-lea s� proclame, prin 
Scrisoarea apostolic� ,,Porta Fidei”, anul 2012, AN al CREDINTEI (11 octombrie 
2012-24 noiembrie 2013).

Poarta credin�ei este întotdeauna deschis� pentru noi. �i noi suntem chema�i de 
Sfântul P�rinte s� avem curajul s�-i trecem pragul �i s� tr�im ,,bucuria de a �  cre�tini”.

Steaua care aprinde lumina credin�ei...
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S U M A R

  ,,N-a� putea spune nimic nou, aminte�te Papa Celestin, 
despre însemn�tatea rug�ciunii. Oare este un timp în care s� 
n-avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu?” De aceea, în tot 
felul de împrejur�ri s� ne îndrept�m întotdeauna c�tre El, c�ci 
ar �  o mândrie foarte mare ca omul s� îndr�zneasc� s� cread� c� 
poate face ceva prin el însu�i.
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 În programul su� etesc al unui 
renumit profesor de universitate se 
cite�te urm�toarea hot�râre: ,,Zilnic 
voi recita rug�ciunea Sfântul Rozar 
�i, pe cât îmi este posibil, în � ecare 
ceas rug�ciunea N�sc�toare de 
Dumnezeu”.

Ar trebui s� �inem mereu în 
mâna noastr� mâna S� ntei Maici �i 
s� o s�rut�m mereu cu recuno�tin��. 
E Mama lui Isus, e Mama Euharistiei.

S� privim pe Maria Fecioar� ca 
o Euharistie. In ea a s�l��luit Cuvântul 
lui Dumnezeu mai vizibil decât în 
pâinea consacrat�.

La mas�, în familie, mama e 
aceea care îngrije�te de hrana alor 
s�i. Ea se trude�te s� preg�teasc� ceva 
hr�nitor. Cât� bucurie când copiii, 
în prezen�a ei, la vatra totdeauna cu 
farmec a casei p�rinte�ti, se bucur� 
de ceea ce ea le-a g�tit! Cât e de bun� 
buc��ica de pâine înmuiat� �i înc�lzit� 
de iubirea mamei!

Fecioara e Mama marii familii a 
lui Isus: Biserica.

Fiilor, ea a g�tit Pâinea. ,,Zis-a 
Isus, Eu sunt Pâinea Vie�ii”. La Cina 
Euharistic� ea este cea care ne d� 
hran� su� etului, ea este cea care 
prezideaz� la frângerea Pâinii pentru 
� ecare dintre noi.

Mama Pâinii Euharistice

 ,,O Fecioar�, � i binecuvântat� c� ne-ai pl�m�dit o Pâine atât de bun�, pe Fiul lui
Dumnezeu, mai întâi f�cut Om prin tine, apoi Euharistie, �i servit � ilor lui Adam”  

Sf. Augustin

 Ea este M�icu�a bun�, 
surâz�toare, a Pâinii Euharistice: 
Trupul �i Sângele Domnului; a�a, 
o, Preasfânt� Maic�, Euharistia s-a 
desprins din tine.

 S� vibreze în mine aceast� 
gândire:  Sângele euharistic care apas� 
prin puterea-i divin� asupra inimii 
mele când m� împ�rt��esc, Sângele 
care a mi�cat Inima Dumnezeului 
f�cut Om, Sângele care a curs din 
r�nile s� nte în potirul de aur, Sângele 
acela a trecut prin Inima Fecioarei. 
Sângele acela, prin Împ�rt��ire, va 
trece oarecum prin inima mea.

Din Inima Fecioarei, prin Inima 
lui Isus, în inima mea.

Tremur�, su� ete al meu, �i 
ador�!

 Episcop Ioan SUCIU
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Sunt bucurii cople�itoare, bucurii 
care se înscriu în timp sub semnul 
duratei, ele au darul de a dep��i vremea, 
sunt sortite de a �  retr�ite.

A�a este bucuria întregii Biserici 
Greco-Catolice la vestea c� I.P.S 
Lucian Mure�an a fost numit de c�tre 
Papa Benedicu al XVI-lea Cardinal al 
S� ntei Biserici Romane - Cardinalii 
sunt dup� Pap� cei mai înal�i demnitari 
ai Bisericii Catolice �i cei mai apropia�i 
colaboratori ai Sfântului P�rinte. I.P.S. 
Lucian Mure�an este al treilea Cardinal 
al Bisericii noastre dup� Iuliu Hossu 
�i Alexandru Todea. Privind îns� 
momentele în care Suveranii Ponti� , 
Paul al VI-lea, Ioan Paul al II-lea �i 
Benedict al XVI-lea i-au ales s� � e 

 IPSS Lucian Mure�an,
,,Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis”

 Cardinal al S� ntei Biserici Romane

Cardinali ai S� ntei Biserici Romane pe 
înal�ii no�tri prela�i, observ�m câteva 
situa�ii identice �i continuitatea lor.

,,Simbol �i far al � delit��ii, 
model de credin��”, spunea Papa 
Paul al VI-lea despre Cardinalul s�u, 
Iuliu Hossu, ridicat la aceast� înalt� 
demnitate în 1969 , care, din 1948 pân� 
la sfâr�itul vie�ii, pentru refuzul trecerii 
la ortodoxie �i a � delit��ii fa�� de Roma 
lui Petru, cu pre�ul jertfei vie�ii, a fost 
întemni�at în închisoarea din Sighet 
�i în m�n�stiri - închisori ortodoxe. 
Primul Cardinal român, principe 
purpurat al Bisericii, a tr�it condi�ia 
de Cardinal în deten�ie.

,,Nou� ni se pare c� tu e�ti 
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înzestrat cu renumite daruri �i c� bine 
ai servit Biserica Catolic� �i te-am 
ales în Colegiul Purpura�ilor P�rin�i, 
în acest Consistoriu proclamându-
te cu a Noastr� Putere Apostolic� 
CARDINAL”, cuvinte din Bula 
de Proclamare de Cardinal a I.P.S. 
Alexandru Todea, semnat� de Ioan 
Paul Episcop, Servul Servilor lui 
Dumnezeu. Era la 28 iunie 1991.
Noul Cardinal avea în urm� 14 ani de 
închisoare, umilin�e �i suferin�e pentru 
� delitatea neclintit� fa�� de Cristos �i 
fa�� de Scaunul Apostolic. Biserica 
Român� Unit� cu Roma era abia în 
libertate, deposedat� de toate bunurile, 
denigrat�, f�r� a i se recunoa�te, în 
propria �ar�, t�ria credin�ei m�rturisit� 
prin martiriu în anii comunismului �i 
aportul adus la formarea �i dezvoltarea 
culturii române�ti.

