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În cadrul S� ntei Liturghii, mai ales cu ocazia S� ntelor Pa�ti, se repet� un 
cuvânt de bucurie, de victorie: Aleluia! L�uda�i pe Domnul! M�ri�i pe Domnul! Bucura�i-v�!

Aleluia! Bucura�i-v�, c�ci via�a a învins moartea. Victoria lui Isus Cristos 
asupra mor�ii este chez��ia învierii noastre: „Iar de n-a înviat Cristos, zadarnic� este 
credin�a voastr�, zadarnic� propov�duirea noastr�” (I Cor.15,14).

Isus ne-a propov�duit �i ne-a convins c� moartea a fost învins�,c� via�a 
continu� dincolo de mormânt: “Prin Învierea Lui, Isus Cristos ne-a n�scut din nou, 
spre n�dejde vie” (I Petru, 1,3). �i adev�rul  este mereu spus: „Noi care eram mor�i, 
ne-a f�cut vii, împreun� cu Sine, iertându-ne gre�elile (Col.11,13).

Primii cre�tini i-au oferit lui Isus Biruitorul via�a lor, înso�it� de           
înfrico��toare chinuri.

Cre�tinii Evului Mediu �i ai Rena�terii, i-au ridicat lui Isus m�re�ele domuri 
�i catedrale prin care-�i exprimau credin�a vie �i spiritul de jertf� ale acelor  locuri 
�i timpuri.

Noi ce-i oferim lui Isus de Ziua Sfânt� a Învierii? Episcopii no�tri �i mul�i 
dintre ai no�tri I-au oferit via�a lor, libertatea �i s�n�tatea lor. Noi n-am fost printre 
aceia ce strigau: „R�stigne�te-L? Ce I-am oferit noi în aceast� Sfânt� Zi? Zi f�r� 
noapte, f�r� sfâr�it (Sf. Maxim M�rturisitorul - 580-662).

Isus e �i azi prezent între noi în Sf. Euharistie, în care cre�tinii ader� s� primeasc� 
pe Isus întreg, Dumnezeu �i om, ce ni se d�ruie�te cu aceea�i neprecupe�it� lep�dare 
de sine ca �i pe Golgota. Învierea Domnului trebuie s� � e pentru noi îndreptarul 
credin�ei, al iubirii curate spre luminarea ne�tiutorilor �i ajutarea celor lipsi�i.

De solemnitatea Învierii, s�-L rug�m s� ne înc�lzeasc� inimile, s� ne sporeasc� 
dragostea �i bun�tatea.

Te rug�m cu buzele nevinovate ale copiilor, ale orfanilor, ale handicapa�ilor, 
revars�-�i iubirea în valul de ur�, de intoleran�� din ziua de azi.

Nu ne îndoim c� acest  foc de ur�, de r�utate se preschimb�,  prin Tine, Isuse, 
într-un imens foc de iubire, de înfr��ire �i pace.

Isuse Cristoase cel Înviat din mor�i, revars� asupra noastr�, asupra ��rii 
noastre, asupra familiilor noastre, via�� din via�a Ta divin�, ca, învia�i din f�r�delegi 
�i p�cate, s� Te pream�rim.

Voi, fra�ii mei, îmb�rb�ta�i �i trezi�i n�dejdile voastre, �terge�i-v� lacrimile:
,,Voi to�i ce-a�i plâns în întuneric
�i nimeni nu v-a mângâiat,
Din lunga voastr�-ngenunchere,
Scula�i: Cristos a înviat!”

Pr. I. Erdeli

Învierea Domnului
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Cristos a p�timit pentru noi, l�sându-ne 

pild� ca s� urm�m urmele Lui (Sfântul Petru).

El e lumina cea adev�rat�, care întru 

întuneric lumineaz�, care lumineaz� pe tot omul 

ce vine în lume (Sfântul Ioan).

�i via�a lui Isus s� se arate în trupul nostru 

muritor. C�ci ,,cine vrea s� vin� dup� mine s� se 

lepede de sine, s�-�i ia crucea sa �i s�-mi urmeze 

mie (Sfântul Pavel - Sfântul Matei).

�i cel ce nu-�i poart� crucea sa �i nu vine 

dup� mine nu poate �  ucenicul meu (Sfântul 

Luca).

