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Sfântul Rozar este rug ciunea universal  a cre tin t ii catolice, un fel 
de ,,breviar al credincio ilor”. Luna octombrie îi este închinat . Mul i Papi au 
vorbit credincio ilor despre Rozar, despre luna octombrie, lun  a Preacuratei i 
a Sfântului ei Rozar, lun  care are în centrul ei o s rb to toare a Preacuratei, 
,,Sfânta Fecioar  Maria, Regina Rozarului” - 7 octombrie (în calendarul latin 
i în cel greco-catolic).

Istoria acestei s rb tori este foarte veche, cum foarte veche este i istoria 
Rozarului. Papa Pius al V-lea, în amintirea biruin ei de la Lepanto împotriva 
 otei turce ti, a stabilit comemorarea acestei biruin e în ziua de 7 octombrie. 

Solemnitatea a fost numit  ,,Sfânta Maria a Biruin ei. Din 1716 s rb toarea 
a fost extins  în toat  Biserica. Cât despre Sfântul Rozar, tradi ia spune c  
îns i Sfânta Fecioar  s-a ar tat Sfântului Dominic (1170-1221) i i-a explicat 
rug ciunea Rozarului.

Fericitul Pap  Ioan al XXIII-lea a avut o mare devo iune pentru Rozar. 
Numeroase pagini din Scrisorile i Enciclicile sale vorbesc despre Rozar, 
încurajând credincio ii s  recite aceast  rug ciune atât de draga Preacuratei. El 
însu i recita zilnic Sfântul Rozar de trei ori. Se spune c  mul i Papi ne-au vorbit 
despre Rozar, dar Papa Ioan al XXIII-lea a fost singurul care a coborât din Cer 
ca s -l recomande.

Iat  împrejurarea: în 1966 o c lug ri  din Ordinul ,,Fiicele Carit ii” a fost 
foarte bolnav , stomacul, intestinele, totul era cuprins de dureri insuportabile - 
era o muribund . Surorile au f cut o noven  la Papa Ioan al XXIII-lea, al c rui 
proces de beati  care începuse. Sora Chaterine era singur  în salon când a auzit 
o voce cald  care-i vorbea: ,,Sor  Catherine, m-ai rugat i tu, i surorile de 
asemenea. Pentru aceea, am venit s  te anun  c  e ti vindecat . Cheam  
surorile ca s  constate c  e ti vindecat . Nu mai ai febr ”. Din acel moment 
toate manifest rile bolii au disp rut. 

Sora Catherine a vorbit tuturor despre viziunea i vindecarea sa, f r  s  
uite s  aminteasc  sfatul venit de data aceasta direct din Cer: Recitarea zilnic  a 
Sfântului Rozar, în bucuriile i am r ciunile vie ii.

 Prin cuvintele Episcopului Martir Iuliu Hir ea s  ne încredin m S  ntei 
Fecioare i Sfântului ei Rozar: ,,MAIC  SFÂNT -NVING TOARE,/ A puterii 
Celui R u,/ Fii-mi Cald  Rug toare/ Lâng  DOMNUL, FIUL T U!

Rozarul T u Sfânt,/MAICU  CEREASC /S  înst pâneasc /Harul pe 
p mânt”.

E octombrie! E luna Sfântului Rozar
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S U M A R

Stând de vorb  câtva timp cu noi în ine i cu Dumnezeu, 
prin rug ciune, avem un prilej bun ca El s  ne vorbeasc  
inimii i s  ne trimit  mari haruri. Astfel ne vom ridica 
deasupra noastr  i vom fi al i oameni. Prin rug ciune se 
întâmpl  lucruri minunate. Ce tii tu ce va lucra Dumnezeu 
în sufletul t u i în via a ta în timp ce te rogi?
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Misionarii nev zu i: S  n ii îngeri Mihail i Gavril
Su  etul nostru e Chipul lui 

Dumnezeu prins în rama trupului, 
cutreierând p mântul ca s -l s  n easc  
i s -l ridice, t mâie sfânt  în fa a 

Creatorului.
De Sus, din Împ r ia lui 

Dumnezeu, s-a dat  ec rui su  et 
un nev zut tovar , din leag n la 
mormânt, Îngerul P zitor.

El ne este paznic, el ne este 
judec tor. Gândurile pline de lumin , 
entuziasmul saturat cu foc, remu carea 
ce te întoarce la bine, de la el pornesc.

El vede ce nu vedem, tie ce nu 
tim, mereu în apropierea noastr , cu 

nesfâr it  delicate e fa  de libertatea 
noastr , cunoscând m re ia noastr , ne 
ap r  de pr pastia cea de foc a iadului.

Cât de pre ios e su  etul nostru 
când cel din urm  cer etor învesmântat 
în mizerie i zdren e este ,,gardat” 
exclusiv de unul ca acela ce mergea 
asemenea coloanei luminoase înaintea 
evreilor, care înt ri pe Ilie în spaima 
sa, un înger ca cel ce a inut focul s  
nu ard  pe tinerii arunca i în cuptor, ca 
acel ce închise gura leilor în fa a lui 
Daniil; p zi i de un înger ca acela ce în 
gr dina Getsemanilor înt ri pe însu i 
Cristos Dumnezeu!

Ce suntem noi, în realitate, ca s  
 m ocroti i de astfel de f pturi!

St  scris s  nu uit m 
ospitalitatea, de team  s  nu  e printre 
cei lipsi i unul dintre îngeri.

Nu a zis oare dintr-odat  
vagabondul care înso i pe Tobie”: ,,Eu 
sunt Rafael?”

Al treisprezecelea s rac, ajuns la 
masa celor 12 s raci ai Sfântului Grigore 
Marele, nu s-a ar tat oare a   un înger?

El ne ap r  împotriva diavolului. 
Acesta se ar t  într-o zi S  ntei Margareta 
de Cortona ca s  o însp imânte i s  o 
descurajeze. Dintr-odat  îi ap ru Îngerul 
P zitor i-i zise: ,,Fiica mea, nu- i pierde 
curajul. Eu sunt al turi de tine, eu 
Îngerul P zitor al su  etului t u, pentru 
c  este locuin a sfânt  a lui Dumnezeu”.

El este îndrum tor. Fericita 
Ermelinda p r si ora ul natal ca s  
g seasc  într-un s tule  lini tea necesar  
slujbei lui Dumnezeu. O persoan  din 
sat avu gând r u asupr -i i hot rî s-o 
r peasc . În aceast  primejdie îi ap ru 
Îngerul P zitor i-i zise: ,,Fugi de-aici, 
copil , fugi!” Îi indic  locul unde i 
r mase pân  la moarte, f r  prihan .

El este eliberator. Simon Petru a 
fost prins i închis. Patru cete de c tre 
patru osta i îl p zeau, legat  ind el cu 
dou  lan uri. i iat  Îngerul Domnului 
a venit i i-a zis: ,,Scoal  degrab, 
încinge-te,îmbrac - i haina i vino 
dup  mine!” A a a fost eliberat Petru 
din temni a lui Irod.

