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Papa Francisc a anun at, la 13 martie, în Bazilica San Pietro, celebrarea 
unui ,,An Sfânt extraordinar” - Jubileu al Milostivirii”.

,,Jubileul Milostivirii” va începe cu deschiderea Por ii S  nte a Bazilicii 
San Pietro la Solemnitatea Neprih nitei Z misliri, în 2015, i se va încheia în 
20 noiembrie 2016, la Solemnitatea Domnului nostru Isus Cristos, Regele 
Universului. 

La începutul acestui an, Sfântul P rinte a spus: ,,Acest An este un timp 
al milostivirii. Este important ca to i credincio ii laici s  o tr iasc  i s  o 
transmit  în diferite contexte sociale. Merge i înainte!”

Papa a atras aten ia asupra pericolului de a nu se putea g si calea carit ii 
cre tine atunci când se r mâne la un nivel super  cial i lipse te capacitatea de 
a privi în inim . Indemnul lui Isus este s  nu ne oprim la suprafa a lucrurilor, 
mai ales atunci când ne g sim în fa a unei persoane. Suntem chema i s  privim 
dincolo de aparen e, pentru a vedea de cât  generozitate e capabil  ecare. Nimeni 
nu poate   exclus de la milostivirea lui Dumnezeu.

Anun area Jubileului a avut loc cu ocazia celei de a doua anivers ri a 
alegerii de Pap  a Sfântului P rinte Francisc, în timpul predicii de la Liturghia 
peniten ial  prin care Sfântul P rinte a deschis ini iativa intitulat  ,,24 de ore 
pentru Domnul”. Aceast  ini iativ , propus  de Consiliul Ponti  cal pentru 
Noua Evanghelizare, urm re te deschiderea în lumea întreag  a bisericilor pentru 
o perioad  mai lung  de timp în cu scopul de a-i invita pe oameni celebreze 
Sacramentul Reconcilierii.

Tema pentru acest An Sfânt a fost luat  din Epistola Sf. Pavel c tre Efeseni: 
,,Dumnezeu bogat în milostivire” (Efeseni 2,4).

Deschiderea acestui apropiat Jubileu va avea loc la a 50-a aniversare a 
încheierii Conciliului Vatican II, în 1965. Este un eveniment de mare însemn tate, 
impulsionând Biserica s  continue lucr rile începute cu acest Conciliu.

În timpul Jubileului lecturile de duminic  vor   luate din Evanghelia 
lui Luca, cel c ruia i se spunea ,,Evanghelistul milostivirii”. Dante Alighieri 
îl descria ca ,,scriba mansuetudinis Christi” - ,,naratorul milostivirii lui 
Cristos”. Exist  multe parabole cunoscute, prezente în Evanghelia dup  Luca: a 
oii r t cite, a monedei pierdute, a tat lui milostiv.

Anun area o  cial  i solemn  a Anului Sfânt va avea loc în Duminica 
Divinei Milostiviri, s rb toare instituit  de Sfântul Pap  Ioan Paul al II-lea, 
celebrat  în duminica de dup  Pa te.

Deschiderea unui nou Jubileu al Milostivirii



CALEA DES VÂR IRII - nr. 3-4 martie-aprilie2015 - 3

Editorial........................................2
”R nile Domnului”........................4
”R mâi cu noi, c  este sear ”.........5
Reprezent ri ale S  ntei Treimi
în art .............................................7

CALEA DES VÂR IRII
Despre unirea dragostei fr e ti

P rintele spiritual
din Alfonso Rodriquez, SJ

“Calea Des vâr irii Cre tine”, vol. I, 
Oradea 1933

Pagini bilingve.............................10
Ziua pe care a f cut-o
Domnul........................................14
Muntele M slinilor......................17
Papii secolului al XX-lea.............18

S U M A R

Este o m sur  cu care trebuie s  m sur m dragostea noastr  fa  
de aproapele, este însu i Isus Cristos: ,,Porunc  nou  v  dau vou , 
ca s  v  iubi i unul pe altul, pe cum Eu v-am iubit pe voi” (Io 13, 
34). Pe cum Mântuitorul ne-a iubit numai pentru Dumnezeu, tot la 
fel vrea ca i noi pe aproapele s -l iubim numai pentru Dumnezeu.
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 ,,R nile Domnului”

Osta i ai Adev rului i Iubirii, 
nu v  p zi i de r ni - ca s  nu ocoli i 
victoria.

Nu tiu cum te vei putea 
al tura Purt torului celor Cinci r ni, 
i mai mult - în ziua întâlnirilor i a 

socotelilor - cu un trup f r  vân t i, 
cu o inim  f r  o cicatrice, cu o frunte 
f r  o broboan  de sânge, cu membre 
lipsite de contuziuni i de r ni.

Isus, dup  Înviere, a zis 
ucenicilor: ,,Vede i-M , pip i i-M , 
pune i-v  degetele i palmele, ca s  
cunoa te i c  r nile ies triumf toare 
i vor   sl vite ve nic în Ceruri”.

P zi i-v  de oameni, de 
lingu itori, de orice dezmierdare, 
dar nu v  p zi i de r ni i de cei care 
vi le d ruiesc, nu cumva s  vi se 
t g duiasc  gloria.

Este ru inos s  mori de pe urma 
desf t rilor i este m re  i vrednic s  
mori din pricina r nilor.

Acum în eleg pentru ce s-au 
bucurat ucenicii v zându-I R nile 
S  nte, în eleg, de asemenea, c  s-au 
bucurat când au fost învrednici i s  
rabde b t ile cu nuiele pentru numele 
lui Isus (Fapte 5,40-41).

Episcop Ioan Suciu
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(continuare în pag. 6)

„R mâi cu noi, c  e spre sear ”
Mar i, în a treia zi de Pa ti 

Biserica ne readuce, prin pericopa 
Evangheliei ce se va citi în „prima zi 
a s pt mânii” procurându-ne triste e 
dar, imediat, i bucurie.

Triste e în a-i vedea pe cei doi 
ucenici dezam gi i, îndep rtându-
se de Ierusalim; triste e în a-i 
vedea neîncrez tori la vestea 
învierii lui Isus; triste e v zându-i 
incapabili s -L recunoasc  pe 
Isus în tovar ul lor de c l torie. 
Dar, apoi, bucurie în a-i vedea c  
vor s -L g zduiasc  pe c l torul 
necunoscut pentru c  era sear .