Iar care sunt ai lui Cristos, trupul �i-au 

r�stignit cu patimile �i cu poftele (Sfântul Pavel).

�i to�i, care voiesc s� tr�iasc� cu evlavie 

în Isus Cristos, vor �  prigoni�i (Sfântul Pavel).

De m-au prigonit pe mine, �i pe voi v� vor 

prigoni: nu este sluga mai mare decât Domnul 

s�u (Sfântul Ioan).

Îndr�zni�i, eu am biruit!!

Ep. Ioan SUCIU

 Lâng� Crucea Lui
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(continuare în pag. 6)

Dragi credincio�i
Cristos a Înviat – este salutul 

cre�tinilor în aceast� perioad� pascal� 
�i, în acela�i timp, cea mai veche 
m�rturisire de credin�� a Bisericii. Prin 
acest salut, noi, cre�tinii, comemor�m 
Misterul Pascal, adic� patima, moartea 
�i Învierea Mântuitorului. Acest salut 
rezum� în el esen�a credin�ei �i anume: 
Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, S-a 
întrupat la plinirea timpurilor �i S-a 
f�cut om, ne-a ar�tat calea mântuirii, 
apoi prin patima, moartea pe lemnul 
crucii �i Învierea Sa a rupt leg�turile 
mor�ii �i ne-a deschis por�ile raiului. 
Isus a început aici pe p�mânt zidirea 
Împ�r��iei lui Dumnezeu, o oper� care 
se desf��oar� în istorie prin Biseric� 
�i se va împlini la a doua venire a 
Mântuitorului. 

M�rturiile despre Înviere, 
mormântul gol, îngerii, femeile 
mironosi�e, apari�ia în mijlocul 
Apostolilor �i, apoi, pe drumul 
Emausului, pân� la În�l�are, au 
însu� e�it credin�a cre�tinilor de-a 
lungul istoriei. C�ci, spune Sfântul 
Pavel „nu ne propov�duim pe noi 
în�ine, ci pe Cristos Isus, Domnul” 
(2 Cor 4, 5) �i astfel în � ecare an, de 
s�rb�toarea S� ntelor Pa�ti, r�sun� 
adev�rul biruin�ei vie�ii asupra mor�ii.

Dragii mei,
Teologia Învierii o g�sim în 

icoana s�rb�torii: Isus care se pogoar� 
la iad �i îi scoate pe Adam �i Eva, 
ridicând omenirea la Domnul, sau 
acela�i Isus ie�ind din mormânt 
cu steagul biruin�ei în mân�, cu 
moartea pe moarte c�lcând, conform 
tradi�iei apusene. În icoana Învierii se 
îngem�neaz� teologia suferin�ei cu cea 
a speran�ei. Noi am dobândit speran�a 
mântuirii prin Învierea lui Cristos �i 
suntem chema�i s� propov�duim lumii 
acest adev�r: „� indc� Dumnezeu, 
… a str�lucit în inimile noastre, 
…, ca s� se învedereze c� puterea 
covâr�itoare este a lui Dumnezeu �i 
nu de la noi” (cf. 2 Cor 4, 6-7). Dup� 
Învierea lui Cristos cre�tinii primelor 
secole au tr�it „p�timind necaz, dar 
ne� ind strivi�i; lipsi�i � ind, dar nu 
dezn�d�jdui�i;  prigoni�i � ind, dar nu 
p�r�si�i; doborâ�i, dar nu nimici�i; …  
pentru ca �i via�a lui Isus s� se arate în 
trupul” lor (cf. 2 Cor 4,8-10). 

Ast�zi, noi, cre�tinii greco-
catolici, tr�im ca �i în primele secole, 
suntem adesea considera�i „ca ni�te 
am�gitori, de�i iubitori de adev�r …, ca 
ni�te necunoscu�i, de�i bine cunoscu�i” 
(2 Cor 6, 8-9), considera�i ca vânz�tori 

scrisoare pastoralÃ

la  sÃrbÃtoarea  Învierii  domnului
2009

„Dumnezeu a înviat pe acest Isus, c�ruia noi to�i suntem m�rturii” (Fapte 2, 32) 
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(continuare în pag. 7)