,,Am decis s� ridic la demnitatea 
de Cardinal un venerat Episcop, 
care î�i desf��oar� slujirea de P�stor 
�i P�rinte a unei Biserici”, spunea 
Sfântul P�rinte Benedict al XVI-lea 
la 6 ianuarie a.c.în anun�ul prin care 
f�cea cunoscut numele celor 22 de 
prela�i care vor �  ridica�i la rangul 
de Cardinali la Consistoriul din 18 
februarie din acest an. Episcopul 
amintit de Sfântul P�rinte este I.P.S. 
Lucian Mure�an, Arhiepiscopul Major 
al Bisericii noastre.

Via�a �i apostolatul I.P.S. Lucian 
Mure�an se înscrie în condi�iile 
persecu�iei Bisericii noastre începând 
cu anul 1948, persecu�ie care continu� 

�i dup� 1989 din partea statului �i a 
Bisericii Ortodoxe, prin legi �i atitudini 
ostile, destinate s� împiedice împlinirea 
misiunii încredin�ate de Dumnezeu 
Bisericii Unite. Este su� cient s� 
amintim refuzul de a restitui Bisericii 
Greco-Catolice propriet��ile con� scate 
de regimul comunist �i d�ruite Bisericii 
Ortodoxe. Concluzia este evident�: 
Cardinalii no�tri vin dintr-o Biseric� 
mereu oprimat�, numit� de Papa Ioan 
Paul al II-lea Biserica M�rturisitorilor 
�i a Martirilor.

Prin ridicarea I.P.S. Lucian 
Mure�an la treapta de Cardinal, Papa 
a dorit s� exprime recuno�tin�� pentru 
credin�a �i � delitatea atât de încercate 
de-a lungul veacurilor de Biserica 
noastr�. Este �i motivul care l-a 
determinat pe I.P.S. Lucian Mure�an 
s� atribuie Bisericii Române Unite cu 
Roma onoarea numirii sale de Cardinal.

Cel care prime�te acum cinstea 
de Cardinal, I.P.S. Lucian Mure�an, 
vine, cu senin�tatea-i � reasc�, din anii 
în care a avut curajul de a lua hot�râri 
care îi puneau în pericol libertatea �i 
via�a: a �  preot greco-catolic �i a face 
un apostolat clandestin. Si preotul era 
recunoscut de to�i cei cu care venea în 
contact pentru c� cei curajo�i se v�d , 
se simt, se reg�sesc �i sunt stima�i.

Scriitorul Al. Dumas spunea 
c� fericirea de care ne putem bucura 
în via�� este de a �  f�cut ceea ce 
trebuia s� facem”. Suntem siguri 
c� preotul Lucian Mure�an a fost în 
anii aceia fericit. La scurt timp dup� 
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ob�inerea libert��ii Bisericii, în 1990, 
la consacrarea de episcop odat� cu 
a PSS Vasile Hossu, în cadrul Sf. 
Liturghii o� ciate într-un parc din Baia 
Mare, Catedrala greco-catolic� � ind 
ocupat� de Biserica Ortodox�, aveam 
în fa�� chipul luminos �i senin al noului 
Episcop, chip pe care citeam t�ria 
unei credin�e care ajungea la su� etele 
noastre, ne aducea curajul �i încrederea 
de care aveam nevoie atunci.

În anii de când este în fruntea 
Bisericii, cu autoritatea care i-a 
fost dat�, o c�l�uze�te în efortul 
de rezidire trecând peste toate 
di� cult��ile, dar nu oricum, �ine cont 
de feluritele mentalit��i �i prejudec��i, 
de întârzierea �i ignoran�a unora, 
imprim� credincio�ilor no�tri o 
conduit� cre�tin� �i civilizat�, �tie 
r�utatea timpului �i ne �ine departe de 
ea, ceea ce face cinste Bisericii. 

Toate acestea ne dau nou�, 
credincio�ilor, certitudinea c� Biserica 
noastr� ,,este �i va �  întotdeauna în 
întregul adev�r Biserica lui Cristos” �i 
privindu-i mersul în timp, va tr�i �i va 
retr�i întotdeauna bucurii. Numirea de 
Cardinal a IPSS Lucian Mure�an este o 
astfel de bucurie.

Îl rug�m pe Dumnezeu cel Bun 
�i Atotputernic, din darurile cere�ti 
�i harurile deasupra � rii, s� reverse 
peste via�a IPSS Lucian Mure�an tot 
ceea ce va duce la împlinirea misiunii 
care i-a fost încredin�at�.

 Otilia B�LA�

Duminic�, 15 ianuarie 2012, în 
Parohia „S� n�ii Apostoli Petru �i Pavel” 
din Zal�u, au început catehezele lunare pe 
tema familiei. La Sfânta Liturghie a fost 
invitat pr. Mihai Tegze�, care a �i expus 
prima catehez�, cu tema „Diferen�ele 
dintre so�i; oportunitate sau motiv de 
dezbinare?”  La Sfânta Liturghie au 
mai fost prezen�i: pr. Simion M�rie�, 
pr. Vasile Aciu �i pr. Daniel Bertean �i, 
desigur, un num�r mare de credincio�i. 
Tot în acest moment au fost prezentate 
�i dou� c�r�i: „Apocalipsa, o fântân� 
sigilat�” de Silvio Barbaglia �i „Puterea 
S�rb�torilor. Medita�ii pentru su� et la 
Evangheliile �i s�rb�torile de peste an” 
de pr. Mihai Tegze�.  Dorim ca în a III-a 
duminic� din � ecare lun�, la sfâr�itul 
S� ntei Liturghii, în prezen�a tuturor 
credincio�ilor, s� facem câte o catehez� 
pe tema familiei, deoarece familia este 
„celula de baza a societ��ii”, dup� cum 
o de� ne�te �i Conciliul Vatican II, iar 
drumul c�tre mântuire a persoanelor este 
u�urat atunci când tr�iesc în familii ce 
se hr�nesc din principiile evanghelice. 

Pr. Daniel BERTEAN

Apostolatul familiilor
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 ,, Fecioar� blând�, ocrotitoarea 
nenoroci�ilor care te implor� smerit, 
ocrote�te-m�. Cred în tine. Tu ai vrut 
s� r�spunzi la îndoiala mea printr-un 
r�sun�tor miracol.”

Este o scurt� rug�ciune a 
dr.Alexis Carrel (1873-1944), unul 
dintre cei mai mari savan�i ai Fran�ei, 
Laureat al Premiului Nobel pentru 
Medicin�, în 1912, autor al unui studiu 
despre rug�ciune.

În 1903, dr. Alexis Carrel a 
f�cut o c�l�torie la Lourdes, mai mult 
din curiozitate decât din credin��, mai 
mult pentru a-�i clari� ca lui însu�i tot 
ce se spunea despre miracolele de la 
Lourdes. Unii refuzau s� le cread�, 
socotindu-le vindec�ri imaginare, 
pierdere de timp, iar al�ii credeau 
în puterea miraculoas� a Lourdes-
ului. Medicina nu cuno�tea în acel 
timp aproape nimic din punct de 
vedere biologic despre posibilitatea 
fenomenelor miraculoase.