S  rug m zilnic, des, pe Îngerul 
nostru ca s  ne înt reasc  ca s  ap r m 
Chipul Domnului dintru noi.

S  ne p str m cura i în ochii 
acestui prieten.

Cur enia ne face asemenea lui, i 
ne strânge în prietenie cu el, Misionarul 
nev zut al lumii su  etului nostru.

Episcop Ioan Suciu
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(continuare în pag. 6)

„Drumul unui martir,
Vasile Aftenie (1899-1950)”

Atunci când credem c  s-au 
epuizat toate informa iile privind 
via a i anii de deten ie ai Episcopilor 
- Martiri i S  n i ai Bisericii Române 
Unite cu Roma, Episcopi mor i în 
închisori pentru c  au r mas  deli 
lui Cristos i Bisericii Romei, atunci 
avem surpriza apari iei unor noi i 
nesperate lucr ri închinate lor. Aceste 
lucr ri readuc în su  etele cititorilor 
imaginea personalit ilor lor f r  
asem nare, suferin ele tr ite în anii 
întuneca i ai închisorilor, îmbog ind 

astfel pu inul care a ajuns pân  la noi.
O astfel de lucrare este cartea 

,,Drumul unui martir, Vasile 
Aftenie (1899-1950)” a lui Alexis 
Dimcev, ap rut  în Ed. Surorilor 
Lauretane, 2014.

Cuvântul introductiv, 
,,Prefa ”, este al noului Episcop 
al noii Episcopii Greco-Catolice 
de Bucure ti, PSS Mihai Fr il . 
Preas  n ia Sa subliniaz  valoarea 
lucr rii, autorul reu ind s  treac  
peste di  cult ile informa iei: arhive 
împr tiate, note ale anchetatorilor 
reduse doar la singura lor viziune, 
o alunecare înspre legend  a unor 
m rturii ale celor care l-au cunoscut 
direct pe Episcopul Aftenie, i 
s  realizeze un studiu biogra  c 
sistematic (lucrarea este o parte 
din teza de doctorat a autorului). În 
afar  de biogra  a Episcopului Vasile 
Aftenie, esen a îns i a c r ii, autorul 
st ruie s  arate cum Biserica Greco-
Catolic , atent  la drumul pe care 
îl putea lua istoria în anii care au 
precedat scoaterea ei în afara legii, 
,, i-a cl dit pas cu pas rezisten a 
interioar ”. De asemenea, este scoas  
în eviden  în l imea civiliza iei 
pe care a atins-o România în prima 
jum tate a secolului al XX-lea i 
caracterele mari formate în Biserica 
Catolic  a acelor ani.
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(continuare în pag. 7)

Trei capitole alc tuiesc 
cuprinsul lucr rii: O via  d ruit  
Bisericii; P stor i diplomat al 
Bisericii i M rturia unui Martir 
al Bisericii. Aten ia autorului este 
îndreptat  asupra vie ii Episcopului 
Vasile Aftenie, pe care o prezint  
înso it  de tr irea credin ei.

Cu primul capitol i cu 
primele lui pagini cititorul se a   pe 
meleagurile Blajului unde, doar la 13 
km, este comuna Lodroman, locul de 
na tere al viitorului Episcop. Vasile 
Aftenie este al treilea din cei cinci 
fra i. P rin ii, rani cu mult  credin , 
greco-catolici, aveau în familia mamei 
doi preo i; sfatul unuia se pare c  a fost 
hot râtor pentru întreaga via : Vasile 
Aftenie va urma Liceul ,,Sfântul 
Vasile cel Mare” din Blaj, iar în 1919 
se va înscrie la ,,Academia Teologic  
Greco-Catolic ” , tot la Blaj, ca, dup  
un an s   e trimis la Roma unde va 
studia teologia i  lozo  a la ,,Colegiul 
Ponti  cal Urban de Propaganda Fide”. 
Se înapoiaz  la Blaj în 1925, cu un 
doctorat în teologie, ca la 1 ianuarie, 
1926, la S rb toarea Sfântului Vasile 
cel Mare, s  primeasc  darul s  ntei 
preo ii prin impunerea mâinilor 
Mitropolitului Vasile Suciu. Dou  
m rturii ale noului preot, legate de 
aceast  s rb toare a su  etului, ne-au 
r mas peste timp: textul ales pentru 
iconi a de la hirotonire i jur mântul 
preotului catolic. Prin textul amintit, 
Vasile Aftenie leag  harul preo iei de 
jertfa liturgic , de Sfânta Liturghie, 

celebrarea ei  ind cel mai mare 
dar al preotului, iar jur mântul este 
,,m rturisirea credin ei catolice”, 
pentru care i-a dat via a. Anii care 
i-a tr it, to i, au avut ca fundament 
aceste dou  coordonate, ele au alc tuit 
nucleul în jurul c ruia s-a a ezat ceea 
ce a urmat. Devenit preot, la început 
într-o parohie nu departe de Blaj, apoi 
urcând treapt  cu treapt  în diferite 
func ii: profesor i rector la ,,Academia 
Teologic ” din Blaj, Canonic, Vicar 
General i Episcop, obi nuia s  
încredin eze lui Dumnezeu, prin taina 
S  ntei Liturghii, toate activit ile sale.

Ceea ce a schimbat cursul 
vie ii P rintelui Vasile Aftenie a fost 
numirea sa, pe data de 14 iulie 1934, 
de c tre Mitropolitul Vasile Suciu, ca 
paroh I pentru Biserica,, Sfântul Vasile 
cel Mare” din Bucure ti, Mitropolitul 
având în vedere pe greco-catolicii 
pleca i din Ardeal în Capital . P rintele 
era str in de o astfel de ambi ie, pe 
de alt  parte, era singurul sprijin al 
familiei fratelui s u, mort datorit  
unei boli grave de inim , dar a primit 
noua responsabilitate, renun ând la 
cariera universitar , surs  de bucurii 
intelectuale i su  ete ti, din iubire 
i datorie pentru Biserica sa: ,,M-am 

c s torit su  ete te cu Biserica i 
pentru ea am s  muncesc, cum pot, 
pân  la sfâr itul vie ii”, m rturisea în 
acel timp P rintele.

Luând în considerare nevoia 
pastoral  pentru greco-catolicii din 
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Vechiul Regat, la 12 aprilie 1940, 
Papa Pius al XII-lea l-a numit pe Pr. 
Vasile Aftenie Episcop auxiliar al 
Mitropolitului Alexandru Nicolescu, 
cu titlul episcopal de Ulpiana. În 
acela i timp este numit i Vicar 
General pentru Vechiul Regat cu 
sediul la Bucure ti.