(urmare din pag. 5)

de neam de�i f�uritori de �ar�, ca ni�te 
provocatori de scandal, de�i tr�itori 
ai bunei în�elegeri, ca �i uzurpatori 
de biserici, de�i întotdeauna ctitori �i 
slujitori � deli ai altarului, ai culturii 
�i ai Adev�rului. Da, prin veacuri, 
noi, românii uni�i, greco-catolicii, 
am fost „slujitori ai lui Dumnezeu, în 
mult� r�bdare, în necazuri, în nevoi, 
în strâmtor�ri, în b�t�i, în temni��, în 
tulbur�ri, în osteneli, în privegheri, 
în posturi” (2 Cor 6, 4-6) �i, chiar 
dac� am fost mereu împin�i c�tre 
marginea societ��ii, totu�i, niciodat� 
nu am dezn�d�jduit. În Sfânta Noapte 
a Învierii �i noi am primit lumin� de 
la acela�i unic Mântuitor, �i noi am 
primit speran�a care d� via�� �i deci 
trebuie sa r�mânem „în cur��ie, în 
cuno�tin��, în îndelung�-r�bdare, în 
bun�tate, în Spiritul Sfânt, în dragoste 
nef��arnic�; în cuvântul adev�rului, 
în puterea lui Dumnezeu, prin armele 
drept��ii” (2 Cor 6, 6-7). 

Dragi credincio�i
Biserica primar� î�i bazeaz� 

activitatea misionar� pe proclamarea 
mântuirii aduse de Isus prin patima, 
moartea �i Învierea Sa. Acest adev�r 
a eliberat omul din sclavia p�catului 
�i a schimbat în mod profund 
întreaga omenire, începând cu marile 
schimb�ri culturale ale Europei �i cu 
apari�ia structurilor Bisericii celei 
Una, Sfânt�, Catolic� �i Apostolic�.

 Ast�zi, adev�rul este 

relativizat iar minciuna a luat locul 
drept��ii, îns�, din în�l�imea crucii, 
cuvintele lui Isus cap�t� sens �i 
valoare: „P�rinte, iart�-le lor, c� nu 
�tiu ce fac” (Lc 23, 34). Ne-o cere 
nou� Domnul, r�stignitul de pe cruce: 
s� iert�m! … „�i împ�r�ind hainele 
Lui, au aruncat sor�i, �i sta poporul 
privind, iar c�peteniile î�i b�teau joc 
de El, zicând: pe al�ii i-a mântuit; s� 
Se mântuiasc� �i pe Sine Însu�i, dac� El 
este Cristosul”  (Lc 23, 34-35). 

Cât de real� �i trist� este istoria 
care uneori repet� acelea�i gre�eli. 
Iar pe bisericile noastre au tras sor�i 
�i poporul st�, privind, iar c�peteniile 
î�i bat joc de noi �i ne iau în râs �i 
ne poart� de la Anna la Caiafa, �i ne 
hulesc: nu sunte�i voi Biserica Unit�! 
Prin veacuri r�sun� un ecou: „nu e�ti 
tu Cristosul” (Lc 23, 39)! Fra�ilor, noi 
„nu ne propov�duim pe noi în�ine, ci 
pe Cristos Isus, Domnul” (2 Cor 4, 
5). Parafrazându-l pe Nicolae Iorga, 
ne d�m seama c�: din umilin�a lui 
Atanasie �i a lui Inocen�iu Micu Clain, 
din tenacitatea lui Petru Pavel Aron �i 
a lui Samuil Vulcan, din sacri� ciul 
lui Gheorghe �incai �i a episcopului 
Ioan Suciu, din martiriul, d�ruirea 
�i renun�area de sine a sutelor, a 
miilor de ucenici români, aprigi în 
ale înv���turii �i-a dobândit Biserica 
noastr� mântuirea în Cristos cel Înviat.
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Dragii mei,
În sfânta zi a Învierii ne adres�m 

din nou Domnului cu cuvintele 
tâlharului: „pomene�te-m�, Doamne, 
când vei veni în împ�r��ia Ta” (Lc 23, 
42); „ajut�-ne, Doamne, s� iert�m, 
d�-ne puterea „s� zicem fra�ilor �i 
celor ce ne ur�sc pe 
noi �i s� iert�m totul 
pentru Înviere” (Stihira 
Pa�tilor)! „Aceasta este 
ziua pe care a f�cut-o 
Domnul, s� ne bucur�m 
�i s� ne veselim într-
însa” (Prohimen). 
Î n v r e d n i c e � t e - n e 
Doamne cu harul T�u ca 
la plinirea vremilor s� 
auzim �i noi cuvintele: 
„ast�zi vei �  cu mine în 
rai” (Lc 23, 43). 