Alexis Carrel înso�ea deci un 
pelerinaj al bolnavilor la Lourdes, 
un tren cu mul�i suferinzi, cu multe 
speran�e. Sceptic, privea bolnavii din 
jur, convins c� to�i cei care sperau 
vindecare, printre ei �i ,,muribunda” 
din apropierea lui, doamna Maria 
Ferrand, cu un abdomen enorm, în 
urma chinurilor acestei lungi c�l�torii 
trebuiau s� moar� de disperare �i 
oboseal�.

Citindu-i gândurile, Abatele B., 
conduc�torul pelerinajului, i se adres�: 
,,Dumneavoastr�, domnule doctor, nu 
�ine�i seama de credin��.”

La Grota de sub stânca 
Massabiell, bolnavi în rug�ciune. 
Alexis Carrel descoperi lâng� el pe 
doamna ,,muribund�”, pe o targ�. 
Era inert�, respira�ia îi era rapid�, 
fa�a hidoas�. O privea neîncetat, �i, 
deodat�, descoperi c� aspectul fe�ei,, 
muribundei” s-a schimbat, era mai 
pu�in palid�, re� exele g�lbui ale fe�ei 
disp�ruser�. Credea c� are halucina�ii, 
dar vedea clar ,,cum sub ochii s�i are 

Prezen�a S� ntei Fecioare de la Lourdes
în vie�ile noastre
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loc o ameliorare evident� �i rapid� 
[...] fa�a Mariei Ferrand se schimba 
necontenit, avea ochii str�lucitori, 
a�inti�i în extaz spre Grot�. O 
ameliorare vizibil� se produsese”. 
Doctorul Carrel sim�ea c� înnebune�te, 
inima bolnavei, de�i avea b�t�i rapide, 
erau ritmice. La întrebarea adresat� 
doamnei, aceasta îi r�spunse c� se 
simte foarte bine, pu�in sl�bit�, dar se 
simte vindecat�.

Miracolele de la Lourdes mai 
trebuie explicate???!!! 

Din 11 februarie 1858, de la 
prima apari�ie a Preacuratei unei 
umile p�stori�e, Bernadetta Soubirous 
(1844-1879), Lourdes-ul ne a�teapt� 
pe to�i cei care credem în puterea 
ocrotitoare �i vindec�toare a S� ntei 
Fecioare, c�ci de la Lourdes nimeni 
nu se înapoiaz� f�r� un dar: o credin�� 
mai puternic�, o ameliorare sau o 
vindecare a unei boli, curajul de a 
înfrunta greut��ile, acceptarea senin� 
a unei situa�ii.

�i azi, ca �i în urm� cu mai bine 
de o sut� de ani, Lourdes-ul se las� 
descoperit între siluetele montane ale 
Pirineilor, sc�ldat în lumin�, cu cerul 
lui albastru, oglind� pentru auriul 
str�lucitor al soarelui, p�mânt pe care 
a coborât din Cer Preacurata.

A�a am cunoscut �i eu Lourdes-
ul.  Apropiindu-m� de ora�ul 
apari�iilor, a fost un moment în care 
mi s-a p�rut c� am trecut peste o 
frontier� �i am intrat într-un spa�iu 
numai al luminii. Soarele era într-o 

rev�rsare continu� de str�lucire �i a�a 
a r�mas timp de nou� zile cât am stat 
la Lourdes.

Se poate vorbi îns� �i de 
o alt� lumin� la Lourdes, de cea 
din su� etele localnicilor, c�ci nu 
este loc, la Lourdes, care s� nu 
aminteasc� prezen�a Preacuratei. 
La � ecare pas te întâlne�ti cu 
senin�tatea, bun�tatea, serviabilitatea 
�i încrederea oamenilor,  care, pe 
strad�, î�i zâmbesc ca s� le zâmbe�ti, 
m�rturisesc prin tot ce sunt cât de 
profund Preacurata le-a marcat via�a.

Desigur, Lourdes-ul este cel 
mai mare centru de pelerinaj catolic 
din lume, c�utat în � ecare an de peste 
cinci milioane de pelerini veni�i din 
toate dep�rt�rile p�mântului. Noi, în 
rug�ciunile noastre, oriunde ne-am 
a� a, la Lourdes sau acas�, ne adres�m 
Preacuratei într-un mod cu totul 
particular: ,, Fecioara de la Lourdes”. 
�i Fecioara de la Lourdes nu înceteaz� 
s� r�spund� chem�rii �i rug�ciunii 
noastre, c�ci puterea Loudres-ului nu 
cunoa�te distan�e �i margini.

Ne rug�m Fecioarei de la 
Lourdes, ne rug� îngenunchea�i în fa�a 
Grotei, la baza c�reia izvor��te apa 
miraculoas�, când suntem pelerini în 
acel loc sfânt; ne rug�m îngenunchea�i, 
departe de Lourdes, dar cu imaginea 
Imaculatei �i a Grotei în su� et, în 
biserici, acas�, în orice moment al zilei 
sau al nop�ii, ori de câte ori sim�im 
chemarea Lourdes-ului.
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PAGES BILINGUES
Association  des Amis de l’Église  Gréco-Catholique de Roumanie, Blaj 

L’Etoile

Il arrive que, dans la profondeur de nos humaines nuits,

L’étoile semble échapper aux yeux et aux cœurs, 

Comme si elle fuyait le champ exacerbe de notre vigilance,

Quand nous taraude, sournoise et lancinante, l’angoisse

Le ciel de notre terre et celui de notre attente se dérobent,

La sagesse nous invite a la persévérance des mages, 

Car elle reviendra , cette étoile nous échappe 

Comme le temps.

Certes, nous le savons, ce temps-la ne reviendra jamais,

Mais l’étoile, elle, ne manquera pas au rendez-vous.

Sans elle, nous routes seraient vides de repères

Comme les mages, ne sommes pas invites

A la persévérance de ceux que scrutent ls ciel,

Sans pour autant s’impatienter?
 Chemins de Noel, 2011, Ed.de Signe
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PAGINI BILINGVE
Asocia�ia ,,Prietenii Bisericii Greco-Catolice Române”, Blaj

Steaua

În adâncul nop�ilor noastre omene�ti se întâmpl� 

Steaua s� risipeasc� ochilor �i inimii nelini�tea,

Ca �i cum ar alunga puternica noastr� aten�ie.

Când suntem obosi�i, închi�i în noi �i fr�mânta�i,

Cerul p�mântului nostru �i a�teptarea noastr� se clatin�,

În�elepciunea ne cheam� la mersul magilor, 

C�ci ea va reveni, aceast� stea, care nou� ne scap� ca �i timpul.

În adev�r, noi �tim, timpul nu va reveni niciodat�,

Dar steaua, ea, nu va lipsi la întâlnire,

În absen�a ei, drumurile ar �  pustii, f�r� repere.

Ca �i magii, noi suntem chema�i la credin�a celor care 

Scruteaz� Cerul f�r� team�?