Programul consacr rii de 
Episcop al Pr. Vasile Aftenie nu 
s-a pierdut, din el reiese cât  t ria a 
avut jur mântul de a    del Bisericii 
Romei. Instalarea noului Episcop 
la Bucure ti a avut loc duminic , 23 
iunie, în curtea bisericii din cauza 
num rului mare de credincio i. În 
cuvântul s u Vasile Aftenie a tratat 
ideea de jertf : ,,Cine nu î i ia crucea 
i nu m  urmeaz  nu este vrednic de 

mine”. O anticipare a martiriului s u? 
A a ne pare acum, pentru c  Episcopul 
a legat jertfa de Biserica Unit  în 
care credincio ii crescu i ,,în tradi ia 
Blajului nu pot socoti niciodat  prea 
mare o jertf  oricât de uria , cerut  
de Biseric  i de neamul nostru”. 
Ideea a fost continuat  de preotul i 
istoricul Zenovie Pâcli anu, mort i el 
în închisoare în condi ii asem n toare 
cu ale Episcopului: ,,mândria originii 
romane, convingerea cre tin  
încadrat  în disciplina Bisericii 
Occidentale, na ionalismul care 
merge pân  la sacri  cial de sine 
i devotamentul des vâr it pentru 

cultura româneasc ” (Alexis 
Dimcev, ,,Drumul unui martir, Vasile 
Aftenie - 1899-1950”, Ed. Surorilor 

Lauretane, 2014, p.73).
Din scrisorile ajunse pân  la noi, 

a  m cum în elegea Episcopul noua sa 
misiune. ,,Primesc în audien  lumea 
care se abate pe la re edin  cu fel 
de fel de lucruri. Vin la arhiereu. Cu 
to ii trebuie s  m  între in. Eu nu pot 
proceda cu ei cum se procedeaz  la 
institu iile de Stat. Trebuie s  mângâi 
i s  încurajez p rinte te pe oricine” 

(Op.cit., p.65). În toat  activitatea sa 
a fost sus inut de Nun iul Apostolic 
din ar  pentru a- i aduna în jurul s u 
credincio ii i preo ii, ca ace tia s  
 e un bun model ,,în masa de fra i 

separa i, dând exemplu de în elegere, 
de activit i sociale, prin catehizarea 
maselor muncitoare s race i 
prin practicarea tuturor virtu ilor 
cre tine” (Op.cit., p.78).

Drama Europei prin care trece 
i ara noastr : Diktatul de la Viena, 

la 30 august 1940, prin care pierdem 
Transilvania de Nord, declan area 
celui de al Doilea R zboi Mondial, 
moartea Mitropolitului Alex. 
Nicolescu, toate aveau s  in  uen eze 
via a Bisericii. Pentru scurt timp 
Vasile Aftenie va   Administrator 
Apostolic al Arhidiecezei de Alba 
Iulia i F g ra , îl va urma îns  IPSS 
Valeriu Traian Fren iu ca Episcopul 
V. Aftenie s  se dedice doar misiunii 
sale: vie ii de credin  a românilor 
uni i din Vechiul Regat, Basarabia i 
Bucovina de Nord. În mod personal 
a vizitat anual toate parohiile din 
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jurisdic ie ,,pentru a veghea asupra 
integrit ii credin ei”. 

Niciodat  apostolatul 
Episcopului Aftenie nu a fost 
u or, ostilitatea Bisericii Ortodoxe 
era evident , aceea i era i a 
Ministerului Cultelor. Cele dou  
biserici greco-catolice din Bucure ti 
erau neînc p toare pentru num rul 
credincio ilor i Episcopul era nevoit 
s  fac  fa  situa iei, recunoscând cu 
am r ciune ,,c  bisericile pe care le 
avem în Bucure ti (dou  la num r) 
nu satisfac nevoile credincio ilor 
no tri. Suntem nevoi i a sluji sub 
cerul liber” (Op.cit., p.146). Secretarul 
general al Ministerului Cultelor, 
Aurel Popa, departe de a c uta o 
rezolvare, amenin  Biserica Greco-
Catolic  i pe Episcopul ei: ,,dac  
vrem ofensiv , vom avea-o dup  
r zboi, i cu siguran  nu ortodoxia 
va   aceea care va pierde”!!! (Op.
cit., p.147). Preas  n ia Sa tia deja c  
atunci i întotdeauna pentru situa iile 
nefavorabile ,,în care se g seau 
românii uni i, ei caut  solu ii în 
interior, în Biseric ” (Op.cit., p.148). 
Din p cate, este un adev r al întregii 
Istorii a Bisericii noastre.

Capitolul al II-lea relateaz  
vizitele canonice f cute în calitate de 
protopop, apoi de Episcop, începând 
din anul 1934 pân  în 1948, dar i 
c l toriile misionare în Transilvania. 
Pentru drumul martiriului s u , sunt 
revelatoare paginile care prezint  

vizitele canonice f cute de Preas  n ia 
Sa în anul 1948, la sfâr itul c ruia 
Biserica Unit  cu Roma va   scoas  
în afara legii. Aceste vizite erau 
intensi  cate din partea tuturor 
Episcopilor uni i, ca vocea lor s  
înt reasc  credin a credincio ilor 
amenin a i de autorit ile comuniste. 
Notele informative con  rm  temele 
predicilor sale: ,,…a subliniat în 
repetate rânduri c  credincio ii 
trebuie s   e oricând al turi de 
Roma i de Papa, c ci de acolo 
pornesc înv turile i mântuirea 
su  etelor…” (Op.cit., p.141).

Capitolul al III-lea trateaz  
persecu ia dezl n uit  împotriva 
Bisericii Unite cu Roma de-a lungul 
istoriei de c tre arii ru i, for area de 
a deveni ortodox  printr-o fals  unire, 
metod  preluat  de comunismul 
rusesc pentru lichidare Bisericii Unite 
Ucrainene. Din p cate, metoda au 
preluat-o i românii. Proiectul noii 
Constitu ii din martie 1948 înscria 
persecu ia care se va declan a; toate 
c ile legale au fost încercate de 
Episcopatul Catolic de ambele rituri, 
pentru a   respectate prevederile 
Concordatului, dar distrugerea 
Bisericii Greco-Catolice era hot rât  
i drumul martiriului deschis.

Mitropolitul ortodox al Sibiului, 
Nicolae B lan, a lansat începutul 
persecu iei, la 15 mai 1948, pe 
Câmpia Libert ii. PSS Ioan Suciu 
nu i s-a permis s  vorbeasc . La 
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început, necunoscând Biserica Unit , 
promisiunile de func ii importante în 
Biserica Ortodox , inclusiv cea de 
Patriarh,f cute din partea conducerii 
politice a rii, în cazul trecerii la 
ortodoxie, nu conteneau, de i era 
întotdeauna acela i refuz: ,,Credin a 
noastr  este via a noastr !’’ În 
noaptea de 28/29 octombrie 1948 
sunt aresta i to i Episcopii greco-
catolici, ancheta i, purta i prin celulele 
Ministerului de Interne, prin re edin a 
Patriarhului ortodox i m n stiri 
ortodoxe cu regim de închisoare, prin 
temni e, sfâr ind cu închisoarea de 
exterminare din Sighet. 

