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Umberto Eco (n.1932), pedagogul,  lozoful - este socotit unul dintre cei 
mai de seam  gânditori contemporani -, semioticeanul i renumitul scriitor, autorul 
romanului Numele tranda  rului, vorbind despre literatur , o a eaz  printre ,,puterile 
imateriale”, cu cea mai mare greutate. E adev rat c  se refer  în primul rând la 
literatura cu valori spirituale i religioase - s  nu uit m c  a fost educat catolic de 
c tre Ordinul Sf.Francisc de Sales, despre care a i scris -, dar în aceea i m sur  are în 
vedere literatura beletristic , textul literar propriu-zis, ,,pe care îl citim din dragoste 
pentru el însu i, pentru pl cerea, în l area spiritual  i îmbog irea cuno tin elor“. 
Continuând s -i urm m gândirea, descoperim c  Umberto Eco subliniaz  importan a 
literaturii i a cititului i pentru rolul formator sub raport lingvistic, moral i patriotic. 
Dar scrisul corect i vorbirea corect  i frumoas  se înva  plecând de la citit, ca s  
devin  expresia unui adânc personal, prin disciplina gândirii i a cuvântului, munc  
i supraveghere neîncetat . Bog ia i valoarea cuno tin elor ob inute prin lectur , 

cultura noastr , limba, stilul nostru individual i scrisul corect ne reprezint , suntem 
noi în ine, dar pentru a ajunge aici, e nevoie de ani de ,,ucenicie” - se i spune c  
,,timpul nu cru  nimic din ceea ce a fost f cut f r  el”. Literatura i întreaga cultur  
umanist  ne ridic , ne ajut  s  decoperim forme mai înalte i mai curate de via . Fiind 
înrudit  cu religia i teologia, literatura are capacitatea de a ne ajuta s  reg sim drumul 
spre în elepciune i credin . Conciliul Ecumenic Vatican II subliniaz  însemn tatea 
literaturii i a artei în via a Bisericii: ,,Literatura i arta î i au i ele importan a speci  c  
pentru Biseric , ele caut  s  exploreze natura omului, problemele i experien a lui în 
efortul de a se cunoa te i perfec iona pe sine i lumea”. 

De i aceste adev ruri se cunosc i ar trebui s  stea la baza form rii tinerilor, ele 
sunt neglijate atât de familie, cât i de coal . De aproximativ 40 de ani autoritatea 
familiei i a colii s-a pierdut, cititul nu mai intereseaz  pe nimeni. Adul ii de mâine 
vor   ni te mari incul i. Cu pu ine excep ii, atât de pu ine, încât nu pot   re inute, elevii 
î i petrec timpul în fa a calculatorului, a televizorului, cu tableta i telefonul mobil în 
mâini, cu jocuri pe Internet, într-o lume a imaginilor i a sunetelor. La bacalaureatului 
cei mai mul i elevi au di  cult i reale la literatur , comunicare oral  i ortogra  e - 
sms-urile nu înva  scrierea corect , nici nu dezvolt  limba literar . 

O parte din ace ti tineri sunt ai Bisericii i ar putea   ajuta i organizându-se 
pentru ei seri de lectur , cenacluri literare etc. colile noastre catolice au un mare rol 
i o mare responsabiltate. Azi, în Fran a, p rin ii prefer  colile catolice i ele nu pot 

face fa  atâtor cereri: din doi elevi, unul pleac  spre aceste coli. S-au trezit p rin ii 
în fa a dezastrului? De ce sunt preferate? Ca întotdeauna, colile catolice urm resc 
s  transmit  cuno tin e i s -i împing  pe elevi cât mai sus; pân  la limita maxim  a 
capacit ilor lor. i le pun elevilor în mâini CARTEA.

Despre literatur
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Pentru a ar ta mai bine însemn tatea rug ciunii, Sfântul 
Bernard spune: ,,Cu toate c  e sigur c  îngerii întotdeauna sunt de 
fa , îns  în mod nev zut, lâng  noi, pentru a ne ap ra de vicleniile 
i piedicile diavolului, totu i ne ocrotesc puternic cu prezen a lor 

mai ales când ne rug m. Îngerii iau rug ciunea noastr  i o duc la 
Domnul. Când ne rug m, suntem în mijlocul îngerilor.
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,,Sfânta Fecioar , chipul cel mai frumos de femeie”
V-am vorbit de atâtea surse de 

via  su  eteasc : Sfânta Liturghie, 
Sfânta M rturisire, Credin a tare 
i Dragostea fa  de El, amintirea 

Patimilor Sale S  nte, dar nu v-am 
pomenit de Sfânta Fecioar , chipul cel 
mai frumos de femeie.  Ea nu e numai 
cea plin  de har i de dar, ci e cea plin  
de via  i putere. Ea este mijlocitoarea 
noastr  pe lâng  Dumnezeu.

Când privim pe Sfânta Fecioar , 
nu o privim numai pe gra ioasa Mam  
a lui Dumnezeu, Mama Regelui Etern, 
ci o privim ca pe cea care e Ministrul 
bun t ilor lui Dumnezeu fa  de noi.

Când Pruncul Isus se simte 
asediat în tine de irozi cruzi i vor s -L 
r pun  cu sabia lor, tu ce faci?

Mic i neputincios, tu spui: 
,,Sfânt  Fecioar , ocrote te-L pe Pruncul 
Isus, c  Tu, pe p mânt, L-ai ferit de Irod, 
p ze te-L i acum în leag nul inimii 
mele, c ci e i leag nul T u”.

Eu nu vreau s  m  lep d de El, 
îns  tii c  suntem atât de slabi. Tu î i 
aduci aminte de sl biciunea celor ce 
s-au lep dat în noaptea aceea, spre 
Ana i Caiafa, când Petru i-a ie it în 
cale i i-a spus: ,,Maic  Sfânt , i eu 
m-am lep dat de El. i Tu ai plâns 
pentru sl biciunea omeneasc  i l-ai 
înt rit pe b rbatul ce avea s   e stânca 
pe care s  se zideasc  Biserica.

Christos a zidit stânca muntelui 
Petru. Cea care cunoscuse sl biciunea 
tia cât  nevoie are lumea de ocrotirea 

Ei. i ast zi î i pleac  ocrotirea Ei în 
lume, când aici, când dincolo, aducând 
ruga i cererile Ei în su  etul nevinovat 
al Bernadettei i al celor trei copila i 
din Fatima: ,,Face i mari isp iri pentru 
p cate i ajuta i-m  cu via a voastr  
nevinovat ”. Pentru cine? Pentru noi 
p c to ii, pentru noi oamenii. Ea este 
p vaz  între noi i Dumnezeu, între r u 
i bine, între mine cea slab  i între mine 

cea udat  de sângele lui Isus, între omul 
vechi din mine i omul nou.

