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Este cunoscut faptul c� bunii cre�tini închin� o lun� din � ecare an unui 
eveniment legat de mântuirea noastr�: luna martie închinat� Sfântul Iosif, luna mai 
închinat� S� ntei Fecioare Maria, luna octombrie închinat� Sfântul Rozar.

În � ecare lun�, celor ce o cinstesc prin rug�ciuni, practici de pietate, li se 
d�ruie�te bel�ug de haruri, mângâieri su� ete�ti �i t�rie în înfruntarea greut��ilor 
zilnice.

A�adar, cinstim în luna martie pe Sfântul Iosif, ziua de miercuri din � ecare 
s�pt�mân� � indu-i închinat�.

S�-l cinstim  pe Sfântul Iosif ca pe tat�l adoptiv al lui Isus, s� o cinstim  
pe Sfânta Fecioar� care aproape 30 de ani l-a cinstit �i ea pe Sfântul Iosif ca pe 
ocrotitorul �i so�ul ei.

S� nu uit�m apoi c� � ecare din noi avem nevoie de o c�l�uz� pe calea mântuirii, 
de un mângâietor în necazurile noastre, de un ocrotitor în ceasul înfrico�at al mor�ii.

În luna martie, Sfântul Iosif va �  aceast� c�l�uz� sigur�, un mângâietor duios 
�i un ocrotitor puternic.

Sfântul Iosif ne ajut�, ne ap�r�, ne asigur� Sfântul Bernard (1090-1153) �i 
Sfânta Tereza de Avila (1515-1582).

Papa Pius al IX-lea (1846-1878), în 8 decembrie 1870, recomand� tuturor 
cre�tinilor s� se adreseze acestui Sfânt Patriarh pe care-l proclam� în chip solemn 
Patronul Bisericii Universale.

Virtu�ile �i imitarea virtu�ilor Sfântul Iosif s� � e un obiect al medita�iilor �i 
rug�ciunilor din luna martie. ,,Dac� iubi�i pe Sfântul Iosif, imita�i virtu�ile lui”, ne 
propune Sfântul Ambrozie (333-397).

În împrejur�rile de azi, în chip deosebit s� cerem ajutorul Sfântul Iosif pentru 
Biserica �i familiile noastre.

Zilnic s� rostim invoca�iile:
,,Isuse, Marie, Iosife, ajuta�i-ne  în cea din urm� lup� cu moartea!”
„Isuse, Marie, Iosife, în pace cu voi s�-mi dau su� etul meu!”
„Isuse, Iosife �i Maria, ocroti�i Biserica noastr� �i �ara noastr�, România!”

Pr. I. Erdeli

Luna martie, luna Sfântului Iosif
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Astfel sun� titlul chem�rii noastre! Pelerin�m în lume ca f�clii aprinse 
de pove�ele Evangheliei lui Isus. Numai a�a lumin�m. M�rturie suntem 
Domnului prin lumina vie�ii noastre.

Unui avocat întors din Ars, unde fusese s� vad�, din curiozitatea 
necredin�ei, pe P�rintele Vianney,i se puse întrebarea: ,,Ce ai v�zut?” �i 
r�spunse: ,,Am v�zut pe Dumnezeu într-un om!”

Prezen�a unui su� et cre�tin, care-�i d� seama de chemarea imens�, 
de-a �  MARTURIE a lui Cristos, de-a �  o traducere în fapte a Evangheliei 
Lui, trebuie s� produc� aceea�i impresie.

S� � m martorii iubirii lui Isus, iubind aproapele. S� � m martorii 
bun�t��ii lui Isus. S� � m martorii r�bd�rii lui Isus, purtând, nu tr�gând Crucea 
noastr�. S� � m martorii cur��iei lui Isus, deta�ându-ne de glia multiform� a 
vie�ii omene�ti. S� � m martorii eroismului lui Isus, înfruntând prin voin�� 
tot ce st�vile�te a�ezarea Împ�r��iei lui Dumnezeu în noi �i printre noi. S� 
� m martorii Crucii lui Isus, purtând în înfrânarea trupului nostru, în primirea 
durerilor vie�ii, str�lucirea ,, scandalului” acestei nebunii ce a mântuit lumea.

Nu trebuie s� facem semne �i minuni, nici Ioan Botez�torul nu a f�cut, 
dar trebuie ca în anumite ceasuri ale zilei, cei din jur s� poat� spune: ,,V�d o 
fapt� de-a lui Isus în fapta lui”, �i, dac� nu au de unde citi Sfânta Evanghelie, 
s� tr�ie�ti a�a, ca s� aib� posibilitatea s� citeasc� în faptele tale, cele mai 
frumoase pagini ale ei.

Un necredincios întreb� pe un cre�tin, ar�tând Evanghelia: ,,Cum de 
nu cuceri�i lumea cu o astfel de Carte?” C�ci Evanghelia e divin�.

S� r�spundem c� numai Evanghelia prins� puternic de carnea inimii 
noastre, numai ea devine m�rturie îndelungat� a lui Isus Cristos.

Oamenii nu vreau liter� moart�, ci vreau s� prind� pulsul lui Isus 
zvâcnind în arterele noastre, vreau s� citeasc� Evanghelia în tr�irea noastr�.

Ultima edi�ie a Evangheliei intereseaz�, �i numai cu aceasta vom cuceri 
lumea, vom plini chemarea noastr� de M�RTURIE a lui Isus Cristos.

Aceast� ultim� Evanghelie va mântui lumea, si s� nu ne convingem 
c� ne vom putea mântui, zice Sf. Ioan Crisostom, dac� nu ne-am trudit s� 
mântuim pe aproapele nostru prin m�rturia vie�ii noastre.

                   Fii M�RTURIE Domnului!
                                                                     Ep. Ioan SUCIU

 M�rturie
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Din  arta Rena�terii

Sandro Botticelli - Bunavestire

(continuare în pag. 6)

 Rena�terea ,,exprim� printr-
un cântec nou, bucuria su� etului care-�i 
sl�ve�te Creatorul, entuziasmul spiritului 
ce prime�te Lumina”. Acest cântec se 
reg�se�te în art�: în literatur�, muzic� , 
arhitectur�, pictur� �i sculptur�.

În�eleas� aceast� realitate, este 
evident c� arta Rena�terii nu este ,,o 
simpl� problem� de tehnic�”, ci, mai 
mult ca orice, una spiritual�. Desigur, 
ea rea� rm� valorile antice, cele grece�ti 
�i romane, descoper� �i pune în lumin� 
omul �i bog��ia calit��ilor lui, omul total, 
eruditul care a reunit matematicianul �i 
sculptorul cu pictorul �i inginerul, istoricul 
sau omul de stat cu poetul. În acela�i timp, 
profund credincio�i, arti�tii Rena�terii au 
reu�it prin tot ce au creat s� ne pun� în 
fa�� o lume celest� de rar� solemnitate, 
s� ne deschid� tot alte �i alte dimensiuni 
spre mistic�. Din credin�� s-a n�scut arta 
cre�tin� a Rena�terii; o credin�� niciodat� 
�ov�elnic�. Michelangelo, de�i înaintat 
în vârst�, lucra neobosit la construc�ia 
Catedralei San Pietro, dorind s� nu � e ,,în 
întreaga lume o construc�ie ornamentat�  
mai din bel�ug �i cu mai mult� m�re�ie”. 
Testamentul s�u nu cuprinde decât câteva 
cuvinte: ,,Las su� etul în mâinile Domnului 
�i trupul p�mântului...”, men�ionând c� în 
clipa mor�ii s� i se citeasc� Patimile lui 
Isus Cristos.