Bucurându-ne împreun  cu 
cei doi, pentru c  l-au descoperit 
pe Isus, pentru c  se reîntorc la 
ora ul sfânt i c  anun  pe ceilal i 
ucenici c  Domnul a înviat, 
s  parcurgem i noi, în câteva 
minute, prin medita ia noastr , 
aceste momente: dezam gire, 
nepricepere, incredulitate, 
ospitalitate premiat  i 
deschiderea ochilor, adic  drumul 
de la triste e la bucurie.

„Iar noi n d jduiam c  
El este cel Ce avea s  elibereze pe 
Israel”. Acest verb la trecut exprim  
toat  dezam girea ucenicilor, ucenici 
care nu mai sper  în nimic i se întorc 
la lucrurile cotidiene. Au sperat în 
Isus i acesta a fost doar un vis. Cei 
trei ani în care au fost aproape de El 
au fost ani ferici i dar au trecut. Acea 

voce fascinant  care atr gea lumea, 
gesturile semni  cative, simple, 
blânde ea cu care se adresa celor din 
jur..., toate au trecut.

Au sperat. Nu mai sper  deloc.
C l torul ascult  i este 

dezam git i el de aceste discursuri. 
Dezam girea lor devine dezam girea 
lui Isus. Nici m iestria lui 
incomparabil  nu a reu it s  fac  
s  îmboboceasc  omul nou în acei 
oameni care se a teptau doar la o 
eliberare politic  i social  a Israelului, 
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(urmare din pag. 5)

de la concep ia veterotestamentar  a 
unui Mesia glorios la cea evanghelic  
a unui Mesia suferind i mântuitor.

„O, nepricepu ilor i cu inima 
z bavnici a crede-n toate câte au 
spus profe ii” sunt cuvinte ce sun  
ca o imputare, dar nu sunt. Imputarea 
nu serve te la nimic. Isus face doar 
o constatare: acei oameni sunt „tari 
de inim ”. Dac  ar   voit s -i certe, 
s -i mu truluiasc , nu s-ar mai   oprit 
dup  aceste cuvinte, ci ar   plecat 
mai departe. În schimb, vedem c  le 
pune o întrebare: „Nu trebuia oare ca 
Cristos s  p timeasc  toate acestea 
i s  intre întru gloria sa?” i apoi 

începe s -i catehizeze amintindu-le 
pasajele mai importante din Scriptur  
care fac referire la El. Nepricepu ilor 
nu înseamn , a a cum mul i ar crede 
prost, cretin, ci contrariul virtu ii 
tiin ei, virtute care ne ajut  s  

cunoa tem adev rul i s  p trundem 
misterul.

„Ci i ni te femei de ale noastre 
ne-au însp imântat, vedenie de îngeri 
au v zut”. Expresia „au venit s  ne 
spun ” are un ton ze  emitor. Cei doi 
se cred mai buni, mai presus decât 
acele femei. Ei au r mas mira i de 
viziunea îngerilor care atestau c  Isus 
a înviat, dar pentru c  Petru i Ioan, 
care au alergat la mormânt, nu l-au 
g sit pe Isus nici viu nici mort, nu au 
crezut i au p r sit Ierusalimul.

„R mâi cu noi, c  e spre 
sear ” au spus aceste cuvinte cei 
doi, pentru c  „ardea inima lor” sau 

pentru c  ar   invitat pe oricine? C ci 
evreii practicau mult ospitalitatea 
i, adesea, le era r spl tit  de Cer. 

Vechiul Testament poveste te multe 
episoade semni  cative. Este destul s  
ne aducem aminte de Avraam care a 
fost vizitat de Sfânta Treime i a avut 
ca r splat  faptul c  Saara a r mas 
îns rcinat . La fel au f cut i cei doi 
i au fost r spl ti i. Isus a deschis 

ochii inteligen ei lor. Nu Isus a fost 
oaspetele celor doi, ci ei au fost la 
„masa Domnului”. Numele celor doi 
ucenici (sau cel pu in al unui dintre ei, 
r mâne necunoscut pentru c  istoria 
lor este la fel cu istoria  ec rui om 
a  at pe drumul Evangheliei).

Iat  c  am ajuns i la bucuria 
celor doi ucenici: de a merge i a 
anun a celor 11 i celor care erau 
împreun  cu ei c  Domnul a înviat. 
Nu au p strat doar pentru ei acest 
premiu de deschidere a ochilor ci 
au i dat m rturie despre Înviere. În 
 ecare Liturghie celebr m o amintire: 

este vorba de amintirea lui Isus 
Cristos mort i înviat i o celebr m în 
„a teptarea venirii sale”.

Acest lucru trebuie s  ne 
determine i pe noi s  continu m a   
verigi în lan ul m rturisitorilor, care 
anun  din genera ie în genera ie f r  
întrerupere, c  Domnul a Înviat, în 
acest pelerinaj p mântesc, pân  în 
momentul în care El se va revela în 
gloria Sa de  nitiv .

Pr. Olimpiu TODOREAN
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Motiva ie
Ideea de a aprofunda tema 

enun at  s-a n scut greu. La început 
a fost disconfortul provocat de 
omniprezen a picturii, frescei, 
icoanei S  ntei Treimi ”de la Rubliov 
citire” în bisericile de rit oriental. 
Mi s-a p rut c  asist neputincios la o 
lips  de imagina ie devenit  tradi ie 
dogmatic . 

În vara anului 2014 am întâlnit 
un profesor, un ”Nativ American”, 
membru al tribului Lakota din 
familia Sioux, care mi-a deschis 
spa iul virtual în care tr iesc oameni 
care doresc s - i p streze identitatea, 
limba i tezaurul tradi iilor. 
Profesorul Tunweya Thokaheya 
m-a uimit prezentându-mi o pictur  
a S  ntei Treimi, realizat  de el 
cu elementele tradi iei locale. 
Prospe imea compozi iei ”m-a 
îmb tat” i mi-a oferit o alternativ  
reconfortant  imobilismului ”de la 
Rubliov citire”. A a a început drumul 
sinuos al document rii i stabilirii 
limitelor între care trebuia s  r mân.   