Eu nu pot s  uit când eram copil 
mic i mama m  tia asediat de r u, 
zicea: când î i vine o ispit , când un 
prieten te îndeamn  la r u, tii ce s  
spui: ,,O, Marie,  i scutul meu, acum 
i-n ceasul mor ii mele!”

Ea se pune între Dumnezeu i 
noi, între noi i dreptatea lui Dumnezeu, 
între noi i irozii p mântului, ca s  
apere pe Christos din su  etul nostru. 

i când ai avut nenorocirea s  cazi, f  
ca Alfons Ratisbonne, s-a plecat în fa a 
Mântuitorului, a îngenuncheat în fa a 
altarului în care se g sea Christos, dar 
a fost atât de cople it de p cat, c  n-a 
îndr znit s  stea în fa a altarului. i 
atunci, îngrozit, se ridic  i plec  s  se 
a ze sub statuia S  ntei Fecioare.

Avem în Paraclisele noastre o simpl  
i frumoas  rug ciune: ,,Nimenea din cei 

ce alearg  la tine nu iese de la tine ru inat, 
Preasfânt  N sc toare de Dumnezeu, 
n dejdea celor f r  de n dejde!”. 

  Episcop Ioan SUCIU
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 ,,Incorectitudinea istoric ”
În ultimii ani, Editura 

Humanitas a publicat trei c r i ale 
istoricului i jurnalistului Jean Sevillia: 
,,Terorismul intelectual: din 1945 
pân  în prezent”, ,,Corectitudinea 
moral .C ut m cu disperare 
valori” i ,,Incorectitudinea 
istoric ”, cartea pe care o prezent m 
în paginile urm toare.

Scriitorul Jean Sevillia este 
cunoscut în România nu numai 
prin celebrele c r i publicate, dar i 
prin vizita f cut  în ar  la invita ia 
Episcopului Mihai Fr il , când 
a vorbit la Libr ria ,,Humanitas” 
din Bucure ti, în cadrul celei de a 
unsprezecea întâlnire ,,Înapoi la 
argument”, condus  de Horia - 
Roman Patapievici.

Jean Sevillia a inten ionat i a 
reu it, în cartea de care ne ocup m, 
s  construiasc  ,,pe baza unei 
document ri riguroase i bogate, 
un traseu sigur pentru ie irea 
din p ienjeni ul de piste false ale 
interpret rii istoriei”. Autorul ne 
face aten i c , de i manipularea 
istoriei a existat de-a lungul timpurilor, 
niciodat  nu a atins propor iile 
de azi. Profunda responsabilitate 
profesional  îl determin  s  s  ia 
atitudine în favoarea adev rului, 
împotriva denatur rii f cute, în unele 
situa ii, chiar sub ochii acelora care au 
tr it respectivul moment istoric i sunt 
în via  martori ai adev rului.

Cuprinsul c r ii este alc tuit din 
zece capitole: ,,Isus cel din istorie 
i Cristos cel din credin ”, ,,Ce 

le datoreaz  Occidentul medieval 
arabilor, ce nu le datoreaz ”, ,,Galilei, 
Biserica i tiin a”, ,,Colonizarea: 
este Fran a vinovat ?”, ,,Nu 
mai în elegem Marele R zboi”, 
,,Al Doilea R zboi Mondial prin 
prisma Solu iei Finale”, ,,Vaticanul 
împotriva lui Hitler”, ,,Cre tini 
i evrei de-a lungul istoriei”, 

,,Identitatea na ional , identit i 
franceze”, ,,Fran a i islamul: o 
lung  confruntare”, capitole urmate 
de Note i Bibliogra  e.

În cuvântul s u introductiv, 
,,Impotriva gândirii istorice de-a 
gata”, autorul prive te critic modul 
în care este azi prezentat  istoria în 
coal  i societate. Observa iile au în 

vedere Fran a, dar au o mare putere de 
generalizare, ceea ce face s  creasc  
interesul pentru lectura c r ii. ,,Înainte 
de a te deschide spre ceilal i, nu se 
cuvine s  te cuno ti pe tine însu i?” se 
întreab  Jean Sevillia. De prin 1960, 
a fost îndep rtat  istoria Fran ei din 
coli în favoarea ,,deschiderii c tre alte 

culturi”, fapt continuat în televiziune, 
radiou , pres , Internet, cinematograf, 
muzic  u oar  etc. Rezultatul d  azi 
mult de gândit.

Jean Sevillia pune în lumin  
trei mari gre eli ale multor istorici 
contemporani: trecutul este judecat 
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dup  criteriile morale, mentale i 
culturale din zilele noastre, istoria 
este conceput  ca o lupt  între bine 
i r u, dar binele i r ul sunt în elese 

potrivit normelor actuale i în spirit 
reduc ionist, tergerea complexit ii 
trecutului în favoarea re inerii doar 
a unor realit i. Analiza, comentarea 
i exempli  carea acestor trei 

,,p cate” ale istoricului contemporan 
alc tuiesc con inutul c r ii.Concluzia 
din  nalul textului introductiv este 
în acela i timp i un avertisment: ,,A 
pretinde s  schimbi istoria este un 
proiect totalitar”.

În aten ia noastr  sunt în mod 
deosebit capitolele care analizeaz  
erorile istoricilor i ale diferi ilor 
autori atât în ceea ce prive te 
Biserica Catolic , cât i pe unii 
oameni ai ei. Unul dintre aceste 
capitole este ,,Isus cel din istorie i 
Cristos cel din credin ”, capitol 
din care vom desprinde câteva 
neadev ruri, nu numai jenante prin 
îndr zneala de a le r spândi, dar 
periculoase pentru suflete.

În lumea noastr  de azi, 
lume peste care domne te lini tit 
relativismul, atacurile la adresa 
Bisericii i a dogmelor de credin  au 
devenit atât de numeroase, încât ar   
greu chiar s  le în ir m. Surprinz tor 
este faptul c  adesea ele vin de la 
 lozo  , sociologi, istorici ai religiilor 
i cercet tori. Astfel, Frederic Lenoir, 

bucurându-se de o carte de vizit  ca 
cea de mai sus, în lucrarea ,,Comment 

Jesus est devenu Dieu” (Cum Isus a 
devenit Dumnezeu), a  rm  c  Isus 
nu era decât un om i abia în secolul 
al IV-lea a fost divinizat din motive 
politice, datorit  împ ra ilor romani, 
care încercau s - i înt reasc  puterea 
cu ajutorul cre tinilor.