,,Evanghelia” este transpus� 
în arta acestor mae�tri; cu penelul, cu 
condeiul sau cu dalta, personajele �i 
misterele credin�ei iau contur �i transmit 

mesajul cre�tin. Este su� cient s� amintim 
un singur nume, Piero della Francesca 
(1420-1492) �i cunoscutele lui tablouri: 
Biciuirea lui Cristos, Legenda adev�ratei 
Cruci, Na�terea Domnului, Învierea, 
Bunavestire �i Botezul Domnului. Sim�ul 
monumentalit��ii î�i pune pecetea în 
arhitectur�, cu deosebire în Cetatea 
Ponti� cal�, simbolul timpurilor noi, 
Vaticanul, pe locul în care a fost r�stignit 
Sf. Petru.

Bunavestire este mult întâlnit� în 
pictura Rena�terii,  amintim Bunavestire 
a lui Leonardo da Vinci(1452-1519), dar 
�i  a lui Andrea Verrocchio(1420-1492),  
în atelierul c�ruia a înv��at atât el, cât �i 
Andrea del Sartro, de la care de asemenea 
avem o celebr� Bunavestire. Tabloul a fost 
comandat de Superiorul unei m�n�stiri, 
care, la primirea lui, a fost atât de uluit 
de a�a frumuse�e , încât a pus s� se trag� 
clopotele �i a adunat pe to�i c�lug�rii ca 
s� le explice m�iastra pictur�. P�rându-
i-se c� ace�tia nu o apreciaz� su� cient, a 
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(urmare din pag. 5)

pornit prin ora�, chemându-i pe trec�tori 
s� vad� capodopera.

Sandro Botticelli (1445-1510), 
pe adev�ratul nume Alessandro di 
Mariano Filipepi, este unul din cei mai 
mari reprezentan�i arti�ti  ai Rena�terii 
italiene. Este cunoscut mai ales prin 
tablourile:  ,,Madona cu Pruncul �i doi 
îngeri”, Punerea în mormânt”, ,,Adorarea 
Magilor”, ,,R�stignirea” �i ,,Bunavestire”.

În ,,Bunavestire” (1475), plecând 
de la textul biblic: ,,...	i intrând îngerul 
la ea, a zis: <Bucur�-te cea plin� de har, 
Domnul este cu tine, binecuvântat� e�ti tu 
între femei>. Iar ea auzind, s-a sp�imântat 
de cuvântul lui �i cugeta ce închinare este 
aceasta? 	i i-a zis îngerul: <Nu te teme, 
Marie, c�ci ai a� at har la Dumnezeu. 	i 
iat� vei concepe �i vei na�te � u, �i vei 
chema numele lui Isus {...} 	i a zis Maria: 
<Cum va �  aceasta, de vreme ce eu nu �tiu 
de b�rbat?>. 	i r�spunzând îngerul, i-a 
zis: <Spiritul Sfânt se va coborî peste tine 
�i puterea Celui Preaînalt te va umbri” 
{...} Iar Maria  a zis: <Iat� serva Domnului, 
� e mie dup� cuvântul t�u!> (Luca,1, 33-1,48).

Aceast� întâlnire tainic� a Îngerului 
Gabriel  cu Fecioara, la Nazaret, în tablou 
este plasat� într-un palat � orentin. În 
primul plan, în înc�perea spa�ioas� cu 
pardoseal�  de un ro�u-c�r�miziu în 
contrast cu griul pere�ilor, sunt cele dou� 
personaje, Îngerul �i Maria. Îngerul, în 
hain� tot ro�ie-c�r�mizie, îngenuncheat 
�i pu�in aplecat înspre Maria, are în mâna 
stâng� o � oare de crin, simbolul purit��ii, 
iar mâna dreapt� o are ridicat� în sensul 
mesajului adus. Fecioara, cu hain� de 
aceea�i culoare, peste care poart� o 
mantie de un albastru-închis, în picioare, 
în mi�care, cu o u�oar� team�, parc� s-ar 

retrage �i, în acela�i timp, se întoarce 
cu amândou� mâinile întinse spre mâna 
Îngerului ca �i cum i-ar prelua, aproape 
material, mesajul. Chipul Fecioarei 
sugereaz� reculegerea tr�it� iar ochii 
apleca�i cu smerenie, încuviin�area. Gra�ia 
� gurilor �i lumina de pe fe�ele lor creeaz� 
o not� de imaterial chiar în primul plan 
al tabloului, o particularitate frecvent 
întâlnit� în planul al doilea.

Transparen�a unei ferestre mari 
las� s� se vad�, în fundal cerul albastru, 
colinele �i arborii cu crengi fragede, 
prim�vara care �terge urmele iernii. 
Sclipirea apelor unui râu traversat de 
un pod �i un îndep�rtat castel întregesc 
tabloul. Acest peisaj este ,,martorul” 
incon�tient al evenimentului: acolo, în acel 
col� de lume, se împline�te promisiunea 
de mântuire f�cut� de Dumnezeu; se va 
schimba lumea �i va �  învins� moartea.

Tabloul ,,Bunavestire” al lui 
Botticelli poart� un mesaj semni� cativ: 
prin puterea credin�ei, se poate aduce 
Nazaretul în lumea �i în via�a noastr�. 
Întruparea spiritual� tainic� a lui Cristos 
în su� ete, dincolo de distan�a care ne 
desparte de Nazaretul Buneivestiri, se 
poate împlini �i în noi, prin credin��. 
Este posibil ca omul din zilele noastre, 
ignorant sau indiferent fa�� de existen�a 
lui Dumnezeu, în fa�a operelor de art� 
ale Rena�terii, cu teme religioase, s� 
descopere Divinitatea �i semni� ca�ia 
adânc� a cre�tinismului. Aceasta, pentru 
c� arta Rena�terii creeaz� opere care ne 
aduc în fa�� imaginea lui Cristos, a S� ntei 
Fecioare �i a s� n�ilor, ceea ce, într-o 
alt� manier� artistic�, o fac icoanele din 
Bisericile Orientale. Avându-le aproape, 
ne este mai aproape Cerul �i mai profund� 
rug�ciunea. 

Otilia B�LA�



CALEA DES�VÂR�IRII - nr. 3 martie 2009 - 7

(continuare în pag. 8)

Iat� ce ne spune Isus:
,,Nimeni nu alearg� la bunul 

meu tat� cresc�tor f�r� s� � e ascultat, 
c�ci el are depline puteri �i noi nu-i 
putem refuza nimic. S� alerge la el 
tinerii �i va �ti s�-i c�l�uzeasc� pentru 
formarea unei familii �i pentru a-�i 
g�si un loc de munc�.

S� alerge la el p�rin�ii  �i 
ei vor avea din partea lui ajutorul 
Providen�ei �i vor vedea cum vor 
dispare problemele lor.