 ,,Drumurile Cr�ciunului”, 2011, Ed. ,,Signe
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C o n v e r t i r e , 
rug�ciune �i s�r�cie 
sunt elementele cheie ale 
mesajului de la Lourdes. 
Dac� primele dou� 
sunt clare, formulate de 
Fecioara îns��i în apari�iile 
sale, al treilea se datoreaz� 
Bernadettei, s�rac� printre 
s�raci, �i bolnav�, dar 
cu o via�� exemplar�. 
Da, Preacurata i-a spus 
,,Nu-�i promit fericirea 
în aceast� lume”. Via�a 
a fost pentru Bernadetta 
o neîntrerupt� suferin��. 
Pentru canonizare, a fost 
obligatorie deshumarea; 
corpul Bernadettei era 
intact. A fost beati� cat� în 1925 �i 
canonizat� în 1933 de c�tre Papa Pius 
al XI-lea. Ziua comemor�rii S� ntei 
Bernadetta este 18 februarie.

La Lourdes am descoperit-o pe 
Bernadetta, � delitatea ei, ea venea 
la întâlnirile stabilite de Preacurata, 
la care a r�spuns trecând peste orice 
piedici; este model pentru credin�a 
noastr�. Perseveren�a cu care a 
c�utat s� a� e cine este Doamna care 
îi ap�rea �i care îi era numele, este 
o alt� tr�s�tur� a Bernadettei. La 
apari�ia din 25 februarie, Doamna i-a 
dezv�luit taina: ,,Eu sunt Imaculata 
Concep�iune”. Astfel, Bernadetta ne 
înva�� s� � m st�ruitori în c�utarea 
lui Dumnezeu �i a Împ�r��iei Sale. 

Bernadetta a avut curajul de a m�rturisi 
mesajele Preacuratei. Î�i spunea: 
,,Fie ce o � , eu trebuie s� vorbesc”. 
A ascultat indemnul Preacuratei: 
,,Mergi �i spune...”. �i ea a vorbit 
despre tot ce a v�zut �i a auzit. Dac� 
atâta lume vine azi la Lourdes, este �i 
pentru c� Bernadetta a f�cut cunoscute 
mesajele Preacuratei. Înc� o tr�s�tur� a 
Bernadettei ne este model: cutezan�a de 
a m�rturisi credin�a.

 ,,Sfânt� Fecioar� de la Lourdes, 
roag�-te pentru noi!”

 ,,Sfânt� Bernadetta, roag�-te 
pentru noi!”

 ,,O, Marie, conceput� f�r� p�cat, 
roag�-te pentru noi!”

 O.B.
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Când în urm� cu cinci ani 
prezentam prima carte a Pr. Vasile Goje, 
,,Întoarcerea acas�”, �tiam c� P�rintele 
va continua s� scrie. Drama celui c�ruia 
i-a fost furat� credin�a �i religia, atât de 
dureros descris� în ,,Întoarcerea acas�”, 
ridica întreb�ri interioare care trebuiau 
clari� cate pentru a-�i g�si r�spunsul. 
Si explica�iile nu puteau s� � e legate 
doar de via�a sa personal�, o dep��eau, 
intrau în sfera existen�ei r�ului în istoria 
noastr�, a românilor, a neputin�ei, în multe 
situa�ii, de a distinge Binele de R�u. Toate 
acestea se g�sesc în cartea nou ap�rut�, 
,,Paradoxuri istorice române�ti”, Ed. 
Transilvania, 2011, o carte argumentat� 
�i foarte bine informat�, fapt dovedit nu 
numai prin con�inut, dar �i de notele �i 
bibliogra� a care încheie � ecare capitol. 

Volumul este structurat în zece 
capitole: ,, Adev�rul v� va face liberi”, 
,,A fost odat�...o revolu�ie”, ,,Urm�ri 
cu cântec ’’, ,,Istoria noastr� printre 
paradoxuri �i mituri”, ,,Cre�tinism 
românesc �i s� n�i pe m�sur�”, ,,Drag 
de istorie”, ,,A� rma�ii m�sluite, jenante 
�i s� d�toare”, ,,Istoria României, ,,în 
lumina” stalinismului triumf�tor”, ,, 
Istorie predecembrist�, ,,în lumina” 
cuvânt�rilor lui dr. P. Groza �i Stanciu 
Stoian”, ,,Concluzii”.

Preas� n�ia Sa Virgil Bercea 
semneaz� prefa�a, ,,Un gând”. Urmând 
� rul logic al eseurilor pe teme istorice 
care alc�tuiesc volumul, Preas� n�ia Sa 
eviden�iaz� tenacitatea autorului �i curajul 
de a spune adev�rul, chiar �i atunci când 
istoria noastr�, Biserica româneasc� 
�i comportamentul nostru dovedesc 
paradoxuri inexplicabile.

 Scris� cu talentul preotului care 
a�terne cuvintele pe foaia imaculat� dup� 
veghe �i rug�ciune, ne spune Preas� n�ia 
Sa, cartea care face atât de vizibil falsul 
�i paradoxurile din propria noastr� 
istorie, adesea prezentat�,,prin prisma 
subiectivit��ii individuale sau chiar a 
societ��ii care accept� selectiv doar ceea 
ce aceasta dore�te’’, totu�i nu se încheie 
f�r� o deschidere spre speran��, Istoria �i 
calea ei � ind în mâinile lui Dumnezeu.

,,Z�bav� în purgatoriul istoriei”, al 
doilea cuvânt introductiv, este al Doamnei 
Virginia Paraschiv. În opinia autoarei Pr. 
Vasile Goje a surprins ceea ce ne de� ne�te 
în raport cu istoria noastr�: ,,tendin�a de 
a ne crede pe noi în�ine, ca popor, când 
victime ale complotului universal, când 
genialii comunitari ai condi�iei umane”, 
manifestându-ne conform unor cli�ee 
mentale, pe care P�rintele încearc� s� 
le înl�ture în favoarea normalit��ii. 
Ostilitatea fa�� de Biserica Greco-Catolic�, 
,,un paradox fundamental istoric”, 
Decretul ,,nelegiuit” prin care Biserica 
Unit� a fost suprimat� în 1948 sunt v�zute 
în adev�rul lor. Denun�� complicitatea 
vinovat� a Bisericii Ortodoxe cu puterea 
comunist� �i, privindu-i istoria, g�se�te 
condamnabil� aceast� Biseric� pentru 
înstr�inarea noastr� de Roma, de înalta 
ei spiritualitate la care putem ajunge 
z�bovind în purgatoriul istoriei, cu 
luciditate �i credin�� curat�.