În 1994, ziaristul Jacques 
Duquesne îsi public  cartea devenit  
best-seller, ,,Isus”, carte care pune în 
discu ie miracolele lui Isus, Învierea, 
p catul originar i mântuirea, iar la 
scurt timp, într-o alt  carte, pune 
sub semnul îndoielii toate dogmele 
mariale. De i exege ii Charles Perrot 
(1929-), preot i profesor la ,,Institutul 
Catolic din Paris”, biblist i specialist 
în iudaismul contemporan lui Isus, 
i Pierre Grelot (1917-2009), fost 

profesor la acela i institut, exeget în 
teologie, citat de Joseph Ratzinger, 
Papa Benedict al XVI-lea, în trilogia sa 
,,Isus din Nazaret”, au luat atitudine 
dovedind cu argumente adev rurile 
de credin , scriitorii, romancierii i 
cinea tii agnostici i atei s-au întrecut 
s  scrie i s  lucreze împotriva 
cre tinismului. Astfel, cinematogra  a, 
televiziunea, teatrul i publicistica 
din Fran a i din Europa cre tin  i-
au oferit canalele, spa iile i paginile 
ziarelor pentru a r spândi nu adev rul, 
ci erorile dorite i c utate.

Un r u greu de calculat l-a f cut 
scriitorul american Dan Brown cu 
romanul ,,Codul lui Da Vinci”, în care 
a l sat imagina ia s  fabuleze despre 
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o c s torie care ar   avut loc între 
Isus i Maria Magdalena. Romanul 
a avut un succes extraordinar, peste 
40 de milioane de exemplare s-au 
vândut în lumea întreag , dar nu se 
tie câ i naivi au c zut în capcan . 

Nici  lmul ,,Mormântul reg sit al 
lui Cristos” i nici altele pretinse 
documentare nu au fundamente 
istorice i arheologice i nu urm resc 
decât ,,senza ionalismul f r  nici o 
baz  sau sus inere tiin i  c ”, a  rm  
cu responsabilitate Jean Sevillia.

Astfel, doi cinea ti francezi 
necre tini, Gerard Mordillat (1949-) 
i Jerome Prieur (1951), în 2004, apar 

pe ecran, pe canalul ARTE, cu serialul 
,,Originea cre tinismului”, în care 
prezint  o istorie a cre tinismului i 
a Bisericii, cu totul str in  de adevar, 
sus inând c  ceea ce tim noi c  este 
cre tinismul nu este decât o inven ie a 
Bisericii. Dup  ei, cre tinismul nu s-a 
n scut dup  Moartea i Învierea lui Isus, 
ci mult mai târziu, în secolul al IV-lea, 
când s-a aliat cu puterea Imperiului 
Roman i s-a transformat într-o 
mi care ,,intolerant  i prigonitoare”. 
Perseveren i, au reluat i continuat 
acelea i deform ri în c r i i seriale la 
care Jean Sevillia a r spuns în lucrarea 
de care ne ocup m i, întemeiat pe 
documente, a restabilit adev rul vie ii lui 
Isus, a na terii Bisericii la S rb toarea 
Cincizecimii a anului 30, a dogmelor 
fundamentale ale cre tinismului i a 
primatului lui Petru.

Curios, primii cre tini nu s-au 

îndoit de adev rurile cuprinse în 
Evanghelii, erau adev ruri atestate 
de martori, tr ite de unii dintre ei, 
ace tia tiau c  Maria este Mama 
lui Dumnezeu ,,r mas  fecioar  în 
virtutea demnit ii misiunii sale”. De 
ce acum se neag  adev rul?

În sprijinul adev rului, autorul 
îl citeaz  pe Jean-Marie Salamito, 
profesor de istoria cre tinismului 
antic la Sorbona, profesor care 
,,a disecat tehnica lui Mordillat 
i Prieur” i a întocmit o list  ,,a 

lipsurilor ideologice” ale celor doi: 
,,…citate trunchiate i interpretate 
gre it, p reri preconcepute, 
anacronisme, erori evidente, 
vocabular peiorativ, paralele i 
asocieri îndoielnice. Mordillat i 
Prieur anun au istoria, dar ceea 
ce a venit este anticre tinismul”. 
Jean-Marie Salamito conchide: 
,,Anticre tinismul lui Mordillat 
i al lui Prieur nu m  deranjeaz  

nicidecum ca atare. Ceea ce nu 
pot eu admite, ca profesionist 
al istoriei, este maniera în care 
o deturneaz  pe aceasta” (Jean 
Sevillia, ,,Incorectitudinea istoric ”, 
Humanitas, Bucure ti, 2012, p.20).

Jean Sevilla ne face aten i asupra 
practicii unor specialist sau diletan i 
care în zilele noastre manipuleaz  
opinia public  ,,pentru a o orienta 
conform unor interese inaccesibile 
omului de rând”. Acest mod necinstit 
de a lucra este numit de c tre Jean 
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Sevillia ,,terorism intelectual”. 
Discreditarea Bisericii este 

un mod prin care se urm re te 
s   e redus  la t cere din cauza 
discursului s u despre moral  i 
sexualitate, discurs opus tendin elor 
din societatea actual . În aceast  
idee, autorul continua s  pun  în fa a 
cititorului câteva adev ruri ascunse 
sau deformate.

Cititorul r mâne cu totul derutat 
la sfâr itul capitolului ,,Galilei, 
Biserica i tiin a”. Treptat-treptat, i 
s-au cl tinat toate informa iile avute 
despre existen a unui antagonism 
dintre Biserica Catolic  i tiin  
i despre Galileo Galilei. A   uluit 

c  de-a lungul veacurilor oamenii 
de tiin  au fost preo i, c lug ri, 
cardinali sau Papi i c  Biserica 
Catolic  a fost o pepinier  de savan i. 
Este peste putin  s  în ir m num rul 
mare al acestora i ne m rginim 
doar la câteva: Albert cel Mare, 
dominican, a fost  zician i botanist, 
Roger Bacon, franciscan englez, 
expert în  zic ,matematic , chimie, 
tiin ele naturale i medicin , Nicolae 

Oresme, episcop de Lisieux, autor al 
unui tratat de astronomie, Nicolaus 
Copernic, canonic, Papa Silvestru 
al II-lea, la anul 1000, a compus o 
aritmetic  i o geometrie, Gregor 
Mendel, c lug r, a descoperit legile 
eredit ii. Despre Galileo Galilei 
(1564-1642) circul  cli eul c  ar   
fost ars de Inchizi ie în Evul Mediu 
pentru c  dovedise c  P mântul se 

învârte te în jurul Soarelui. Dar 
Galilei nu a tr it în Evul Mediu, 
nu a fost niciodat  condamnat la 
moarte, iar celebra expresie ,,eppur si 
muove” (,, i totu i se mi c ”) nu a 
rostit-o niciodat , ea a fost n scocit  
în 1757, la mai mult de un secol de 
la moartea sa, de c tre un pam  etar 
englez antipapal.