Primul ministru, Petru Groza, 
i ministru de Interne, Teohari 

Georgescu, au propus Episcopului 
Vasile Aftenie s  semneze actul de 
des  in are a Bisericii Greco-Catolice 
în schimbul unei înalte func ii în 
Biserica Ortodox . Refuzul a fost 
categoric: ,,nu voi   p rta  la o 
astfel de vânzare”,  ind convins c  
niciunul dintre Episcopi nu va semna 
un astfel de act.

Consf tuirea din 1 octombrie 
1948, de la Cluj, în care, ,,sub presiune 
i amenin are”, au fost adu i preo i 

ca s  semneze unirea cu Biserica 
Ortodox , nu avea valabilitate, un 
astfel de act este valabil doar prin 
semn tura Episcopilor, ceea ce nu s-a 
întâmplat. La Conferin a Episcopal  
de la Bucure ti, din 7 octombrie, 
Episcopii a  a i înc  în libertate, la 

cererea Nun iului, au redactat dou  
memorii c tre autorit i, denun ând 
arest rile preo ilor i violen ele la 
care erau supu i Episcopii, preo ii i 
credincio ii greco-catolici. Biserica 
Român  Unit  cu Roma, Greco-
Catolic  nu a putut   îns  d istrus , în 
foarte scurt timp i-a organizat via a în 
clandestinitate.

M rturisirea de credin  a 
Episcopului Vasile Aftenie, în orice 
condi ii s-a a  at, este aceea i: ,,E 
imposibil s  m  lep d de credin a în 
care m-am n scut, în care am fost 
crescut i pe care am predicat-o timp 
de 23 de ani” (Op.cit.,p.187).

Ultimele informa ii despre 
Episcopul Vasile Aftenie sunt din 
jurnalul personal al Cardinalului 
Iuliu Hossu, ,,Credin a noastr  este 
via a noastr ” i din  a personal  
întocmit  de Securitate chiar în ziua 
mor ii Episcopului, 10 mai 1950. 
Nu sunt îns  documente care s  
men ioneze cauza mor ii Episcopului, 
doar câteva cuvinte notate în grab : 
,,în noaptea de 9-10 Mai a.c., numitul 
Vasile Aftenie a sucombat”.

Dac  suntem în c utarea 
adev rului despre Biserica Greco-
Catolic  i Episcopii ei Martiri în 
anii comunismului, cartea domnului 
Alexis Drimcev, ,,Drumul unui Martir 
- Vasile Aftenie - 1889-1950’’, se 
recomand  de la sine.

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

Je suis donc parti de Constanta le 17 Mars 2014 et, traversant les 
immenses plaines de la Dobrouja et ses canaux vides, je attaint Bucarest une 
semaine plus tard. La, j’ai assiste a la liturgie dans la plus vielles église de 
Bucarest. Puis j’ai continue par Buftea pour arriver par Targovi te a Zarne ti 
pour le dimanche suivant. Mais je dois avouer que j’ai du me faire transporter 
quelques km pour arriver a l’heure pour la liturgie chez le père Charles que 
me fut aussi d’un grand secours sur le plan technique.

A Fagara  j’ai retrouve le monastère franciscain ou je m’étais arête il 
ya 20 ans, mais sans franciscains. Le lendemain matin a la messe il n’y avait 
foule, mais la voix du chanteur et les orgues remplissaient agréablement 
l’église.

Je m’etais fait un devoir de passer par Blaj ou je sui allé en pèlerinage 
sur la tombe du Cardinal Todea et par Alba Iulia qui m’avait accueilli aussi 
lors de mon pèlerinage a Jérusalem, qui est également une étape si importante 
pour l’histoire de la Roumanie.

La, j’ai pu le dimanche assiste a l’ordination d’Attila, un jeune qui 
s’était démène la veille pour me trouver un hébergement dans la salon du 
directeur du grand Semineraire d’ Alba Iulia.

J’ai rejoint a Campeni la sympathique vallee d’Arie  qui a pro  te d’un 
programme d’aide au développement du tourisme rural. Je l’ai suivi sans 
peine, jusqu’a naissance de l’Arie . Prés d’elle je me suis arête dans un petit 
bar au nom très évocateur: ”Ulita spre Europa”.

 (a suivre)

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

Chers amis,
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PAGINI BILINGVE
Asocia ia ,,Prietenii Bisericii Greco-Catolice Române”, Blaj

Am plecat deci din Constan a la 17 martie 2014, i traversând imensele 
câmpii ale Dobrogei i canalele ei golite de ap , am ajuns la Bucure ti o 
s pt mân  mai târziu. Acolo am asistat la liturghie în cea mai veche biseric  
din Bucure ti. Apoi am continuat prin Buftea înspre Târgovi te, pentru a 
ajunge la Z rne ti duminica urm toare. Trebuie s  m rturisesc c  am fost 
obligat s  m  las transportat câ iva kilometri pentru a ajunge la timp la 
liturghia p rintelui Carol, care mi-a fost de mare ajutor i în plan tehnic.

La F g ra  am reg sit m n stirea franciscan  unde m-am oprit acum 
20 de ani, dar f r  franciscani. A doua zi, la liturghie, nu a participat prea 
mult  lume, dar vocea cantorului i orga au umplut biserica în modul cel mai 
agreabil.

Mi-am îndeplinit apoi datoria de a vizita Blajul, unde am f cut un 
pelerinaj la mormântul Cardinalului Todea, i Alba Iulia, care m  primise i 
cu ocazia pelerinajului meu la Ierusalim, i care este un loc atât de important 
în istoria României.

Acolo am putut asista duminic  la hirotonirea lui Attila, un tân r care 
m  ajutase s  g sesc ad post în salonul directorului marelui Seminar din 
Alba Iulia.

Am reg sit la Câmpeni frumoasa vale a Arie ului, care a pro  tat de 
un program de ajutor al dezvolt rii turismului rural. Am urmat f r  mare 
greutate  rul v ii, pân  la izvorul Arie ului. În apropiere, m-am oprit într-un 
mic bar, cu nume foarte evocator: ”Uli a spre Europa”.

 (va urma)

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

Dragi prieteni,
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(continuare în pag. 13)

Anul acesta intre 1-5 septembrie 
la Alba Iulia a avut loc a cincea Întâlnire 
Na ional  a Familiei Franciscane din 
România unde Surorile Clarise din 
Roman jude ul Neam  au transmis  
un mesaj. Deoarece s-au împlinit 800 
de ani de la consacrarea Clarei din 
Assisi la Dumnezeu in martie 1211 si 
apoi na terea celui de-al doilea Ordin 
Franciscan, propunem fragmente din 
cateheza Papei Benedict al XVI-lea 
din 15 septembrie 2010.

Una din s  ntele cele mai 
iubite este f r  îndoial  Sfânta Clara 
de Assisi, care a tr it în secolul al 
XIII-lea, contemporan  a sfântului 

Francisc. M rturia ei ne arat  cât de 
mult este datoare Biserica femeilor 
curajoase i bogate în credin  ca ea, 
capabile s  dea un impuls decisiv 
pentru reînnoirea Bisericii.

