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cristos a Înviat!
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 ,,Evenimentul istoric care poate �  constatat prin semnul mormântului gol 
�i prin realitatea întâlnirilor Apostolilor cu Cristos cel Înviat, Învierea r�mâne în 
aceea�i m�sur�, prin ceea ce transcende �i dep��e�te istoria, în centrul misterului 
credin�ei” (,,Catehismul Bisericii Catolice”, Arhiepiscopia Romano-Catolic� de 
Bucure�ti, 1993, p.150).

 Cristos înviind din mor�i, tr�ie�te pentru totdeauna �i tot a�a ne va învia �i pe noi 
în ziua de pe urm�, cu un trup nesupus putrezirii: ,,Spre învierea vie�ii cei care au f�cut 
binele, iar cei care au s�vâr�it r�ul, spre învierea judec��ii” (In. 5,29).

 Atitudinea fa�� de Isus Cristos ne delimiteaz� destinul nostru în timp �i ve�nicie.
 În timpul petrecut cu Apostolii, Isus i-a f�cut martorii unor lucruri 

minunate:înmul�irea pâinilor �i a pe�tilor, pescuirea miraculoas�, vindec�rile, lini�tirea 
furtunii. Treptat, Cristos a condus Apostolii pân� la misterul pascal.  Actele Înv���torului 
îi angajau, cereau s�-L urmeze.

 Chemarea ni se adreseaz� �i nou�. În cartea sa ,,Medita�ie asupra Bisericii”, 
Cardinalul Henri de Lubac spune: ,,Fiecare dintre noi, în modestul s�u loc, <este 
Biserica>. Prin � ecare dintre noi Biserica trebuie s� vesteasc� Evanghelia. Este necesar 
s� fac� s� str�luceasc� lumina în ochii oric�rui om care vine pe lume: asemenea 
candelabrului , care nu este decât purt�tor de sfe�nice. În � ecare dintre noi, ea trebuie 
s�-L lase pe Domnul s� treac� în fa�a sa, s� nu � e decât un deget care Îl arat�, decât o 
voce care transmite Glasul S�u”.

 În revista elve�ian� ,,Mouvement Chretien des Retraites’’ este evocat� o istorioar� 
plin� de tâlc. Se spune c� un împ�rat dintr-o �ar� îndep�rtat�, la b�trâne�e, a dorit s�-�i 
lase împ�r��ia unuia dintre cei trei � i, dar nu se putea decide pentru c� îi iubea pe to�i. I-a 
chemat la el �i le-a spus: ,,Eu voi muri, dar înainte vreau s� las împ�r��ia unuia dintre voi. 
Voi l�sa-o aceluia care va �ti �i va putea s� dovedeasc� cea mai mare inteligen��. Iat� 
ce v� cer: trebuie s� umple�i complet sala cea mare de lâng� templu, într-o zi. Cel mai 
mare dintre � i a chemat ��ranii pentru a umplea sala cu paie-paiele sunt voluminoase. 
Dar, la sfâr�itul zilei numai jum�tate din sal� era plin�. Al doilea � u a apelat la t�ietorii 
de lemne. Ace�tia au adus lemne �i crengi, dar seara, tot numai jum�tate din sal� era 
ocupat�. Al treilea � u a cump�rat o lamp� cu ulei, a aprins-o �i sala toat� a fost cuprins� 
de lumina ei. Pe acesta din urm� împ�ratul l-a desenat de urma� al s�u”.

 Cum vom putea r�spândi lumina Învierii lui Isus la cei din preajma noastr�? Cum 
vom putea �  apostolii Învierii lui Isus într-o societate înstr�inat� de sacru ? Tot Cardinalul 
Henri de Lubac ne îndeamn� s� nu ne descuraj�m, pentru c� atunci când sunt mai 
evidente semnele de oboseal�, în ciuda di� cult��ilor, ,,s� n�ii vor ap�rea mereu”. Desigur 
nu suntem dintre ei, dar suntem datori s� facem cunoscut� d�ruirea de sine a lui Isus pe 
cruce, s� vestim Învierea Lui . Cu Isus Cristos,, începe viitorul autentic al omului, ceea ce 
mai trebuie f�cut, ceea ce el poate �i trebuie s� � e”, ne spune Papa Benedict al XVI-lea. 
Cu Isus Cristos putem atinge plenitudinea umanit��ii, perspectiva eternit��ii, mergând pe 
urma �i în lumina Lui, ,,a c�rui Cruce ne conduce c�tre bucurie”.

Cristos a înviat!
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S U M A R

E bine s� ne unim faptele noastre cu cele ale lui Isus Cristos, pentru 
ca s� �tergem prin meritele Sale gre�elile noastre �i nedes�vâr�irea 
noastr�. A�a putem oferi P�rintelui Ceresc rug�ciunile noastre pentru 
a �  unite cu rug�ciunile lui Isus Cristos de pe p�mânt; posturile noastre 
pentru a se ad�uga posturilor Lui, �i suferin�ele noastre pentru a �  
ad�ugate suferin�elor Lui; rugându-L s� binevoiasc� a întregi ner�bdarea 
noastr� prin r�bdarea lui Isus Cristos, tru� a noastr� cu smerenia Lui �i 
r�utatea noastr� prin nevinov��ia Lui.
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  Înv���torul a înviat în noaptea 
dintre sâmb�t� �i duminic�. A 
înviat, mormântul era gol! Au venit 
femeile:,,Am v�zut pe Domnul !”

 Femeile nu v�d, ele viseaz�. 
Închipui�i-v� pescarii aceia , c�rora le 
trebuiau realit��i palpabile, s� le poat� 
sim�i �i pip�i. Niciodat� Sf. Pavel n-a 
dat vreun argument referitor la femei. 
,,L-au v�zut b�rba�ii!” Dar �tim c� Isus 
Cristos a f�cut din acele femei apostolii 
Învierii Sale. Si la urma urmei, tot ele au 
dus vestea Învierii, acestor Apostoli. Ba, 
mai mult, s-a g�sit unul care a spus: ,,Nu 
se poate s� învie, îmi trebuie dovad�”. 
Ei bine, i s-a dat lui suprema dovad�, s� 
ating� pe Cristos, �i a crezut.

 Dar minunea aceasta nu r�mâne 
o specula�ie: au înviat �i ucenicii. 
Dup� 40 de zile, ucenicii s-au dus s� 
propov�duiasc� pe Cristos. 40 de zile 
dup� drama de asasinat prin r�stignire 
în mijlocul unei mul�imi era cunoscut 
Cristos în inimile si pe buzele tuturora, 
au �tiut prea bine cine e.

 40 de zile , în fa�a unei drame atât 
de sângeroase, a unui profet r�stignit. 
Pentru prima dat� în istorie, un profet a 
fost r�stignit. Pare c� Isus, c� Dumnezeu 
n-a vrut ca poporul s�u s� poarte pete de 
sânge pe mâinile lui.

 Dar ce se întâmpl�? Petru predic� 
�i spune f��i� locuitorilor din Ierusalim:,, 
A�i omorât pe autorul vie�ii!”