,,Argument”, al treilea cuvânt 
introductiv, este al autorului. P�rintele 
V. Goje ne m�rturise�te c� a scris 
cartea la dou�zeci de ani de la c�derea 
comunismului, în atmosfera dezolant� 

 ,,Paradoxuri istorice române�ti”
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a democra�iei originale în care declinul 
moral atinge adâncimi neb�nuite, multe 
din cauze g�sindu-se în istoria noastr� 
pres�rat� cu prea numeroase compromisuri 
�i paradoxuri. Radiogra� a societ��ii 
române�ti � ind deprimant�, P�rintele 
cheam� toate cultele la un efort con�tient 
pentru îndreptarea moral�, convins � ind 
c� reformele su� ete�ti �i institu�ionale 
încep de la reforma persoanei. 

Capitolul I este o pledoarie pentru 
Adev�r. A c�uta adev�rul, a-L c�uta pe 
Dumnezeu �i a te l�sa g�sit de El presupune 
adesea o lupt� interioar� puternic�, ne 
convinge P�rintele, dar, dup� a� area 
adev�rului, m�rturisirea lui este u�oar�, 
înceteaz� orice team�, adev�rul cunoscut 
aduce pacea �i libertatea l�untric�, curajul 
�i responsabilitatea. 

Cutezan�a de a scrie aceast� carte, 
ne m�rturise�te autorul, î�i are izvorul în 
drama sa personal� , ,,în zilele cele mai 
sumbre din via��”, în co�marul tr�it la 
p�r�sirea Bisericii Ortodoxe, care i-a furat 
credin�a în�elându-l,, , �i la întoarcerea 
la adev�rata sa credin��, cea greco-
catolic�. Dep��ind ,,îndoctrinarea” din 
anii de studiu la ,,Facultatea de Teologie 
Ortodox�”, P�rintele caut� �i a� � adev�rul, 
care i-a fost ascuns, despre ceea ce este 
Biserica Român� Unit� cu Roma, Greco-
Catolic� �i despre ceea ce a fost suprimarea 
nelegiuit�, în 1948, a acestei Biserici. 
De-atunci, ne spune P�rintele, istoria 
,,trebuie s� � e scris� cu peni�a înmuiat� în 
lacrimile s� nte �i sângele, înc� aburind”al 
Episcopilor �i preo�ilor greco-catolici �i al 
elitelor intelectuale, extermina�i cu to�ii în 
închisorile comuniste. 

 La o analiz� a istoriei noastre mai 
vechi sau mai recente, P�rintele constat� 

îns� c� este înf��i�at�,, tenden�ios, 
super� cial sau trunchiat�”, amestecat� 
cu mituri, ,,încât, atunci când se dore�te, 
u�or se poate pierde urma adev�rului”, 
de�i despre un popor se poate a� rma 
c� atinge demnitatea doar atunci când 
cunoa�te adev�rul �i libertatea. Cu aceast� 
datorie moral�, cu str�duin�a lucid� de a 
ajunge la normalitate se încheie primul 
capitol �i se deschide tabloul întunecat al 
paradoxurilor �i compromisurilor noastre, 
tablou care ocup� spa�iul complet al c�r�ii, 
c�ci ,,noi, românii, tr�im într-un paradox 
continuu, f�r� echivalent în lume, de la 
constituirea ca popor �i pân� în prezent” 
(Op. cit., p.57).

Argumentat, autorul expune 
numeroase exemple din istoria noastr�, 
dureroasele paradoxuri. Capitolul al II-
lea relateaz� despre revolu�ia din 1989 
�i enigmele care o înv�luie, despre 
democra�ia original� care s-a instaurat �i 
de�ertul spiritual care acoper� �ara dup� 
cataclismul comunismului, despre co�marul 
mineriadelor �i manipularea oamenilor prin 
intermediul televiziunii, despre neputin�a 
Bisericii Ortodoxe de a forma con�tiin�a 
moral� a credincio�ilor ei (majoritari!!!), 
Biseric� p�tat� datorit� colabor�rii cu 
puterea comunist�. În 1989 Patriarhul 
ortodox, la protestele anticomuniste din 
Timi�oara  ,,a fost printre primii care 
i-au trimis lui Ceau�escu scrisori de 
încurajare, condamnând vehement acele 
acte huliganice” (Vasile Goje, ,,Paradoxuri 
istorice române�ti”, Ed. Transilvania, 2011, 
p.39). Sim�indu-se ,,p�r�sit de Dumnezeu”, 
se refugiaz� speriat la Sinaia, ca s� � e apoi 
readus în fruntea Bisericii!

În continuare expunem câteva 
din inexplicabilele paradoxuri relatate în 
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volum: Popor latin, cu limb� latin�, n�scut 
cre�tin în Biserica Universal� cu centrul la 
Roma, ,,sub a c�rei jurisdic�ie spiritual� 
am fost vreme de aproape un mileniu”, 
în timp ce alte neamuri au �tiut s� aleag� 
Roma ,,noi ne-am orientat spre Bizan�, 
ne-am întors fata de la Europa” (Op. 
cit.,p.57). Mai mult, exist� o împotrivire 
fa�� de tot ce este catolic. Revenirea unei 
p�r�i a românilor din Transilvania, la 1700, 
în Biserica Catolic� a întâmpinat atâta 
înver�unare din partea Bisericii Ortodoxe, 
încât a îndrept��it pe Papa Ioan Paul al 
II-lea s� a� rme la al Treilea Centenar 
al Unirii Bisericii Greco-Catolice din 
România cu Biserica Romei c�: ,,Drumul 
Bisericii Greco-Catolice din România 
nu a fost niciodat� u�or, dup� cum arat� 
vicisitudinile sale. În decursul veacurilor 
i s-a cerut acesteia o dureroas� �i grea 
m�rturie de � delitate fa�� de exigen�a 
evanghelic� a unit��ii” (În Vestitorul, 
supliment, ,,Scrisoarea apostolic� a 
Sfântului P�rinte Ioan Paul al II-lea la 
al III-lea Centenar al Unirii Bisericii 
Greco-Catolice din România cu Biserica 
Romei”, p.4). Spiritual �i cultural, Biserica 
Greco-Catolic� a d�ruit �i d�ruie�te ��rii 
necontenit valori. �colii Ardelene, n�scut� 
în sânul Bisericii Greco-Catolice, i se 
datoreaz� atât de mult, inclusiv scrierea cu 
litere latine, ,,dup� ce am orbec�it, vreme 
de aproape opt secole, prin labirintul 
slavonismelor �i al grecismelor” (Op. 
cit., p.58). Dar , din p�cate, ,,atât de 
profund� este amprenta pe care a l�sat-o 
imperialismul slav asupra culturii �i 
mentalit��ii românilor pe parcursul a opt 
sute de ani, încât mai sunt înc� istorici 
care consider� c� ortodoxirea românilor, 
respectiv înlocuirea alfabetului latin cu 

cel chirilic a fost o schimbare bene� c� 
în via�a poporului, în timp ce Unirea cu 
Roma de la 1700 este un fapt dureros.” 
(Op.cit., p.130).