A adar, cine era Clara de Assisi? 
(...) N scut  în anul 1193, Clara 
apar inea unei familii aristocratice i 
bogate. A renun at la nobilime i la 
bog ie pentru a tr i umil  i s rac , 
adoptând forma de via  pe care o 
propunea Francisc de Assisi. Chiar 
dac  rudele ei, a a cum se întâmpla 
atunci, proiectau o c s torie cu vreun 
personaj important, Clara, la vârsta 

Fondatoarea ordinului clariselor
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(continuare în pag. 14)

(urmare din pag. 12)

de 18 ani, cu un gest curajos inspirat 
de profunda dorin  de a-l urma 
pe Cristos i de admira ia fa  de 
Francisc, a p r sit casa p rinteasc  
i, în compania unei prietene a ei, 

Bona de Guelfuccio, a ajuns în mod 
secret la fra ii minori la mica biseric  
a Por iunculei. Era în seara Duminicii 
Floriilor din anul 1211. În emo ia 
general , a fost f cut un gest deosebit 
de simbolic: în timp ce tovar ii lui 
ineau în mân  tor e aprinse, Francisc 

i-a t iat p rut i Clara a îmbr cat o 
s r c cioas  hain  de poc in . 

Din acel moment a devenit 
fecioar  mireas  a lui Cristos, umil 
i s rac, i s-a consacrat total Lui. 

Asemenea Clarei i colegelor sale, 
nenum rate femei în decursul istoriei 
au fost fascinate de iubirea fa  de 
Cristos care, în frumuse ea Persoanei 
sale divine, umple inima lor. i Biserica 
întreag , prin intermediul misticei 
voca ii nup iale a fecioarelor consacrate, 
apare ceea ce va   pentru totdeauna: 
Mireasa frumoas  i curat  a lui Cristos.

(...) Clara a avut în Francisc de 
Assisi nu numai un înv tor ale c rui 
înv turi s  le urmeze, ci i un prieten 
fratern. Prietenia între ace ti doi s  n i 
constituie un aspect foarte frumos i 
important. De fapt, atunci când dou  
su  ete curate i în  c rate de aceea i 
iubire fa  de Dumnezeu se întâlnesc, 
ele scot din prietenia reciproc  un 
stimulent foarte puternic pentru a 
parcurge calea perfec iunii. Prietenia 
este unul din sentimentele umane 

cele mai nobile i înalte pe care Harul 
divin îl puri  c  i-l trans  gureaz . Ca 
Sfântul Francisc i Sfânta Clara, i al i 
s  n i au tr it o profund  prietenie în 
drumul spre perfec iunea cre tin , ca 
Sfântul Francisc de Sales i Sfânta 
Ioan Francisca de Chantal. 

i chiar Sfântul Francisc de 
Sales scrie: „Este frumos s  po i iubi 
pe p mânt a a cum se iube te în cer 
i s  înve i s  iube ti în aceast  lumea 

a a cum vom face ve nic în cealalt  
lume. Nu vorbesc aici de simpla 
iubire de caritate, pentru c  aceea 
trebuie s-o avem fa  de to i oamenii; 
vorbesc despre prietenia spiritual , în 
cadrul c reia, dou , trei sau mai multe 
persoane î i schimb  devo iunea, 
sentimentele spirituale i devin 
realmente un singur duh” (Introducere 
la via a evlavioas , III,19).

Dup  ce a petrecut o perioad  
de câteva luni în alte comunit i 
monastice, rezistând presiunilor 
rudelor sale care ini ial nu au aprobat 
alegerea ei, Clara s-a stabilit cu primele 
colege în biserica „Sfântul Damian” 
unde fra ii minori aranjaser  un mic 
convent pentru ei. În m n stirea aceea 
a tr it peste patruzeci de ani pân  la 
moarte, în anul 1253. (...)

Giacomo de Vitry observase cu 
perspicacitate o tr s tur  caracteristic  
a spiritualit ii franciscane fa  de 
care Clara a fost foarte sensibil : 
radicalitatea s r ciei asociat  cu 
încrederea total  în Providen a divin . 
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(urmare din pag. 9)

(continuare în pag. 16)

Pentru acest motiv, ea a ac ionat cu 
mare determinare, ob inând de la Papa 
Grigore al IX-lea sau, probabil, deja de 
la papa Inocen iu al III-lea, a a-numitul 
Privilegium Paupertatis (cf. FF, 3279). 
Pe baza acestuia, Clara i colegele ei de 
la „Sfântul Damian” nu puteau s  aib  
nici o proprietate material . Era vorba 
de o excep ie cu adev rat extraordinar  
fa  de dreptul canonic care era în 
vigoare i autorit ile ecleziastice 
din acel timp l-au acordat apreciind 
roadele de s  n enie evanghelic  ce se 
recuno teau în modul de a tr i al Clarei 
i al surorilor sale. Asta arat  c  i în 

secolele din Evul Mediu, rolul femeilor 
nu era secundar, ci considerabil. În 
aceast  privin , merit  de amintit c  
Sfânta Clara a fost prima femeie în 
istoria Bisericii care a compus o Regul  
scris , supus  aprob rii Papei, pentru 
ca s   e p strat  carisma Sfântului 
Francisc de Assisi în toate comunit ile 
feminine care cre teau ca num r deja în 
timpurile sale i care doreau s  se inspire 
din exemplul lui Francisc i al Clarei.
În conventul „Sfântul Damian”, Clara 
a practicat în mod eroic virtu ile care 
ar trebui s  deosebeasc  orice cre tin: 
umilin a, spiritul de evlavie i de 
poc in , caritatea. De i era superioar , 
ea voia s  slujeasc  personal surorile 
bolnave, supunându-se chiar i celor 
mai umile treburi: de fapt, caritatea 
dep e te orice rezisten  i cel 
care iube te face orice sacri  ciu cu 
bucurie. Credin a ei în prezen a real  

a Euharistiei era a a de mare încât, de 
dou  ori, a avut loc un fapt minunat. 
Numai cu prezentarea Preasfântului 
Sacrament i-a îndep rtat pe solda ii 
mercenari saraceni, care erau gata s  
atace conventul „Sfântul Damian” i s  
devasteze ora ul Assisi.

(...) S  n ii sunt cei care schimb  
lumea în mai bine, o transform  în 
mod durabil, punând în ea energiile 
pe care numai iubirea inspirat  din 
Evanghelie le poate trezi. S  n ii sunt 
marii binef c tori ai umanit ii!

Spiritualitatea S  ntei Clara, 
sinteza propunerii sale de s  n enie 
este adunat  în a patra scrisoare 
adresat  S  ntei Agneza de Praga. 
Sfânta Clara folose te o imagine 
foarte r spândit  în Evul Mediu, cu 
ascenden e patristice, oglinda. 

i o invit  pe prietena ei din 
Praga s  se re  ecteze în acea oglind  
de perfec iune a oric rei virtu i care 
este însu i Domnul. 

Ea scrie: „Desigur, fericit cel 
care poate s   e p rta  la osp ul 
sfânt, în a a fel încât s  adere cu toate 
sentimentele inimii [la Cristos], a 
c rui frumuse e o admir  f r  încetare 
toate cetele fericite ale cerurilor, a 
c rui tandre e emo ioneaz  inimile, a 
c rui contemplare aduce mângâiere, a 
c rui bun tate satur , a c rui blânde e 
recreeaz , a c rui amintire lumineaz  
cu delicate e, la parfumul c ruia 
mor ii recap t  via a i a c rui vedere 
îi va face ferici i pe to i locuitorii 
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(urmare din pag. 15) JOCUL 
Când începi un lucru ,du-l pân  

la cap t
nu-l l sa început, îmi spui, îmi 

vei spune...
Cu ce drept pot eu s  cuprind 
cap tul lucrului acela, cu ce 

degete,
 din ce gând,cum a  putea eu s  

cuprind ? 
E  numai un joc. 
Eu doar m  joc !

i ce joc ai mai v zut
s  ajung  pân  la cap t
f r  s  fug  înapoi 
cu sandalele rupte i pline de 

noroi
chicotind a tainic  surpriz  ?...

i, la  ecare tur  ,o nou  regul  
de inut,

pentru c  jocul trebuie s   e i 
greu i curat ,

picurat cu lumin ,
s  miroase  a proasp t de umbr  

de nor ,
s  te cuprind  ,ca o ap  de munte 
adunat  din tainic izvor,
s  te bucure, s  te in …!

Maria-Mirela FILIMON       

Ierusalimului ceresc. Deoarece 
aceast  viziune este str lucire a 
gloriei ve nice, re  ex luminii ve nice, 
o oglind  f r  pat , prive te în 
 ecare zi în aceast  oglind , regin , 
mireas  a lui Isus Cristos. Contempl  
încontinuu în ea chipul t u, pentru 
a te împodobi astfel în întregime în 
interior i în exterior… În aceast  
oglind  str luce te fericita s r cie, 
sfânta umilin  i caritatea inefabil ” 
(Scrisoarea a patra: FF, 2901-2903).

Recunosc tori lui Dumnezeu 
care ne d ruie te s  n ii care vorbesc 
inimii noastre i ne ofer  un exemplu 
de via a cre tin  care trebuie imitat, a  
vrea s  închei cu înse i cuvintele de 
binecuvântare pe care Sfânta Clara le-a 
compus pentru surorile sale i pe care 
i ast zi clarisele, care desf oar  un 

rol pre ios în Biseric  prin rug ciunea 
lor i prin lucrarea lor, le p streaz  cu 
mare evlavie. Sunt expresii în care se 
eviden iaz  toat  ging ia maternit ii 
ei spirituale:

„V  binecuvântez în via a 
mea i dup  moartea mea, a a 
cum pot i mai mult decât pot, cu 
toate binecuvânt rile cu care Tat l 
milostivirilor a binecuvântat i va 
binecuvânta în Cer i pe p mânt 
 ii i  icele, i cu care un tat  i o 

mam  spiritual  a binecuvântat i 
va binecuvânta  ii s i i  icele sale 
spirituale. Amin” (FF, 2856).

Benedictus.PP.XVI
Text preluat de la pagina
http://ro.radiovaticana.va
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Plecarea Papei a fost de pe 
aeroportul ,,Baltice”, nu departe 
de Cracovia. Pre edintele Poloniei 
Jablonski a încercat zadarnic s  mai 
lini teasc  Moscova, cuvintele lui, 
f r  efect, ,,s-au evaporat în aerul 
unei prim veri târzii”. Papa l-a 
ascultat cu respect i în elegere, f r  
s  schi eze vreun semn de ironie, 
lumea t cea politicoas . Treisprezece 
milioane de polonezi l-au v zut 
personal pe Papa, restul popula iei l-a 
v zut prin intermediul televiziunii sau 
l-a ascultat la radio, acestora Jablonski 
nu le mai putea spune nimic.

La desp r ire, Primatul Poloniei 
Wyszynski a spus Papei: ,,Ne-a i 
înt rit inimile cu credin a voastr  
vie”, Papa nu i-a mai putut opri 
lacrimile, a îngenuncheat i a s rutat 
p mântul Patriei, optind cu su  etul în 
lacrimi: ,,p mântul de care niciodat  
inima mea nu va   desp r it ”.

Sub greutatea atâtor emo ii, cu 
regretul desp r irii de ara sa, Papa a 
plecat spre Roma l sând în Polonia un 
adev rat cutremur psihologic. Ceea ce 
polonezii gândeau de atâtea decenii, 
f r  s  îndr zneasc  s  vorbeasc  
în public, a spus acum Papa în locul 
lor, ,,într-o limb  frumoas , sonor , 
deloc asem n toare cu limbajul de 
lemn comunist”.

Polonia întreag  a sim it c  

este vorb  de o schimbare, oamenii 
au început s  aib  un comportament 
diferit: ,,oamenii care, de obicei, 
sunt atât de plini de frustrare i 
agresivi la cozile de la magazine, 
s-au transformat într-o colectivitate 
fericit  care a ova ionat, un popor plin 
de demnitate. O ordine exemplar  
a domnit peste tot”. Peste atmosfera 
de suspiciune, lipsit  de orizont, 
încredere i speran , Papa Ioan 
Paul al II-lea a adus o viziune nou . 
Polonezii tiau iar i c  ,,noi suntem 
societatea i ara ne apar ine”, ,,ei 
sunt o pojghi  arti  cial ”. Ioan 
Paul al II-lea i-a reînv at pe polonezi 
demnitatea, atât cea personal , cât i 
cea colectiv , i i-a mai reînv at ce 
este solidaritatea. Dup  vizita Papei 
nu s-a mai putut reveni la situa ia 
anterioar , polonezii nu au mai tiut 
ce este frica i divizarea, s-au înapoiat 
la morala str bunilor lor i au reg sit 
speran a pierdut . De-acum, în toat  
lumina l sat  de bunul lor P rinte, 
Papa Ioan Paul al II-lea, puteau privi 
curajo i spre viitor.   (va urma)

Papii secolului al XX-lea
 Papa

Ioan Paul al II-lea (XI)
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R bdarea este capacitatea de a 
suporta greut i i nepl ceri  zice sau 
morale ale vie ii; puterea de a a tepta, 
în liniste, desf urarea anumitor 
evenimente. R bdarea biblic  este puterea 
dat  de Dumnezeu pentru a ne înfrâna în 
fa a opozi iei  sau a oprim rii. Ea nu este 
pasivitate, iar ini iativa apar ine dragostei 
lui Dumnezeu sau a credinciosului care 
r spunde provoc rii din partea r ului. 
Despre Dumnezeu se spune c  este 
îndelung-r bd tor sau încet la mânie fa  
de p catele, mereu repetate, ale omenirii. 
Tot r bdarea este i efortul de voin  
prelungit înainte de a da drumul la mânie.