 Grozav paradox! Dar Dumnezeu 
l-a ridicat din mor�i. In acea zi s-au 
botezat 4000 de b�rba�i evrei. Era greu 
s� spun�: ,,Ce zice�i voi? N-a murit 

Nu putem oare ajunge la Dumnezeu prin sim�urile noastre?
Cristos? Trupul a înviat? Merge�i �i 
vede�i mormântul Lui!”

 Acei care nu puteau s� accepte 
spusele Apostolilor, n-aveau decât s� aduc� 
trupul Mântuitorului �i s� spun�: ,,Iat�, ce 
mai spune�i c� a înviat din mor�i ?”

 Acela�i lucru au putut s� spun�  
au putut s�-l a� rme �i trebuiau s�-l spun� 
preo�ii, dac� Cristos nu era în via��.

 �i au m�rturisit: ,,L-am v�zut 
înviat din mor�i!”

 L-am v�zut în via��! Cine? Noi! 
Pescarii, oameni simpli, L-am v�zut 
înviat din mor�i. L-am pip�it, am tr�it 
cu El, i-am exprimat �i i-am declarat 
iubirea noastr�. Am crezut c� este 
fantom�, dar El a spus: ,,Eu sunt!” Si 
s-a ridicat spre nori cu acele r�ni având 
inima str�puns�, picioarele �i r�nile de 
pe trup m�rturiseau durere; un om ar �  
murit repetat cu acele formidabile r�ni.

 Apostolii au sigilat cu sângele 
lor aceast� m�rturisire: ,,Tr�ie�te! L-am 
v�zut, a biruit moartea!” Dar nu numai 
atât. S-au r�spândit în lume s� duc� 
vestea aceasta.

 S� nu privim pe Isus Cristos ca 
acel care a fost, ci cunoscându-L bine, 
a�a cum a fost, s� �tim c� El e Acela 
care este, El e ast�zi �i mâine unul �i 
acela�i ; aceast� m�rturisire de prezen�� 
a lui Dumnezeu pe care o g�sim în chip 
v�dit în via�a s� n�ilor.

 S� c�ut�m ca pentru noi Cristos 
s� � e Acel Cineva care se impune vie�ii, 
inevitabil �i de� nitiv. S�-L întâlnim în 
inima noastr�.

Episcop Ioan SUCIU
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(continuare în pag. 6)

Iubi�i credincio�i,
Învierea Domnului este 

fundamentul credin�ei noastre. Acest 
adev�r de credin�� îl m�rturisim la 
� ecare Liturghie, atunci când spunem: 
„cred într-unul Domn Isus Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu, […] care pentru 
noi oamenii �i pentru a noastr� 
mântuire S-a coborât din ceruri �i S-a 
întrupat, […] �i S-a r�stignit pentru 
noi, […] �i a p�timit �i S-a îngropat. �i 
a înviat a treia zi dup� Scripturi […].” 
Adev�rul despre învierea Domnului 
Isus din mor�i este mesajul pe care 
Biserica l-a propov�duit continuu de 
doua mii de ani, mesaj care a dat sens 
�i speran�� vie�ii tuturor oamenilor. 
Credem în înviere �i datorit� m�rturiei 
mironosi�elor, c�rora îngerul le spune: 
„veni�i de vede�i locul” (Mt. 28, 6); 
„a înviat” (Lc. 24, 6). Evenimentul 
era unul de excep�ie, iar „femeile 
ie�ind din mormânt au fugit de acolo 
�i nimic n-au spus, c�ci se temeau” 
(cfr. Mc. 16, 8). Frica �i cutremurul, 
uimirea �i neîncrederea sunt constante 
ale persoanei umane, iar femeile 
mironosi�e s-au comportat � resc, 
pentru c� „nu pricepuser� Scriptura” 
(Io. 21 9). Dar „dup� opt zile„ (Io. 
21, 26) �i pentru eternitate Domnul 
cel înviat se reîntoarce în mijlocul 
apostolilor, în mijlocul nostru �i ne 
spune tuturor: „Pace vou�!” (Io. 21, 

26). Credin�a noastr� este pace �i 
înviere, bucurie �i speran��, iubire �i 
d�ruire. 

Dragii mei,
Celebr�m Învierea Domnului, 

dar, din p�cate, „spaima” (Mc. 16, 
5) �i neîncrederea care le-a cuprins 
pe femeile mironosi�e domne�te 
nu doar la noi în �ar�, ci în întreaga 
lume. Tocmai în acest context ne 
vine în minte întrebarea retoric� a lui 
Natanail: „Din Nazaret poate s� � e 
ceva bun?” (Io. 1, 47). Logica faptelor 
ne face s� mergem mai departe �i s� 
ne întreb�m: din România mai poate 
ie�i ceva bun? Biserica Catolic� din 
România mai are ceva de spus? Blajul 
mai poate oferi ceva? R�spunsul este 
unul singur, �i e destul de simplu: 
acela pe care ni-l dau tot femeile 
mironosi�e - „veni�i de vede�i” (Mt. 28, 
6) -, dincolo de mormânt este învierea, 
via�a �i speran�a noastr�. 

Recent, Sfântul P�rinte Papa 
Benedict al XVI-lea a creat un num�r 
de 22 de cardinali – unul singur din 
România – Preafericitul P�rinte 
Lucian. Iar Papa, urma�ul lui Petru,  ne 
spune: privi�i spre România, mai sunt 
valori!  Au fost �i vor mai �  persoane de 
caracter, demne �i iubitoare de Adev�r, 
capabile s� se jertfeasc� pentru �ara �i 
poporul din care fac parte, asemenea 

scrisoare pastorala

la sarbatoarea Învierii domnului
2012

� �
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(urmare din pag. 5)

(continuare în pag. 7)

Blândului P�stor! Pe de alt� parte, tot 
Papa ne mai spune: Biserica Catolic� 
din România a oferit lumii, în timpul 
persecu�iei, o „mul�ime… de martiri 
�i de m�rturisitori, …, îmbr�cat� în 
ve�minte albe �i care sunt înaintea 
tronului lui Dumnezeu (Cfr. Apoc. 7, 
9-13) (1). Aceast� mul�ime de nume 
ilustre de martiri, precum Valeriu 
Traian Fren�iu, Iuliu Hosu, Alexandru 
Rusu, Ioan B�lan, Ioan Suciu, Vasile 
Aftenie, Tit Liviu Chinezu, Anton 
Durcovici, Marton Aron, Bogdan�  
Szilard, Sche	 er Ianos, Vladimir 
Ghica, sunt gloria Bisericii. 

A�adar, tocmai în zilele noastre, 
un episcop din Biserica Greco-
Catolic� din România - Preafericitul 
P�rinte Lucian - este chemat de Papa 
Benedict s� � e, împreun� cu Petru, 
„piatra” pe care se construie�te 
Biserica, … �i s� dea m�rturie 
despre Evanghelie pân� la sacri� ciul 
propriei vie�i (Cf. Mt. 16,18) (2). 
Astfel, Blajul - „Mica Rom�”(3), de 
unde a „r�s�rit soarele românilor” 
(4) -, condamnat �i el la moarte prin 
interzicerea Bisericii Greco-Catolice, 
a reînviat �i este din nou în glorie 
împreun� cu Hristos Domnul, care 
aduce lumina Învierii. Blajul este 
din nou în aten�ia Sfântului P�rinte, 
�i prin el � ecare credincios în parte 
este recunoscut, apreciat �i pre�uit de 
Papa Benedict al XVI-lea. Sfântul 
P�rinte ne spune � ec�ruia: merge�i 
mai departe pe acest drum care duce 
spre Hristos, r�d�cinile credin�ei le 

g�si�i în Cuvântul lui Dumnezeu, 
în înv���tura P�rin�ilor Bisericii, în 
Tradi�ia bizantin� �i în Unirea cu 
Scaunul Apostolic al Romei (5).