Capitolul ,,Vaticanul 
împotriva lui Hitler” se deschide cu 
o imagine a Papei Pius al XII-lea, care 
ea singur  ar   argumentul hot râtor 
pentru a ar ta cât de mult se dore te 
compromiterea Bisericii Catolice. 
Este vorba despre o fotogra  e care 
a f cut înconjurul lumii: Eugenio 
Pacelli (Papa Pius al XII-lea) coboar  
treptele unui palat o  cial, un covor 
ro u îi st  sub picioare, de-o parte i 
de alta doi solda i prezint  armele. 
Cei ce nu gândesc î i spun: ,,Pius 
al XII-lea era un om c ruia nazi tii 
îi aduceau un omagiu”. O privire 
atent  descoper  la solda i c tile 
Reichswehrului, nu pe cele ale 
Wehrmachtului (naziste). În realitate 
fotogra  a a fost f cut  în 1927, cu 
cinci ani înaintea venirii lui Hitler la 
putere, când viitorul Pap , în calitate 
de Nun iu Apostolic în Germania, a 
participat cu tot corpul diplomatic 
la o recep ie pentru aniversarea 
pre edintelui Hindenburg. ,,Iat  cum 
po i face o imagine s  mint ”, trage 
concluzia autorul.

Nazi tii au fost împotriva 
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cre tinismului i au persecutat 
Biserica, cu deosebire Biserica 
Catolic . Papa Pius al XI-lea a redactat 
dou  enciclici în care a condamnat 
deopotriv  sistemele totalitare ale 
timpului, nazismul în enciclica 
,,Mit brenneder Sorge” (,,Cu vie 
îngrijorare”) i ,,Divini Redemptoris”, 
comunismul. Papa Pius al XII-lea 
a fost un mare diplomat. În prima 
sa enciclic  ,,Summi Ponti  catus” 
(1939) a comb tut viziunea rasial  
asupra lumii  i antisemitismul. Nu 
a vorbit mult, dar a ac ionat potrivit 
mijloacelor sale: ,,aproximativ 
4000 de evrei din Roma îi datoreaz  
faptul de a   sc pat raziei din 1943. 
În Slovacia, Croa ia, România i 
Ungaria, interven ia diploma iei de 
la Vatican, în 1943-1944, a contribuit 
la protejarea a sute de mii de evrei” 
(Op.cit., p.243). Despre Auschwitz, 
Golgota lumii contemporane ,,tragic 
patrimoniu al evreilor i al cre tinilor”, 
despre genocidul evreilor i despre 
multele lag re care au existat nu s-a 
tiut nimic clar în timpul R zboiului, 

ci numai dup  înfrângerea Germaniei.
Am insistat mai mult asupra 

acestor capitole pentru c  ele r spund 
la întreb ri pe care le auzim mereu 
în jurul nostru, dar lucrarea lui Jean 
Sevillia este foarte bogat  în tot ce 
cuprinde i se impune s   e citit  
în întregul ei. Capitolele despre 
care nu am vorbit se ocup  mai ales 
de realit i ale Fran ei, dar i ale 
Europei occidentale. Jean Sevillia 

demonst reaz  faptul c  Fran a este 
într-o accentuat  criz  de identitate, 
chiar Fran a,, c reia i-a pl cut mereu 
s  cread  în m re ia ei”. Problema 
identit ii ne intereseaz  pe to i i e 
bine s  o cunoa tem. Pentru Fran a 
cauzele acestei crize sunt dou : 
amploarea imigra iei i, ca urmare, 
întâlnirea dintre culturi i civiliza ii 
diferite. De i cre tinismul i islamul 
sunt incompatibile, spune autorul, se 
pot avea ,,bune rela ii cu musulmanii 
pe baza omeniei comune, a moralei 
comune, a virtu ilor comune”. E 
foarte adev rat c  francezii au ,,o 
mo tenire numai a lor: istoria, cultura 
i religia catolic , valori indiferente 

imigran ilor, dar i societ ii de 
consum, i împreun  acestea pun 
Fran a în fa a unor muta ii radicale, 
încât azi pare a   sortit  s  se 
transforme într-o ar  multietnic  i 
multicultural , ceea ce face pe francezi 
,,s  se simt  ast zi apatrizi pe propriul 
lor p mânt, cel al str mo ilor lor”.

E complicat timpul în care 
tr im! Jean Sevillia ne convinge c  
tocmai în acest timp to i avem valori 
i idealuri de ap rat, personale i 

de comunitate. Dar cum? Credem 
c  exemplul Papei Pius al XII-lea 
trebuie s -l avem în fa : a vorbit 
pu in, dar a ac ionat în a a fel încât 
catolicii din lumea întreag  s  aib  
încredere absolut  în el. Oare nu 
acesta este secretul?

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

La Providence, mes providences et moi-meme l’avons fait.
L’Europe a ete traverse de part en part, a pied. Par un marcheur age de 

81 ans!
De Constanza, Roumanie (17-04-14) aux Sables, d’Olonne, Vendee, 

France (18-07-14) soit environ 3.300 km
Comme un trait d’union entre les peuples,
De la Mer Noire a l”Ocean Atlantique,
Comme un canal de sourires, emerveilles et encourgents, d’amitie profonde 

et ef  caces,
Comme un canal de tolerance et d’esperance.
Ainsi s’est veri  e l’hymn:

,,Debout! l’Europe t’appelle!”
Tetes brunnes, tetes blondes
Formons une seule ronde!
S’ils cherchent a se comprendre
Tous les coeurs peuvent s’entendre.
Oublions les cris de guerre
Que se abaissent les frontieres,
Plus de bottes qui ecrasent
La paix, la joie nous embrasent!...
De partout les mains levent
Pour que naisse de nos reves
La fraternite nouvelle:
,,Debout! l’Europe t’appelle!”

 Andre Allain

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

Ca y est!
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PAGINI BILINGVE
Asocia ia ,,Prietenii Bisericii Greco-Catolice Române”, Blaj

Providen a i eu însumi am f cut-o.
Am traversat Europa de la un cap t la altul, pe jos, la 81 de ani!
De la Constan a, România (17-05-14) pân  la Vendee, Fran a (18-07-14), 

aproximativ 3.300 km,
Ca o tr s tur  de unire între popoare,
De la Marea Neagr  la Oceanul Atlantic
Ca un canal de zâmbete minunate i încurajatoare, de prietenii profunde i 

necesare, ca un canal de de toleran  i de speran .
Astfel s-a veri  cat Imnul:
,,Sus! Europa te cheam !”
Brune i i blonzi, form m un singur dans!
Dac  caut  s  se în eleag ,
Toate inimile pot s  se aud ,
F r  strig te de r zboi 
Care fac s  se pr bu easc  frontierele,
F r  cizme care calc  în picioare
Pacea; noi îmbr i m bucuria!