Prezentarea cre�tinismului 
românesc de�ine o pozi�ie central� în 
carte. Dac� la � ecare pagin� cititorii 
simt su� etul P�rintelui, c�ci nimic 
nu este înf��i�at neutru, simt uimirea, 
nedumerirea, durerea autorului în fa�a 
ignoran�ei �i a unui mod super� cial de 
a se vedea �i a se în�elege istoria, acum 
toate acestea se ampli� c�, dezam�girea �i 
suferin�a cea mai mare a P�rintelui � ind 
cauzate de Biserica Ortodox� în care a 
crezut cândva. 

Drumul nostru în timp, ne 
m�rturise�te trist autorul, are ceva 
caracteristic: ,,înaint�m [...] totdeauna 
cu un alt tip de om, suspect de 
adaptabil situa�iei ivite �i dispus tuturor 
compromisurilor posibile, în baza 
descurc�relii care, pentru el reprezint� 
un adev�rat principiu existen�ial” (O. 
cit., p.55). Si cu aceea�i triste�e continu�; 
,,Lucrurile nu stau mai bine nici în 
ceea ce prive�te via�a noastr� în plan 
spiritual”. Credin�a este impregnat� 
de mituri, formalism, primitivism, 
intoleran�� religioas� �i fals. A� �m ului�i 
c� numero�i s� n�i ai Bisericii Ortodoxe 
nu au fost declara�i în urma unui proces 
de canonizare, ci datorit� interpret�rii 
personale a vreunui c�lug�r, c� martirilor 
greci din localitatea Niculi�ei din jud. 
Tulcea li s-a românizat numele, ca s� 
avem �i noi s� n�ii no�tri în Sinaxarul 
ortodox român, deoarece, pân� prin 1945 
nu existau, pân� la st�pânirea sovietic�. 
De neîn�eles este faptul c� a fost declarat 
sfânt c�lug�rul sârb, care nici nu �tia 
române�te,Visarion Sarai, ,,un str�in 

(urmare din pag. 14)
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[...], am�gitor pribeag, prip��it acum în 
�ara aceasta”, în Transilvania, în 1744, nu 
s�-L m�rturiseasc� pe Cristos, ci s� lupte 
împotriva uni�ilor în campania anticatolic� 
dirijat� de la Carlovi�. Pe aceea�i m�sur� 
este �i c�lug�rul român Sofronie, declarat 
�i el sfânt. Sub semnul îndoielii este 
canonizarea domnitorului C. Brâncoveanu, 
decapitat din cauze politice, nu cre�tine, 
iar canonizarea lui Stefan cel Mare �i 
preconizarea altor nume recente ne duce cu 
gândul c� no�iunile de sfânt �i s� n�enie cad 
în derizoriu. De aici, concluzia care este �i 
titlul capitolului V: ,,Cre�tinism românesc 
�i s� n�i pe m�sur�”.

Suprimarea abuziv� a Bisericii 
Greco- Catolice, prin Decretul 358, la 
1 decembrie 1948, în urma c�ruia to�i 
Episcopii greco-catolici �i cei mai mul�i 
preo�i au fost întemni�a�i, neacceptând 
trecerea la Biserica Ortodox�, a fost 
prezentat� fals de Biserica Ortodox�, drept 
uni� care religioas�. De�i soarta Bisericii 
Unite a fost hot�rât� la Moscova, ierarhia 
ortodox� de la noi este vinovat�, Patriarhul 
Iustinian Marina �i Mitropolitul Nicolae 
B�lan al Sibiului s-au gr�bit, prin pactul 
încheiat cu regimul comunist, s� scoat� 
în afara legii Biserica Unit�, m�n�stirile 
ortodoxe devenind primele închisori 
pentru clerul greco-catolic. Paradoxurile 
sunt evidente: de ce Biserica Ortodox� 
nu s-a opus distrugerii Bisericii Unite? 
De ce Biserica Ortodox� a colaborat cu o 
putere comunist� împotriva unei Biserici 
cre�tine române�ti? De ce ,,uniatismul 
din Ungaria,Bulgaria �i Iugoslavia, de�i 
a îndurat persecu�ii, a supravie�uit din 
punct de vedere legal?” (Op.cit., p.105).
�i în Cehoslovacia, interzis� la început de 
regimul comunist, Biserica Unit� a fost 

repus� în libertate de acela�i regim.
Ac�iunile ortodoxe fundamentaliste 

,,prin care ne situ�m, ca popor, la 
marginea civiliza�iei” presar� întreaga 
noastr� istorie, de la 1700 pân� azi, dar 
�i azi: asocierea absurd� dintre greco-
catolici �i unguri (dar nu se spune adev�rul 
c�, dup� apari�ia Reformei, 1518, o mare 
parte a clerului ortodox din Transilvania 
a trecut la protestantism, c� ortodoc�ii 
depindeau de episcopi reforma�i, nu se 
vorbe�te nici de atitudinea episcopatului 
ortodox din Ardeal în timpul Primului 
R�zboi Mondial !!!), discreditarea greco-
catolicilor, considerarea lor ca tr�d�tori 
de neam �i eretici, încerc�rile permanente 
ale Bisericii Ortodoxe, în perioada 
interbelic� , de a des� in�a Biserica Greco-
Catolic�, refuzul de a restitui bisericile 
greco-catolicilor, demolarea bisericilor 
greco-catolice, înconjurarea lor de 
ziduri noi ridicate, ignorarea hot�rârilor 
judec�tore�ti, distrugerea bisericilor 
�i a monumentelor greco-catolice, 
imposibilitatea unui dialog real cu Biserica 
Unit� etc. Privind toate acestea, ajungi la 
convingerea c� ,,nu comuni�tii au fost cei 
mai mari du�mani ai greco-catolicilor din 
Transilvania” (Op. cit., p.187).

Nici statutul nostru de �ar� 
european� nu a schimbat nimic.

Ajun�i sub domina�ie sovietic�, 
rezisten�a anticomunist� � ind anihilat�, o 
mare parte a popula�iei a fost disponibil� 
colabor�rii cu cotropitorul, urm�rile 
înfr��irii ve�nice � ind nu numai evidente, 
dar �i persistente: absen�a gândirii logice, 
absen�a discern�mântului, spiritul de 
turm�, depersonalizarea, schilodirea 
su� eteasc�, diluarea cre�tinismului într-o 
credin�� f�r� con�inut, ura �i înver	unarea 
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dintre noi,iar în politic�, acela�i paradox: 
� delitate în continuare acelora�i dou� 
dimensiuni, ,,dimensiunea de vasal, vizavi 
de cel�lalt mai puternic �i dimensiunea de 
brut� , vizavi de propriul popor”.

În ceea ce privesc mentalit��ile 
balcano - fanariote, desigur, nu pot �  
ignorate, ele exist�. Tr�ind în aceast� 
parte a Europei �i bazele culturii noastre 
difer�, Ardealul a fost întotdeauna orientat 
spre Occident, inclusiv Biserica, T�rile 
Române spre Bizan� .