Dragii mei,
Isus în Gr�dina Ghetsemani, 

„� ind în zbuciumul durerii”, a l�sat s� 
se fac� voia Tat�lui (Cfr. Lc. 22, 42-
44), pentru c� el este Fiul �i �tie c� 
numai la Tat�l este fericirea �i via�a. 
Tat�l este „Binele”, „Adev�rul” �i 
„Frumosul”. Cu to�ii suntem chema�i 
s� slujim �i s� purt�m în lume Adev�rul, 
Binele �i Frumosul. Acest lucru l-a 
f�cut Biserica Greco-Catolic� �i 
Blajul, împreun� cu Cardinalii no�tri, 
episcopii �i preo�ii care s-au jert� t în 
pu�c�riile comuniste, �i l-a�i f�cut  �i 
dumneavoastr�, to�i credincio�ii care, 
în ultimii dou�zeci de ani, a�i încercat 
s� tr�i�i cu sinceritate credin�a �i s� 
face�i mereu, oricât de greu ar � , „voia 
Tat�lui”, persistând în bine, adev�r �i 
frumos. 

Fiul a hot�rât, tot în mod liber, 
s� � e „servul umil” al umanit��ii, pe 
care �i-a asumat-o pentru a noastr� 
mântuire, pentru a ne da posibilitatea 
de a tr�i ca � i ai Domnului în Fiul. 
Faptul de a tr�i ca � i ai aceluia�i 
P�rinte ne face fra�i, iar între fra�i 
domne�te iubirea. „Iubirea” m� 
face „serv” al persoanei pe care o 
iubesc. A sosit ora ca „pentru Înviere 
s� iert�m toate, s� ne lumin�m cu 
pr�znuirea, s� ne îmbr��i��m unii 
pe al�ii, s� zicem fra�ilor �i celor ce 
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(urmare din pag. 6)
ne ur�sc pe noi” (6) s� alegem cu 
to�ii iubirea. Adev�rul cre�tin nu este 
compatibil cu nici o form� de m�rire 
de�art�, de putere lumeasc�, nu este 
fanatic, nu este violent �i - chiar dac� 
este oprimat, r�stignit �i îngropat -, 
moartea nu-l biruie. Iar noi m�rturisim 
acest lucru: „Hristos a înviat din mor�i 
cu moartea pe moarte c�lcând �i celor 
din morminte via�� d�ruindu-le”. 

Iubi�i credincio�i,
Leg�turile interumane pe care 

le construim aici, pe p�mânt, sunt 
bazate pe drepturi �i îndatoriri, îns� 
în Biserica lui Hristos acestea sunt 
luminate �i de spiritul d�ruirii, al 
carit��ii, al împ�c�rii �i comuniunii. 
Nu exist� iubire fratern� f�r� dreptate 
�i adev�r, f�r� justi�ie �i împ�care, 
îns� toate acestea se completeaz� 
în lumina crucii, în logica Învierii 
Domnului: „c� iat� a venit, prin 
Cruce, bucurie la toat� lumea” (7). 
Aceast� logic� a iubirii, a iert�rii �i 
împ�c�rii o m�rturisim atunci când 
fra�ii sunt împreun� �i la bucurie, �i 
la încerc�ri. Când respectul �i buna 
în�elegere devin normalitate, când 
credin�a devine sensul, speran�a �i 
destinul vie�ii noastre.

Chem�rii “veni�i �i vede�i” îi 
urmeaz� porunca misionar�: „arunca�i 
mrejele, …  merge�i în larg” (Cfr. Io. 
21, 6; Lc. 5, 4)! Chema�i-i pe to�i la 
unitate, ave�i curajul, dragii mei, 
s� privi�i minunile pe care Domnul 
le face în � ecare zi în via�a noastr�, 

în via�a Bisericii. Nu uita�i de bine, 
de adev�r �i de frumos. C�ci S-a 
uitat Domnul la umilin�a, îndelung-
r�bdarea �i suferin�a servei Sale de pe 
meleagurile Transilvaniei.

Da, „veni�i �i vede�i”: Biserica 
Român� Unit� a reînviat! 

„Veni�i �i vede�i”: Biserica este 
corabia care ne poart� spre mântuire, 
în �i prin Hristos cel înviat! 

„Veni�i �i vede�i”: m�rturia 
de credin��, sacri� ciul, umilin�a �i 
în�l�area Bisericii Greco-Catolice! 

„Veni�i �i vede�i”: România 
este „gr�dina Maicii Domnului” (8), 
spre care se poate privi cu speran�� �i 
încredere! 

„Veni�i �i vede�i”: Isus nu e 
mort, nu e în mormânt, c�ci s-a sculat 
precum a zis! 

	i, acum, duce�i-v� degrab� �i 
spune�i lumii întregi bucuria noastr�: 
Hristos a Înviat!  

S�rb�tori fericite tuturor!
    

+Virgil BERCEA

(1) Ioan Paul al II-lea – Scrisoarea 
Apostolic� la al III-lea centenar de la 
Unirea Bisericii Greco-Catolice din 
România cu Biserica Romei, 7 mai 2000; 
(2) Benedict al XVI-lea – Angelus Domini, 
Alocu�iune, 19 februarie 2012; (3) Mihai 
Eminescu – iunie 1866; (4) Ion Heliade 
R�dulescu – 1848;  (5) Ioan Paul al II-lea 
– op.cit.; (6) Utrenia Învierii – Sfânta zi de 
Pa�ti, Stihirile Pa�tilor; (7) Ibid.; – glasul 
8; (8) Ioan Paul al II-lea – Predica din 13 
octombrie 2002.
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Nelini�ti�i de vestea dispari�iei 
trupului lui Cristos din mormânt, adus� de 
Maria Magdalena, care dis-de-diminea��, 
� ind înc� întuneric, a mers la mormânt �i 
a g�sit piatra luat� de pe el, Simon Petru 
�i Ioan au alergat la mormânt. Ajungând 
primul, Ioan nu a intrat în�untru, s-a 
aplec� doar �i a v�zut giulgiurile pe jos. 
Petru a intrat �i a v�zut �i el giulgiurile cu 
care a fost înv�luit trupul lui Isus, pe jos, 
iar marama, care a fost pe capul Lui, nu 
cu giulgiurile, ci înf��urat�, într-un loc, 
de-o parte. A intrat �i Ioan în mormânt, 
,,a v�zut �i a crezut” .

Mormântul era gol, giulgiurile 
mototolite; Petru î�i ciupi barba, perplex. 
Unde era EL? Erau ului�i...Era limpede: 
Isus Cristos a înviat ! Ioan era cuprins 
de-o eviden��: ,,Isus Cristos a înviat! 
Nu vedea nimic �i totu�i în�elegea totul: 
tot ce Cristos a spus, tot ce a f�cut, 
acum, deodat�, avea sens: cuvintele 
sale, vindec�rile, Patimile, moartea sa. 
Ioan vedea totul în lumina Învierii.

Se poate spune c� Ioan a avut 
o iluminare. Aceast� eviden�� nu 
era rezultatul unei lungi re
 ec�ii, cât 
inspira�ia Spiritului Sfânt. Pu�in mai 
târziu, un alt ucenic refuz� s� cread� 
f�r� s� vad�. Este Toma! Dar, când 
Domnul îi apare, face cea mai frumoas� 
m�rturisire de credin��: ,,Domnul meu 
�i Dumnezeul meu!’’ De-acum, ca �i 
Ioan, va lega cu Isus o rela�ie diferit�, 
o rela�ie de credin�� �i nu una simpl� de 
prietenie.

Fiecare dintre Apostoli a primit 
în felul s�u prezen�a lui Cristos. 
Fiecare �i-a deschis ochii credin�ei ca 

s� primeasc� realitatea care îi dep��ea. 
Dup� diminea�a Pa�telui, cu Ioan �i 
Toma se �tia c� Isus a înviat, era acolo 
a�a cum a promis: ,,Eu sunt cu voi pân� 
la sfâr�itul veacurilor” (Mt.28,20).

�tiin�a nu spune nimic despre 
Înviere. Dar noi credem. Penumbra 
dimine�ii Învierii ne înso�e�te uneori aici 
pe p�mânt, tr�im îns� �tiind c� lumina 
risipe�te penumbrele �i întunericul 
cauzate de p�cat. E adev�rat, uneori ne 
r�t�cim, pentru c� noi suntem cei care 
nu vedem, nu Dumnezeu e cel care nu 
se las� g�sit. Pentru ,,a vedea’’, este 
prezent�, este mereu cu noi, Biserica. Ea 
ne veste�te �i instaureaz� Împ�r��ia lui 
Dumnezeu inaugurat� de Isus Cristos �i , 
aici pe p�mânt, este germenul �i începutul 
Împ�r��iei. Prin ea primim S� ntele 
Sacramente, dintre care Euharistia, 
,,unica pâine, care este medicament al 
nemuririi, antidot pentru a nu muri, 
ci pentru a tr�i în Isus Cristos pentru 
totdeauna (Sf. Igna�iu din Antiohia).

Credin�a este un dar al lui 
Dumnezeu, dar în acela�i timp un act 
liber �i personal al omului care r�spunde 
harului, îl prime�te sau îl refuz�. Dac� 
Ioan nu ar �  primit acest har, nu ar �  
v�zut nimic �i nu ar �  crezut! Iar dac� 
Toma nu �i-ar �  deschis inima, nu ar 
�  fost capabil s� pronun�e cea mai 
minunat� m�rturisire de credin��, în 
cele cinci cuvinte ,,Domnul meu �i 
Dumnezeul meu!”

Nici noi cre�tinii nu am v�zut, 
nici giulgiurile , nici r�nile, dar credem 
în Cristos �i în Învierea Sa.

(Dup� ,,Famille chretienne”)

Învierea lui Cristos, baza credin�ei noastre
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Ca început al acestei re
 ec�ii 
despre Învierea Domnului a� vrea s� 
iau ca punct de pornire un mic gest 
pe care � ecare dintre noi trebuie s�-l 
facem aproape 
mereu, imediat 
dup� începutul 
astronomic al 
prim�verii: gestul 
de a muta acele 
ceasornicului cu o 
or� înainte pentru a 
rupe întunericului, 
nop�ii întunecate, 
o or� în plus de 
lumin�. Misterul 
Pa�telui pe care 
îl celebr�m este 
dac� vre�i con�inut 
în acest gest! 
Credin�a noastr� 
ne invit� s� mut�m 
via�a noastr� 
înainte, s� rupem 
existen�a noastr� 
din întuneric 
pentru a o pune în 
lumina �i în mâinile 
lui Dumnezeu, 
a�a cum a f�cut 
Cristos. 

Nu asta ne spune oare Sf. Pavel 
în scrisoare c�tre Coloseni? „A�adar, 
dac� a�i înviat împreun� cu Cristos, 
c�uta�i cele de sus. Cugeta�i la cele 
de sus, c�ci via�a voastr� este ascuns� 

împreun� cu Cristos în Dumnezeu” 
(3,1.3). Pavel pentru a ne descrie rodul 
Învierii, ceea ce aceasta a realizat în 
via�a � ec�ruia dintre noi, folose�te 

aceast� imagine 
foarte frumoas�: 
via�a noastr� este 
ascuns� împreun� 
cu Cristos în 
D u m n e z e u , 
ascuns� a�a cum 
se ascunde o 
comoar�, un obiect 
foarte valoros. 

P a � t i l e 
pe care noi le 
celebr�m vrea 
s� ne fac� pe 
� ecare s� sim�im 
realmente acest 
adev�r: cât este 
de pre�ios � ecare 
dintre noi în ochii 
lui Dumnezeu. 
Oricine ai �  tu, în 
orice situa�ie te-
ai a
 a, înc� o dat� 
Învierea lui Cristos 
vrea s�-�i spun� 
c� Dumnezeu te 
iube�te �i te iube�te 

cu o iubire atât de concret�, atât de 
tangibil�, c� nu a ezitat s� trimit� pe 
Fiul s�u, pe unicul s�u Fiu din iubire 
pentru tine. Experien�a acestei iubiri 

Învierea Domnului
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PAGES BILINGUES
Association  des Amis de l’Église  Gréco-Catholique de Roumanie, Blaj 

Jacques Chevalier et moi-même nous sommes retraites, mais 
nos compagnons de voyage sont encore dans la vie active, ils peuvent 
s’adsenter au maximum une semaine au cours de laquelle il faut avoir 
le plus de contacts possible. D’ou lever a 6h du matin au plus tard 
pour messe de 7h (les Roumains sont matinaux) ou pour une étape de 
quelques centaines de kilomètres a franchir avant midi, et le soir nous 
veillons souvent au delà de minuit. A ce rythme, pas étonnant que nos 
amis nous proposent une sieste, pratique très répandue la-bas, mais que 
nous pouvons rarement accepter.

 Avec quelques petites variantes, le circuit reste le même:
 Les 5 évêchés-Oradea, Baia Mare, Cluj, Blaj et Lugoj-et 4 

séminaires gréco-catholiques (qu’on appelle en Roumanie,, Instituts 
théologiques”) et leurs responsables, avec qui nous passons le plus 
clair du temps. Nous y rencontrons aussi les séminaristes venus en 
stage d’été.

 Satu Mare, pour le père Roman, doyen, le père Jean Magnan, 
jésuite français complètement engage auprès des jeunes, et Soeur 
Cornelica, religieuse roumaine de la Congrégation de Notre Dame de 
Sion, qui a vécu en France toute sa vie. Revenue en Roumanie sur les 
injonctions de marthe Robin pour se dévouer aux plus pauvres, elle 
connaît toute les misères de Satu Mare, sermonne par ici, console par la 
et distribue des camions entiers de vivres. Sa porte est toujours ouverte 
atous...et elle raconte volontiers savie aventureuse.

 Reghin, pour saluer le Cardinal Todea, rencontrer son regard 
qui lit dans les cœurs et accueillir sa présence extraordinaire malgré 
sa infirmité. ,,Il est étonnant de présence, d’intelligence et de 
rayonnement” constatera Mgr. de Monleon. A chaque passage, nous 
recevons sa bénédiction avec grande émotion.

  ( a suivre)

“C’est ce que derange qui fait vivre”
Cardinal Alexandru Todea
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PAGINI BILINGVE
Asocia�ia ,,Prietenii Bisericii Greco-Catolice Române”, Blaj

Jacques Chevalier �i cu mine suntem pensionari, dar c�l�toriile 
noastre comune reprezint� înc� via�a noastr� activ�. Ele pot s� 
însemne o absen�� maxim de o s�pt�mân� în cursul c�reia trebuie s� 
avem cele mai multe contacte posibile. Scularea este cel mai târziu la 
ora 6 diminea�a, pentru Liturghia de la ora 7 (românii sunt matinali) 
sau pentru a dep��i o etap� din drum, de câ�iva kilometri, înainte 
de amiaz�, �i seara ne culc�m adesea dup� miezul nop�ii. La ritmul 
acesta, nu este extraordinar ca prietenii no�tri s� ne propun� o siest�, 
foarte obi�nuit� aici, dar pe care rar putem s� o accept�m...

 Cu câteva mici variante, circuitul nostru r�mâne acela�i:
 Cele cinci Episcopii - Oradea, Baia Mare, Cluj, Blaj 	i Lugoj 

- 	i patru Seminarii greco-catolice (în România se numesc ,,Institute 
Teologice”) 	i responsabilii lor cu care petrecem o parte din timp. 
Acum ne întâlnim �i cu seminari�tii veni�i vara în stagiu la noi.

 Satu Mare, pentru Pr. Roman, decan, Pr. Jean Magnan, iezuitul 
francez angajat complet în ac�iunile tinerilor, �i pentru Sr. Cornelica, 
c�lug�ri�a românc� din Congrega�ia Notre Dame de Sion, care a tr�it 
în Fran�a întreaga ei via��. Revenit� în România prin Marthe Robin, 
pentru a se d�rui celor mai s�raci, ea cunoa�te pe to�i cei în mizerie din 
Satu Mare, le vorbe�te �i îi consoleaz� prin distribuirea camioanelor 
întregi de alimente. U�a casei sale este totdeauna deschis� pentru to�i 
�i ea poveste�te celor ce doresc via�a sa aventuroas�.

 Reghin, pentru a-l saluta pe Cardinalul Alexandru Todea, a 
întâlni privirea sa care cite�te în inimi �i, în pofida infirmit��ii, a fi 
în prezen�a sa extraordinar�. ,,Este uimitor ca prezen��, inteligen�� 
�i putere de a iradia lumin�”, constat� Mgr. de Monleon. La fiecare 
vizit�, cu mare emo�ie, primim binecuvântarea sa”

(va urma)

,,Ceea ce ne deranjeaz� ne face s� tr�im”
Cardinal Alexandru Todea
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atât de nem�rginit� adesea îl f�cea pe 
s�r�cu�ul din Assisi s� plâng� înaintea 
R�stignitului: se a
 a acolo, dup� 
cum zicea el, sim�ind dragostea lui 
Dumnezeu dar, cu inima întristat�, î�i 
d�dea seam� c� prea adesea aceast� 
iubire nu este iubit�. Dar ceea ce îi 
d�dea t�rie era o siguran��: în ciuda 
faptului c� iubirea nu era iubit�, cu 
toate acestea nu înceta s� iubeasc�!

Iat� a�adar c� aceast� t�rie, 
puterea dragostei, devine izvorul unei 
noi vie�i, izvorul Învierii, �i vestea pe 
care o auzim în Evanghelia lui Luca: 
„De ce-l c�uta�i pe cel viu între cei 
mor�i? A înviat! Nu este aici. Aminti�i-
v� despre ce v-a spus când era înc� în 
Galileea” (24,3-6). 

Aceasta suntem invita�i s� 
credem la Pa�ti: Iubirea chiar �i atunci 
când este r�stignit� nu poate muri. 
Acest adev�r se a
 � în inima � ec�rui 
om care a f�cut experien�a iubirii; 
nu întâmpl�tor cântarea iubirii  - pe 
care Scriptura o cânt� prin cuvintele 
din Cântarea cânt�rilor – ne face s� 
spunem �i noi: „Tare ca moartea este 
dragostea, apele cele mari nu pot s� 
sting� dragostea, �i râurile n-ar putea 
s-o înece” (8, 6-7).

Cum s� nu ne amintim acum 
de Evanghelia lui Ioan în care Isus 
le amintea discipolilor s�i: „dac� 
bobul de grâu, care cade în p�mânt, 
nu moare, r�mâne singur; îns� dac� 
moare, aduce rod mult” (12,24). 
Aceasta este logica pe care Isus a 
întemeiat predicarea sa, o predicare 

care nu s-a limitat la cuvinte dar care a 
trecut prin situa�iile concrete ale vie�ii, 
prin p�timire �i înviere. 

Dar toate semnele prin care 
Cristos se face prezent pot �  interpretate 
doar la lumina Cuvântului. Petru, Ioan, 
Maria Magdalena �i to�i cei care au 
tr�it dup� prima comunitate cre�tin� 
au crezut pentru c�, a�a cum spune 
evanghelia, „au în�eles Scripturile” 
(In 20,9). Familiaritatea cu Cristos, 
cunoa�terea concret� pe care ace�tia 
o aveau despre Cristos �i înv���turile 
sale, este ceea ce le-a deschis acestor 
oameni calea credin�ei; apoi va �  darul 
Spiritului, al Mângâietorului promis 
de Isus, care va da discipolilor inim� 
�i privire nou� �i îi va impulsiona 
s� devin� m�rturisitori ai s�i pân� la 
marginile p�mântului. 

	i noi în ziua Botezului nostru, 
când am fost „altoi�i” în Cristos, în 
misterul mor�ii �i învierii, am primit 
acela�i Spirit �i la lumina acestui dar, 
ca �i primii apostoli, suntem chema�i 
s� tr�im ca oameni noi, ca învia�i. A 
s�rb�tori Pa�tile va însemna pentru noi 
atunci a intra, cu Cristos, în misterul 
unei iubiri care s-a d�ruit „pân� la 
sfâr�it”, f�r� re�ineri,  începând mai 
întâi cu cei ce ne sunt aproape. Aceasta 
e învierea: a iubi. A iubi lumea, orice 
om �i s�racii mai ales, �i a-l iubi pe 
Isus Cristos. Restul nu mai conteaz�!

Pr. Mihai V�t�m�nelu 
OFMConv.
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Via�a lui Isus a constituit 
subiectul central al picturii religioase 
cre�tine, atât în Occident, cât �i în 
Orient. În bisericile catolice Învierea 
Mântuitorului �i semni� ca�ia ei a 
f�cut ca picturile cu acest subiect 
s� împodobeasc� cu prec�dere zona 
altarului principal. Exist� picturi de 
altar formate dintr-un singur tablou, dar 
sunt destul de dese tripticurile, adic� un 
tablou central încadrat de dou� tablouri 
laterale. Uneori tablourile laterale sunt 
montate pe aripi pivotante care pot �  
închise, ascunzând tabloul central. De 
aceea aripile laterale care  sunt gândite 
ca s� pivoteze au picturi pe ambele fe�e. 

Tabloul Învierii prezentat în 
continuare face parte dintr-un triptic 
comandat pictorului Peter Paul Rubens 
de c�tre Martina Plantin, v�duva 
tipografului Jan Moretus. Comanda a 
fost executat� în intervalul 1611 – 12, 
la pu�in timp dup� � nalizarea tabloului 
Ridicarea lui Isus pe Cruce �i simultan 
cu execu�ia picturii Luarea de pe Cruce. 
Azi tripticul se a
 � în Catedrala din 
Antwerpen, o capodoper� a arhitecturii 
medievale.

Peter Paul Rubens este o � gur� 
central� în istoria artei occidentale. Este 

Învierea lui Isus, pictur� de Peter Paul Rubens 
Învierea lui Isus este adev�rul culminant al credin�ei noastre în Cristos, crezut �i 

tr�it ca adev�r central de cea dintâi comunitate cre�tin�, transmis ca adev�r fundamental 
de Tradi�ie, stabilit de documentele Noului Testament, predicat ca parte esen�ial� a 

Misterului pascal împreun� cu Crucea:  
Cristos a înviat din mor�i/Cu moartea pe moarte c�lcând

�i celor din morminte via�� d�ruindu-le.
Catehismul Bisericii Catolice, §638

un exponent str�lucit al dinamismului, 
vitalit��ii �i exuberan�ei barocului. 
Operele sale sunt pline de via��, 
dramatice, glori� când frumuse�ea 
corpului uman, a�a cum începuse s� o 
fac� Michelangelo în sec. XVI. Crea�ia 
sa poate �  v�zut� ca o sintez� a tradi�iilor 
realismului 
 amand �i a tendin�elor 
clasice ale Rena�terii italiene. Rubens 
este cunoscut în special datorit� picturii 
sale cu subiecte religioase �i mitologice. 

Învierea este un subiect cu o 
rezonan�� aparte, � ind actul singular 
care separ� cre�tinismul de orice alt� 
religie, de orice alt� � lozo� e �i orice 
alt sistem de credin��. Învierea este o 
revenire a Mântuitorului pe p�mânt, 
iar picturile din Italia secolelor XIV �i 
XV prezint� o � gur� a lui Isus Cristos 
imponderabil�, plutind în aer, eventual 
înconjurat� de raze de lumin� care 
creaz� senza�ia de Ridicare la Cer. În 
Evul Mediu târziu �i apoi în timpul 
Rena�terii, Mântuitorul calc� ferm pe 
p�mânt �i �ine steagul Învierii ce poate 
�  alb, cu o cruce ro�ie, stând ridicat pe 
un sarcofag, sau p��ind afar� din el.  
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Panoul stâng al tripticului 
Moretus îl prezint� pe Ioan Botez�torul, 
patronul lui Jan Moretus, în tunica 
sa din p�r de c�mil� pe malul râului 
Iordan. Sabia care este la picioarele lui 
face aluzie la decapitarea sa. Panoul 
din dreapta o prezint� pe  Sf. Martina, 
patroana v�duvei tipografului, purtând 
o ramur� de palmier care sugereaz� 
martiriul s� ntei. Panoul central este 
dedicat Învierii lui Isus. 

În pictura panoului central, 
Cristos iese victorios din mormântul lui 
s�pat în stânc� �i nu dintr-un sarcofag, 
cum era obiceiul la pictorii din acea 
vreme. Lumina supranatural� pe care 
o r�spânde�te corpul Mântuitorului 
contrasteaz� cu întunericul care-i 
înv�luie pe solda�ii înm�rmuri�i. O 
e�arf� alb� acoper� par�ial corpul lui 
Isus, iar steagul pe care-l poart� este 
de culoare ro�ie. Vigoarea corpului 
care a invins moartea este scoas� în 
eviden�� de jocul inteligent al luminii �i 
al umbrelor. Suprafe�ele întunecate ale 
picturii sunt practic goale, în timp ce 
corpul lui Cristos pulseaz� de lumin�. 
Aceast� m�iestrie se pare c� are o 

leg�tur� cu perioada italian� a vie�ii sale, 
o eventual� in
 uen�� a lui Caravaggio.

Doar Evanghelia lui Matei  
men�ioneaz� solda�ii pe care i-a pus 
Pilat s� p�zeasc� mormântul. În mod 
obi�nuit picturile arti�tilor care au pictat 
Învierea îi reprezint� grupa�i în jurul 
mormântului � e dormind, � e treji �i 
acoperindu-�i ochii de lumina care –L 
înconjoar� pe Isus. În tabloul lui Rubens 
solda�ii sunt dezorienta�i, speria�i, unii 
sunt pr�v�li�i, iar al�ii (c�rora li se v�d 
fe�ele mai bine) sunt ului�i de � gura 
victorioas� ce erupe pur �i simplu din 
mormântul s�pat în piatr�.

Compara�i acest tablou cu 
Învierea pictat� de Rafael, Ti�ian, sau 
El Greco. Toate sunt admirabile, dar 
gândi�i-v� în fa�a c�ruia a�i vrea s� 
cânta�i în noaptea Învierii

Cu moartea pe moarte c�lcând?

Ioan SORAN

Panoul central cu Învierea lui Isus

Tripticul Moretus pictat de Rubens
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Cu ocazia unei ceremonii, 
în cursul anului Jubiliar caterian, 
Cardinalul belgian Gotfried 
Danneels a a� rmat c� Sfânta 
Caterina de Siena este cea mai mare 
Sfânt� a Bisericii dup� Preacurata 
Fecioar� Maria.

Nu vom c�uta noi s� stabilim 
o ierarhie între s� nte; dar trebuie 
s� recunoa�tem c� aceast� fecioar� 
analfabet�, învrednicit� s� poarte 
stigmatele, a fost teolog mistic, om 
de ac�iune, spirit politic �i social, 
mesager al p�cii, d�ruit� carit��ii, 
tr�ind toate aceste dimensiuni în 
des�vâr�it� umilin��, anihilându-
se în sângele lui Cristos, de�i 
era totodat� lucid implicat� în 
contingent. Caterina a avut o 
� zionomie unic� �i un rol unic în 
istoria bimilenar� a Bisericii.

Dac� ar �  s� c�ut�m în familia 
cre�tin� un spirit asem�n�tor, ne-am 
opri asupra Sf. Pavel. �i în via�a lui 
doctrina �i ac�iunea se împletesc, 
ardoarea e aceea�i; amândoi doresc 
contopirea în Cristos - cupio dissolvi 
in Christo -, dar sunt angaja�i �i se 
recomand� angajarea în lupta de 
� ecare clip� a lumii acesteia. De 
altfel, Caterina îns��i î�i recunoa�te 
descenden�a paolin�; adesea îl 
citeaz� pe ,,acel dulce �i îndr�gostit 
Pavel’’, pe ,,acel glorios Apostol’’, 
ba îl �i dezmiard�, numindu-l 

Paoluccio.
 Papa Pius II, în 1461, în Bula 

de canonizare, spune c� nimeni nu 
se apropia de ea f�r� a deveni mai 
înv��at �i mai sfânt. Cu gândul �i cu 
dorin�a aceasta vom cerceta unele 
aspecte ale personalit��ii sale. Iar 
Papa Paul VI, de pie memorie, 
a anun�at inten�ia de a-i conferi 
S� ntei Caterina titlul de Doctor al 
Bisericii, în fa�a Congresului pentru 
Apostolatul Laicilor, în 1967. Este 
evident� inten�ia sa de a ar�ta care 
este locul laicilor în spiritualitatea 
Bisericii: peste Biseric� trecuse 
su
 ul înnoitor al Conciliului Vatican 
II, care avea s� ia forme concrete 
prin promovarea laicilor �i a 
femeilor, prin sublinierea mesajului 
excep�ional al Caterinei.

Caterina avea deci statutul de 
laic. ,,Speci� c voca�iei laicilor este 
s� caute Împ�r��ia lui Dumnezeu, 
ocupându-se de lucrurile temporale 
�i orânduindu-le dup� voin�a 
Domnului’’, spune Constitu�ia 
,,Lumen Gentium”, 21 noiembrie 
1964, dar a fost �i mesajul 
Caterinei c�tre contemporanii 
s�i. ,,Apostolicam Actuositatem”, 
decretul Conciliului Vatican II 
privitor la rolul laicilor, spune: 
,,Cultivând prietenia cre�tin� 
între ei, se ajut� reciproc în orice 

Sfânta Caterina de Siena,
contemporana noastr�
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nevoi”. Scria Sfânta, � e individual, 
� e grupurilor, cerându-le acestora: 
,,Lega�i-v�, lega�i-v� împreun�, � ii 
mei, prin dragoste; unul s� suporte 
�i s� poarte defectele celuilalt, a�a, 
ca s� � �i lega�i, �i nu dezlega�i în 
Cristos, dulcele Isus. Iubi�i-v�, 
iubi�i-v� împreun�; c�ci voi �ti�i c� 
acesta e semnul pe care Cristos l-a 
l�sat ucenicilor S�i, spunându-le 
c� nu dup� altceva se recunosc � ii 
lui Dumnezeu, decât dup� umilin�a 
dragostei pe care omul o are fa�� 
de aproapele s�u, în cea mai 
des�vâr�it� iubire” (Scrisoarea 95).

Caterina avea �i statutul de 
femeie, într-o vreme în care ,,femeia 
t�cea în Biseric�”, ea a rupt tradi�ia, 
anticipând iar��i Conciliul Vatican II. 
Papa Ioan Paul II a spus r�spicat, cu 
ocazia deschiderii Anului caterian: 
,,În acest an, în care comunitatea 
interna�ional� a dedicat o ampl� 
re	 ec�ie asupra promov�rii femeii, 
sunt bucuros s� amintesc m�re�ia �i 
demnitatea acestei femei, Caterina, 
în care m�re�ele �i binecunoscutele 
ini�iative spre binele Bisericii �i-au 
g�sit motivarea �i for�a, � e în unirea 
cu Cristos, � e în propria ei libertate 
de ini�iativ�, temeinic bazate pe 
credin�a în Dumnezeu. Experien�a ei 
personal� de comuniune cu Cristos 
continu� s� atrag� aten�ia asupra 
rolului femeii, chemat� s� ac�ioneze 
pe terenul social, al promov�rii �i 
al binelui comun, ducând speci� cul 

feminit��ii”.
Una dintre multiplele carisme 

ale S� ntei Caterina era apostolatul 
în lume, a c�rui m�rturie concret� 
este ,,Epistolarul” s�u. Caterina, ca 
orice gânditor profund, î�i dep��e�te 
epoca, � ind ancorat� în eternul uman. 
R�spunsurile �i îndrum�rile date 
contemporanilor s�i se potrivesc atât 
de bine întreb�rilor, nedumeririlor, 
r�t�cirilor noastre de ast�zi, încât o 
putem considera,, a noastr�”.

Cele 381 de scrisori p�strate, 
primele dictate, ultimele scrise cu 
mâna proprie, sunt adresate tuturor 
categoriilor de cre�tini: papi, regi �i 
regine, seniori �i condotieri, preo�i �i 
c�lug�ri, arti�ti, meseria�i, doamne 
nobile �i oameni marginaliza�i, 
întemni�a�i, p�c�to�i publici - nimeni 
nu este exclus din inima ei. �i ce 
sfaturi le d� ea?

Mai întâi, cele generale, 
potrivite oricui. ,,O, preaiubite frate, 
în orice stare de via�� este omul, î�i 
poate mântui su	 etul �i poate primi 
în sine via�a harului, atât timp cât 
nu este în p�cat de moarte. C�ci 
orice stare de via�� este pl�cut� lui 
Dumnezeu. El nu prime�te starea, ci 
sfânta dorin��. Deci, necunoscând 
eu alt� cale, am spus c� doream s� 
v� v�d c� iubi�i �i urma�i adev�rul, 
nu minciuna... Haide, iubite frate, s� 
nu mai dormim, ci s� ne trezim din 
somn. Deschide�i ochii intelectului 
cu lumina credin�ei, ca s� cunoa�te�i, 
s� iubi�i �i s� urma�i acest adev�r, 
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pe care îl ve�i cunoa�te în sângele 
smeritului �i iubitului Cuvânt. 
Deci s� nu fi�i neglijen�i, ci, ca un 
ulcior, s� v� umple�i cu sângele 
lui Cristos R�stignit. Altceva nu 
mai spun. S� r�mâne�i în sfânta 
�i dulcea iubire a lui Dumnezeu. 
Isus dulce, Isus iubire” (Scrisoarea 
139, adresat� unui profesor al 
Universit��ii din Bologna).

Romanistul Giulio Bertoni 
spunea c� luând în mân� 
,,Epistolarul” S� ntei Caterina, 
te înro�e�ti de sânge. E poeta 
sângelui lui Cristos: ,,Îneca�i-v� 
deci în sângele lui Cristos r�stignit, 
sc�lda�i-v� cu sânge �i îmbr�ca�i-v� 
în sânge, �i s�tura�i-v� cu sânge, �i 
îmbr�ca�i-v� în sânge. 
i dac� a�i 
fost cumva in� deli, reboteza�i-v� cu 
sânge; �i dac� diavolul v-a întunecat 
ochiul intelectului, sp�la�i-v� ochiul 
cu sânge, în c�ldura sângelui s� 
pierde�i lâncezeala �i în lumina 
sângelui s� cad� întunericul, a�a, 
ca s� � �i mirele Adev�rului �i p�stor 
adev�rat, �i îndrum�tor al oi�elor 
care v-au fost încredin�ate. 
i, dac� 
ve�i r�mâne în sânge, o ve�i face, 
dac� nu, nu. 
i de aceea v� rog, din 
dragoste fa�� de Cristos r�stignit, 
s� o face�i” (Scrisoarea 102, 
adresat� directorului ei spiritual, Fra 
Raimondo da Capua). (va urma)

  Viorica LASCU

Emmaus

Nu uita: Emmausul poate �  orice cale.

Domnul e pururi tainicul c�l�tor,

Se al�tur�-n drum mâhnirilor tale


i seara, la hanul s�rac, �i-e înso�itor.

Cunoa�te-l pe cel ce binecuvânteaz�

Pâinea duhului cu tine frângând.

El, surâzandu-�i, te osp�teaz�

Cu neînvinsa lui pace viteaz�


i pân� la moarte nu vei �  	 �mând.

 V. Voiculescu, ,,Gânduri albe”, 
Cartea Româneasc�, 1986, p.275
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Papii secolului al XX-lea

 Papa Ioan Paul al II-lea
Numero�i jurnali�ti �i scriitori 

îl numesc pe Ioan Paul al II-lea 
Papa care a învins comunismul. Dar 
,,Nimeni nu va putea spune vreodat� 
care a fost contribu�ia lui Ioan Paul 
al II-lea la ridicarea popoarelor ce 
a dus la c�derea zidului comunist. 
Nici el însu�i nu o �tie, pentru c� nu e 
posibil s� m�sori cutremurele suferite 
de un imperiu prin intermediul 
cuvintelor pronun�ate de un Pap�” 
(Luiggi Accattoli, ,,Karol Wojtyla-
omul sfâr�itului de mileniu”, Ed. Via�a 
Cre�tin�, Cluj-Napoca, 1999,p.89).

La 16 octombrie 1978, când 
Cardinalul Felici a anun�at numele 
noului Pap� ales de conclav, Karol 
Wojtyla, un Cardinal polonez, a fost 
o adev�rat� stupefac�ie. Dup� cinci 
secole era ales un Pap� neitalian! 
Dar mai ales pentru c� venea din 
Est. La timpul acela comunismul era 
triumf�tor în multe ��ri ale lumii, 
sfera domina�iei Kremlinului era 
întins�, amenin��toare �i pentru Vestul 
Europei, desp�r�it de Est prin ne� rescul 
�i umilitorul Zid al Berlinului...

Ecoul primelor cuvinte 
ale noului Pap� la inaugurarea 
Ponti� catului s-a auzit în întreaga 
lume. A trecut peste frontierele 
ferecate, peste Cortina de Fier, peste 
z�voarele puse min�ilor �i inimilor: 
,,Nu v� 
 e team�! Deschide�i toate 
por�ile lui Cristos!”

Un � or rece a trecut prin 
Kremlin. Karol Wojtyla avea în urma 
lui treizeci de ani de preo�ie tr�it� zi 
de zi într-o �ar� comunist�, care, în 
blocul socialist nu a stat neputincioas� 
, cu bra�ele încruci�ate în fa�a 
totalitarismului marxist-leninist. 
Trecutul de rezisten�� al Poloniei, 
de-a lungul secolelor, e impun�tor, 
credin�a catolic� (la peste 90% din 
popula�ie) a format oamenilor o 
înalt� con�tiin��. Cracovia era vestit� 
prin Universitatea Iagelon�, dar �i 
prin proletariatul considerat rebel 
de c�tre puterea comunist�. Polonia 
avea o Biseric� puternic�, va avea 
Sindicatul Solidarnosc, îl va avea pe 
Lech Walesa în fruntea grevelor, un 
mic electrician cu musta��, f�r� mare 
cultur�, dar cu o credin�� profund� �i 
cu un extraordinar instinct. Polonia 
o avea pe Fecioara Neagr� de la 
Czestochowa, a c�rei imagine era 
întotdeauna la inima lui Lech Walesa 
�i , din acea toamn� a anului 1978, 
Polonia îl avea pe Suveranul Pontif...

Cunoscând persecu�ia la care 
era supus� Biserica în Est, la 15 zile 
dup� alegerea sa de Pap�, la Assisi, 
Ioan Paul al II-lea declara: ,,De-acum 
nu va mai 
  Biserica T�cerii, pentru 
ea va vorbi vocea mea”. În gândul, 
inima �i cuvântul Papei era �i Biserica 
Greco-Catolic� Român�.

(continuare în pag. 19)
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La mai pu�in de un an, în iunie 
1979, timp de nou� zile Papa Ioan 
Paul al II-lea a f�cut prima vizit� în 
Polonia, patria sa. A fost un timp al 
multor surprize, timp în care Biserica 
marginalizat� de sistemul politic a 
dominat scena public�, adunând atâta 
mul�ime cât propaganda atee nu a 
reu�it niciodat�. De la celebr�rile 
religioase se trecea la �edin�e sindicale 
�i manifesta�ii politice. Prezen�a 
Papei a fost ,,un mar� triumfal”, 
dar nu f�r� emo�ii. Înc� în avion, în 
zborul,,întoarcerii în Patria mea”, 
m�rturisea ziari�tilor: ,,Fac mari 
eforturi pentru a nu m� l�sa dominat 
de sentimente...”

Salut� mul�imea de la aeroport 
în cuvinte care nu pot acoperi b�t�ile 
inimii: ,,Vai, preaiubi�i fra�i �i surori! 
Vai,concet��enii mei! Vin la voi ca � u 
al acestor �inuturi, al acestei Na�iuni 
�i în acela�i timp-datorit� legilor 
neb�nuite ale Providen�ei—ca urma� 
al lui Petru pe Scaunul apostolic al 
Romei. V� mul�umesc c� nu m-a�i 
uitat �i, înc� din ziua alegerii mele, nu 
înceta�i s� m� ajuta�i cu rug�ciunile 
voastre, ar�tându-mi, în acela�i timp, 
atâta bun�voin�� omeneasc�. V� 
mul�umesc c� m-a�i invitat. Adresez 
un salut spiritual �i o îmbr��i�are din 
su	 et c�tre orice om care tr�ie�te pe 
p�mântul polonez” (Op.cit.p.90).

 Jurnalistul �i scriitorul Luiggi 
Accattoli, trimis al cotidianului italian 
,,La Repubblica”, î�i aminte�te cât de 
puternic� era comuniunea dintre Pap� 

�i oameni: ,,Mul�imea îl înf��oar� 
imediat ca într-o îmbr��i�are �i nu-l 
mai las�, îl urm�re�te pe str�du�e, îl 
a�teapt� la orice intersec�ie, îl salut� 
în fa�a oric�rei c�su�e sau s�tuc, 
de parc� ar vrea s�-l încredin�eze 
urm�toarei case într-o �tafet� a iubirii 
care cuprinde într-adev�r întregul 
popor (Op.cit.p.90).

La Var�ovia, în Pia�a Victoriei, 
unde comuni�tii î�i organizeaz� 
s�rb�torile, Papa celebreaz� Sf. 
Liturghie �i roste�te primele cuvinte 
s� d�toare la adresa comunismului 
ateu: ,,Nu poate �  exclus Isus din 
istoria omului, în orice punct al 
globului �i pe orice longitudine �i 
latitudine geogra� c�. Excluderea 
lui Isus din istoria omului e un act 
îndreptat împotriva omului (...) E 
imposibil de în�eles în absen�a lui Isus 
aceast� na�iune cu trecutul atât de 
minunat �i totodat� atât de groaznic 
de greu” (Op.cit.p.91).

Cei care credeau c� sistemul 
comunist este de necl�tinat stau ului�i 
în fa�a unei realit��i de necrezut. 
Cuvintele Papei sunt un avertisment. 
Peste un an, pe �antierul Lenin din 
Gdansk, de la Baltic�, trona portretul 
Papei Ioan Paul al II-lea.

 Kremlinul este tot mai crispat, 
atacurile împotriva Papei se multiplic� 
în presa din Est.       (va urma) 
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