S� alerge la el cei b�trâni �i 
vor g�si mângâiere �i sprijin, �i vor 
�  preg�ti�i de el pentru întâlnirea cu 
Domnul, cel mai important moment al 
vie�ii.

Nu uita�i c� adev�ra�ii 
evlavio�i fa�� de Sf. Iosif se bucur� 
de privilegii particulare din partea 
Inimiii Preas� nte a lui Isus �i a Inimii 
Neprih�nite a Mariei...”

Iosif, omul drept în planul 
mântuirii dumnezeie�ti, a fost ales de 
Dumnezeu ca logodnic al Fecioarei 
Maria, femeia care zdrobe�te capul 
�arpelui �i care, prin ascultarea sa fa�� 
de Cuvânt, a meritat s� devin� Mama 
lui Dumnezeu. 

Sfântul P�rinte Ioan Paul al 
II-lea spune: ,,T�cerea lui Iosif are 
o însemn�tate particular�. Datorit� 
ace�tia, se poate în�elege adev�rul cuprins 
în Evanghelie prin cuvântul  drept”.

,,Drept” în limbajul Noului 
Testament înseamn� un om cu o 
credin�� matur�, ale c�rei roade, 

Alearg� �i tu la Sfântul Iosif

potrivit înv���turii Apostolului, sunt: 
dragostea, bucuria, pacea, în�elegerea, 
bun�tatea, credin�a, blânde�ea �i 
st�pânirea de sine.

Sf. Iosif a ar�tat o disponibilitate 
deplin� �i o ascultare grabnic� fa�� de 
Voin�a Divin�, chiar în situa�iile cele 
mai di� cile, descoperind în acela�i 
timp �i delicate�ea �i iubirea curat�, 
plin� de respect fa�� de logodnica 
sa, Maria. Prin t�ria su� eteasc� de 
care a dat dovad�, a dep��it teama �i 
suferin�ele prin care a trebuit s� treac� 
în fa�a misterului Fiului încredin�at lui.

A� �m din Evanghelie c� el 
a experimentat truda muncii, c� a 
cunoscut, împreun� cu Maria �i Isus, 
s�r�cia, persecu�ia �i exilul, dar  a tr�it 
�i bucuriile familiei, v�zându-l pe Isus 
cum cre�tea, înainta în în�elepciune 
�i se bucura înaintea lui Dumnezeu �i 
înaintea oamenilor.
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Datorit� r�spunsului s�u la 
chemarea harului, Biserica îl propune 
pe Sf. Iosif, în mod particular, în a �  
imitat de cei credincio�i.

Sf. Iosif este patronul familiei 
întrucât a avut în grij� Sf. Familie, pe 
Isus �i Maria. Este patronul celor ce 
muncesc, c�ci el �i-a îndeplinit datoria 
în � ecare zi cu con�tiinciozitate. 
Este patronul Bisericii, este patronul 
copiilor care urmeaz� s� se nasc� �i 
este patronul unei mor�i bune, c�ci a 
fost asistat în clipa mor�ii de Isus �i 
Fecioara Maria.

        Este timpul s�-l redescoperim 
pe acest mare Sfânt, pe cât de puternic, 
pe atât de smerit, care, de-a lungul 
secolelor, pare a �  r�mas ascuns în 
,,comoara” S� ntelor Evanghelii.

Iat� ce spune Sf. Tereza de 
Avila: ,,Eu l-am luat ca avocat �i 
patron �i m-am recomandat lui cu 
mare încredere. Acest tat� �i protector 
al meu m-a ajutat în toate problemele 
pe care le-am avut �i în unele foarte 
grave, în care erau în pericol onoarea 
mea �i su� etul meu.

Ajutorul s�u a fost întotdeauna 
mai mare decât a� �  putut n�d�jdui. 
Nu-mi amintesc pân� acum s� m� �  
rugat lui, cerându-i un har, �i s� nu-l 
�  dobândit imediat. Nu pot s� nu-mi 
amintesc de marile haruri pe care 
Domnul mi le-a d�ruit �i de primejdiile 
su� etului �i trupului de care m-a ferit 
prin mijlocirea acestui binecuvântat 
Sfânt.

Altor s� n�i, Dumnezeu le-a 
d�ruit puterea de a ne ajuta în anumite 
situa�ii, dar eu am experimentat c� 
Sf. Iosif î�i extinde puterea asupra 
tuturor. Prin aceasta Domnul vrea s� 
în�elegem c� a�a cum a ascultat de 
Sf. Iosif pe p�mânt, unde ca �i tat� 
cresc�tor îi putea porunci, tot a�a 
acum, în Cer, împline�te ceea ce îi 
cere.

Acest fapt a fost recunoscut din 
experien�� �i de alte persoane pe care 
le-am sf�tuit s� se recomande Sf. Iosif.

Din experien�a mea, dobândind 
haruri de la Sf. Iosif, a� vrea ca to�i 
s�-i devin� devota�i. Ar trebui s� � e 
iubit, în particular, de cei care se 
roag�, c�ci nu �tiu cum poate cineva 
s� se gândeasc� la Regina Îngerilor 
�i la suferin�ele pe care le-a îndurat  
al�turi de Pruncul Isus, f�r� s�-i 
mul�umeasc� Sf. Iosif c� i-a ajutat.

Cine  nu are o c�l�uz� care s�-l 
înve�e s� se roage s�-l ia pe Sf. Iosif ca 
�i sf�tuitor �i nu va gre�i...”

Sf. Iosif s�-�i dobândeasc� 
binecuvânt�ri cere�ti, s� te înso�easc� 
cu privirea sa, s� te ajute s�-l imi�i în 
tr�irea sa, s� te conduc�, împreun� cu 
Fecioara Maria, la Isus”.

,,Aminte�te-�i, o Preacurat 
Logodnic al Fecioarei Maria, c� nu 
s-a auzit vreodat� ca cineva s� �  cerut 
ajutorul t�u f�r� s� �  fost ascultat. Cu 
aceast� încredere eu alerg la tine �i �ie 
m� recomand”.

O S� nte Iosife, ascult� 
rug�ciunea mea, prime�te-o �i 
împline�te-o! Amin.
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Lumini în Catedral�

Atâtea genera�ii au venit

În Catedral� s� se-nchine,

Atâtea genera�ii s-au smerit

Îngenunchind în rug�ciune.

Venit-au, Doamne, la chemarea Ta

Cei osteni�i �i-mpov�ra�i, cre�tini,

	i niciodat� nu vom pregeta

De îndurarea Ta s�-�i mul�umim.

Lumin� sfânt�-n candelabre,

Lumin� în cupola Catedralei,

Si prin a noastre rug�ciuni curate

Î�i cerem isp��ire de p�cate.

În Catedrala Sfântul Nicolae

Î�i aducem credin�� �i iubire,

Te pream�rim cu-a inimii v�paie

Pe Tine, Doamne, mai presus de � re.