Paradoxuri??!! Istoria le ofer� din 
abunden��. Este extraordinar faptul c� 
R�s�ritul cre�tin a preferat, în 1054, pe 
sultan unei în�elegeri cu Papa de la Roma, 
o persoan� foarte conciliant�!!!

Cartea Pr. V. Goje este inteligent�, 
atent documentat�, o carte care spune 
cititorului mai mult decât textul însu�i. 
Autorul st�pâne�te sim�ul sigur al calit��ii 
scrisului, limba este frumoas� �i limpede, 
nu lipsit� adesea de ironie subtil�, 
scânteietoare, la adresa R�ului.

Cititorii care doresc s�-l cunoasc� mai 
îndeaproape pe P�rintele-autor îl vor g�si 
undeva în spa�iul Fericirilor. Este un timp 
de când P�rintele str�bate c�ile acestora �i, la 
popasuri, cu su� etul curat, î�i scrie c�r�ile prin 
care ne îndeamn� s� ne mi�c�m con�tiin�a ca 
s� cunoa�tem adev�rul privitor la Biserica 
Român� Unit� cu Roma, Greco-Catolic�. 
Dac� nu era Biserica Greco-Catolic�, 
subliniaz� conving�tor P�rintele, nu era nici 
Blajul, nici o înalt� spiritualitate cre�tin�, 
nici 
coala Ardelean�, nici trezit� con�tiin�a 
na�ional�, �i, ,, în consecin�� , nu s-ar �  putut 
realiza nici România Mare”. Nu întâmpl�tor  
<Proclama�ia de Unire> a fost citit� de 
episcopul greco-catolic Iuliu Hossu”.

Otilia B�la�

(urmare din pag. 16)

Când rostim sau auzim cuvântul 
Cr�ciun, gândul ne duce la cadouri, 
cârna�i de porc sau la familie, colinde �i 
miros de brad. Angaja�ii Caritas Eparhial 
Oradea au abandonat aspectul comercial 
al s�rb�torii �i au tr�it cu adev�rat spiritul 
Cr�ciunului. Astfel, în ziua de Cr�ciun, 
ace�tia au luat prânzul cu bene� ciarii 
programului social „O mas� cald� pentru 
s�rmani”. Lor li s-a al�turat �i episcopul 
greco-catolic de Oradea, Virgil Bercea. 
Ierarhul nu s-a a�ezat în col�ul mesei, cum 
obi�nuiesc s� fac� înaltele fe�e biserice�ti, 
ci s-a a�ezat la mas� cu s�rmanii, a dat 
mâna cu ei, ciocnit un pahar de vin, a 
colindat �i a stat de vorb� cu ei, încercând 
s� le a� e problemele �i s�-i încurajeze. 

S�rmanii au primit la prânz bun�t��i 
specifice acestei perioade (aperitiv, ciorb�, 
sarmale, friptur�, bomboane de pom �i cozonac). 

„Este p�cat s� nu tr�ie�ti aceast� 
emo�ie. În zilele noastre suntem bombarda�i 
de marketing. Noi îns� am vrut s� le oferim 
s�rmanilor câteva clipe mai vesele, mai 
frumoase, mai optimiste. E un cadou minunat 
pentru ace�ti oameni, pentru c� mul�i dintre 
ei nu au o familie, nu au pe cineva”, a spus 
preotul Olimpiu Todorean, pre�edintele 
Asocia�iei Caritas Eparhial Oradea.

Crina DOBOCAN
www.jurnalbihorean

La mas� cu s�rmanii
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Papii secolului al XX-lea

 Papa Ioan Paul al II-lea
Dac� în seara alegerii de Pap� a 

lui Ioan Paul al II-lea polonezii au tr�it 
o bucurie f�r� margini, cu capacitatea 
lor spontan� de a se manifesta, de altfel 
foarte cunoscut�, bucuria lui M. Gierek 
�i a guvernului s�u, e de la sine în�eles, a 
fost temperat�. Era îns� satisf�cut amorul 
propriu na�ional de a �  un Pap� polonez.

De-acum în Polonia, ca �i peste 
tot în lume, prezen�a lui Karol Wojtyla 
la Roma, neîndoios, însemna acceptarea 
unei realit��i, pentru mul�i, de neîn�eles 
sau de neconceput.

Din momentul alegerii de Pap� 
a lui Karol Wojtila, era în fruntea 
Bisericii un om care de 35 de ani era 
preot, care a tr�it în Polonia condus� 
de puterea comunist�, �i a tr�it zi de 
zi sub ap�sarea acestui r�u, cunoscând 
toate consecin�ele tragice �i grote�ti ale 
acestei realit��i. De aceea dialogul cu 
Estul va �  reluat pe un alt fel de ton. 
,,Vom lupta împotriva comunismului, 
continuând în acela�i timp dialogul”, 
spunea noul Pap�.

Karol Wojtila era un om al ideilor. 
Pân� a deveni Pap�, a scris numeroase 
articole teologice �i morale, avea cu 
intelectualii polonezi raporturi foarte 
strânse, cu grupul ,,Zanc” (în polonez�, 
,,Semnul”), cu jurnali�tii occidentali, cu 
cei de la revista francez� ,,La Croix”, cu 
unii parlamentari, cu mari personalit��i, 
profesori la marile universit��i occidentale 
care organizau importante întâlniri 

europene.Din toate punctele de vedere, 
Biserica avea un Pap� nou. Polonia 
îns��i vedea problemele cu un ochi 
nou. Papa venea din ,,Biserica T�cerii”, 
dintr-o lume în care comunismul era 
atotputernic, dar �i Biserica ac�iona, era 
vie, st�pânea experien�ele catolicismului, 
de aceea era puternic�, f�r� complexe, 
f�r� compromisuri cu statul comunist, 
deosebit de bogat� în voca�ii adev�rate. 
Intelectual �i om cu puternic� credin��, 
Papa nu înceta s� uimeasc� lumea 
cre�tin�. Imediat dup� alegere, prin 
originalitatea stilului s�u l�s� departe, în 
urma lui, ceea ce era obi�nuit la o nou� 
alegere. Cine îndr�zne�te s� pretind� c� 
Biserica este lipsit� de imagina�ie? Atunci 
când ea ne-a dat , în 20 de ani, patru Papi 
diferi�i, de asemenea noi, cum sunt Ioan al 
XXIII-lea, Paul al VI-lea, Ioan Paul I �i, 
de-acum, Ioan Paul al II-lea?