Am folosit mai multe surse de 
informa ie:

• Interviurile i numeroasele 
articole scrise de François 
Boesp  ug, c lug r dominican, 
istoric al cre tinismului i istoric al 
artei cre tine, în particular al artei 
Evului Mediu, profesor de istorie a 
religiilor la Facultatea de Teologie 

Catolic  a Universit ii Marc-Bloch 
din Strasbourg. A scris o carte 
monumental ,  Dieu et ses images: 
une histoire de l’éternel dans l’art.  

• C ut rile mi-au scos în cale 
i un articol consistent, La ”Trinité” 

dans l’art byzantin et l’icône de 
Roublev. Études comparatives,  
scris între anii 1923 – 1926 de c tre 
Mikhail Vladimirovici Alpatov, 
istoric i critic de art  sovietic.  Am 
r mas surprins de sinceritatea plas rii 
operei lui Rubliov în contextul artei 
orientale i bizantine, de sinceritatea 
accept rii ”împrumuturilor”. 
Desigur, concluziile (care nu puteau 
  decât) encomiastice nu sunt mai 

conving toare decât a  rma iile 
anterioare ale specialistului. Iat  
un ”porumbel voiajor” evadat din 
articolul profesorului Alpatov: ”Acest 
eveniment (vizita celor trei îngeri la 
Abraham, sub stejarul din Mambré) 
constituie fundamentul icoanei lui 
Rubliov i a întregii picturi ruse.”

• Dup  cum ti i, exist  pe 
Internet i categoria ”scormonitori 
sans frontières”. De aceea am apreciat 
pozitiv blogul unui nonagenar, 
Domnul Jacques Chalendar, www.
itineraireiconographique.com , care 
se pare c  posed  cartea profesorului 
François Boesp  ug, deoarece face des 
referire la ea. Domnia sa a manifestat 
un interes constant fa  de operele 

REPREZENT RI ALE SFINTEI TREIMI ÎN ART
Partea I
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(urmare din pag. 7)

(continuare în pag. 9)

de art  cu teme cre tine i împreun  
cu prieteni i teologi a sistematizat 
multe subiecte, pe care le-a prezentat 
pe blogul Dânsului. Tema ”Imagini 
ale S  ntei Treimi în arta cre tin ” 
a tratat-o în dou  post ri, sprijinind 
textul cu 30 de imagini, dintre care 
unele sunt mai pu in cunoscute,  ind 
miniaturi. 

Am folosit informa iile 
provenite direct de la profesorul 
François Boesp  ug prin articole i 
dou  interviuri, pentru a construi 
o imagine cât de cât corect  a 
domeniului despre care voi încerca s  
v  povestesc. În interviul dat ziarului 
Le Figaro, reporterul Éric Biétry-
Rivierre a pus întreb ri al c ror 
r spuns delimiteaz  destul de bine 
con inutul c r ii. Voi trece în revist  
câteva fragmente ale dialogului, 
foarte utile pentru în elegerea textului 
i a imaginilor din materialul prezent. 

* De ce primele trei secole ale 
erei noastre sunt lipsite de imagini 
ale Dumnezeului cre tin?

• Pentru c  Isus nu este 
interesat deloc de imagini. Deoarece 
important era mesajul transmis. În 
primele secole nu exista ideea c  
imaginea lipse te deoarece nimeni nu 
se gândeau la asta. 

* Dup  aceea, cum a ap rut 
iconogra  a religioas ?

• Pentru c  mesajul era atât de 
mult iubit, el era transmis prin toate 
posibilit ile. El este pus în imagine, 
a a cum este cântat prin muzic . 

Se promitea o ve nicie fericit , 
bucolic ? Ei bine, s-a început pentru 
cei deceda i reprezentarea eternit ii 
pe pere ii catacombelor. A a s-a 
n scut imaginea lui Dumnezeu.

* Care este prima 
reprezentare a lui Dumnezeu?

• Aceea a unui Cristos 
taumaturg. Un magician înviind pe 
Laz r, cu alur  de Moise f când s  
apar  ap  din stânc  cu toiagul s u, 
sau imaginea unui  losof în tog , 
provenind din lumea greac .

* De ce începând cu secolul 
XI reprezentarea lui Dumnezeu 
începe s  se diferen ieze de cea a 
lui Cristos?

• S-a instalat o oarecare 
concuren . Conceptul de Treime 
s-a introdus în aceast  bre  care 
diferen iaz  pe Dumnezeu de Cristos. 
Dumnezeu devine Dumnezeu Tat l. 
Aceasta produce o multitudine de 
solu ii iconogra  ce, ceea ce m  face 
s  spun c  în art , Dumnezeu are o 
istorie. Arti tii secolului XI în special 
se pare c  au avut o libertate imens . 
Ei au propus reprezent ri foarte 
variate ale unui Dumnezeu multiplu 
într-o singur  persoan .

* Care?
• Tat l ezând, inând pe 

Cristos pe cruce între genunchii s i 
(trône de grâce), Treimea cu trei 
personaje asem n toare (triandric ), 
Treimea cu un corp i trei fe e, etc. 

* Nu existau reguli canonice, 
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(urmare din pag. 8)
sau cenzur ?

• Nu era un control strict al 
imaginilor deoarece ele nu erau 
aproape deloc r spândite. Un desen, 
sau un pergament creat într-o 
m n stire r mânea acolo îngropat 
timp de secole, în general pân  la 
inventarea tiparului.

* Totu i, el este copiat...
• Da, deci voi nuan a r spunsul. 

În secolul XI libertatea i diversitatea 
se lovea numai de lenea i încetineala 
copi tilor. Spunând simplu, geniul 
c lug rilor care ie eau din comun 
nu a fost niciodat  frânat. În secolul 
urm tor aceast  inventivitate a fost 
i mai remarcabil . F r  îndoial  

deoarece teologii meditau îndelung 
cum s  concilieze un singur 
Dumnezeu în trei persoane, iar 
confrunt rile cu iudaismul i islamul 
devin tot mai aprinse.