G. COLT�U
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PAGES BILINGUES
Association  des Amis de l’Église  Gréco-Catholique de Roumanie

Blaj
,,C’est ce que derange qui fait vivre”

Cardinal Alexandru Todea
 A propos du communisme:
 «Les communistes ont transforme la vérité en mensonge et le mensonge en vérité. 
Il nous faudra une génération pour réapprendre aux gens le sens et le respect de la vérité. Il 
faut commencer des maintenant par les tout petits enfants».
 «Le communisme est � ni, c’est irréversible, mais il faut être patient et non violent. 
Cela ne servirait a rien de juger et de condamner ceux des communistes qui ont fait le plus 
mal. Je pense qu’il doit falloir les évincer, les neutraliser et ne pas exercer de vengeances 
qui feraient naître et durer le cycle de la haine».
 Le Cardinal doit interrompre notre entretien, car il a la visite d’un prêtre orthodoxe 
qui désire rejoindre l’Eglise Greco Catholique avec toute paroisse. Au bout d’une petite 
heure, il revient vers nous dit: «Voila, c’est fait, mais, vous savez, c’est presque tous les 
jours comme ça … Eh bien maintenant, allons dîner!» C’est plus qu’une invitation, c’est 
un ordre auquel nous obéissons avec joie ! Dans la petite pièce attenante a la grande cuisine 
toute fraîche repeinte ou est mis le couvert, le Cardinal nous présente Mariana, une des ses 
nièces, qui s’occupe de sa maison.
 Apres avoir béni la table, il nous raconte: «Mes parents ont eu 16 enfants. Ils 
possédaient et cultivaient 16 hectares de terre, une propriété considérée alors comme 
importante. Je � s seul des études et je fus le seul  à entrer en religion. J’ai actuellement 44 
neveux. J’ai perdu mes parents il y a longtemps. Ma mère est morte lorsque j’étais en prison 
et je ne l’ai appris que 8 ans après. Je n’ai pu aller sur sa tombe que huit  ans encore plus 
tard». Incroyable!
 Au sujet de la situation agricole, le Cardinal pense que la terre et la culture doivent 
être rendues aux personnes privées. Le gouvernement est dispose a le faire, mais beaucoup 
de jeunes ont quitte la campagne pour la ville et ne veulent plus y revenir. Et l’acquisition de 
matériel moderne ne pourra pas se faire rapidement. Le déboisement a été excessif et risque 
d’être un élément de déséquilibre. «Cependant, nous dit-il, il ne faut pas considérer le seul 
point de vue matériel. Sur le plan social, le dégâts sont plus graves encore: l’esprit villageois 
d’autrefois a disparu et l’idéologie communiste en est responsable. Les gens se chamaillent, 
se disputent et surtout ils ne s’entraident pas’’.
 Tout au long de nos conversations, nous avons découvert un homme solide, mais 
préoccupéé. Sa préoccupation première, le but de sa vie, est de reconstruire son Eglise, de 
retrouver les églises et les � dèles de la communauté Greco-catholique. C’est un chef qui 
mène son combat avec patience, enthousiasme, énergie et ténacité. Il reste lucide, calme, 
sans haine, sans esprit de vengeance. N’a-t-il pas dit, il y a quelques mois, aux � dèles de 
Blaj qui vou¬laient reprendre de force la cathédrale encore  occupée par les orthodoxes :
 «Si vous voulez reprendre la cathédrale par force, alors je ne suis plus votre 
archevêque!»   (a suivres)
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Blaj
,,Ceea ce ne deranjeaz� ne face s� tr�im”

Cardinal Alexandru Todea
Apropo de comunism:
„Comuni�tii au transformat adev�rul în minciun� �i minciuna în adev�r. E nevoie de 

o genera�ie pentru ca oamenii s� înve�e sensul �i respectul adev�rului. Trebuie început acest 
lucru acum, cu copiii”.

„Comunismul s-a terminat, aste este ireversibil, dar trebuie r�bdare �i nu violen��. 
Nu serve�te la nimic a judeca �i a condamna pe acei dintre comuni�ti care au f�cut cel mai 
mare r�u. M� gândesc c� trebuie exclu�i, neutraliza�i �i nu trebuie manifestat� r�zbunarea 
care na�te �i continu� ura”. 

Cardinalul  trebuie s� întrerup� întrevederea noastr�, pentru c� este vizitat de un 
preot ortodox care dore�te s� revin� în Biserica Greco-Catolic� împreun� cu toat� parohia 
lui. Dup� ceva vreme revine �i ne spune: „Iat� c� s-a f�cut, �i s� �ti�i c� aproape în � ecare 
zi e la fel … Haide�i acuma la mas�!» E mai mult decât o invita�ie, e un ordin, pe care îl 
urm�m cu bucurie! În micu�a camer� de lâng� marea buc�t�rie, proasp�t zugr�vit�, unde 
este a�ternut� masa, Cardinalul ne-o prezint� pe Mariana, una dintre nepoatele sale, care se 
ocup� de cas�.

Dup� ce binecuvânteaz� bucatele el ne poveste�te: „P�rin�ii mei au avut 16 copii. 
Aveau un teren de 16 hectare pe care îl cultivau, considerat pe atunci ca important. Dintre 
to�i fra�ii mei eu am fost singurul care a f�cut studii �i am intrat în religie. Acum am 44 
de nepo�i. Mi-am pierdut p�rin�ii de mult timp. Mama mea a murit pe când eu eram în 
închisoare, nu am a� at de moartea ei decât dup� 8 ani. I-am putut vedea mormântul abia 
dup� înc� 8 ani”. De necrezut!

În ceea ce prive�te agricultura, Cardinalul crede c� p�mântul �i culturile trebuiesc 
redate persoanelor particulare. Guvernul este dispus s� o fac�, dar mul�i tineri au p�r�sit 
satele mergând la ora� �i nu vor sa mai revin�. Achizi�ionarea dot�rilor moderne nu se 
va putea face rapid. Desp�duririle excesive risc� s� devin� un element de dezechilibru. 
„Totu�i, ne zice el, nu trebuie s� consider�m doar punctul de vedere material. Pierderile sunt 
�i mai grave pe plan social: spiritul ��r�nesc de alt�dat� a disp�rut �i ideologia comunist� 
este de vin�. Oamenii nu reu�esc s� se organizeze, se ceart�, nu se pot în�elege.”

De-a lungul conversa�iilor noastre am descoperit un om solid, dar preocupat. Prima 
sa preocupare, scopul vie�ii sale, este reconstruirea Bisericii sale, recuperarea bisericilor �i 
credincio�ilor comunit��ii Greco-Catolic�. E un conduc�tor care î�i duce lupta cu r�bdare, 
entuziasm, energie �i tenacitate. R�mâne în acest timp lucid, calm, f�r� ur�, f�r� spirit de 
r�zbunare. Cu câteva luni înainte, credincio�ilor din Blaj care voiau s�-�i recupereze cu 
for�a Catedrala înc� ocupat� de ortodoc�i, le-a spus:

„Dac� vre�i s� lua�i înapoi Catedrala prin for��, atunci eu nu mai sunt Arhiepiscopul 
vostru!”   (va urma)
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Reprimarea ereziei catare!

Motivare

Literatura dedicat� ereziei 
catare �i mai cu seam� cea care 
prezint� represiunea ei prin Cruciada 
contra Albigenzilor �i Inchizi�ie, 
este deosebit de bogat� �i partizan�. 
Pozi�iile autorilor merg de la 
justi� carea total� a m�surilor luate 
de Biseric� �i puterea civil�, pân� la 
cali� carea Închizi�iei în general �i a 
celei catare în special, drept cea mai 
abominabil� crim� contra umanit��ii 
s�vâr�it� pân� ast�zi. Nu �tiu cum 
r�mâne atunci cu Inchizi�ia Spaniol�. 
Sunt diverse voci care cer pur �i 
simplu statului francez de azi s� cear� 
scuze în mod public victimelor catare 
din sec. XIII.