Dac� jurnali�tii au scris c� acest 
nou Pap� a l�sat în urm� tot ce era 
obi�nuit pân� acum la alegerea unui 
nou Suveran Pontif, nici m�car unul 
nu s-a gândit c� aveau în fa�� �i un 
adev�rat profet. La dou�zeci �i patru 
de ore de la alegere, Ioan Paul al II-
lea, prin conduita sa , exprima viguros 
independen�a spiritului �i caracterul 
s�u novator. F�r� s� �in� seama de 
protocol, a p�r�sit Palatul ponti� cal, 
ca s� s� � e în mul�imea credincio�ilor 
din Pia�a San Pietro �i din Roma, într-o 

(continuare în pag. 19)
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(urmare din pag. 18)

ma�in� deschis�, f�r� securitate. Roma 
l-a în�eles imediat, era deja al ei. În 
po� da terorismului, nu i-a fost team� 
s� str�bat� str�zile ora�ului. Mul�imea 
îl a�tepta, îl aclama, oprea ma�ina 
pentru a se apropia de Pontif. Papa, în 
picioare, surâdea, saluta, câ�tiga inimile 
poporului s�u. A fost imediat acceptat 
ca unul de-al lor.

În lungul s� mesaj, adresat 
de Pap� ,,Bisericii �i lumii”, dac� a 
r�mas clasic, evocând documente 
identice, îndeosebi discursul-program 
al lui Ioan Paul I, deja a doua zi de la 
alegerea sa, se distingeau deosebirile 
atât prin vigoarea tonului, cât �i prin 
accentuarea incontestabil� a unor teme. 
Pentru ponti� catul s�u, Ioan Paul I 
anun�a continuarea operei conciliare, 
disciplina Bisericii în via�a preo�ilor 
�i a credincio�ilor, importan�a operei 
misionare, a evangheliz�rii, continuarea 
efortului ecumenic �i chemarea lumii 
la ap�rarea p�cii, combaterea violen�ei. 
Toate acestea sunt reluate �i de Ioan 
Paul II, ,,pentru c� sunt întotdeauna 
valabile” �i, obligatoriu, ,,aduse la 
situa�iile concrete”, dar ,,trebuie 
introduse câteva elemente noi” , anun�a 
Papa. Acestea se refereau în mod 
special la tematica Conciliului Vatican 
II: la ierarhia Bisericii, la Vatican II, ca 
�i o completare la Vatican I, la claritatea 
stilului, la mo�tenirea transmis� etc.

Ioan Paul al II-lea face apel la 
,,Lumen Gentium”, constitu�ia dogmatic�, 
marea cart� a Conciliului, pentru a 
sublinia caracterul unitar �i func�ional al 

credin�ei Bisericii �i al societ��ii perfecte. 
Textele vorbesc despre Biseric�, misterul 
Bisericii �i mântuirea omului, despre 
fundamentul apostolic al episcopatului, 
despre Colegiul Episcopilor �i rolul 
Papei, succesorul lui Petru, despre Pap�, 
conduc�tor al Colegiului Episcopilor, 
rea� rmând autoritatea Suveranului Pontif. 
Astfel, Ioan Paul al II-lea pune în lumin� 
unitatea Bisericii lui Cristos, leg�tura 
dintre Conciliul Vatican I �i Conciliul 
Vatican II. Sfântul P�rinte a explicat 
credincio�ilor obliga�ia de a adera la 
înv���tura Papei, pentru a nu risca erori, �i 
a asculta de autoritatea Bisericii, a �  astfel 
în deplin� comuniune cu Roma.

Ferm, Papa Ioan Paul al II-lea 
a vorbit despre ,,pace în libertate”�i 
a condamnat formele de injusti�ie ale 
timpului, lipsa de libertate religioas� în 
anumite ��ri �i masacrarea cre�tinilor în 
Orientul Mijlociu.

Din acest prim mesaj, reie�eau 
clar liniile de for�� ale gândirii �i 
ac�iunii noului Pap� venit dintr-o �ar� 
cre�tin�, disciplinat� �i � del�. Clerul 
polonez s-a sim�it întotdeauna solidar 
cu Papa de la Roma, poporul, instinctiv, 
a reac�ionat întotdeauna catolic. La 
S�rb�tori, ferestrele caselor sunt 
împodobite cu Steagul papal! Episcopii 
polonezi întotdeauna au ascultat de 
Suveranul Pontif, erau un exemplu. De-
acum, un Episcop polonez devenit Pap� 
însemna foarte mult. F�r�-ndoial�, de la 
început, Ioan Paul al II-lea s-a bucurat 
de autoritate �i respect �i a�a a r�mas 
de-a lungul întregului ponti� cat. Era un 
Pap� al certitudinii.  (va urma)
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 „Apocalipsa, o fântân� sigilat�”
La Editura Surorilor Lauretane din Baia Mare a ap�rut o nou� lucrare: 

Apocalipsa, o fântân� sigilat�, tradus� de pr. Mihai Tegze�.
Cuvintele Apocalipsei sunt pline de speran��, provenind din experien�a 

primelor comunit��i cre�tine supuse încerc�rilor �i persecu�iilor. Sunt cuvinte 
complexe �i misterioase, exprimate cu ajutorul simbolurilor, imaginilor �i al 
unor no�iuni necunoscute omului contemporan. Din aceast� cauz� cititorul 
are nevoie de interpretarea textului sacru pentru a-l putea în�elege.

P�rintele Silvio Barbaglia, biblist renumit, îl ajut� pe cititor s� p�trund� 
în sensul profund al textului sacru, pentru ca acesta s�-i poat� d�rui speran�a 
ca „un râu cu apa vie�ii, limpede ca �i cristalul, care ie�ea din tronul lui 
Dumnezeu �i al Mielului” (Apoc. 22,1), irigând încontinuu noul Ierusalim 
d�ruit de Dumnezeu, pe care Ioan îl contempl� în � nalul viziunii sale.

Ioan va �  dus în cer �i va descrie „Liturghia cereasc�” – închinat� „Celui 
care �ade pe tron” – pornind de la imaginile tronului, ale b�trânilor �i ale 
� in�elor, ale îngerilor, ale numerelor 6, 7, 8, 666, 1.000, 144.000. Este prezentat� 
„cartea sigilat�” care va putea �  deschis� numai de vl�starul lui David, „Mielul” 
înjunghiat �i înviat. P�rintele Barbaglia explic� minunat lupta cereasc� dintre 
Arhanghelul Mihail �i Dragonul de foc, dar subliniaz� c� soarta celor care 
urmeaz� Fiara este complet diferit� de a celor care-L urmeaz� pe Domnul.

În partea � nal� a lucr�rii – respectând cronologia textului biblic – autorul 
eviden�iaz� c� victoria lui Dumnezeu r�sun� în cer, prezentându-i pe cei invita�i 
la osp��ul nun�ii Mielului, care particip� la împ�r��ia de „o mie de ani” ce se 
va instaura în „noul Ierusalim” construit de însu�i Dumnezeu printr-o nou� �i 
de� nitiv� crea�ie.

Având în vedere faptul c� în ritul nostru bizantin Apocalipsa se cite�te 
integral la Sfânta Liturghie – în � ecare an – în timpul Postului Mare, invit 
preo�ii s� se inspire în predicile lor din aceast� carte care explic� într-un mod 
simplu misterul înglobat în ultima carte a Scripturii.

Biroul de pres�


