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cristos a Înviat!
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,,Învierea lui Cristos 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”, ne înva  ,,Catehismul Bisericii Catolice. 

Pentru mesajul cre tin credin a în Învierea lui Cristos are o importan  
radical : ,,este fundamentul acestuia”, a  rm  Papa Benedict al XVI-lea în opera 
sa ,,Isus din Nazaret - De la intrarea în Ierusalim la Înviere”.

 Învierea lui Cristos este izvorul învierii noastre: ,,C ci precum to i mor 
în Adam, tot astfel to i vor   învia i în Cristos” (1 Cor. 15,20-22). La marea 
S rb toare a Pa telui, în bisericile noastre va r suna cântul biruin ei vie ii asupra 
mor ii: ,,Cristos a înviat din mor i/Cu moartea pe moarte c lcând/ i celor din 
morminte via  d ruindu-le”.

Învierea Domnului ne deschide calea spre o nou  via . Dar ce înseamn  
aceast  via  nou ? Înseamn  imitarea lui Cristos, înseamn  a tr i urmându-L pe 
Cristos i a ti c  suntem iubi i de c tre Dumnezeu cu o iubire f r  limite, dar a ti 
i cum s  r spundem acestei iubiri. Se impune a   bine înv at  lec ia datoriei din 

iubire i a demnit ii.
Urmându-L pe Cristos, descoperim c  acumularea de cuno tin e, progresul 

tiin ei nu sunt sinonime cu progresul moral. Secolul al XX-lea a dovedit acest 
adev r, regimurile totalitare inumane au pus tiin a în serviciul urii dintre oameni, 
a r zboiului i a crimei; Albania s-a declarat primul stat ateu din lume! S-a uitat de 
Dumnezeu i c  El, Dumnezeu, se manifest  i în interiorul rela iilor dintre oameni. 
Întrebarea lui Andre Malraux relatat  adesea de Cardinalul Paul Poupard: ,,La ce 
bun s  mergi pe lun , dac  o faci doar pentru a te sinucide acolo?”, spune tot.

La intrarea în noul mileniu care nu se ar t  nici el a   încurajator, Papa Ioan 
Paul al II-lea ne spunea: ,,Men ine i inima ferm ata at  lui Cristos. Domnul 
Înviat continu  s  v  repete i vou : ,,Voi   cu voi în toate zilele pân  la sfâr itul 
veacurilor. S  NU V  TEME I!”. Domnul cel Înviat va   cu noi i la marea 
S rb toare a Învierii Sale, va coborî pe altarele bisericilor i în inimile noastre 
rev rsând peste ele lumina str lucitoare a Cerului, bucuria i curajul de a   cre tini. 

S  tr im i noi bucuria Învierii Domnului în Biserica p rin ilor no tri, 
Biserica Greco-Catolic , împreun  cu Papa, cu Episcopii, preo ii i credincio ii i 
s  ne spunem din inim  unii la al ii ,,Cristos a înviat!” i s  primim cu toat   in a 
r spunsul d t tor de via  ,,Adev rat a înviat!”

,,Sensul i valoarea mântuitoare a Învierii”
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S U M A R

Vorbim cu Dumnezeu i cu Isus Cristos, dorim ce ne place 
i cerem tot ce dorim. Nu este grai care s  poat  spune îndeajuns 

ce pre  are aceast  comunicare a omului cu Dumnezeu i cât folos 
ne aduce. Dac  de la oamenii în elep i din preajma noastr  i din 
discu iile cu ei devenim mai buni, cu atât mai mult vom avea folos 
de pe urma unei apropieri mai dese de Dumnezeu Sfântul Ioan Gur  
de Aur ne încredin eaz  c  prin rug ciune su  etul se s  n e te i se 
apropie de Dumnezeu.
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Medita ii: M rturisire i adev r

A fost r stignit pe cruce sub 
Pon iu Pilat, sub Ana i Caiafa, 
pentru motivul c  s-a declarat a   
Fiul lui Dumnezeu. Tribunalului, 
Pilat a declarat civil: ,,Nu g sesc 
nici o vin  în acest Om, lua i-L 
i judeca i-L”. i a fost supus la 

supremul sacri  ciu care se putea 
aplica unuia ce nu era roman: 
r stignirea pe lemnul crucii.

i El, somat s  spun : ,,El e 
Fiul lui Dumnezeu?”, a r spuns: 
,,Da” i a acceptat moartea pe 
cruce, moartea care se spune c  a 
fost a unui Dumnezeu, nu a unui 
om. A primit aceast  moarte, dar 
cu aceast  moarte n-a murit nici 
El i n-au murit nici în  ora ii lui 
ucenici.

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  Sfântul Pavel 
n-a dat vreun argument referitor 

la femei. ,,L-au v zut b rba ii”. 
Dar tim c  Isus Christos a f cut 
din acele femei apostolii Învierii 
Sale. i 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 Christos, i a crezut”.

Episcop Ioan SUCIU
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(continuare în pag. 6)

P rintele Renzo Lavatori, 
autorul c r ii pe care o prezent m, 
este profesor de teologie dogmatic  
al Universit ii Ponti  cale Urbaniana 
i autor al mai multor lucr ri editate 

în limba italian , dintre care unele 
s-au tradus în limba român . Fiind 
i profesor invitat al Facult ii 

de Teologie Greco-Catolic  , 
Departamentul Oradea, din cadrul 
Universit ii ,,Babe -Bolyai”, Cluj-
Napoca, ne este cunoscut i nou , 
laicilor, datorit  prezen ei sale între 
noi cu ocazia unor conferin e i 
lans ri de carte. Prin prezentarea c r ii 
,,Îngerii’’ în paginile revistei noastre, 
nici cititorilor no tri nu le este str in.

,,Domnul va veni cu m rire” 
- Escatologia în lumina Conciliului 
Vatican II, Ed. Galaxia Gutenberg, 
2013, este o lucrare de escatologie 
cre tin , ramur  a teologiei, care se 
ocup  de adev rurile despre sfâr itul 
omului i via a de dincolo, dar i 
despre sfâr itul lumii. Teologul 
spaniol Ruis de la Pena o nume te 
,,re  ec ie încrez toare asupra 
viitorului promis i a teptat de 
speran a cre tin ”.

,,Introducere” - textul 
autorului - aduce cititorului câteva 
explica ii privind sensul i scopul 
c r ii. Prin cunoa terea escatologiei, 
omul de azi este ajutat s  g seasc  
r spunsuri la întreb ri existen iale: 

Pentru ce suntem în lume? Ce 
urmeaz  dup  aceast  via ? Exist  o 
via  dup  moarte? Cum va   aceast  
via ? Ce se va întâmpla cu suferin a 
i nedreptatea? Chiar enumerate, 

întreb rile sunt un îndemn pentru 
citirea acestei opere pe care autorul a 
destinat-o atât teologilor, cât i acelora 
,,care simt nevoia de a clari  ca i de 
a limpezi adev rurile cre tine”.

În ,,Cuvânt înainte” P.S.S. 
Virgil Bercea subliniaz  importan a 
c r ii care ,,prezint  în mod obiectiv 
realitatea revela iei dumnezeie ti 
despre lucrurile cele din urm  ale 
omului i ale lumii”, cu atât mai mult 
cu cât timpul nostru este plin de autori 
pseudo-religio i care prin intermediul 
mass-mediei r spândesc neadev ruri. 
Cartea Pr. Renzo Lavatori este 
fundamentat  pe Sfânta Scriptur , 
pe tradi ia S  n ilor P rin i i pe 

,,Domnul va veni cu m rire”
- Escatologia în lumina Conciliului Vatican II -
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(urmare din pag. 5)

(continuare în pag. 7)

Magisteriul Bisericii, motive care dau 
cititorului certitudinea adev rului.

Aceste cuvinte ne dau curajul 
s  îndr znim i noi, laicii, s  intr m 
într-un univers al existen ei umane 
mai neguros pentru noi, cu speran a s  
g sim lumina c utat .

Lucrarea este alc tuit  din 
apte capitole: 1. Sensul actual al 

escatologiei; 2. Liniile orientative 
ale Conciliului Vatican II; 3. Venirea 
lui Hristos întru m rire i învierea 
mor ilor; 4. Judecata lui Dumnezeu 
f cut  cu dragoste; 5. Fericirea 
ve nic  cu Hristos; 6. Îndep rtarea 
de  nitiv  de Dumnezeu i Trecerea 
la via a viitoare, urmate de Concluzii 
i Bibliogra  e care încheie cuprinsul.

Nimeni i nimic nu se poate 
abate trecerii ,,de la timpul prezent 
i istoric la timpul viitor i ve nic”. 

,,Trecerea” duce la o nou  dimensiune 
a vie ii, ea are ca urmare întâlnirea 
omului cu Dumnezeu, o întâlnire 
de comuniune a dragostei primite i 
oferite, sau refuzul venit de la om. 
Via a omului pe p mânt nu se poate 
rupe de viitorul lui în ve nicie.

La sfâr itul veacurilor este 
situat momentul venirii glorioase a 
lui Cristos, învierea mor ilor care 
,,vor rec p ta realitatea concret  
a propriului trup’’, Judecata 
Universal  - legat  de cea particular  
f cut  imediat dup  moarte - în 
urma c ruia, în func ie de adeziunea 
la Dumnezeu sau de refuzul total, 
omul va ajunge în RAI, unde va 

vedea ,,chipul Tat lui prin Fiul 
întrupat i în lumina Spiritului 
Sfânt’’, sau în IAD, cu închidere fa  
Cel Atotputernic, ,,lipsit de orice 
comuniune cu Dumnezeu, cu el 
însu i i cu al ii’’. Cei care au nevoie 
de puri  care pentru a ajunge în Rai 
vor trece prin PURGATOR, ,,o stare 
i un loc provizoriu’’. Credincio ii 

din aceast  via  i cei a  a i în Rai sau 
Purgatoriu sunt uni i prin dragostea 
fa  de Dumnezeu i aproapele.

Tat l dore te mântuirea tuturor 
oamenilor i Cristos prin Moartea i 
Învierea sa devine singurul salvator 
i r scump r tor al omului, piatr  de 

temelie a Bisericii, iar Spiritul Sfânt 
este d t torul de via . 

Sfâr itul veacurilor pune 
în lumin  ,,misterul iubirii 
r scump r toare a lui Dumnezeu 
Unic, dar Întreit în persoane’’.

Escatologia a fost în aten ia 
Conciliului Vatican II,  ind îmbog it  
cu analiza vie ii omului contemporan 
i a Bisericii din perspectiv  acestei 

discipline, astfel, s-a decis ca tematica 
escatologic  s - i g seasc  loc în 
noua evanghelizare. Documentele 
Conciliului subliniaz  datoria 
Bisericii de a duce omului ,,vestea cea 
bun ”, aceea c  Dumnezeu l-a creat 
pentru fericirea de dincolo de limitele 
p mânte ti i c  moartea trupeasc , 
la care a ajuns datorit  p catului, a 
fost învins  prin Învierea lui Cristos. 
Adev rul privitor la moarte, f cut 
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(urmare din pag. 6)

cunoscut de Biseric , face s  se nasc  
în om speran a în via a viitoare, s  
dep easc  frica de durere, suferin  
i moarte.

Conciliul ,,avertizeaz ’’ 
c  nu exist  reîncarnare i nici 
metempsihoz  (trecerea su  etelor în 
alte trupuri), idei foarte r spândite azi, 
venite din Orient.

Natura escatologic  a Sf. 
Liturghii încheie capitolul al II-lea al 
volumului. Biserica, institu ie umano-
divin , are în centrul ei Sf. Liturghie, 
aceasta exprimând i a  rmând 
,,leg tura i dinamismul dintre 
prezentul p mântesc i viitorul 
escatologic”. Liturghia p mânteasc  
este o ,,pregustare” a celei cere ti. 
Cristos se a   în centrul Liturghiei, în 
toat  gloria Sa, sunt i o tirile cere ti 
care-L pream resc, este i comuniunea 
s  n ilor, ,,care sunt aminti i i 
venera i la Liturghia p mânteasc , 
ca cei care sunt modele...”,  ind 
în acela i timp mijlocitorii no tri. 
Unitatea dintre Biserica peregrin  i 
cea glorioas  este deplin .

A doua venire a lui Cristos 
(Parusia) este tratat  amplu în al 
treilea capitol, de la explica ia sensului 
Parusiei, la semnele preg titoare i 
învierea mor ilor pentru i prin Învierea 
lui Cristos, la doctrina asupra învierii 
mor ilor în Magisteriul Bisericii, în 
acela i timp sunt aici i r spunsuri la 
întreb rile nelini titoare ale omului 
privind moartea. Este limpede c  
învierea trupului are ca reper trupul 

înviat al lui Isus, este ,,o reînnoire 
total , nu o simpl  redobândire a 
trupului muritor avut pe p mânt”. 
De i natura trupului r mâne a a cum a 
fost creat , prime te o calitate pe care 
nu a avut-o: nemurirea. 

P rintele Renzo cuprinde 
în aceste pagini i caracteristicile 
trupurilor înviate: spiritualizarea, 
nemurirea, nestric ciunea, lipsa 
patimilor, lejeritatea i agilitatea. 
Schimbarea la fa  a lui Isus este 
o m rturie ,,anticipatoare”. Cele 
trei Persoane divine conlucreaz  la 
învierea trupului omenesc i ac iunea 
,,d t toare de via  a Spiritului 
Sfânt recreeaz  omul din temelie”.

Da, nemurirea este darul dat de 
Dumnezeu tuturor oamenilor, fericirea 
etern  depinde îns  de om: dac  în 
via a p mânteasc  L-a primit sau nu 
pe Dumnezeu.

Judecata lui Dumnezeu, tratat  
în al IV-lea capitol, ,,nu trebuie 
în eleas  ca o ac iune sever , ci 
mai degrab  ca deplina revelare a 
iubirii nem rginite a lui Dumnezeu” 
pentru oameni, ne asigur  autorul. 
Judecata de Apoi este o cons  n ire, 
în fa a întregii lumi, a judec ilor 
particulare, este ca o lumin  care se 
proiecteaz  asupra istoriei  ec rui 
om i a omenirii, cu tot ce a fost bun 
sau urât. Atunci se va în elege c  
dreptatea lui Dumnezeu este o biruin  
asupra nedrept ilor înf ptuite de om. 
Judecata îi apar ine lui Dumnezeu-
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(urmare din pag. 7)

Tat l, ne atrage aten ia Pr. Renzo, 
dar Dumnezeu a încredin at-o Fiului, 
pentru c  Fiul întrupat împ rt e te 
situa iile oamenilor, cu excep ia 
p catului, i pentru jertfa Crucii, 
,,din iubire mântuitoare’’. La marea 
Judecat , al turi de Tat  i Fiu este 
Spiritul Sfânt, care a lucrat în inimile 
oamenilor i m rturise te dac  ace tia 
L-au primit sau nu pe Cristos. Pr. 
Renzo încheie capitolul punând în 
lumin  însemn tatea Judec ii de 
Apoi, în care Cristos: ,,…devine acum 
cel care este în l at ca judec tor 
universal, ca rege absolut care […] 
îl izgone te pe cel care crede c  
guverneaz  lumea, adic  pe Satana 
i pe aceia care i se supun lui. Este 

vorba de victoria  nal  a adev rului 
asupra minciunii, a iubirii asupra 
egoismului, a vie ii asupra mor ii’’ 
(Renzo Lavatori, ,,Domnul va veni 
cu m rire - Escatologia în lumina 
Conciliului Vatican II, Galaxia 
Gutenberg, 2013, p.136).

Capitolul al V-lea trateaz  
problema fericirii. Dumnezeu dore te 
fericirea omului, fericirea în El i 
pentru eternitate. Omul de azi are 
îns  îndoieli, nu mai crede în Învierea 
lui Cristos, nu vede posibil  o alt  
via  decât cea de pe p mânt. Sfânta 
Scriptur  m rturise te adev rul despre 
via a de dincolo de moarte, via  
dominat  de bucurie, fericire, lumin  
i adev r. În acest viitor nep mântesc 

omul va vedea pe Dumnezeu, va   cu 
Cristos în gloria Sa, adev r m rturisit 

în ,,Crez”. Aceast  uniune în iubire 
dintre Dumnezeu i om este fericirea 
promis  i dorit , fericire care pentru 
cre tin începe pe p mânt, dac  dore te 
i se str duie te pe drumul des vâr irii. 

Sunt mai mul i termeni care de  nesc 
via a fericit  dup  moarte: ,,glorie”, 
,,cer”, ,,via a ve nic ”, ,,odihn ”, 
dar mai ales ,,paradis”. Catehismul 
Bisericii Catolice vine în sprijinul 
autorului pentru a explica dimensiunea 
comunitar  a vie ii de dincolo: 
,,Aceast  via  des vâr it , aceast  
comuniune de via  i de iubire cu 
Preasfânta Treime, cu Fecioara 
Maria, cu îngerii i cu to i ferici ii 
este numit  CER”. Cel ce ajunge 
acolo î i reg se te familia i pe to i cei 
dragi de pe p mânt.

Capitolul al VI-lea este destinat 
de autor iadului, existen ei lui. Pe baza 
S  ntei Scripturi - Vechiul i Noul 
Testament -, Biserica a  rm  c  iadul 
este destinat celor ce mor în stare de 
p cat, adev r con  rmat la mai multe 
concilii, inclusiv la Conciliul Vatican 
II, în documentele Conciliului i în 
Catehismul Bisericii Catolice. Sunt 
mai multe viziuni despre iad, dar în 
toate pedeapsa condamnatului este 
ve nic : o existen  în suferin  i 
întuneric f r  a putea s  vad  fa a 
lui Dumnezeu i a   în comuniune 
cu Cristos. Dramatismul iadului, 
a  rm  autorul, se caracterizeaz  prin 
,,frustrare, singur tate i disperare’’. 
Exist  un p cat neiert tor exprimat 
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în Evanghelie: ,,ce atrage dup  sine 
un verdict ireparabil: este p catul 
împotriva Spiritului Sfânt, comis de 
c tre cine nu crede în milostivirea 
divin  i refuz  mântuirea lui 
Hristos” (Op.cit.,p182).

Iadul este o pedeaps  i nu 
indic  o lips  a drept ii lui Dumnezeu 
deoarece omul a primit de la Dumnezeu 
libertatea deciziilor i decizia luat  
îi apar ine: poate s  r mân  cu 
Dumnezeu sau s  se îndep rteze de El. 
Milostivirea i iubirea lui Dumnezeu 
pentru oameni nu înceteaz  îns : ne-a 
dat-o mijlocitoare pe Sfânta Fecioar  
Maria, cooperatoare la mântuirea 
realizat  de Fiul ei i avocata 
p c to ilor în fa a Celui Atotputernic, 
ne-a dat Purgatoriul.

Pr. Renzo Lavatori trateaz  în 
câteva pagini aspecte ale limbului 
(sensul este de margine, loc la 
marginea iadului) - loc destinat 
copiilor neboteza i, neelibera i de 
p catul originar. Mult timp s-a crezut 
c  ace tia nu sufer  pedeapsa focului, 
dar nu-l pot vedea pe Dumnezeu. 
Catehismul Bisericii Catolice nu 
men ioneaz  limbul, îns  a  rm  c  
,,în ceea ce prive te copiii mor i 
f r  Botez, Biserica nu poate decât 
s -i încredin eze îndur rii lui 
Dumnezeu”.

Ultimul capitol al c r ii este 
destinat mor ii individuale cu tot ceea 
ce urmeaz  dup  ,,trecere” pân  la 
Judecata de Apoi. Congrega ia pentru 
Doctrina credin ei, în 1979, a publicat 

un document privitor la aceast  situa ie, 
în care spune: ,,Biserica a  rm  
supravie uirea i subzisten a, dup  
moarte, a unui element spiritual 
(su  et), care este dotat cu con tiin  
i voin , în a a fel încât eul uman 

subzist  chiar dac  este lipsit între 
timp de completarea trupului s u” 
(Op.cit., p.232).

Poate c  moartea este cea din 
urm  încercare ,,ce permite decizia 
încrederii în Dumnezeu”, spune Pr. 
Renzo, este posibil ca omul s - i dea 
seama ce înseamn  via a i care sunt 
valorile superioare ce trebuie atinse. 
Chiar i su  etul celui în agonie, într-
un moment de luciditate, se poate 
salva dac  muribundul se decide a   
cu Cristos. Este motivul pentru care 
Biserica îndeamn  ca cel ce ,,pleac ” 
s  nu  e l sat singur, ci s   e înso it 
de rug ciune. 

Cartea ,,Domnul va veni cu 
m rire” a Pr. Renzo Lavatori, tratând 
ultimele evenimente din via a omului 
pe p mânt, prin adev rul esen ial care 
str bate paginile: ,,importan a pe 
care o are pentru mesajul cre tin în 
ansamblul s u credin a în Învierea lui 
Cristos”, ofer  cititorului contemporan 
certitudinea vie ii fericite dincolo de 
mormânt; e adev rat, condi ionat  
de iubirea cu care r spundem lui 
Dumnezeu pentru iubirea Sa pentru 
noi i de capacitatea noastr  de a d rui 
aceast  iubire semenilor no tri.

Otilia B LA
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PAGES BILINGUES
Association  des Amis de l’Église  Gréco-Catholique de Roumanie, Blaj 

 La troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples faisaient route vers 
un village appelé Emmaus, a deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient 
ensemble de tout ce qui s’était passe. Or tandis qu’ils parlaient et discutaient, Jésus, 
lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveugles, 
et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit: ,,de quoi causiez-vous donc, tout en 
marchant?’’ Alors ils s’arrentèrent, tous tristes. L’un des deux, nomme Cleophas, 
répondit: ,,Tu es bien le seul, de tous ceux qui étaient a Jerusalem, a ignorer les 
enveniment de ces jours-ci’’. Il leur dit: ,,Quels événements?’’ Ils lui répondirent: 
,,Ce qui est arrive a Jésus de Nazareth: cet homme était un prophète puissant par ses 
actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos 
dirigeants l’ont livre, ils l’ont fait condamner a mort et ils l’ont cruci  e. Et nous qui 
espérions qu’il serait la libérateur d’Israel! Avec tout cela, voici déjà le troisième 
jour qui passe de puis que c’est arrive. A vrai dire, nous avons été bouleverses 
par quelques femmes dénoter groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne 
heure, et elles n’ont pas trouve son corps; elles sont même venus nous dire qu’elles 
avaient eu une apparition: des anges, qui disaient qu’il vivant. Quelques uns de nos 
compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouve les choses comme les femmes 
l’avaient dit; mais lui, ils ne l’ont pas vu’’.

 Il leur dit alors: ,,Vous n’avez donc pas compris ! Comme votre cœur est lent 
a croire tout ce qu’ont dit les prophètes! Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout 
cela pour entrer dans sa gloire?’’ Et, en partant de Moise et de tous les le concernait. 
Quand ils approchèrent du village ou ils s’efforcèrent de le retenir: ,,Reste avec 
nous: le soir approche et déjà le jour baisse’’. Il entra donc pour rester avec eux.

Quand il fut a table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le 
leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrient, et ils le reconnurent, mais il disparut a leurs 
regards. Alors ils se dirent l’un a l’autre: ,,Notre cœur n’etait-il pas brulant en nous, 
tandis qu’il nous parlait sur la route, et qu’il nous faisait comprendre les Ecritures?’’

A l’instant même , ils se lavèrent et retournèrent a Jerusalem. Ils y trouvèrent 
réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: ,,C’est vrai! le Seigneur 
est ressuscite; il est apparu a Simon Pierre. A leur tour, ils racontaient ce qui s’était 
passe sur le route, et comment ils l’avaient quand il avait rompu le pain.

“C’est ce que derange qui fait vivre”
Cardinal Alexandru Todea

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc
Lc 24, 13-35
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i iat  doi din ei mergeau în aceea i zi spre un sat, care era departe de 
Ierusalim ca la aizeci de stadii, al c rui nume era Emaus. i ei vorbeau între ei 
despre toate întâmpl rile acestea. i a fost când vorbeau ei i se întrebau, însu i Isus, 
apropiindu-se, mergea împreun  cu ei, iar ochii lor erau inu i ca s  nu-l cunoasc . 

i a zis c tre ei: ,,Ce sunt acestea despre care v  întreba i între voi mergând i 
pentru ce sunte i tri ti?’’ i r spunzând unul, al c rui nume era Cleopa, a zis c tre 
el: ,,Tu singur e ti venit de altundeva în Ierusalim i nu tii ceea ce s-a întâmplat 
în el în zilele acestea?’’ i el le-a zis: ,,Ce?’’, iar ei I-au zis: ,,Cele în leg tur  cu 
Isus Nazareneanul, care era om proroc, puternic în fapt  i în cuvânt înaintea lui 
Dumnezeu i a tot poporul; i cum l-au dat arhiereii i conduc torii no tri la judecat  
de moarte, i l-au r stignit. Si noi n d jduiam c  el este cel care îl va r scump ra pe 
Israil. ,, i dup  toate acestea, ast zi este a treia zi de când s-au întâmplat acestea. Ci 
i ni te femei dintre noi, care au fost de diminea  la mormânt, ne-au însp imântat, 
i nea  ând trupul lui, au venit zicând c  o apari ie cu îngeri ar   v zut, i care zic c  

este viu. i s-au dus unii din noi la mormânt i l-au g sit a a precum au zis femeile; 
dar pe el nu l-au v zut’’.

i el a zis c tre ei: ,,O, nepricepu ilor i târzii cu inima de a crede toate câte 
au gr it prorocii! Oare nu trebuia s  p timeasc  Cristos acesta i s  intre în m rirea 
sa?’’ i le explica toate Scripturile, cari erau despre el, începând de la Moise i de 
la proroci. i s-au apropiat de satul la care mergeau; i el se pref cea c  merge mai 
departe. i-l îndemnau zicând: ,,R mâi cu noi, c ci c tre sear  este, i s-a plecat 
ziua’’. i a intrat s  r mân  cu ei. i a fost când a ezut cu ei la mas , luând pâinea, 
o a binecuvântat, i frângând o a dat lor. i li s-au deschis ochii i l-au cunoscut, 
iar el s-a f cut nev zut de lâng  ei. i ei au zis între ei: ,,Oare nu ardea inima în 
noi când ne gr ia pe cale i când ne explica Scripturile?’’ i sculându-se în acela i 
ceas, s-au întors în Ierusalim i i-au g sit aduna i pe cei unsprezece i pe cei ce erau 
cu ei, care ziceau: ,,S-a sculat Domnul cu adev rat, i s-a ar tat lui Simon”. i ei 
povesteau cele ce s-au întâmplat pe cale i cum l-au cunoscut dup  frângerea pâinii.

,,Ceea ce ne deranjeaz  ne face s  tr im”
Cardinal Alexandru Todea

Evanghelia dup  Sfântul Luca
Lc 24, 13-35
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,,Cr ciunul i Vinerea Mare 
sunt strâns legate”, spunea Sf. 
Francisc, în elegând Cr ciunul ca 
început al Crucii, iar Vinerea Mare, 
sfâr itul i punctul culminant al 
Întrup rii Fiului lui Dumnezeu, 
ambele  ind manifest ri ale umilin ei 
Atotputernicului Dumnezeu.

Nu se poate îns  vorbi cu 
u urin  despre via a Domnului nostru 
Isus Cristos , nu se poate vorbi f r  
o participare interioar , amintea tot 
Sf. Francisc Pentru S r cu ul din 
Assisi, cuvântul nu era un simplu 
mijloc de informare, de comunicare. 
Cuvântul,,apar ine lui Dumnezeu” 
i noi dispunem de el ca de ceva 

,,primit, oferit i d ruit”, ceea ce 
înseamn  o mare r spundere, nu uit  
s  ne aminteasc  Francisc. Cuvântul 
poate   ,,via  cre tin ”, cuvântul 
este cel care ,,produce realitatea 
care st  în spatele semnelor pâinii 
i a vinului” la consacrare, cuvântul 

r spânde te Împ r ia lui Dumnezeu...
C lug r i creator de frumos, 

împreun  cu fra ii, Francisc a compus 
,,O  ciul Patimilor”, alc tuit dintr-
un psalm pentru  ecare or . În jurul 
unei idei, a grupat versete din Psaltire, 
Sf. Liturghie i din Sfânta Scriptur , 
dând na tere astfel unui nou psalm. 
În ,,O  ciul Patimilor” Sf. Francisc a 
cuprins etapele Patimilor lui Cristos, 

în care ,,este prezent Christos cel 
tr dat, dincolo Christos prizonier, 
luat în b taie de joc, chinuit i 
osândit, r stignit pe cruce, mort i 
înviat...” (A. Rotzetter, W. Van Dijk, 
T. Matura, ,,Francisc de Assisi - Un 
început i ce r mâne din el -“, Colec ia 
revista ,,Arca”, 1994, Arad, p.115).

,,O  ciul Patimilor“, îmbinare 
de medita ie i rug ciune obi nuit  în 
Evul Mediu, era recitat de Francisc 
i fra i în orele canonice din Postul 

Mare pân  la În l area Domnului. În 
psalmii crea i este cuprins  suferin a 
Domnului i toat  opera de mântuire 
cre tin :

,,... i mi-au f cut mult r u i 
mi-au r spl tit dragostea cu ur ,

În loc s  m  iubeasc , s-au 
n pustit asupra mea; eu îns  m-am 
rugat.

Sfântul meu Tat , Rege al Cerului 
i al P mântului, nu te dep rta de 

Mine, c ci necazul este aproape 
i nimeni nu este aici s  m  ajute.

Vr ma ii mei vor da înapoi în 
ziua în care Te voi chema: iat : am 

recunoscut c  Tu e ti 
Dumnezeul meu.

Prietenii i cunoscu ii mei s-au 
apropiat cu du m nie, i au fost 

împotriva mea, rudele mele au 
stat deoparte [...]

Patimile i Învierea Domnului în via a i 
scrierile Sfântului Francisc de Assisi
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Doamne, vino degrab  în 
ajutorul meu!”

Psalmul I
Biruin a asupra suferin ei începe 

cu S rb toarea Pa telui i se re  ect  
în ,,Cântecul Creaturilor”, în care 
Francisc trece peste suferin a sa, unindu-
se cu întreaga lume r scump rat . 
Aceast  biruin  o reg sim i în psalmi. 
Pentru Duminica Pa telui, Sf. Francisc a 
creat ,,Psalmul IX”:

,,Cânta i Domnului un cântec 
nou, c ci a f cut lucruri minunate.

Dreapta Sa i bra ul S u sfânt 
l-au s  n it pe Fiul S u iubit,

Domnul i-a ar tat mântuirea, i 
a descoperit dreptatea în fa a 

popoarelor,
În acea zi Domnul i-a ar tat 

îndurarea i noaptea a r sunat cântecul de 
laud .
Aceasta este ziua pe care a 

f cut-o Domnul, s  ne bucur m i s  ne 
veselim într-însa [...]
S  se bucure Cerurile i s  se 

veseleasc  P mântul; s  tresare marea i 
viet ile ei: s  se bucure câmpia 

cu tot ce este în ea”.
S rb toarea Pa telui i orice 

S rb toare trebuie tr ite cu credin  
i smerenie, cu bun tate în inim  i 

cu d ruire, ne spune Sf. Francisc. 
O întâmplare din via a Sfântului 
aminte te de nevoia m surii i a 
modestiei: la o S rb toare fra ii au 
preg tit o mas  fastuoas , cu mult 
lux. F r  s   e observat, Francisc a 

p r sit locul i s-a înapoiat îmbr cat în 
pelerin, cerând milostenie în numele 
Domnului. Ne  ind recunoscut, unul 
dintre fra i îi spune c  i ei sunt s raci 
dar: ,,î i vom face poman  din ceea ce 
am primit de la Domnul”. Francisc 
s-a a ezat jos, lâng  foc, zicându- i: 
,,....Se cuvine ca, înainte de toate, 
s  urm m exemplul s r ciei i al 
umilin ei. Aceasta ne este voca ia, 
iar noi am m rturisit-o deja în 
fa a lui Dumnezeu i a oamenilor. 
Voiam deci s  m  a ez la mas  ca 
un adev rat frate”.

S rb toarea? Sf. Francisc era 
convins c  ne indic  i felul în care 
Dumnezeu ni se arat  nou , oamenilor, 
smerenia Sa, dar i cum noi trebuie 
s -i r spundem.

În gândirea Sf. Francisc, în zi de 
S rb toare i în  ecare zi, ni se cere, 
în calitate de cre tini, s  m rturisim 
prin fapte dragostea lui Dumnezeu 
pentru noi i dragostea noastr  pentru 
Dumnezeu i semenii no tri. (va urma)

O.B.
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Dup  celebrarea Sf. Liturghii, 
Papa Ioan Paul al II-lea s-a întâlnit cu 
Episcopatul polonez la M n stirea 
din Jasna Gora. Papa era de câteva 
zile adev ratul purt tor de cuvânt 
al polonezilor, dar în mai pu in de 
o s pt mân  trebuia s  se înapoieze 
la Roma. Celor aptezeci i opt de 
Episcopi i Cardinalului Wyszynski le 
r mânea s  apere libertatea câ tigat  în 
zilele prezen ei Sfântului P rinte în ar . 

În cuvântul s u, Papa a apreciat 
Conferin a Episcopilor Polonezi pentru 
ceea ce a reu it s -i imprime Cardinalul 
Wyszynski: unitatea, numind-o ,,izvor 
al puterii spirituale”. Aceast  unitate 
a dat societ ii încrederea în Biseric  
i în persoana Primatului, ,,om 

providen ial pentru Biseric  i patria 
noastr ”, a subliniat Sfântul P rinte. 
Polonia a ajuns un model dincolo de 
frontierele ei; se poate vorbi chiar de 
o lec ie dat  lumii, spunea Papa, prin 
intensi  carea credin ei, ca r spuns 
la criza umanismului din Europa i 
lume, criz  atât de dureros sim it  de 
omul secolului al XX-lea. i Papa a 
continuat s  vorbeasc  despre istoria 
încercat  a Poloniei, despre etape care 
ar   fost f r  ie ire dac  nu ar   avut 
mo tenirea unor s  n i martiri.

A evocat apoi  gura Sfântului 
Stanislaw (1035-1079), Episcop de 
Cracovia. Acesta, în urma studiilor 
f cute la Roma i Liege, s-a remarcat 

printr-o vast  cultur  care i-a fost impuls 
s - i creeze un cler valoros, cult i cu 
respect fa  de tradi iile poloneze. Pe 
regele Boleslaw l-a aten ionat pentru 
comportamentul neadecvat unui rege i 
chiar l-a excomunicat. În timp ce celebra 
Sf. Liturghie, regele l-a ucis cu apte 
lovituri de sabie. A fost canonizat în 
1253, la Assisi, de c tre Papa Inocen iu 
al IV-lea. ”Pentru noi, polonezii este 
simbolul unit ii na ionale”, a amintit 
Sfântul P rinte, numindu-l ,, patronul 
moralit ii cre tine” 

Oprindu-se asupra lumii 
contemporane, Sfântul P rinte a 
f cut referiri la Conciliul Vatican II, 
la obliga ia de se respecta libertatea 
religioas , la datoria ierarhilor de a servi 
misiunea Bisericii, la datoria statului de 

Papii secolului al XX-lea

 Papa Ioan Paul al II-lea (VI)
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a respecta ,,libertatea  ec rui individ 
de a urma adev rul conform cu ceea 
ce îi dicteaz  propria con tiin , 
libertatea Bisericii de a adresa 
mesajul s u evanghelic societ ii i 
libertatea indivizilor i Bisericii de a 
sluji nevoile societ ii”.

Aniversarea Sf. Stanislaw, a 
continuat Papa, d  prilejul polonezilor 
s  se gândeasc  la ara lor, ,,într-un 
context european”, dar f r  ,,Cortina 
de Fier”, c ci, de la R s rit la Apus, 
Europa este cre tin , îl are pe acela i 
Cristos i cre tinismul este temelia 
spiritual  a Europei.

În aceea i zi, târziu, Papa a mai 
predicat în cadrul unei Sf. Liturghii 
la care a participat peste un milion 
de pelerini.

Cuvintele Papei, mai ales cele 
rostite la Jasna Gora, despre libertatea 
religioas  i situarea Poloniei într-o 
Europ  unit , au nelini tit Var ovia i 
Moscova. Era clar, Papa i Biserica 
erau împotriva împ r irii postbelice a 
Europei. i tot a a de clar era c  ,,acest 
om a devenit o amenin are pentru 
întregul sistem comunist”.

Peste tot în Var ovia erau lozinci 
cu textul: ,,Partidul este cu poporul”, 
acum, pe una din ele, o mân  anonim  
a ad ugat ,,dar poporul este cu Papa”.

(va urma)
_________
Bibliogra  e
George Weigel, ,,Martor al speran ei - 
Biogra  a Papei Ioan Paul al II-lea (1920-
2005), Galaxia Gutenberg, 2007.

D ruindu-mi-se

Se întâmpl  uneori s  mi se a tearn  

în cale de lumin

M RTURISITOARELE,

i îmi amintesc atunci s  îngenunchi

i s  dor

rotindu-mi p catele,

osânditor fuior pu inului ce-am fost

i înc  sunt,

trup cu temei pe nelini ti, pe strig t, pe gând.

i tot mai adânc m  în  or

cu vorbele numelui T U,

MÂNTUITOARELE,

i cu bucurie m  cuprind i eu

în tainele de piatr  i  oare, jivin  i om

împreun  cuminecând

MÂNG ITOARELE.

Mirela-Maria FILIMON
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Suntem în Postul Mare i 
gândurile noastre se îndreapt  mai 
des spre misterul R scump r rii prin 
Patima i Jertfa lui Isus. A a cum o 
pas re dup  zbor se a eaz  pe o ramur  
pentru a se odihni, gândul nostru caut  
repere la care s  poat  z bovi pentru 
a în elege rolul Patimilor lui Isus în 
istoria Mântuirii. i de cele mai multe 
ori, reperele la care ne oprim azi, sunt 
sta iunile C ii Crucii pe care o g sim 
în toate bisericile catolice. Întrebându-
m  care a fost con inutul sintagmei 
”Patimile Mântuitorului” în primele 
secole ale cre tinismului, am descoperit 
o evolu ie istoric  interesant .

În arta paleocre tin , cele mai 
vechi imagini îl reprezint  pe Isus 
Cristos sub forma Bunului P stor, 
nu sub forma unui Isus cruci  cat. 
Primii cre tini considerau c  este 
de neconceput reprezentarea lui 
Isus pe cruce deoarece în acea 
epoc  r stignirea era un supliciu 
infamant. Semnul de recunoa tere 
discret  al cre tinilor din primele 
secole era semnul pe telui, deoarece 
în numele grecesc al pe telui, 
 ecare liter  a cuvântului i ch th u s 

(Iisus Christos, Theou Uios Soter) 
corespunde unei a  rma ii despre 
persoana lui Isus: Isus Christos Fiul 
lui Dumnezeu, Mântuitorul. 

Cre tinii primelor patru 
secole preferau s  pun  în valoare 

alte episoade ale vie ii lui Isus, 
minunile s vâr ite, cuvintele spuse 
de El. Mântuirea în Isus nu era doar 
o înv tur , ea era prezentat  ca o 
ac iune de vindecare, prin care am 
câ tigat libertatea profund . Acesta 
este mesajul frescei de mai jos care 
ilustreaz  un pasaj din Evanghelie. 
O femeie atinge ve mântul lui Isus, 
crezând c  ”De m  voi atinge m car 
de hainele lui, m  voi t m dui.” 
(Marcu 5:28)  Isus o vindec  deoarece 
”Fiic , credin a ta te-a mântuit; mergi 
în pace i  i s n toas  de bete ugul 
t u” (Marcu 5:34).

Reprezentarea R stignirii nu 
apare înainte de sec. V ! De aceea nu 
trebuie s   m foarte mira i dac  pe 
portalul bisericii Sf. Sabina din Roma, 
în reprezentarea lui Isus între cei doi 
tâlhari, lipsesc crucile!

Spre sfâr itul sec. VI scena 
cruci  c rii era reprezentat  într-o 
manier  pur conven ional . Pe cruce, 
Isus este îmbr cat, uneori avea chiar o 
coroan   regal  pe cap. 

În teritoriile care au apar inut 
Imperiului Roman de Apus (ceea ce 
numim azi Europa Occidental ) atât 
arta cre tin , cât i conceptele au 
evoluat lent. Nu vreau s  m  opresc 
asupra cauzelor. M  voi m rgini a 
spune c  abia în timpul rena terii 
carolingiene a ap rut ideea de a 

Despre Patimile Mântuitorului i Calea Crucii 
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 xa un ”canon” al scenelor care pot 
povesti Patimile Mântuitorului. Dac  
evolu iile nu sunt foarte vizibile în 
”arta de larg consum”, adic  cea privit  
de  deli în biserici, în manuscrise 
(Manuscrisul din Rabula), în lucr ri 
miniaturale în  lde  sau alte materiale 
apar tot mai numeroase reprezent ri 
ale Cruci  c rii. 

Num rul scenelor în care este 
”povestit ” succesiunea Patimilor 
a evoluat continuu. Scena Intr rii 
lui Isus Cristos în Ierusalim este 
considerat  în general drept prolog al 
Patimilor. Ulterior au mai fost ad ugate 
scenelor din Patimi (sub form  de 
epilog) Învierea din mor i, În l area 
i Coborârea Spiritului Sfânt. Nici 

num rul scenelor dedicate Patimilor 
propriu zise nu a r mas constant: au 
ap rut episoadele cu Isus în fa a lui 
Caiafa i a lui Pilat, coborârea în limb. 
O parte dintre aceste scene au fost 
incluse în canonul C ii Crucii (Via 
Crucis sau Via Dolorosa, în latin ). 

F r  a urm ri în detaliu istoria 
acestei evolu ii, m  voi m rgini la 
observa ia c  secven a de azi,  xat  în 
sec. XVII, este prezent  în majoritatea 
bisericilor catolice:

1.  Isus este condamnat la 
moarte; 2.  Isus poart  crucea;  
3.  Isus cade prima dat ; 4.  Isus 
întâlne te pe Mama Sa;   5.  Simion 
din Cyrene ajut  pe Isus s  poarte 
crucea; 6.  Veronica terge fa a lui 
Isus:  7.  Isus cade a doua or ;  8. 

Isus întâlne te femeile din Ierusalim,
9.  Isus cade a treia or ,  10.  

Isus este dezbr cat;  11.  Isus este 
cruci  cat; 12.  Isus moare pe cruce;  
13. Isus este luat de pe cruce;  14.  
Isus este pus în mormânt

Cele mai vechi scene dintre 
cele prezentate sunt cele de la 
numerele 2,3,4,6,7,11 i 14. S  nu 
v  imagina i c  num rul a r mas 
i va r mâne a a cum l-am tiut în 

copil rie! În anul 1958, cu ocazia 
centenarului apari iilor S  ntei 
Fecioare la Lourdes, o Cale a 
Crucii cu cinsprezece sta ii a fost 
construit  la catedrala din Evry, 
sta ia ad ugat   ind ”Cu Maria în 
speran a Învierii!  Exemplul nu este 
singular, a fost urmat la Caggiano i 
în Montreal.

În 1991, Papa Ioan-Paul 
al II-lea, dorind s  respecte mai 
mult adev rul i fundamentarea sa 
biblic , pentru Calea Crucii pe care o 
comemora personal, la Coloseul din 
Roma, a suprimat cinci sta iuni f r  
referin  biblic  (cele trei c deri ale lui 
Isus, întîlnirile cu Maria i Veronica), 
înlocuindu-le cu evenimente relatate 
în Evanghelii. În aceast  variant  a 
Patimilor propus  de Ioan-Paul al II-
lea, avem: 

1. Isus în gr dina Gethsemani,  
2.  Isus tr dat de Iuda este arestat,  3. 
Isus este condamnat de Sanhedrin 
(arhiereii evrei),  4.  Petru se leap d  
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de Isus,  5. Isus judecat de Pilat,  6. 
Isus este încoronat cu spini,  7.  Isus 
î i ia crucea,  8.  Simion din Cyrene 
ajut  pe Isus s  poarte crucea,  9.  Isus 
întâlne te femeile din Ierusalim,  10.  
Isus este r stignit pe cruce,  11.  Isus 
promite Împ r ia sa tâlharului bun,  
12.  Isus o încredin eaz  pe mama sa 
apostolului Ioan,  13.  Isus moare pe 
cruce,  14.  Isus este pus în mormânt.

Biserica ne îndeamn  s  
parcurgem drumul Crucii cu Credin a 
în Isus Cristos cel Înviat, s  medit m 
i s  ne bucur m de triumful lui Isus 

asupra Mor ii. Închei reproducând 
rug ciunea rostit  de Papa Benedict al 
XVI-lea în Vinerea Sfânt  din 2007 la 
Coloseul din Roma:

”Umbra nop ii cade asupra 
Romei, ca în acea sear  asupra 
caselor i gr dinilor din Ierusalim. i 
noi acum, ne vom apropia de m slinii 
din Gethsemani i îl vom urma pas cu 
pas pe Isus din Nazaret în ultimele ore 
ale vie ii sale terestre. Va   un drum în 
suferin , în singur tate, în cruzime, 
în r u i în moarte. Dar va   în acela i 
timp i un drum în credin , speran  
i dragoste pentru c  mormântul 

la care vom ajunge la ultima  etap  
a drumului nostru nu va r mâne 
pecetluit pentru totdeauna. Când 
întunericul va trece, în zorii Pa telor 
se va r spândi lumina bucuriei, t cerii 
îi va urma cuvântul vie ii, iar mor ii îi 
va urma gloria Învierii.”

Ioan SORAN

Învierea Domnului, 
chez ia învierii noastre

Învierea Domnului nostru Isus 
Cristos este evenimentul cel mai 
însemnat, cel mai mare din istoria 
cre tinismului. Ziua învierii este 
temeiul credin ei noastre pe care o 
m rturisim în ,,Crez”: ,,A înviat a treia 
zi dup  Scripturi”. Învierea Domnului 
încheie marea dram  a împ c rii 
Cerului cu P mântul.

Învierea lui Isus Cristos este 
garan ia învierii noastre.

Învierea lui Isus Cristos este u a 
spre Eternitate.

S  ne bucur m deci de Ziua 
Învierii Domnului, a a, de altfel, ne 
îndeamn  i poetul p timirii noastre, 
Octavian Goga:

,,E s rb toare pe câmpie i-n 
su  ete e s rb toare, 

Învie  rele de iarb  sub ploaia 
razelor de soare.

Veni i, voi, obidi ii lumii, cu 
buzele înfrigurate,

Voi, chinui ii de arsura unei 
t ceri îndelungate,

Voi, cei cu fruntea de sudoare, 
cu genele de lacrimi ude.

Eu Cerului v  strig durerea i 
Dumnezeu din Cer aude,

Eu celor orbi dezleg azi taina 
înfrico at  de-a vedea

i pr znuiesc c -n a lor su  et 
învie Învierea mea”.

(Pr. I. Erdeli)
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Redac ia revistei ureaz  Preas  n itului VIRGIL,
preo ilor, profesorilor, studen ilor, elevilor,

cititorilor i nu în ultimul rând, colaboratorilor:
“S rb tori Fericite!” i le spune:

“Cristos a Înviat”
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La Pa ti
Prin pomi e ciripit i cânt,
V zduhu-i plin de-un ro u soare

i s lciile-n alb   oare -
E pace-n cer i pe p mânt.
R su  ul cald al prim verii
Adus-a zilele-nvierii.

i cât e de frumos în sat!
Cre tinii vin t cu i din vale

i doi de se-ntâlnesc în cale
Î i zic ,,Cristos a înviat!

i râde-atâta s rb toare
Din chipul lor cel ars de soare.

i-un vânt abia cl tinitor
opte te prin v zduh cuvinte;

E glasul celor din morminte,
E zgomotul zbur rii lor!

i pomii frunzele- i scoboar
C  Duhul Sfânt prin aer zboar .

E lini te. i din altar
Cântarea-n stihuri repetate
Departe pân -n v i str bate

i clopotele cânt  rar;
Ah, Doamne! S  le-auzi din vale
Cum râd a drag i plâng a jale!

Biserica pe deal mai sus,
E plin  ast zi de lumin ,
C -ntreaga lume este plin
De-acela i gând, din cer adus;
În fapta noastr  ne e soartea

i via  este tot, nu moartea.

Pe deal se suie-nceti or
Neveste tinere i fete,
B trâni cu iarna vie ii-n plete;

i-ncet, în urma tuturor
Vezi ov ind câte-o b trân
Cu micul ei nepot de mân .

Ah, iar în minte mi-ai venit
Tu, mama micilor copile.
Eu tiu c  i-n aceste zile
Tu plângi pe-al t u copil dorit!
- La zâmbet cerul azi ne cheam ,
Sunt Pa tile! Nu plânge, mam .

George Co buc, din volumul 
,,Poe i în rug ciune” - Pr. Ioan 

Georgescu, Blaj, 2005.