Peste tot mâinile se ridic
Pentru ca din visele noastre
S  se nasc  o nou  fraternitate.
,,Sus! Europa te cheam !”

Andre Allain

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

S-a f cut!
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Sfânta Margareta Alacoque a 
fost învrednicit  cu multe viziuni, 
dintre care trei sunt mai însemnate 
i ele au avut mari înrâuriri asupta 

Bisericii. În prima viziune, inând-o 
la pieptul dumnezeiesc, Isus i-a 
descoperit, minun iile iubirii Sale i 
tainele nespuse ale Preas  ntei Sale 
Inimi”, respectiv dragostea Sa pentru 
oameni i harurile s  nte i mântuitoare 
pe care le ofer  prin Inima Sa.

În a doua viziune, i-a descoperit 
Preasfânta Inim , mai str lucitoare 
decât soarele i înconjurat  de o cunun  
de spini cu o Cruce, care înseamn  c  
de la Întruparea Sa Crucea s-a plantat 
în Preasfânta Sa Inim .

Mântuitorul s-a plâns de 
nerecuno tin a oamenilor, mai 
dureroas  decât suferin a Patimilor 
Sale. Pentru aceast  nerecuno tin  i-a 
cerut s  se cuminece în  ecare prim  
vinere din lun , iar joi noaptea, între 
11-12, s  adore în M n stire Sfântul 
Sacrament, ca s  îmblânzeasc  mânia 
lui Dumnezeu Tat l i s  dobândeasc  
prin adora ia Sa mila Lui pentru 
p c to i.

Cea din urm  viziune a fost în 
iunie 1675, când Isus i s-a ar tat de pe 
altar, i, descoperindu- i Inima Sfânt , 
i-a zis: ,,Iat  Inima care a iubit atât 
de mult pe oameni, încât nimic nu a 
cru at, istovindu-se pân  la nimicire, i 
de la cei mai mul i dintre ei nu primesc 

drept r splat  decât nerecuno tin  
prin necuviin ele, sacrilegiile, prin 
r ceala i dispre ul care îl au fa  
de Mine. Pentru aceasta cer de la 
tine ca prima vinere a  ec rei luni s  
 e s  n it  ca s rb toare proprie în 
cinstea Inimii Mele”.

Nu dup  mult timp a început a   
cinstit  în M n stire Preasfânta Inim  
i apoi în întreaga lume catolic .

Tot ce cere Isus, când cere de la 
noi, este s -I cinstim Inima care, într-
un singur cuvânt, înseamn  IUBIRE. 
În schimb, ne d  harurile i ajutoarele 
cele mai deosebite, care se cuprind 
în cuvântul IUBIRE. Dumnezeu care 
ne-a creat din iubire ne cere iubire; 

Luna iunie, luna Preas  ntei Inimi a lui Isus
(urmare din num rul trecut)
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nimic altceva nu-L îndestuleaz .
-,,Fiule, d -mi inima ta!” El 

tie c  atunci când i-am dat inima, 
ne-am dat Lui cu totul, dar în schimb 
ne cople e te cu darurile Sale, ne d  
Inima Sa, izvorul tuturor harurilor, ni 
se d  pe sine însu i.

Cel dintâi dar al lui Dumnezeu 
este credin a, i credin a ne duce la 
iubire. Fiul lui Dumnezeu a venit în 
lume ca s  ne fac  p rta i la aceast  
fericire, s -L apropie pe Dumnezeu de 
în elegerea i sim irea noastr .

Tat l i-a ar tat bun tatea i 
dragostea fa  de noi prin Isus i, 
cunoscându-L, s  ne apropie de El 
cu dragoste i cu încredere. i într-
adev r, to i câ i L-au v zut pe Isus 
i L-au cunoscut cu adev rat n-au 

putut s  nu-L iubeasc . i cu cât L-au 
cunoscut mai bine, cu atât L-au iubit 
mai mult i n-au putut s  se despart  
de El i nici nu au vrut s  mai tie de 
alt  iubire în afar  de Isus. Magdalena, 
p c toasa cea mare, v zând fa a cea 
sfânt  a lui Isus, auzindu-L ce blând 
vorbe te i cu cât  bun tate se poart  
cu p c to ii, a îndr znit ea, p c toasa, 
s  se apropie de Cel Preacurat, s -I 
s rute picioarele, s  I le spele cu 
lacrimi de poc in , cu lacrimi de 
iubire curat , mai curat  decât a unei 
fecioare. Dragostea de Cel Preacurat 
a cur it-o i i-a dezlegat inima de 
tot ce a fost murdar. i, când în loc 
de dojan , se vede ap rat , aceasta 
îi robe te inima cu totul i pentru 
totdeauna lui Isus, f cându-se cea 

mai credincioas  roab  a Lui. La 
mormântul lui Isus, nu o înfric  
solda ii, nu o mi c  nici vederea 
îngerilor. Ea nu tie i nu caut  decât 
pe Isus, plânge pierderea Lui.

-,,Femeie, de ce plângi?” o 
întreab  îngerii.

-,,Pentru c  mi L-au luat pe 
Domnul i nu tiu unde L-au pus!”

Ce nu-i în stare s  fac  dragostea 
lui Isus într-un su  et?!

L-a cunoscut pe Isus i Saul, 
care-i prigonea pe cre tini, i i-a auzit 
glasul blând, întrebându-l: ,,Saule, 
Saule, de ce m  prigone ti?” Saul 
a devenit Paul i din prigonitor, s-a 
f cut cel mai mare ap r tor i rob al 
lui Isus. Nici moartea, nici foamea, 
nici sabia nu l-au mai putut desp r i de 
dragostea lui Cristos. ,,Care temni  
nu te-a avut pe tine, Paule, legat?” îi 
cânt  mirat  Biserica, iar el r spunde 
prin aceste pu ine cuvinte: ,,În toate 
biruiam prin Cel ce ne-a iubit”. 

Gândul, convingerea adânc  c  
Isus îl iube te, aceasta-i tainica putere 
care-l sus ine în toate: ,,M-a iubit i 
s-a dat pe sine pentru mine!”. Acest 
gând l-a condus pân  acolo, încât i-a 
uitat de sine i n-a mai voit s  tr iasc  
decât pentru Acela care a murit pentru 
el. i v zând jertfa i dragostea lui 
Cristos pentru su  ete, aceasta a f cut 
s  se jertfeasc  i el cu totul, pentru 
c : ,,Iubirea toate le crede, toate le 
n d jduie te, toate le rabd ”. (va urma) 

Maria HETCO
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Desigur, aceast  iubire a început 
cu Sfântul Francisc (1181-1226). Una 
dintre cele mai importante m rturii 
despre evlavia ce i-o purta Preacuratei 
este imnul de laud  adus Mariei:

,,Fii salutat , St pân , Sfânt  
Regin , Sfânt  Mam  a lui Dumnezeu, 
Marie,

Care, fecioar   ind, ai devenit 
templu i ai fost aleas  de

Preasfântul Tat  din Ceruri,
Care te-a s  n it prin Fiul S u 

Sfânt i iubit i prin Spiritul Sfânt,
Mângâitorul;
În care a fost i este plin tatea 

harului i toat  bun tatea.
Fii salutat , tu, palatul S u.
Fii salutat , tu, ad postul S u.
Fii salutat , tu, s la ul S u.
Fii salutat , tu, ve mântul S u.
Fii salutat , tu, servitoarea Sa.
Fii salutat , tu, Maica Sa.
S   i salutate toate, voi s  nte 

virtu i v rsate în inimile credincio ilor 
prin harul i lumina Spiritului Sfânt, 
pentru ca din necredincio i s  devin  
oameni  deli Domnului”.

La Greccio, Sfântul Francisc 
,,a dat tonul unei devo iuni mariane 
în  c rate” în cinstea Mariei pentru care 
avea o deosebit  admira ie, afec iune i 
încredere. De la Sf. Francisc a pornit ,,de-
a lungul istoriei fraternit ii franciscane 
o aten ie, o dragoste niciodat  sl bit ” 
pentru Preacurata.

La 4 kilometri de Assisi se a  a 

Biserica ,,Santa Maria degli Angeli”. În 
timpul vie ii Sf. Francisc, pe acest loc mic 
(por iuncula), dar sfânt, se a  a o capel  
închinat  Preacuratei, capel  cunoscut  
i sub numele de Portiuncula. Legenda 

spune c  a fost ridicat  de Papa Liberius 
(352-366) i c  era vizitat  de îngeri. 
Fiind p r sit  dup  un timp, Sf. Francisc 
a reparat-o - era capela preferat  pentru 
rug ciune de S r cu ul din Assisi. Într-o 
noapte, în 1216, pe când se ruga, Cristos, 
într-o lumin  dumnezeiasc , i-a ap rut 
al turi de Sfânta Fecioar , înconjura i 
de îngeri, spunându-i s -I cear  un dar 
,,care s -L glori  ce pe Dumnezeu i 
s -i salveze pe oameni, iar în acest 
scop s  se întoarc  imediat în Perugia 
i s - i prezinte cererea Papei”. Din 

iubire fa  de semenii s i, Sf. Francisc 
i-a cerut lui Isus s  salveze omenirea: 
,,Deoarece acela care î i vorbe te este 
un p c tos mizerabil, o , Dumnezeule 
îndur tor, el î i cere mil  pentru fra ii 
s i p c to i, iar to i cei care vor intra 
în aceast  biseric  s  aib  de la Tine, 
Doamne, care vezi chinurile lor, iertare 
pentru p catele comise”. Aprobat  de 
Papa, indulgen a este cunoscut  sub 
numele de ,,Indulgen a Iert rii”. La 
dorin a Sfântului, o primeau to i cei care 
treceau pragul Bisericii ,,Santa Maria 
degli Angeli” de la Porziuncola.

Cum  pentru mul imea de 
pelerini, capela a devenit neînc p toare, 
Pius al V-lea a cl dit Biserica ,,Santa 

Iubirea franciscanilor pentru Sfânta Fecioar  Maria
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Maria degli Angeli”, a a cum o vedem 
azi. De i în timp a suferit mai multe 
transform ri, a p strat în interior vechea 
capel . Deasupra intr rii este fresca lui 
Johanes Friedrich Overbeck, lucrat  în 
1829, care îl reprezint  pe Sf. Francisc 
primind de la Cristos i Sfânta Fecioar  
cunoscuta indulgen  ,,Iertarea Assisi”. 
Acela i miracol l-a imortalizat i într-
un tablou pictorul Antonio Oleveira, în 
1698, tabloul se g se te în Spania. 

,,Indulgen a Iert rii”de 
la Por iuncula azi o primesc to i 
credincio i, în 2 i 15 august, dac  
intr  intr-o biseric  franciscan  
sau orice biseric  catolic , se 
m rturisesc, se cuminec  i se roag  
,,Tat l nostru”, ,,N sc toare…” i 
,,Crezul”, la inten ia Papei.

Por iuncula a fost un loc al inimii 
Sf. Francisc - din cauza respectului 
pentru îngeri i a iubirii pentru Sfânta 
Fecioar , ne spune Sf. Bonaventura. 
Acolo a în  in at ,,Ordinul Fra ilor 
Minori” (1209), acolo a scris 
,,Cântecul fratelui Soare”, bijuterie a 
literaturii medievale, acolo s-a sfâr it 
via a sa p mânteasc .

Harurile primite pentru noi 
prin rug ciunile Sfântului Francisc, 
la Por iuncula, ne înso esc via a. În 
aceast  lun  s rb toreasc  a Mariei, 
primind ,,Indulgen a Iert rii”, s -i 
mul umim bunului, blândului i 
umilului Sf. Francisc pentru iubirea ce 
ne-o poarta i pentru tot ce ne d ruie te.

O.B.

Rondelul rozelor de august 

Mai sunt înc  roze-mai sunt,
i tot parfumate i ele

A a cum au fost i acele
Când Ceru-l credeam pe p mânt.

Pe-atunci eram falnic avânt
Priveam , dintre oameni, spre stele;
Mai sunt înc  roze, mai sunt,

i tot parfumate i ele.

Zadarnic al vie ii cuvânt
A atins bucuriile mele,
Mereu când zâmbesc uit, i cânt,
În ciuda cerc rilor grele
Mai sunt înc  roze, - mai sunt.

Al. Macedonski,
,,Versuri i proz ” Ed. Albatros, 

1976, p. 92
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În ziua urm toare Papa a mers 
la Nowy Targ, la poalele mun ilor, 
unde era a teptat de peste un million 
de muncitori polonezi, dar i de 
pelerini din Cehoslovacia i Ungaria. 
Regiunea, cu tot pitorescul ei, a 
sporit în frumuse e prin costumele 
localnicilor, artistic lucrate i înc rcate 
de o armonie coloristic  rar v zut .