R bdarea lui Dumnezeu, 
prelungit  din îndurare, este caracterizat  
mai de grab  prin m rinimie decât prin 
mânie. Îns  mânia lui Dumnezeu este 
prezent  în r bdare numai pentru a ne 
sugera gravitatea p catului i r utatea 
lui. Ea este cople it  de iubirea pe 
care Dumnezeu o are fa  de p c tosul 
vrednic de mil  c ruia îi spune: „p catul 
bate la u  i caut  s  te târasc , dar tu 
biruie te-l!” (Gn.4,7).

R bdarea îndur toare a lui 
Dumnezeu poart  în ea suspendarea 
mâniei i începutul iert rii. Ea exprim  
caracterul i modul comportamental al lui 
Dumnezeu în rela ia cu oamenii. Ea este 
temeiul speran elor oamenilor care Îl cred 
i Îl tiu bun, îndur tor i iubitor, i care 

nu cere oamenilor decât c in  sincer  
i iubire fa  de El i fa  de aproapele „ 

îndelunga-r bdare a Domnului nostru 
socoti i-o drept mântuire” (2Pt.314-15).  

R BDAREA I IERTAREA
Dar „îndelunga r bdare” nu tim când  va 
lua sfâr it, din care cauz  noi trebuie s  
gr bim poc in a i s  convertim p catul 
în s  n enie, pentru ca moartea sau a 
doua venire a lui Isus, s  nu ne g seasc  
nepreg ti i. i cre tinii trebuie s  prezinte 
un caracter asem n tor. Valoarea practic  
a r bd rii const  în evitarea neîn elegerii 
i în rezolvarea în eleapt  a problemelor 

care se ivesc între oameni, mai ales, 
în cazul unor provoc ri. R bdare lui 
Dumnezeu este o concesie inten ionat  
cu privire la spa iu i timp. Ea reprezint  
o ocazie de poc in . Îng duin a lui 
Dumnezeu  este un armisti iu cu 
p c tosul care a a teptat revela ia i 
r scump rarea  nal  în Isus Cristos. 

Suferin a i r bdare au o leg tur  
intrinsec : „suferin a aduce r bdare. i 
r bdare încercare, i încercarea n dejde 
(Ro.5,3-4).Cre tinul trebuie s  aib  
r bdare în fa a necazurilor i a încerc rilor 
timpurilor. Dumnezeu este cel care d  o 
astfel de r bdare asemenea r bd rii lui 
Cristos. Cel care va r bda pân  la sfâr it, 
prin r bdarea lui î i va câ tiga su  etul 
pentru c  este scris c : „cine va r bda pân  
la urm  acela se va mântui” (Mc13,13).  
Dup  modelul r bd rii divine fa  de 
oameni ni se cere i nou  s   m r bd tori 
fa  de semenii no tri, îng duindu-ne 
unii pe al ii cu iubire, practicând fa  de 
to i bun tatea, blânde ea, în elegerea, 
comp timirea i iertarea repetat . S  
avem r bdare în fa a evenimentelor i a 
situa iilor grele pentru a le putea îndura în 
lini te, cu încredere, cu inten ia de a le tr i 

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

(urmare din pag. 17)

ca isp ire acceptat  pentru p cate i ca 
mijloc ales de Dumnezeu pentru s  n enia 
noastr . Doi cet eni: nepotul de 20 de ani 
i bunicul de 90 de ani. ,,Bunicule, întreab  

nepotul, care este secretul longevit ii 
tale?”  ,,Nu este nici un secret, r spunde 
bunicul, numai c  eu am avut r bdare s  
ajung pân  la vârsta aceasta”.

Iertarea  este capacitatea cuiva de 
a scuti pe cineva de o pedeaps , de a trece 
cu vederea vina, gre eala  cuiva, a nu mai 
considera vinovat pe cineva; a dispensa 
pe cineva de o obliga ie. Din punct de 
vedere uman, iertare unei gre eli sau a 
unei vine nu poate   justi  cat   întrucât 
ea apare ca un act împotriva drept ii. 
Dar iubirea lui Dumnezeu are alt  logic  
decât dreptatea omeneasc , pentru c  El 
nu voie te „moartea p c tosului, ci ca 
p c tosul s  se întoarc  de la calea sa i 
s   e viu” (Ez.33, 11). i aceasta pentru 
a milui pe cei care merit   iertarea Lui. 
Isus veste te iertarea p catelor pentru 
cei cu inim  smerit  i care se c iesc 
pentru c : „putere are Fiul Omului a 
ierta p catele pe p mânt”(Mc.2,10).  Ba 
mai mult Isus Î i d  via a pentru iertarea 
p catelor întregii omeniri: „Iat  Mielul 
lui Dumnezeu, Cel ce ridic  p catul 
lumii”(In.1,29).  Având toat  puterea în 
Cer i pe p mânt, Cristos, dup  Invierea 
Sa, transmite i apostolilor S i i prin ei 
preo ilor puterea de a ierta p catele. La 
rândul lor, apostolii, propov duiesc i ei 
aceast  iertare insistând în mod deosebit 
asupra iubirii divine care, prin Isus, ne 
mântuie te i ne s  n e te. Se insist  asupra 
rolului pe care-l are rug ciunea Bisericii 
în recunoa terea gre elilor, în ob inerea 

vindec rii i în iertarea p catelor. 
 Iertarea nu este privit  ca ceva care 

este în natura lucrurilor. Când este ob inut  
iertarea, trebuie primit  cu recuno tin  
i trebuie privit  cu respect i cu uimire. 

P catul merit  pedeaps  îns , iertarea este 
un dar uluitor al îndur rii. „C  la Tine este 
îndurarea” spune psalmistul (Ps.129,4). 
Sau când rostim rug ciunea „Tat l nostru” 
de  ecare dat , printre altele spunem: „ i 
ne iart  nou  gre elile noastre, precum i 
noi iert m  gre i ilor no tri” (Mt.6,12).  
Deci, noi vom   ierta i în m sura în care 
iert m i noi aproapelui: „ierta i i ve i   
ierta i” (Lc.6,37). Prin urmare, iertarea 
este posibil  numai pentru c  Dumnezeu 
este un Dumnezeu al harului: „Tu  ind 
un Dumnezeu iubitor i iert tor” (Ne. 
9,17). El este  „iubitor de oameni, 
îndur tor, îndelung-r bd tor, plin de 
indurare i de dreptate […[ dar nu las  
nepedepsit pe cel care p c tuie te ” 
(Ex.34,6-7). Iertarea î i are r d cina în 
natura lui Dumnezeu ca Dumnezeu al 
indur rilor, dar iertare dat  de El nu este 
oarb , ci dreapt , pentru c  nu socote te 
pe cel vinovat drept nevinovat. Dorin a 
de a ierta pe al ii indic  faptul c  am 
început poc in a cu adev rat.