Demersul meu este motivat de 
atitudinea s� oas� a catolicilor atunci 
când Bisericii noastre i se arunc� 
în spate, f�r� documentare, cu ur� 
�i „metod�”, o mul�ime de crime, 
gre�eli de neiertat, când � ecare autor 
se erijeaz� în pre�edinte de tribunal �i 
judec� f�r� dosar, f�r� Inquisitio, care 
în latin� înseamna anchet�, cercetare. 

Demersul meu nu este un studiu 
deoarece nu sunt nici istoric, nici 
teolog. Este o culegere de materiale 
accesibile celor care doresc s�-�i 
formeze o p�rere corect� despre 
subiect. Pozi�ia pe care o exprim este 
rezultatul convingerii personale c� 

nu trebuie s� ne � e ru�ine de Istoria 
Bisericii. Momentele grele prin care 
a trecut ca institu�ie uman� �i c�rora 
le-a suprevie�uit, nu schimb� cu nimic 
Înv���tura lui Cristos propov�duit� 
de Biseric�. Nu sunt tentat s� cred c� 
o alt� institu�ie ar �  p�strat mai bine 
sensul Înv���turii Mântuitorului. 

Erezia catar�;
istoric, caracteristici principale

Erezia catar� î�i are r�d�cinile 
în maniheism, care a fost o religie (azi 
disp�rut�) fondat� de persanul Manes 
în secolul III. Este un sincretism 
inspirat de zoroastrism, budism �i 
cre�tinism. Maniheismul este o religie 
dualist�. Lumea se împarte în dou� 
entit��i �i trei timpi. 

Manes plaseaz� de-o parte 
Întunericul guvernat de Satan, 
sau „Prin�ul Întunericului”, iar de 
partea cealalt� Lumina guvernat� de 
Dumnezeu. În primul timp, timpul 
anterior, exista o separare absolut�, 
f�r� nici un amestec între Întuneric �i 
Lumin�. Pentru c� Întunericul (dealtfel 
nici Lumina) nu pot �  nimicite , 
stadiul acesta anterior este considerat 
ca un stadiu perfect al lumii. Exist� 
un timp median, adic� timpul prezent, 
care începe cu crearea umanit��ii. 
El este caracterizat de un amestec 
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instabil de Întuneric �i Lumin�. Va �  
�i un al treielea timp, timpul posterior, 
identic cu timpul anterior: su� etele 
umane (provenite în esen�� din omul 
primordial) se vor a� a în regatul 
Luminii, într-o „carma” luminoas� 
reprezentând omul primordial.

Erezia s-a r�spândit în partea de 
r�s�rit a Imperiului Roman, iar primul 
împ�rat roman care a reprimat-o a fost 
Diocle�ian, acela�i Diocle�ian care i-a 
persecutat �i pe cre�tini. El d� un decret 
în 287 d.Cr., în care manicheenii, 
indiferent de sect�, erau condamna�i 
la moarte sau munc� for�at� în 
mine. Codul lui Iustinian p�streaz� 
atitudinea fa�� de manicheeni. În 
sec.X manicheenii sunt numero�i în 
Macedonia �i Bulgaria, � ind cunoscu�i 
sub numele de bogomili. Împ�ratul 
Alexis Comnenul este obligat s� 
aresteze �i s� ard� pe rug (1081 – 1118) 
un mare num�r de bogomili. În cursul 
sec. XII cronicarii semnaleaz� acte de 
represiune similare în Fran�a. Secte 
înrudite cu bogomilii �i purtând nume 
diverse se r�spândesc în Italia, Fran�a, 
��rile de Jos �i chiar în Germania, a�a 
cum arat� harta al�turat�.

Plecând de la un pesimism 
absolut, religia catar� nu vedea în 
aceast� lume decât r�ul, alterarea, 
vremelnicia lucrurilor �i ca urmare 
nu putea admite c� lumea este opera 
unui Dumnezeu bun. Natura vizibil� 
nu putea �  decât crea�ia unei � in�e 
puternice, f�r�r îndoial�, îns� esen�ial 
rea, adic� Satan. Deasupra acestei 

lumi, catarii a�ezau o alt� lume format� 
din spirite nemuritoare �i preafericite, 
creaturi ale unui Dumnezeu bun �i 
in� nit puternic. Cele dou� lumi �i 
creatorii lor, Dumnezeu �i Satan se 
a� � în con� ict permanent. Satan �i 
Dumnezeu sunt la fel de puternici, 
con� ictul va �  etern?

Asupra acestui punct catarii 
aveau p�reri împ�r�ite. Pentru unii, 
materia este etern� �i Satan nu a 
f�cut decât s� o organizeze. Pentru 
al�ii, Satan era creatorul materiei. 
Nici asupra lumii spiritelor nu era o 
unitate de vederi. Pentru unii spiritele 
au existat dintotdeauna în Dumnezeu 
�i au purces din El printr-o serie 
nede� nit� de emana�ii �i ipostaze 
analoge celor prin care Fiul purcede 
din Tat�l etern. 

Omul apar�ine prin natura sa 
dubl� ambelor lumi opuse. Corpul s�u 
este f�cut dintr-o materie coruptibil�, 
este opera �i proprietatea lui Satan, 
îns� su� etul, spirit pur, nu poate veni 
decât de la Dumnezeu �i îi apar�ine 
Lui.

Pentru catari mântuirea nu 
era o isp��ire, ci o înv���tur� menit� 
s� elibereze su� etele de st�pânirea 
lui Satan, de robia propriului corp. 
Eliberate de corp, su� etele redevin 
spirite pure reîntorcându-se de drept 
la Dumnezeu. Cei care �tiau calea 
de a se elibera de materie erau � ii 
Spiritului �i formau Biserica Catar�. 
Ceilal�i r�mâneau sub st�pânirea 
lui Satan. „Ceilal�i” erau Biserica 
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Catolic� �i restul cre�tin�t��ii. Astfel 
dualismul umanit��ii alimenta opozi�ia 
ireductibil� a catarismului fa�� de  
cre�tinism.

Separarea su� etului de corp se 
putea face pe dou� c�i. Prin ascetism, 
diminuând progresiv ac�iunea trupului 
asupra su� etului astfel ca între trup 
�i su� et s� se ajung� la un divor� 
de facto, rati� cat de moarte. Calea 
de atingere a �elului era dat� de 
incorporarea materiei cât mai pu�in 
posibil, adic� de ab�inerea de a mânca. 
Aceast� abstinen�� era o practic� 
dintre cele mai riguroase ale moralei 
catare. Regimul alimentar era aproape 
exclusiv vegetarian, pe�tele � ind 
acceptat din ra�iuni obscure pentru 
c� avea „sânge rece” � ind astfel mai 
pu�in material decât animalele cu 
sânge cald.  

Cel mai condamnabil act 
material, cel care l-a � xat pe Adam 
�i pe to�i descenden�ii s�i în r�u era 
procreerea. El murd�rea � in�ele 
umane �i chema � in�e noi la via�a 
terestr�, material�, în regatul lui 
Satan. Castitatea perpetu� se impunea 
deci oric�rui catar.

Persoanele care primeau 
ini�ierea catar�, Consolamentum, erau 
întrebate: „Promi�i lui Dumnezeu, 
Evangheliei �i nou� c� de acum înainte 
nu vei mai mânca carne, brânz�, ou� 
�i nici un alt aliment gras?” Castitatea 
ulterioar� Consolamentului impunea 
ca la ini�iere, b�rbatul sau femeia 
c�s�torit� s� se despart� de so�ie sau 

so� pentru totdeauna. Familia era 
v�zut� ca o legalizare a dezm��ului �i 
trebuia destr�mat�, sau împiedecat� 
s� se formeze. Dup� Consolamentum 
ini�iatul devenea un Pur (katharos), 
membru al Bisericii Catare. Existau �i 
persoane care optau pentru o formul� 
accelerat� de rupere a rela�iilor cu 
lumea material�, p�r�sindu-o prin 
sinucidere. 	i sinuciderea putea �  
de dou� feluri, moartea Martirului, 
sau moartea Confesorului: Martirul 
era sufocat, Confesorul era l�sat s� 
moar� de foame prin ajun absolut, 
supravegheat, ceea ce însemna de 
obicei �ase, �apte zile. La aceast� 
ceremonie, Endura,  care asigura 
su� etului accesul în lumea spiritelor 
stapânit� de Dumnezeu, asistau 
membrii ai ierarhiei Bisericii Catare. 

În afara Bisericii Catare propriu- 
zise erau simpatizan�ii �i cei care nu 
puteau din diverse motive renun�a la 
familie, mâncare, sau alte restric�ii �i 
care erau convin�i c� o ini�iere urmat� 
imediat de sinucidere are acela�i efect 
ca o via�� exemplar� dus� de un pur. 
Ei erau Credincio�ii.

Pe t�râmul dogmei religioase, 
cre�tinismul  în general �i cel catolic 
în particular era negat, în principal, în 
urm�toarele puncte:

* Vechiul Testament a fost 
domnia lui Satan pe p�mânt. Patriarhii 
�i profe�ii Legii Vechi erau în realitate 
� ii lui Belial. Enoch, Abraham �i chiar 
Moise au instituit cu ajutorul demonilor 
domnia lui Satan pe P�mânt. Ioan 

(continuare în pag. 15)
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Botez�torul se „bucura” de o aversiune 
special�, � ind la îndemnul demonilor 
mijlocul suprem de a împiedica opera 
lui Cristos. Botezul material cu ap� pe 
care îl d�dea oamenilor era gândit s�-i 
îndep�rteze pe ace�tia de botezul cu 
spirit pe care-l aducea Isus ca semn al 
doctrinei sale spirituale.

* Isus Cristos nu este 
Dumnezeu, El este o creatur� inferioar� 
lui Dumnezeu. El nu s-a încarnat, c�ci 
nu putea coborî într-un corp r�u, mai 
cu seam� in utero Virginis. Isus nu a 
fost om, El s-a îmbr�cat într-un corp 
diferit de cel al oamenilor. A ap�rut pe 
P�mânt cu corpul s�u eteric pe care Îl 
are în Cer. Doar la Schimbarea la Fa�� 
�i-a manifestat substan�a Sa cereasc�. 

* Isus nu a p�timit pentru 
R�scump�rarea noastr� de p�cate. 
Ne� ind � in�� uman�, ci spirit, nu 
putea nici suferi, nici muri �i nici 
învia. Recitul patetic al Patimilor 
nu reprezint� decât o fantasmagorie 
continuat� pân� pe Cruce, unde nu a 
murit Cristos, ci un tâlhar ordinar, un 
substitut, care î�i isp��ea pedeapsa 
pentru gre�elile sale. Ca urmare 
crucea nu trebuia venerat�, ci urât� �i 
insultat�.

* Spiritul Sfânt era admis, dar 
se spunea c� are o alt� natur� decât 
Tat�l �i Fiul. El era pentru catari �eful 
îngerilor. Ei Îl numeau Spirit Principal 
�i Îl credeau înv�luit de o frumuse�e 
indescriptibil�, a c�rei contemplare 
era bucuria îngerilor.

* Sfânta Fecioar� era 
considerat� un spirit ceresc. Ea nu 
a fost n�scut� din p�rin�i – oameni. 
Îmbr�cat� într-un corp ceresc, Ea a 
preluat aparen�a unui corp de femeie. 
Ea nu a fost mama lui Dumnezeu. 
Un mare num�r de catari spuneau c� 
Maria nu este nici înger, nici femeie, 
ci o metafor�. Ea simboliza Biserica 
manicheean�.

* Biserica roman� nu reprezint� 
Biserica lui Cristos. Papii nu sunt 
succesorii Sf. Petru ci mai degrab� 
succesorii împ�ratului Constantin. Sf. 
Petru nu a venit niciodat� la Roma. 
Relicvele venerate în bazilica lui 
Constantin sunt oasele cuiva mort 
în secolul III. Ele nu sunt relicvele 
Prin�ului Apostolilor. Toat� vina o 
poart� împ�ratul Constantin care 
a dat Papilor privilegii, domenii 
�i prestigiul ce înso�e�te puterea 
temporal�. Biserica Roman� era 
pentru catari femeia din Apocalips� 
îmb�tat� cu sângele S� n�ilor, iar Papa 
era Anticristul.

* Catarii negau prezen�a lui 
Isus Cristos în Sfânta Euharistie, 
transsubstan�ierea � ind considerat� 
de ei abominabil� deoarece materia 
sub orice form� este opera Spiritului 
R�ului. Ca urmare, catarii respingeau 
Sfânta Liturghie deoarece Dumnezeu 
respinge orice sacri� ciu. A�a ne-a 
înv��at El prin profetul Ozeea [VI-6]: 
„C�ci mil� doresc, iar nu jertf�”.
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În data de 24 februarie 
a.c. Asocia�ia Tineretului 
Român Unit ASTRU Oradea 
a celebrat împlinirea a 80 de 
ani de la constituirea sa din 
data de 24 februarie 1929 cu 
binecuvântarea PS Valeriu 
Traian Fren�iu, Episcop de 
Oradea la acea vreme.

Evenimentul a fost 
marcat de organizarea de c�tre 
membrii ASTRU Oradea a unei 
Adora�ii Euharistice celebrate 
de asistentul spiritual ASTRU 
Oradea, pr. Iuliu Muntean, care 
a început la ora 18:30 în Capela 
Seminarului Teologic Greco-
Catolic din Oradea. Participan�ii 
au fost apoi pofti�i în Aula Magna 
a Seminarului pentru a vedea o 
prezentare a istoricului ASTRU, 
a condi�iilor în care acesta a 
luat na�tere �i modului în care 
asocia�ia a func�ionat înainte 
s� � e nevoit� s� se autodizolve 
din cauza presiunilor regimului 
comunist. A urmat prezentarea 
activit��ilor ASTRU Oradea din 
perioada 2008-2009. Membrii 
ASTRU Oradea au prezentat pe 
rând diferite activit��i organizate 
sau la care au participat. 

Dup� acest moment 
a urmat salutul din partea 
invita�ilor, începând cu PS 
Virgil Bercea, Episcop de 
Oradea, �i continuând cu tinerii 
reprezentan�i ASTRU Cluj, 

ASTRU Alba Iulia �i ASTRU Lugoj, care au reu�it 
s� � e al�turi de noi �i care ne-au f�cut o mare 
surpriz� atât prin prezen�a lor cât �i prin darurile 
oferite. Am primit de asemenea salut�ri din partea 
Forumului Interna�ional al Ac�iunii Catolice, iar 
al�turi de noi a fost pre�edinta Ac�iunii Catolice 
din România, Oana Tuduce, care ne-a transmis 
ur�rile �i felicit�rile din partea întregii Ac�iuni 
Catolice din România. Au mai fost al�turi de noi �i 
le mul�umim pentru aceasta, studen�ii teologi de la 
Seminarul Teologic Greco-Catolic, studen�ii laici 
de la Colegiul Sfânta Familie, Radio Maria.

A urmat ca membrii ASTRU Oradea s� 
anime seara prin jocuri �i cântece, invita�ii au fost 
servi�i cu tort �i cu to�ii au închinat un pahar de 
�ampanie în cinstea ASTRU Oradea. Evenimentul 
s-a încheiat cu o serat� dansant�. Membrii ASTRU 
Oradea doresc s� mul�umeasc� tuturor pentru 
sprijinul acordat de-a lungul timpului în diferitele 
activit��i �i nu în ultimul rând bunului Dumnezeu 
pentru toate harurile rev�rsate asupra asocia�iei, 
oferindu-ne puterea de a ne continua misiunea de 
apostoli în lume trimi�i.

ASTRU Oradea
a s�rb�torit 80 de ani de la în� in�are
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(continuare în pag. 18)

Calea unitiv� a celor des�vâr�i�i. 
Via�a mistic�   

Este ultima faz�  a progresului 
spiritual, aici sunt cre�tinii care prin 
lep�darea de lume �i practica virtu�ilor 
se apropie tot mai mult de Cristos. 
Unirea cu Dumnezeu sau rug�ciunea 
este central�. Sfânta Tereza a� rm� 
c� aici sunt trei categorii de su� ete: 
su� ete des�vâr�ite (l�ca�ul V), 
su� ete eroice (l�ca�ul VI) �i s� n�ii 
(l�ca�ul VII). Aceste su� ete ating 
des�vâr�irea la care se poate ajunge 
pe p�mânt. Imperfec�iunile lor 
sunt pu�ine, le place s� se ocupe cu 
lucrurile lui Dumnezeu, doresc Sfânta 
Cuminec�tur�, rezist� ispitelor �i 
le este str�in orgoliul. Rug�ciunea 
lor este ca ,,o comoar� ascuns�” în 
interiorul su� etului. Rug�ciunea  
aceasta se prime�te în urma unei 
medita�ii prelungite, captiveaz� 
toate facult��ile : voin��, inteligen��, 
memorie �i imagina�ie. Sfânta Tereza 
spune c� acestea sunt ,,în suspensie”. 
În acest timp for�a interioar� cre�te, 
su� etul ajunge la în�elegerea 
adev�rului, are certitudinea prezen�ei 
lui Dumnezeu �i cunoa�te bucuria 
- este un început de extaz. Su� etul 
acesta nu mai poate c�dea sau chiar 
dac� ajunge s� cad�, se poate ridica. 
La perfec�iune se poate ajunge �i prin 
,,unirea de conformitate” cu Voin�a 
lui Dumnezeu. În aceast� cale su� etul 

are de suferit, este calea recomandat� 
c�lug�ri�elor carmelitane.

Su� etele eroice din l�ca�urile 
VI tr�iesc suferin�a: pierd prieteniile, 
pot �  atinse de boli grele, sunt ispitite 
de diavol etc. Convingerea la care 
ajung e c� harul face totul în noi.

Extazul �i r�pirea sunt alte 
mijloace prin care Dumnezeu atrage 
su� etul; în aceste situa�ii sim�urile nu 
func�ioneaz�, r�mâne deschis� numai 
comunicarea cu Cel Atotputernic. Mai 
sunt �i viziunile, ele ajut� su� etele s� 
slujeasc� mai bine pe Dumnezeu.

S� n�ii (l�ca�urile VII). Unirea 
transformatoare este cea mai înalt� 
treapt� a s� n�eniei, este ,,adev�rata 
încoronare a vie�ii spirituale”. Su� etul 
prime�te daruri alese, deosebite de 
tot ce s-a întâlnit pân� acum, este 
o contopire total� a voin�ei omului 
cu voin�a divin�. Sfânta Tereza 
subliniaz�: ,,Tot ce se poate spune 
�i în�elege din aceast� stare este c� 
su� etul, sau mai bine zis spiritul, 
a devenit una cu Dumnezeu” (Op.
cit. p. 109). Acest su� et nu mai are 
via�� proprie, singura preocupare este 
m�rirea lui Dumnezeu, pe care vrea 
s�-L serveasc� indiferent de suferin�e, 
accept� persecutarea f�r� am�r�ciune 
�i , dezlipit de toate lucrurile, gust� 
pacea deplin�.

Sfânta Tereza a experimentat 

,,Treptele vie�ii spirituale dup� Sfânta Tereza 
de Avila, Doctor al Bisericii” (II)
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mea. Ast�zi sunt eu, mâine altcineva 
va �  Pap�”. În atingere cu oamenii 
p�trundea adâncul sentimentelor �i, 
convins de sl�biciunea sa omeneasc�, 
Ioan al XXIII-lea r�spândea bun�tate 
�i blânde�e, f�r� efort, indulgent cu 
oamenii, pentru c� se sim�ea asemenea 
lor. G�sea întotdeauna cuvântul 
care s� mi�te pentru c� vorbea cu 
inima. Întotdeauna realiza deplin 
frumoasa expresie prin care Papii se 
disting: ,,Servitorul servitorilor lui 
Dumnezeu”. Pentru el aceste cuvinte 
erau vii �i marea lui dorin�� era ca 
Biserica s� serveasc� pe oameni.

A doua tr�s�tur� a caracterului 
era bun�tatea. Chiar dac� într-o zi vor 
�  uitate detaliile operei sale �i c� a fost 
Papa Conciliului, Ioan al XXIII-lea 
va r�mâne pentru totdeauna Papa cel 
Bun. Bun�tatea, la Angelo Roncalli, 
era spontan�. Spre sfâr�itul vie�ii, 
bun�tatea a devenit la el a doua natur�; 
ceea ce la altul cere efort, la el era 
re� ex. Datorit� acestei tr�s�turi, era 
întotdeauna emo�ionat  de afec�iunea 
cu care era înconjurat: ,,Dar ce fac eu 
atât de extraordinar pentru ca toat� 
lumea s�-mi doreasc� binele?” spunea 
cu pu�in timp înainte de moartea sa 
nepotului s�u, Mgr.Jean- Baptiste 
Roncalli, ,,Am impresia c� nu fac ceva 

Papii secolului al XX-lea
Papa Ioan al XXIII-lea

(XXII)

Papa cel Bun
Înc� din timpul vie�ii, lumea 

care nu prea este interesat� de un 
Pontif Roman, a sim�it, la început 
mai pu�in clar, noutatea extraordinar� 
a acestui Pap� �i a operei sale. Cu 
timpul, con�tiin�a acestui nou a 
devenit tot mai evident� �i, dup� 
moarte, renumele lui Ioan al XXIII-
lea  a crescut  continuu. De la început, 
Ioan al XXIII-lea a schimbat imaginea 
pe care lumea o avea despre un Pap�, 
viziunea tradi�ional� a Suveranului Pontif.

Ruptura de imaginea veche 
s-a produs de la primele apari�ii  ale 
Papei; umilin�a natural� înainte 
de toate atr�gea aten�ia. Umilin�a 
r�mâne prima linie a � zionomiei 
sale.  Afec�iunea cu care privea lumea 
estompa ceva din nelipsitele griji care 
totu�i  se întrez�reau  pe chipul s�u. 
La una dintre audien�ele din  sala 
Clementin�, la S�rb�toarea Pa�telui 
din 1962, a intrat înso�it de un singur 
prelat. În po� da faptului c� nu era 
înalt �i era pu�in corpolent, se deplasa 
foarte repede, iar de pe fa�� nu-i lipsea 
zâmbetul, întreaga expresie sugerând  
bun�tatea. A dorit s� vorbeasc� despre 
Conciliu care urma s� � e deschis 
în toamn�. Celor prezen�i le-a spus: 
,,Sunt mul�umit c� v-am v�zut. Voi 
sunte�i mul�umi�i c� l-a�i v�zut pe 
Pap�. Dar nu lua�i în seam� persoana (continuare în pag. 19)
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cu totul deosebit. M� str�duiesc s� 
tr�iesc practicând cerin�ele rug�ciunii 
Tat�l nostru <S� n�easc�-se numele 
T�u, vie Împ�r��ia Ta, � e voia Ta, 
precum în Cer, a�a �i pe p�mânt>.

De-acum umilin�a �i bun�tatea 
� ind caracteristicile noii imagini a 
Papei, credincio�ii a�teptau ca electorii 
unui Pap� s� pun� pe primul plan 
aceste tr�s�turi ca �i criterii în alegere.

Dar acest Pap� bun �i umil  se 
comporta ca un tat� al tuturor; se adresa 
oamenilor, f�r� deosebire, le îmbr��i�a 
necazurile �i se str�duia s� le u�ureze. 
Nu avea du�mani. Prin propunerile �i 
conduita sa ar�ta c� Biserica nu are 
adversari, c� timpul condamn�rilor s-a 
sfâr�it �i cel al dialogului a început. 

R�spunsul a fost imediat: un imens 
elan de simpatie pentru Pap�. To�i 
catolicii, to�ii cre�tinii, to�i oamenii 
îl venerau �i-l iubeau. Om al p�cii, 
d�dea continuu proba paternit��ii sale 
universale. A deschis bra�ele tuturor, 
a primit delega�ii din orice parte a 
lumii, convins c� lumina din ochii s�i 
se poate întâlni cu lumina din ochii 
celorlal�i.

Ca tat� al oamenilor, Ioan al 
XXIII-lea a dorit ca Biserica s� � e 
casa tuturor, �i a altor cre�tini, �i a 
altor oameni. Pentru to�i, s-a f�cut 
apostol al p�cii, pentru to�i a reunit 
Conciliu ca Biserica s� întinereasc� �i 
s� vorbeasc� � ec�ruia în limbajul cotidian.

Papa Ioan al XXIII-lea a pus 
adev�rul în serviciul iubirii.  (va urma)

(urmare din pag. 18)

aceast� via�� spiritual�, de aceea o 
recomand� c�lug�ri�elor �i cre�tinilor 
care doresc perfec�iunea. To�i ace�tia 
sunt îndemna�i s� intre în ,,castelul 
minunat al su� etului lor” f�r� s� uite 
cine este St�pânul. Prin smerenie 
Acesta pote �  înduplecat s�-i ajute s�  
ajung� în ,,apartamentul pe care �i l-a 
rezervat Lui însu�i”.

În încheiere, Pr. Bernard 	tef nu 
uit� s� ne aminteasc� c� orice cre�tin 
poate parcurge calea des�vâr�irii. 
Pornind de la recunoa�terea demnit��ii 
de � u al lui Dumnezeu, cu efort, s� 
evite p�catul �i s� se îndep�rteze de 
tot ce-l înstr�ineaz� de Dumnezeu. 
Apoi, ajutat de har, prin cunoa�terea 

de sine, prin meditarea adev�rurilor de 
credin�� �i lupt� împotriva tendin�elor 
rele, va putea ajunge la o înalt� stare 
de evlavie �i, cu ajutorul Spiritului 
Sfânt, la unirea cu Dumnezeu. Ca �i 
Sfânta Tereza, P�rintele ne îndeamn� 
la munc� spiritual� �i la încredere 
deplin� în puterea harului.

Recomand�m lectura c�r�ii Pr. 
Bernard 	tef, dar atragem aten�ia c� 
nu este o lectur� obi�nuit� . Se face cu 
su� etul mereu aplecat spre rug�ciune 
�i cu dorin�a de a încerca, timid �i 
umil, a intra m�car în primul ,,l�ca� al 
castelului”. S-ar putea atunci s� ni se 
deschid� �i alte ,,l�ca�uri...”.

Otilia B�LA�

(urmare din pag. 17)
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Cu ocazia vizitei pe 
care a f�cut-o la Oradea, 
vineri 7 martie 2009, dl. 
ministrul al Culturii, Cultelor 
�i Patrimoniului Na�ional, 
Theodor Paleologu, a vizitat 
�i Eparhia Greco-Catolic� 
de Oradea, la invita�ia 
Preas� n�itului Virgil Bercea. 
O întâlnire preliminar� a avut 
loc în Sala Mare a Prim�riei 
unde domnul ministru a 
sus�inut o conferin�� intitulat� 
“Actualitatea teologiei 
politice”, conferin�� care s-a 
bucurat de un real interes. 

Vizita propriu-zis� 
a început la Catedrala 
Sfântul Nicolae, monument 
arhitectonic a� at în proces 
de reabilitare. Apoi oaspe�ii 
au vizitat Palatul Episcopal, 
cl�dire a� at� de asemenea 
într-un proces amplu de 
reabilitare �i de introducere în 
circuitul cultural or�dean. La 
� nal a avut loc o întrevedere a 

domnului ministru cu Preas� n�itul Virgil. 
La întâlnire au participat �i alte o� cialit��i 
jude�ene �i na�ionale: dl. Gavril� Ghilea 
- prefectul jude�ului, Bihor; d-na Ligia 
Miri�an - directorul Direc�iei de Cultur�, 
Culte �i Patrimoniul Na�ional Bihor; dl. 
Adrian Lemeni - secretar de stat pentru 
Culte; �i Stelic� Gombo� - consilier în 
cadrul aceleia�i institu�ii. 

La întâlnire a participat �i Nun�iul 
Apostolic Francisco Javier Lozano, a� at 
la Oradea cu ocazia însc�un�rii noului 
Episcop romano-catolic Bocskei Laszlo. 

(Biroul de pres� al Episcopiei) 

Vizita domnului Theodor Paleologu la sediul Episcopiei 
Române Unite cu Roma, Greco-Catolic� de Oradea