* De unde provine imaginea 
pe care o avem azi, a unui 
Dumnezeu b trân i b rbos?

• Acest stereotip s-a n scut la 
sfâr itul secolului XI. Arti tii i-au 
spus c  deoarece Biblia îl nume te pe 
Dumnezeu ”Tat l”, trebuie marcat  
diferen a de vârst . Barba trebuia s  
 e mai lung  i mai alb  decât cea a 

Fiului. Pân  atunci regula urmat  era 
cea dedus  din r spunsul lui Isus la 
cererea apostolului Filip de a-L ar ta 
pe Tat l: ”Cine m-a v zut, L-a v zut 
pe Tat l”. De aceea timp îndelungat 
arti tii l-au reprezentat pe Tat l cu 
tr s turile Fiului. Probabil marea 

cium  a impus imaginea Tat lui sub 
forma unui b trân. Istoricul Georges 
Minois a constatat c  oamenii în 
vârst  au suportat mai bine epidemia 
decât restul. i a ar tat c  prestigiul 
omului în vârst ,  e el politician 
sau om al Bisericii a cunoscut o 
ascensiune deosebit  dup  anul 1350. 
Înainte, cea mai bun  imagine a 
Eternit ii era tinere ea str lucitoare. 
Începând cu secolul XV, imaginea 
Eternit ii devine Cronos, b trânul 
rezistent, de neclintit.

* Uneori, Dumnezeu are 
o tiar , o mitr  papal . Ce 
simbolizeaz  ea?

• Ea apare în 1380. Este 
simbolul puterii absolute, în acela i 
timp regal , imperial  i sacerdotal . 
La aceast  dat  teologii au apreciat 
c  monarhii nu aveau decât o putere 
primit  de la Dumnezeu, prin Vicarul 
lui Cristos, Papa. Coroana tripl  
aminte te asta tuturor. Încet, încet ea 
dispare, ulterior mai apare doar ici i 
colo.

* În trecere, în cartea 
dumneavoastr  stabili i inven ia 
decen ei...

• În sens etimologic, decen a 
înseamn  o imagine (a lui Cristos, a 
Tat lui, a Dumnezelui-Treime) care 
trebuie s  convin  cultului cre tin. Ea 
a fost formalizat  la Conciliul de la 
Trento, în 1563. Ca urmare, Veronese 
a ”corectat” Cina, vizibil  azi la 
Louvre, rebotezându-o ”O mas  la 



10 - CALEA DES VÂR IRII - nr. 3-4 martie-aprilie 2015

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

Il semble étonné puis se ravise et me dit de continuer que je verrais 
le terrain de sport et que je c’était juste à cote. Il me semblait que je sortais 
de l’agglomération. Devant moi un immense chantier avec de gros engins 
au repos. On s’était une fois plus moque de moi. Je pensai en moi-même: 
C’est ça, «La Fraternité Nouvelle». Sur ma gauche un hôtel a l’architecture 
banale, peut-être pour des gens comme moi «TISZALIGET KET»”. Pas 
de voitures de luxe sur le parking, même pas de voiture de tout, on ne 
pourrait pas me dire ici que c’était complet. 

Et le 30 avril j’atteignais Budapest après une escale à Ullo dans une 
zimmer frei un peu moins chère (5000 Ft). Trouver son chemin dans une 
ville comme Budapest n’est pas facile et il est nécessaire de se renseigner 
plusieurs fois et si on demande la gare il faut savoir quelle gare il s’agit. 
Et si on a un contact téléphonique il faut trouver une personne qui parle 
français et si on lui demande si elle a reçu un courrier pour moi, il faut lui 
expliquer longtemps de quoi il s’agit et si on vous répond que de toutes 
façons il n’y a pas de courrier venant de France il ne faut s’en prendre qu’à 
soi-même, le plan que j’avais fait n’était pas le bon.

J’avais cru pouvoir me faire adresser mon guide pour Wien-Passau a 
Budapest pour plus de sécurité plutôt qu’a Wien ou mes amis ne seraient 
peut-être pas présents, mais je n’avais obtenu un adresse que par plusieurs 
intermédiaires et les détalais étaient trop courts. (à 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

Omul p ru foarte mirat, apoi se concentr  i îmi spuse s  continui i 
c  voi vedea un teren de sport, lâng  care voi g si i ceea ce c utam. Am 
observat c  ie eam din aglomera ie. În fa a mea ap ru un antier imens, cu 
un utilaj mare, a  at în repaus.

Nici urm  de teren de sport. Fusesem înc  o dat  p c lit. M  gândeam 
în sinea mea, asta s   e „Noua Fraternitate”? La stânga mea ap ru un hotel 
cu arhitectura banal , care p rea potrivit pentru ni te c l tori ca mine, 
,,TISZALIGET KET”. Nici o ma in  luxoas  în parcare, de fapt parcarea 
era goal , a a c  nu mi se mai putea spune c  nu mai sunt camera libere. 

În 30 aprilie am ajuns la Budapesta, dup  o escal  la Ullo, într-o 
zimmer frei pu in mai ieftin  (5000 Ft). A- i g si calea într-un ora  ca 
Budapesta nu este u or, trebuie s  te informezi adesea. Dac  cau i gara, 
trebuie s  tii despre ce gar  este vorba. Chiar i dac  ai un contact 
telefonic, trebuie s  g se ti la telefon o persoan  care vorbe te franceza, 
s  o întrebi dac  nu a primit un pachet pentru tine, apoi s -i explici mult 
timp despre ce este vorba, ca în cele din urm  s - i r spund  c  nu a primit 
de fapt nici un pachet din Fran a. Nu pot decât s  dau vina pe mine, planul 
meu nu a fost prea bun. 

Am crezut c  voi putea discuta cu un ghid pentru Viena-Passau deja 
din Budapesta, pentru mai mult  siguran , pentru c  poate prietenii mei 
din Viena nu vor   prezen i la întâlnire, dar nu am ob inut o adres  decât 
în prip , prin mai mul i intermediari. (va urma)

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

Dragi prieteni,
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Levi”. La fel, Judecata de Apoi din 
Capela Sixtin  a fost ”îmbr cat ”, iar 
Cruci  xul lui Benvenuto Cellini cu 
un Cristos gol a fost înl turat.

M-a încântat  nalul unui alt 
interviu, dat revistei diecezane din 
Créteil  CAP 94 în martie 2009, 
deoarece el se refer  la reprezent rile 
Sf. Treimi în alte contexte culturale: 
”Una dintre pistele care urmeaz  
a   explorate, schi at  în ultimul 
capitol al c r ii mele, este cea a 
reprezent rii lui Dumnezeu în alte 
contexte culturale, în vechile ri 
unde au mers misionarii. Cum se 
pot sprijini imaginile europene ale 
lui Dumnezeu pe tradi iile ”locale”, 
cum pot   ele reinventate, adaptate? 
.... Cum î i pot însu i temele biblice 
alte culturi? Este un antier imens 
care se deschide...”  Astfel contactul 
cu profesorul Tunweya Thokaheya 
poate   interesant i fructuos.

REPREZENT RI  ALE  SFINTEI  
TREIMI  ÎN  OCCIDENT

I. a      Sfânta Treime în 
miniaturile medievale occidentale

I. a 1    Mic ghid pentru 
în elegerea miniaturilor

• Scriptoriile m n stirilor 
au fost nevoite s  produc  o mare 
cantitate de manuscrise necesare 
practic rii cultului catolic latin din 
cauza nevoii de a uni  ca o  cierea 
serviciului divin i a satisface 

necesarul pentru num rul crescând 
de biserici i m n stiri. Dup  apari ia 
ordinelor c lug re ti cer etoare 
i a celor cu activitate relativ 

independent  a c lug rilor, nevoia 
c r ilor-manuscris a crescut.

• Dup  Regula benedictin , în 
m n stiri, citirea sau recitarea celor 
150 de psalmi se f cea pe durata 
unei s pt mâni, iar în cursul zilei 
citirea sau recitarea lor era corelat  
cu Liturghia orelor, Opus Dei. În 
principiu, era de dorit ca num rul 
Psaltirilor s   e corespunz tor 
num rului de c lug ri.

• Cam prin sec. XIII, 
Psaltirile i alte manuscrise necesare 
Liturghiei Orelor, au fost concentrate 
pentru c lug ri i laici în a a zisele 
”Breviare”. Alte c r i realizate în 
scriptorii au fost Liturghierele, acele 
c r i liturgice în care se a  au toate 
textele necesare celebr rii liturghiei: 
cântece, rug ciuni, chiar indica ii 
pentru gestica celebr rii. i la aceste 
tipuri de c r i, în sec. XI Biserica 
latin  a regrupat sacramentarul, 
evangheliarul, epistolarul i c r ile 
necesare cânt rilor.

• Scriptoriile produceau 
Psaltiri i Breviare i pentru persoane 
laice, de regul  din rândul nobililor. 
Astfel au ap rut adev rate bijuterii 
atât ca text decorat i imagini, cât 
i ca ”legare” în coper i realizate cu 

materiale rare precum  lde ul, sau 
diverse tipuri de încrust ri.
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• Pân  la apari ia tiparului 
c r ile s  nte executate în scriptorii 
erau scrise pe pergament, cu cerneluri 
de diferite culori i cuprindeau în 
cele mai multe cazuri decora ii. 
Ornamenta ia literelor majuscule 
se numea ”letrin ” i era executat  
cu culoare ro ie care în latin  se 
numea minium. F r  un fundament 
etimologic, datorat apropierii 
cuvântului minium de ”minimum” 
sau de ”minuscul” aceste scrieri au 
fost numite miniaturi.

• Puteau apare i imagini 
desenate-pictate. Desigur, totul 
era redat la scar  redus  din cauza 
formatului redus al c r ii i al costului 
ridicat al pergamentului. Exista i o 
diviziune a muncii. În Evul Mediu, 
c lug rii decoratori se numeau 
”pictori”, iar cei care scriau doar 
”scriptori”, de i mai potrivit ar   fost 
”copi ti”. Azi vorbim de manuscrise 
enluminuri (sau enluminate), sau de 
manuscrise-miniaturi.

• Exist  mai multe feluri de 
prezentare i a ezare a celor trei 
persoane ale Treimii.

* Tronul compasiunii (Trône 
de Grâce). A ezarea persoanelor 
Treimii se face pe vertical . Tat l 
a ezat pe un tron ine în bra e pe 
Isus cruci  cat, iar Spiritul Sfânt sub 
forma unui porumbel se a   între 
capul Tat lui i al Fiului. Aceast  
reprezentare a Spiritului Sfânt este 
predominant  pân  în sec. X. Spiritul 
Sfânt poate apare i sub forma 

unei c r i, simbol al inteligen ei, al 
c rei principiu este, sau sub forma 
unor limbi de foc în reprezent rile 
Coborârii Spiritului Sfânt. Spre 
sfâr itul Evului Mediu, Tat l îl ine pe 
Fiu (pe genunchi i bra e) dup  luarea 
de pe cruce, o pozi ie cunoscut  
ulterior sub numele de Pieta. 

* Treimile triandrice, sunt 
reprezent ri în care cele trei persoane 
ale Treimii apar ca  in e umane. La 
începuturi erau reprezentate ca având 
aceea i vârst  i înf i are, Spiritul 
Sfânt ocupând în aceste cazuri 
pozi ia din stânga Tat lui. Ulterior 
diferen ele de vârst  sunt marcate, 
Spiritul Sfânt  ind reprezentat ca 
 ind  in a cea mai tân r .

* Treimile cu un corp, un 
cap i trei fe e. Reprezentarea 
dorea s  sublinieze ideea unei  in e 
în trei ipostaze. De altfel istoria 
reprezent rilor Treimii urm re te 
într-un fel evolu ia explica iei 
teologice a Misterului Treimii.  

* Sfânta Treime participând 
la încoronarea Mariei.  Exist  
miniaturi i picturi în care Sfânta 
Treime particip  la Încoronarea 
Fecioarei ca Regin  a Cerurilor. În 
aceste compozi ii pot apare atât Treimi 
triandrice, cât i Treimi unde Spiritul 
Sfânt apare sub forma porumbelului.

Trimiterile bibliogra  ce vor 
  citate dup  încheierea textului 

conrespunz tor primei p r i.

Ioan SORAN
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Domnul nostru Isus Cristos a 
murit ca om i a înviat ca Dumnezeu, 
pentru mântuirea neamului omenesc. 
S  ne închinam S  ntei Învieri celei 
de a treia zi! Moartea lui Isus pe 
Cruce nu vine din arogan a omului, 
ci din smerenia lui Dumnezeu ca 
urmare a unei iubiri nem rginite în 
care Dumnezeu se coboar  la nivelul 
omului pentru a-l atrage pe om din 
nou spre El. Fiul Omului  a venit: 
„ca s  slujeasc  i s - i dea via a ca 
r scump rare pentru cei mul i!” (Mt. 
20,28). Dup  ce a murit pe Cruce, 
Isus a fost pus în mormânt. Aceasta 
este dovada necesar  i su  cient  c  
a fost vorba de o moarte adev rat  
prin care Isus a participat efectiv  la 
destinul muritor al umanit ii. Cu toate 
acestea, trupul lui Isus nu a fost supus 
descompunerii biologice, a a cum se 
întâmpl  cu trupurile oamenilor dup  
moartea  zic . 

Biblia vorbind despre Învierea 
lui Cristos arat : „trupul Lui nu a v zut 
putrezirea” (Fap. 2,31). Prin moartea 
Sa Isus ne-a deschis calea spre via , 
întrucât prin neputrezire El nu a r mas 
în moarte, ci a trecut din moartea la 
via . „La Cina cea de Tain , în noaptea 
în care era vândut, Mântuitorul nostru 
a instituit Jertfa euharistic  a Trupului 
i Sângelui S u pentru a perpetua de-a 

lungul veacurilor Jertfa Crucii pân  la 
a doua Sa venire i pentru a încredin a 

ZIUA PE CARE A F CUT-O DOMNUL
astfel Miresei Sale preaiubite, Biserica, 
memorialul Mor ii i Invierii Sale: 
sacrament al piet ii, semn al unit ii, 
leg tur  a carit ii, osp  pascal în 
care Îl primim pe Cristos, su  etul este 
cople it de har i ne este dat  chez ia 
gloriei viitoare”. (1)

Scrierile biblice arat  c  în 
decursul istoriei omenirii au avut loc 
anumite învieri. Prima înviere este 
cea f cut  de profetul Ilie pentru  ul 
v duvei din Sarepta. Ilie zice v duvei: 
„Iat ,  ul t u este viu!” (1 Regi 17,23). 
Profetul Elizeu, succesorul profetului 
Ilie a înviat pe  ul unei femei din 

unem, c reia îi spune: „Ia- i  ul!” (2 
Regi 4,36). Sunt men ionate i învierile 
f cute de Isus. Este cazul  icei lui 
Iair, mai-marele sinagogii, c reia Isus 
îi zice: „Thalita qum!” adic  „Feti , 
Î i spun scoal -te!” (Mc. 5,41). La fel  
este i învierea  ului v duvei din Nain 
c ruia Isus îi se adreseaz  spunând: 
„Tinere, î i zic, scoal -te!” (Lc. 7,14).  
Este, de asemenea, cazul învierii lui 
Laz r din Betania, mort de patru zile 
i trupul lui, a ezat într-o grot , a 

început a se descompune deja. Isus 
dup  ce a mul umit Tat lui pentru c  
L-a ascultat, ca de  ecare dat , a strigat 
cu glas puternic: „Laz r, vino afar !” 
(In.11,43). i Laz r a ie it din grot . 
Apostolul Pertu a înviat pe Tabita, o 
credincioas  din Iope, c reia îi spune: 
„Tabita, ridic -te!” (Fap. 9,40).  
Apostolul Pavel a înviat pe Eutih, un 
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tân r din Troas, care a c zut de la etajul 
trei al unei cl diri i a fost ridicat mort. 
Pavel a spus asisten ei îngrijorate: „Nu 
v  tulbura i pentru c  su  etul lui este 
în el” (Fap. 20,10). Acestea sunt cele 
apte învieri biblice, care constau în 

readuceri temporare la via . Ele  nu au 
înl turat de  nitiv moartea  zic , ci au 
amânat-o pentru o dat   ulterioar .

Numai Învierea din mor ii a 
lui Isus Cristos, prin ve nicia ei, a 
devenit un eveniment unic în istoria 
omenirii. Învierea lui Isus Cristos nu 
a fost o readucere temporar  la via  
sau o reanimare a unui corp a  at în 
moarte clinic  prin practici medicale 
de resuscitare cu scopul de a prelungi 
via a, ci a fost o Înviere de  nitiv , 
o readucere la via  care nu mai 
este supus  ciclului vie ii materiale 
concretizat prin na tere, existen  i 
moarte. Prin Înviere, Isus Cristos, 
nu se întoarce la existen a empiric  
supus  legii mor ii, ci la o via  pe 
care o tr ie te într-un mod nou de 
comuniune cu Tat l, sustras mor ii 
pentru totdeauna.  Isus este însu i 
Învierea i Via a. Învierea lui Isus a 
adus umanit ii un adev r prin care a 
fost schimbat  lumea i situa ia omului. 
Prin Înviere Isus, a devenit criteriul de 
referin  al încrederii noastre pentru 
c  Dumnezeu s-a manifestat într-un 
adev r pur i concret.  Învierea este 
semnul dumnezeirii lui Isus i punctul 
decisiv în ce prive te  gura Lui. Isus 
se manifest  ca Domn i Mântuitor al 
întregului neam omenesc: „Fiul Omului 

a venit s  caute i s  mântuiasc  ceea 
ce era pierdut” (Lc.19,10). 

Credin a în Învierea lui Isus 
Cristos este fundamentul întregii 
credin e cre tine. În acest sens, Sfântul 
Apostol Pavel a  rm  cu deplin  
convingere: „dac  Cristos nu a Înviat, 
zadarnic  este predica noastr  i 
zadarnic  este credin a voastr ” (1 
Cor. 15,14). Prin Înviere Cristos a 
zdrobit moartea în propriul ei loca  
i a deschis calea c tre via a ve nic  

prin mântuire. „Învierea lui Isus a 
fost irumperea într-un fel de via  cu 
totul nou, într-o via  care nu mai este 
supus  legilor mor ii i devenirii, ci 
este situat  dincolo de acestea – o via  
care a inaugurat o nou  dimensiune a 
 in rii ca oameni”. (2)

Învierea lui Isus este un 
eveniment universal prin care s-a 
inaugurat o nou  dimensiune a 
existen ei umane: uni  carea  nitului cu 
in  nitul, unirea dintre om i Dumnezeu 
i  dep irea mor ii. Dumnezeu nu este 

al celor mor i, ci al celor vii. El este 
însu i izvorul vie ii i to i tr im prin 
El. Pentru cre tini, prin m rturisirea de 
credin , se ob ine mântuirea, care este 
d t toare de via . Isus nu s-a întors la 
o via  uman  normal   pentru aceast  
lume, ci a ie it într-o via  diferit  
marcat  de in  nitatea dumnezeirii care 
nu se supune legilor materiei privind 
spa iul i timpul. Prin Înviere Isus a fost 
acreditat ca trimis al lui Dumnezeu. 
Învierea lui Isus s-a petrecut în taina 



16 - CALEA DES VÂR IRII - nr. 3-4 martie-aprilie 2015

(urmare din pag. 17)
lui Dumnezeu între Isus i Tat l, ca un 
real proces ce nu poate   ilustrat i nici 
perceput de noi, întrucât prin natura i 
implica iile sale dep e te cu mult sfera 
experien ei noastre umane. „Dumnezeu 
se ridic , du manii Lui se risipesc i 
cei care-L ur sc fug dinaintea fe ei 
Lui” (Ps. 68,2). Învierea lui Isus a fost 
consemnat  cu mult înainte în scrierile 
biblice ca biruin  deplin  i de  nitiv  
asupra du manilor, care se risipesc i 
fug dinaintea fe ei Sale.

Prin Înviere, Isus Cristos las  
în urm  lumea mor ilor i vine tocmai 
din lumea vie ii pure, de la Tat l, i  
devine  Cel Viu prin Înviere. Isus este 
Via a, dar într-un mod de manifestare 
cu totul nou: are un trup i r mâne 
mereu corporal, are carne i oase. Prin 
Învierea lui Isus, îns i materia sufer  
o profund  transformare într-un nou 
gen de realitate: umanitatea lui Isus 
apar ine acum în totalitate, pân  i cu 
trupul S u, sferei divinului, nesupus  
legilor limitative ale spa iului i 
timpului, ci deschid calea c tre in  nit 
i ve nicie. „Chiar dac  omul, conform 

naturii sale, este creat pentru nemurire, 
numai acum exist  locul în care su  etul 
lui nemuritor î i g se te «spa ial» acea 
«corporalitate» în care nemurirea 
cap t  sens ca  ind comuniune cu 
Dumnezeu i cu întreaga omenire 
reconciliat ”.      

Dac  Învierea lui Isus este 
prilej de risipire i de fug  pentru 
du manii S i, pentru cei drep i este 
prilej de mare bucurie: „Cei drep i se 

bucur  i tresalt  de bucurie în fa a 
lui Dumnezeu” (Ps. 68,4). Bucuria a 
umplut su  etele celor drep i atunci când 
ace tia au primit vestea Învierii lui Isus 
din mor ii. Dup  Înviere Isus a intrat în 
înc perea unde erau aduna i ucenicii 
S i,  în timp ce u ile erau încuiate (In. 
20,19). Aceasta arat  c  trupul S u a 
ajuns la stadiul de spiritualizare i nu 
se mai supunea  barierelor  materiale, 
care au fost trecute f r  nici un efort 
 zic. Sfântul Apostol Pavel vorbind de 

învierea mor ilor arat : „se seam n  
un trup  zic i învie un trup spiritual, 
c ci dac  exist  un trup  zic, exist  i 
unul spiritual”. (1 Cor. 15,44). 

Isus se arat  dintr-odat  în 
mijlocul ucenicilor i se bucur  de o 
corporalitate care nu mai este legat  
de legile materiei. Trupul lui Isus 
transformat prin Înviere este locul în 
care oamenii intr  atât în comuniune 
cu Dumnezeu, cât i cu ei însu i pentru 
a tr i de  nitiv în plin tatea vie ii 
indestructibile. Dumnezeu ac ioneaz  
în mod direct i discret. El nu strive te 
crea ia cu puterea exterioar , ci d  
libertate, d ruie te i treze te iubire 
pentru su  etele dornice de a primi i a 
se bucura de Înviere. i toate acestea  
pentru c : „aceasta este ziua pe care a 
f cut-o Domnul, s  ne bucur m i s  ne 
veselim într-însa!” (Ps.118,24). 

Ioan M GERU AN
(1) CATEHISMUL BISERICII CATOLICE, edi ia 
a III –a 2003, 1323; (2) JOSEPH RATZINGER 
BENEDICT AL XVI- LEA, Isus din Nazaret, Ed. G. 
Gutenberg, Tg. L pu  2012, p.229;
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Muntele M slinilor
de Rainer Maria Rilke

Pe sub frunzi ul palid El p trunse,
înfrânt i pal, printre m slini, pe munte;
i aplecându- i pr fuita frunte,

în mâna Lui  erbinte i-o ascunse.

Povestea Lui fusese încheiat .
Eu plec de-acum i to i m  p r sesc.

i ce vrei Tu s  spun c  e ti, când, iat
eu însumi nu te mai g sesc?

Nu te mai pot g si. Nu. Nici în mine
i nici în al ii. Nu e ti pe p mânt.

Nu Te mai pot g si. i singur sunt.
Sunt singur cu durerea întregii lumi în mine,
Pe care-am vrut s-o potolesc prin Tine.

S-a spus apoi: un înger venit-a s -L aline.
De ce un înger? Noaptea a venit,
Nep s toare crengile fo neau.
Discipolii prin somn se fr mântau.
De ce un înger? Noaptea a venit.

i n-avea noaptea aceea nimic deosebit.
Era cum sunt atâtea nop i în via ,
cu câini ce dorm i crengi nep s toare.
O noapte dureroas , o noapte oarecare
Ce-a teapt  pân  iar i se face diminea .

C ci îngerii nu vin de obicei
la cei care se roag  cum El se tot rugase,
i pentru ei nu-s nop i miraculoase.
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Ziari tii au asistat din primele 
momente ale întâlnirii dintre Papa 
Ioan Paul al II-lea i Gorbaciov, nu le-a 
sc pat implicarea emo ional  a celor 
doi. De obicei Papa î i primea oaspe ii 
cu o u oar  înclinare a capului, acum 
i-a întâmpinat pe Mihail i Raisa 
Gorbaciov ,,cu cel mai cordial salut”. 
Gorbaciov îl considera pe Pap  un om 
de principii, care ac ioneaz  conform 
convingerilor sale, Papa considera c  
ceea ce vrea s  salveze Gorbaciov, 
,,comunismul cu fa  uman ” este în 
sine o contradic ie. Dar, ,,întotdeauna 
un om de principiu este o persoan  
cu care po i vorbi, te po i în elege, 
po i lucra cu el, într-un fel cum ar 
  imposibil cu oamenii preocupa i 

numai de propria lor putere” 
(George Weigel, ,,Martor al speran ei” 
- Biogra  a Papei Ioan Paul al II-lea 
- 1920-2005 -, Galaxia Gutenberg, 
2007, p.679).

Liderul sovietic a fost condus s  
viziteze ,,Capela Sixtin ”, dup  care, 
în bibliotec , Papa i Gorbaciov au 
continuat discu ia o or  i jum tate, 
dep ind programul stabilit.

Dup  încheierea discu iei, 
Gorbaciov i-a prezentat o  cial Papei pe 
so ia sa spunând: ,,Raisa Maximova, 
am onoarea s - i prezint pe cea mai 
mare autoritate moral  de pe glob”, 
i a ad ugat zâmbind,,... i este slav 

ca i noi!”
Au urmat declara iile o  ciale. 

Înc rc tura emo ional  st pânea sala, 
au sim it-o to i, chiar i ziari tii cei 
mai vârstnici i trecu i prin multe 
evenimente importante.

Când a ajuns la pupitru, mâinile 
Papei tremurau. A salutat ,,cu pl cere 
deosebit ” pe Pre edintele sovietic, 
so ie, ministru de externe i întreaga 
delega ie, a  at  la Vatican. Blând, 
a evocat pagini de istorie, a expus o 
medita ie despre ,,marea pies  care 
se joac  în aceste zile” i a evocat 
mileniu de cre tinism al Rusiei, care 
a avut loc cu un an mai înainte. A 
reamintit apoi o realitate care nu poate 
  ascuns , amprenta ,,l sat  asupra 

istoriei popoarelor care au primit 
atunci mesajul lui Cristos”. Cuvintele 
urm toare ale Papei au trecut ca un 
 or necunoscut peste cei prezen i: 

,,Am pl cerea s  consider vizita 
Dumneavoastr , nu o revenire la 
celebrarea mileniului, ci un semn 
plin de promisiune despre viitor.”

În continuare Papa a vorbit 
despre un subiect drag inimii lui, 
despre libertatea religioas . A folosit 
un stil politicos, dar ,,bine intit”: 
,,Evenimentele din ultimul deceniu 
i încerc rile prin care au trecut 

mul i oameni din cauza credin ei 

Papii secolului al XX-lea
 Papa

Ioan Paul al II-lea (XV)
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lor sunt bine cunoscute peste tot. 
În mod particular , este tiut faptul 
c  multe comunit i catolice sunt 
ast zi într-o a teptare înfrigurat  a 
ocaziei de a redeveni ele însele i de a 
se bucura de conducerea p storilor 
lor. A sosit astfel timpul de a rezolva 
în bine decizia de atâtea ori a  rmat  
de guvernul Dumneavoastr  de 
a trece la o reînnoire a legisla iei 
interne” (Op.cit., p.679). i Papa a 
continuat s  spun  c  legea libert ii 
con tiin ei trebuie s  devin  în URSS, 
temelia celorlalte libert i. Ioan Paul 
al II-lea privea spre na terea unui nou 
umanism.

În încheiere, Papa a spus, 
referindu-se la aceast  întâlnire: ,,Ea 
este plin  de un în eles singular, un 
semn al timpurilor care se a   într-
un lent proces de maturizare, dar 
un semn bogat în promisiuni”.

Mihail Gorbaciov a lucrat pentru 
cuvântul s u pân  în ultima clip . A 
caracterizat momentul întâlnirii ca 
 ind excep ional: ,,Un eveniment 

extraordinar a avut loc.”
,,Cei aptezeci de ani de 

propagand  sovietic  anti-Vatican 
s-au încheiat brusc, atunci când 
Gorbaciov a a  rmat c  Sfântul 
Scaun a lucrat pentru a promova 
solu ii la problemele comune ale 
Europei i pentru a crea un mediu 
extrem favorabil pentru op iunea 
liber  a na iunilor” (Op. Cit., p.680). 
A promis c  va   promulgat  legea 

libert ii religioase i a amintit c  în 
procesul de perestroika înva  cu to ii 
arta cooper rii globale. i, spontan, 
surprinzându-i pe to i, l-a invitat pe 
Pap  s  viziteze Uniunea Sovietic . ,,A 
fost ca un tr znet c zut din senin”, 
Papa tia ce s  r spund , dar ,,înainte 
s  se întâmple ceva, Gorbaciov a 
fost îndep rtat de la putere i URSS 
a încetat s  mai existe”.  (va urma)

Alinarea Mariei cu Cel Înviat

De Rainer Maria Rilke

Ce-au sim it atunci, nu este oare
decât orice tain  mai dulce
i tot p mântesc:

când pu in palid înc  de groap ,
u urat a mers c tre Ea,
înviat în tot locul.
O, c tre Ea mai întâi. De nespus
le era vindecarea.
Da. Se vindecau. Asta era.

i n-aveau nevoie s  se-ating  tare.
El puse, de-abia o secund
a Lui - în curând 
ve nic  - mân , pe um rul ei femeiesc

i ei începur ,
t cut ca pomii-n aprilie, 
i ne rmurit 

acest anotimp
al supremei lor leg turi.
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