De asemenea iertarea trebuie f cut  
din toat  inima. Ea izvor te din iertarea 
lui Cristos pentru noi i trebuie s   e ca 
i iertarea dat  de Cristos: „dup  cum 

Cristos v-a iertat vou , a a s  ierta i i 
voi” (Cl.3,13). Persoana lui Isus nu trebuie 
separat  de lucrarea Lui. Iertarea dat  de 
c tre Cristos sau prin Cristos înseamn  
iertarea izvorât  din tot ce este El i din 
tot ce face El. Iertarea nu trebuie în eleas  
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separat  de cruce cu atât mai mult cu cât 
se spune clar c  moartea Lui a fost pentru 
isp irea p catelor noastre. Iertare se 
bazeaz , în esen , pe lucrarea de isp ire 
f cut  de Cristos i înseamn  c  este un 
act al harului; „El este credincios i drept 
ca s  ne ierte p catele”(1In.1,9). Din 
partea omului se pune accent pe poc in  
care este c in  pentru p catele s vâr ite. 
Cristos a poruncit s  se propov duiasc  
în numele S u „poc in a i iertarea 
p catelor la toate neamurile”(Lc.24,47).  

Îns  credin a i poc in a nu trebuie 
privite ca ni te merite în baza c rora ni se 
cuvine iertarea. Ele sunt mi te mijloace 
prin care ne însu im harul iert rii lui 
Dumnezeu. În înv tura lui Isus, iertarea 
aproapelui nu este numai condi ia 
prealabil  a vie ii noi tr ite în iubire, 
ci i unul din elementele ei esen iale. 
P c tosul  are dreptul la iertare numai 
atunci când are o sincer  p rere de r u 
pentru faptele comise, cere s   e iertat i 
promite c  nu va mai s vâr ii asemenea 
fapte care duc la p cat. În felul acesta 
el se face vrednic de iertare pentru c   
„cel ce m nânc  i bea cu nevrednicie, 
osând  î i m nânc  i bea” (1Co.11,29).

Se pune problema p catului 
împotriva Spiritului Sfânt care nu 
poate   iertat niciodat : „cel ce va huli 
împotriva Spiritului Sfânt, nu i se va 
ierta” (Lc.12,10). Îns  acest p cat ne  ind 
bine de  nit, în scrierile biblice, se crede 
c  nu ne putem gândi ca la un anumit 
p cat concret, ci ar    vorba, mai de grab , 
despre o def imare continu  a Spiritului 
lui Dumnezeu de c tre un om, care 
respinge în mod consecvent, chemarea 

îndur toare a lui Dumnezeu. 
Semnul iert rii fr e ti este dat 

de starea su  eteasc  pe care o conect m 
la starea su  eteasc  a du manului, care 
face s  ne bucur m de bucuria lui i ne 
întrist m de sup rarea lui i nu invers. Un 
exemplu de iertare este israeliteanul Iosif, 
al unsprezecelea  u din cei doisprezece 
a lui Iacov i favoritul acestuia, ceea ce 
va atrage dup  sine invidia fra ilor s i 
care l-au vândut, ca rob, în Egip. Aici, la 
început, a fost întemni at pe nedrept, dar 
prin t lm cirea corect  a unor vise ale 
faraonului i prin unele m suri, pe care 
le propune acestuia, reu e te s  previn  
foametea, datorat  secetei, care altfel, ar 
  cuprins Egiptul. Ajunge s  ocupe cele 

mai înalte func ii în stat. Lipsa alimentelor 
care a cuprins i familia sa israelitean   a 
determinat pe fra ii lui s  cear  ajutor de 
la egipteni. Ajung pân  la Iosif  i f r  s -l 
recunoasc , dar el recunoscându-i pe ei,  
nu se r zbun , ci-i iart  pentru f r delegea 
lor i le d  alimentele de care aveau nevoie 
pentru a supravie ui. Dar spiritul iert rii 
era în inima lui Iosif  pentru c  primului 
s u  u îi pune numele de Manase care 
înseamn  iertare.

Dar modelul iert rii supreme 
este Isus Cristos, care pironit pe cruce 
se roag  pentru iertarea celor care-L 
batjocoreau i-L chinuiau. Tot El este i 
modelul r bd rii supreme. Isus a r bdat 
crucea pentru noi i pentru p catele 
noastre i în felul acesta a deschis calea 
noastr  spre via a ve nic , spre mântuire. 
Doamne, ajut -ne s  r bd m, s  iert m i 
s  împlinim voi Ta, acum i pururea  i în 
vecii vecilor. Amin!

Ioan M GERU AN
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Preafericirea Voastr ,
Înalt Preas  n iile Voastre,
Preas  n iile Voastre,
P rin ilor, Dragii mei c lug ri, c lug ri e, credincio i, tineri,
Pentru prima dat  ,,Crucea i Icoana Zilelor Mondiale ale Tineretului” 

vor   în pelerinaj în toate diecezele i eparhiile din România. În drum spre Ziua 
Mondial  a Tineretului de la Cracovia, ce va avea loc în perioada 15 octombrie 
– 1 noiembrie 2014. Este un dar minunat pentru întreg poporul român, în special 
pentru tineri!

,,Crucea i Icoana Zilelor Mondiale ale Tineretului” au fost încredin ate 
tinerilor din lumea întreag  de c tre Sfântul Ioan Paul al II lea, pap  a tinerilor, 
cel care a instituit ,,Zilele Mondiale ale Tineretului”. Din anul 1984 aceast  
,,Cruce” a str b tut toate continentale poposind în cele mai diferite locuri pentru 
a aduce mesajul plin de speran  al jertfei lui Cristos pentru mântuirea omului. 
Din anul 2003 ,,Crucea” este înso it  de ,,Icoana Fecioarei Maria Salus Populi 
Romani” ca semn al grijii pe care Maica Domnului o poart  genera iilor tinere.

Îi mul umim Domnului pentru acest mare dar ce ni-l face prin prezen a 
acestor simboluri înc rcate de pre uirea, venera ia i rug ciunea a milioane de 
persoane din lumea întreag . Pelerinajul ,,Crucii” i al ,,Icoanei” prin România 
este o ocazie potrivit  de rug ciune pentru tinerii no trii i din lumea întreag  
atât de încerca i de fr mânt rile timpurilor pe care le tr im. În trecerea prin 
comunit ile noastre ,,Crucea” i ,,Icoana” îi invit  pe tineri s  participe la 
,,Întâlnirea Na ional  a Tineretului Catolic” ce va avea loc la Cluj – Napoca 
în anul 2015. Totodat , este un prilej poltrivi de rug ciune pentru ara noastr  
i pentru poporul român, asupra c ruia invoc m binecuvântarea lui Dumnezeu 

prin mijlocirea Preas  ntei Fecioare Maria.
Tuturor tinerilor, i nu numai, adresez invita ia de a se apropia de ,,Cruce” 

i de ,,Icoan ” acolo unde vor poposi, dup  programul preg tit. Prezen a ,,Crucii 
lui Cristos” s  ne uneasc  în rug ciune i în m rturia cre tin  pentru ca, a a cum 
ne îndeamn  Sfântul P rinte Francisc, ,,s  ne manifest m bucuria Evangheliei 
care transform  lumea”.

Haruri i binecuvântari de la Domnul
†Virgil BERCEA