Altarul a fost construit din 
lemn brut, nefasonat, având în centrul 
lui statuia din lemn a Madonei din 
Ludmierz, cel mai important sanctuar 
marian din Mun ii Tatra. Predica a fost 
un adev rat imn pentru locul minunat 
în care se a  au i pentru valorile 
familie.

Dup  Sfânta Liturghie Papa s-a 
între inut cu lumea în dialectal local. 
Tinerilor le-a cerut s   e ,,martori” ai 
lui Cristos, amintindu-le c  în limba 
greac  ,,martor” înseamn  ,,martir”. 
Tinerii din asocia ia ,,Lumin  i 
Via ” au adus cu ei co uri pline cu 
Biblii, pe care le-au d ruit mul imii 
cu ajutorul Papei. Sfântul P rinte le-a 
cerut tinerilor promisiunea de a nu se 
l sa ademeni i de alcool i vicii, de 
sclavia minciunii i a fricii. 

La sfâr it, a fost un spectacol 
dat de fanfara muntenilor, dup  care 
Papa a plecat spre aeroport. Muntenii 
au a ternut pe osea mantalele lor viu 
colorate, peste care au trecut ro ile 

automobilului ,,care îl ducea departe 
pe prietenul lor”.

Dup -amiaz  Papa a prezidat 
închiderea solemn  a lucr rilor 
Sinodului din Cracovia. A m rturisit 
în cuvântul rostit c  în acele momente 
a v zut împlinindu-se ,,dorin a 
arz toare a inimii” sale, pentru c  
Sinodul a deschis calea pentru a pune 
în realitate hotârârile Conciliului 
Vatican II, f când leg tura dintre 
,,acel aggiornamento al lui Ioan al 
XXIII-lea i m rturia, prin moarte, 
a Sf. Stanislaw”. La încheiere, Papa 
a depus documentele Sinodului pe 
mormântul Episcopului-Martir.

La Biserica,,Sfântul Mihai” 
din Skalka, locul martiriului Sf. 
Stanislaw, Papa a avut o întâlnire 
em ionant  cu tinerii: elevi, studen i 

Papii secolului al XX-lea
 Papa

Ioan Paul al II-lea (IX)
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i muncitori. Ace tia l-au înc rcat cu 
 ori i orchestra lor de corzi, trompete 
i chitare i-a cântat Papei cele mai 

dragi cântece. Din când în când, în 
entuziasmul lor, tinerii îi scandau: 
,,Sto lat! Sto lat! Glumind, Papa le-a 
r spuns: ,,Cum poate tr i Papa o 
sut  de ani, dac  nu poate vorbi? M  
l sa i s  vorbesc? i a început s  le 
vorbeasc  de anii în care a fost tân r 
preot, de când a fost numit episcop 
i, nelini tit, a întrebat pe Primat 

dac  în noile condi ii va putea urca 
în mun ii Tatra. Acum Papa î i repeta 
întrebarea. ,,Atunci, r mâi cu noi, 
r mâi cu noi!” l-au rugat tinerii. Sub 
povara datoriei, Papa le-a r spuns: 
,,…dar este prea târziu. Unde a i 
fost pe data de 16 octombrie? (data 
alegerii sale ca Pap ). 

La un moment dat, tinerii au 
în l at o cruce de 4 m i zecile de mii 
de tineri au ridicat deasupra capetelor 
câte o cruce mica, ascuns  pân  
atunci. A fost o scen  zguduitoare, 
a remarcat presa în ziua urm toare. 
Un singur cuvânt al Papei ar   putut 
schimba totul într-o revolt  împotriva 
comunismului, pentru c  zecile de 
mii de tineri erau gata s -l urmeze 
oriunde”. Ioan Paul al II-lea a spus 
atunci: ,,Prieteni, este târziu. S  
mergem acas  în lini te!”

În automobilul care îl ducea 
spre re edin a episcopal , inându- i 
fa a în mâini, Papa plângea…

(va urma)

 APA VIE II
 
Doamne,
a ezat pe marginea fântânii,
m  prive ti venind,
izvor dumnezeiesc 
în a teptarea rug ciunii.
S  oas  p esc, îngenunchez
i- i vorbesc de setea ce-o am,

dreptul meu la r coarea fântânii.
A tept... i iar Î i vorbesc, 
despre mine, ... de ai mei,
de ar i a zilei de azi
i de mâine... Î i vorbesc.. i iar cer...

Mi-e sete, ai r spuns,
D -mi s  beau !
A mirare tresar, TE întreb,
Doamne, TU îmi ceri mie?
Ce a  putea eu s - i dau,
ce ap  s - i scot ,din care fântân  ?
De toate mi-ai dat, ochi, mâini, inim ...
dar nu TE v d, IE nu tiu s  lucrez,
s  Te iubesc cum TU m  iube ti, 
viu r spuns...
Vrei Doamne micul meu izvor?
Hr ne te-l cu APA VIE CE E TI
Te rog, Doamne,
am însetat îndeajuns!

Maria-Mirela FILIMON
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În  ecare an la 15 august, 
cea mai mare parte a cre tin t ii, 
s rb torim Adormirea Maicii 
Domnului. Aceast  s rb toare 
marcheaz  sfâr itul etapei 
p mântene a via ii Fericitei 
Fecioare Maria i ridicarea ei cu 
trupul la cer pentru a  i în preajma 
Fiului s u i Dumnezeului nostru, 
Isus Cristos. Biserica Catolic  a 
încununat acest eveniment i a 
pronun at dogma ridic rii Fecioarei 
Maria cu trupul la cer. Pentru Papa 
Pius al XII – lea „culmea teologic  
a ponti  catului s u a marcat-o la 1 
noiembrie 1950 prin dogma despre 
Assumptio Mariae, adic  ridicarea 
cu trupul la cer a N sc toarei de 
Dumnezeu, celei z mislite f r  
prihan ”. (1)

 Trupul Fecioarei Maria 
a fost ridicat la cer pentru c  Isus 
a voit ca acesta s  nu  e supus 
stric ciunii prin descompunere, ci 
s   e p strat ca leag n al Cuvântului 
Întrupat, iar sânul ei drept pe ter  
în care a s l luit Înv torul, 
Preotul, P storul i Împ ratul Isus. 
Biserica acord  o mare pre uire 
Fecioarei Maria. Astfel în troparul 
care se roste te la Adormirea Maicii 
Domnului se arat : „mutatu-te-ai 
la via ,  ind Maica vie ii”, iar prin 
condacul acestei s rb tori se spune: 
„ca pe Maica vie ii la via  a mutat, 
Cel ce a locuit în pântecele ei cel 

FECIOARA MARIA, MAICA VIE II

pururea feciorelnic”. Adormirea 
Maicii Domnului este un arc peste 
timp care scoate în relief leg turile 
Mariei cu ale Evei, str moa a 
noastr . „Multor P rin i din vechime 
le place s  a  rme în propov duirea 
lor c  «nodul neascult rii Evei a 
fost desf cut prin ascultarea Mariei; 
ceea ce a legat fecioara Eva prin 
necredin  a dezlegat Fecioara Maria 
prin credin » i, f când o compara ie 
cu Eva, o numesc pe Maria «Mama 
celor vii » i a  rm  foarte adesea: 
«Moartea a venit prin Eva, iar via a 
prin Maria»”. (2)
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Fericita Fecioar  Maria 
este indisolubil unit  cu Fiul ei în 
m rea a oper  de r scump rare i 
de mântuire a su  etelor întregului 
neam omenesc. „Ridicat  la cer, 
ea nu a p r sit aceast  misiune 
mântuitoare, ci prin mijlocirea 
ei multiform , continu  s  ne 
ob in  darurile mântuirii ve nice. 
În iubirea ei matern , are grij  de 
fra ii Fiului s u care sunt înc  pe 
calele i amenin a i de primejdii 
i strâmtor ri, pân  vor   du i în 

Patria fericit . De aceia Sfânta 
fecioar  este invocat  de Biseric  
sub titlurile de Ap r toare, de 
Sprijinitoare, de Ajut toare, de 
Mijlocitoare. Acestea sunt în elese 
totu i într-un sens care nu r pe te 
i nu adaug  nimic demnit ii lui 

Cristos, unicul Mijlocitor”. (3) 
M n stirea Nicula din 

jude ul Cluj, situat  în p dure pe 
un deal din apropierea localit ii 
Nicula, a fost a ez mânt monahal 
al c lug rilor bazilieni, iar în anul 
1948  ind trecut  de c tre Statul 
comunist în administrarea Bisericii 
Ortodoxe Române, a p strat rolul i 
importan a pelerinajelor mariane. 
Aici se a   renumita icoan  pictat  
în anul 1681 de me terul Luca din 
Iclod. În conformitate cu procesul-
verbal încheiat la 28 martie 1699 
de iezui ii conventului de la Cluj-
M n tur, icoana ar   l crimat în 
acel an din 15 februarie pân  în 12 
martie, la fel ca icoana similar  din 

Pociu, care ar   l crimat în 1696. 
Papa Clement al XII-lea a acordat 
în anul 1767 indulgen  plenar  
pelerinilor de la M n stirea Nicula 
în s rb torile mariane din 15 august, 
Adormirea Maicii Domnului, i 
din 8 septembrie, Na terea Maicii 
Domnului. În anul 1928 Papa Pius 
al XI-lea a acordat M n stirii Nicula 
statutul de Sanctuar marian. 

Dup  evenimentele din 
decembrie 1989, în localitatea 
Nicula greco-catolicii au ridicat 
o biseric  în care se a   o copie a 
icoanei f c toare de minuni la care 
se pot ruga i cre tinii acestui cult. 
Ce bine ar   ca M n stirea Nicula, 
care are o a a de mare importan  
pentru via a cre tinilor transilv neni, 
s  poat  primii statutul de Sanctuar 
marian al unit ii i reconcilierii 
dintre cre tinii de toate confesiunile, 
locuitori ai acestor inuturi. Din 
acest sanctuar, cu inim  curat , 
cu mândrie smerit  i în spirit de 
smerenie, s  în l m imn de glorie 
S  ntei Treimi i s  zicem: „M rire 
întru cele de sus lui Dumnezeu, i 
pe p mânt pace i între oameni bun  
învoire”. „To i cre tinii s  înal e rugi 
st ruitoare c tre Mama lui Dumnezeu 
i Mama oamenilor, pentru ca ea, 

care a sprijinit cu rug ciunile sale 
începuturile Bisericii, i acum, când 
este în l at  la ceruri peste to i s  n ii 
i îngerii, s  mijloceasc  la Fiul s u, 

în comuniunea tuturor s  n ilor, ca 
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toate familiile popoarelor, atât cele împodobite cu numele de cre tin, cât i 
cele care nu-L cunosc înc  pe Mântuitorul lor, s  se uneasc  în mod fericit, 
cu pace i armonie, într-un singur Popor al lui Dumnezeu, spre gloria 
Preas  ntei i Nedesp r itei Treimi”. (4)

 De câteva sute de ani Maica vie ii, nu înceteaz  a ne transmite mesajele 
sale adresate i recep ionate, mai ales, de anumi i tineri vizionari, ca mesaje 
de via  demn  de pace i de dragoste fr easc . Fecioara î i exprim  
dorin a arz toare ca noi s  ne consacr m întreaga via  lui Dumnezeu; s  
st ruim în post; s  p trundem în profunzimea rug ciunii pentru a ne ruga cu 
inima, sediul sim mintelor l untrice; s  invoc m zilnic pe Spiritul Sfânt; 
s  ador m Sacramentul Euharistiei i pe Isus Euharisticul; s  cinstim r nile 
lui Isus; s  c ut m mai întâi Împ r ia Cerurilor, i numai apoi, pe cele 
necesare traiului de  ecare zii. Fecioara dore te s  ne conduc  în iubire, 
s  ne ocroteasc  în dreptate i adev r pentru a ne trezii la realitate, iar noi 
s  transform m discordia în pace divin , în lini te l untric  i în Înviere 
mântuitoare; s  ne deschidem con tiin a i s  ne l s m condu i de Voin a 
lui Dumnezeu; s  ne manifest m credin a sincer  i dorin a ca El s  ne  e 
al turi în orice clip  a vie ii pentru mântuirea su  etelor. 

Astfel de îndemnuri transpuse în via a de  ecare zi, ar   un semn de 
venera ie i pre uire pe care cre tinii pot s -l ofere Fecioarei Maria, care 
adormind cu trupul, prin virtu ii, ascultare i iubire necondi ionate, ne-a unit 
de  nitiv cu Cristos i cu Mireasa Sa nenuntit , Biserica. Prin exemplul s u 
de d ruire a contribuit la consolidare credin ei în su  etele noastre pentru a   
demne de a se ad pa din Izvorul vie ii ve nice, din Cristos. Contribuind din plin 
la primenire vie ii celei noi în Cristos Mântuitorul, Fecioara Maria nu adormit 
cu trupul întru stric ciune, ci întru via , de aceia o numim, Maica vie ii.

Ioan M GERU AN

(1) FRANZEN A. Mic  istorie a Bisericii, Ed. Galaxia Gutenberg, Tg. L pu  2009, 
p.442; (2) CONCILIU VATICAN II, Constitu ia dogmatic  Lumen gentium 56, 
p.110-111; (3) Idem 62, p.113; (4) Idem 69, p.116.