Fra�ilor, „având 
deci aceste f�g�duin�e, 
…, s� ne cur��im pe noi de toat� 
întinarea trupului �i a su� etului, 
des�vâr�ind s� n�enia în frica lui 
Dumnezeu” (2 Cor 7, 1) deoarece 
Cristos cel Înviat ne cheam� s� primim 
lumina pascal� astfel încât aceasta 
s� p�trund� în su� etele noastre �i s� 
ne lumineze calea vie�ii. Din p�cate, 
întunericul necredin�ei �i prezen�a 
r�ului le întâlnim la orice pas sub 
forme diferite în societate, �i, acestea, 
conduc oamenii pe c�i gre�ite, îi 
dezorienteaz� �i îi împiedic� s� ajung� 
la mântuire. Învierea Domnului, 

îns�, aduce echilibrul într-o lume a 
valorilor materiale în criz�, pentru c� 
este Vestea cea bun� a Învierii care se 
actualizeaz� în istorie. 

Iubi�i credincio�i,
La Sfânta S�rb�toare a Învierii 

Domnului, v� spun împreun� cu 
Sfântul Pavel: „m� bucur 
c� în toate pot s� m� 
încred în voi” (2 Cor 7, 1) 
�i v� îndemn s� „ar�ta�i … 
dovada dragostei voastre” 
(cf. 2 Cor 8, 24), „prin 
blânde�ea �i îng�duin�a 
lui Cristos” (cf. 2 Cor 
10, 1) tuturor celor care 
ne înconjoar�. Neîncetat 
s� v� ruga�i �i s� face�i 
binele, „în voi s� � e 
adev�rul lui Cristos” (cf. 
2 Cor 11, 10) pentru c� 
omul atât valoreaz� cât se 
roag�! Nu uita�i niciodat� 
c� „Dumnezeu a înviat 

pe acest Isus, c�ruia noi to�i suntem 
m�rturii” (Fapte 2, 32)!

Între voi „fra�ilor, bucura�i-v�! 
des�vâr�i�i-v�, mângâia�i-v�, � �i uni�i 
în cuget, tr�i�i în pace �i Dumnezeul 
dragostei �i al p�cii va �  cu voi” (2 
Cor 13, 11). V� îmbr��i�ez cu toat� 
dragostea în Cristos Domnul �i v� 
doresc S�rb�tori Fericite �i pline de har!

Cristos a Înviat!

 +  Virgil BERCEA

(urmare din pag. 6)
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(continuare în pag. 12)

Am ajuns cu ajutorul Bunului 
Dumnezeu �i la s�rb�toarea Învierii 
Domnului �i Mântuitorului nostru 
Isus Cristos. În Canonul învierii, 
alc�tuit de Sfântul Ioan Damaschin, el 
ne arat� importan�a acestei s�rbatori, 
în Cântarea a 8-a: “Aceast� aleas� 
�i sfânt� zi, cea dintâi a s�pt�mânii, 
împ�r�teas� �i doamn�, praznic al 
praznicelor �i s�rb�toare a s�rb�torilor. 
“Fiecare dintre noi ne-am preg�tit 
timp de 7 s�pt�mâni, prin post, 
rug�ciune, fapte bune, dar mai ales 
prin virtu�ile pe care le-am practicat în 
aceast� perioad�, pentru a ne bucura 
de darurile pe care Isus Cristos le 
revars� asupra � ec�ruia dintre noi la 
aceast� s�rb�toare. Iat� ce ne spune în 
acest sens o alt� cântare din Canonul 
învierii: “S� ne cur��im sim�irile 
�i s� vedem pe Cristos str�lucind, 
cu neapropiat� lumin� a Învierii. 
�i cântându-I cântare de biruin��, 
luminat s�-L auzim zicând: Bucura�i-
v�!” Astfel, primele cuvinte pe care 
Mântuitorul Cristos le-a adresat 
dup� învierea Sa au fost: “Bucura�i-
v�! “Femeile mironosi�e au dus 
aceast� bucurie a învierii Domnului 
Cristos S� n�ilor Apostolilor, iar ei 
au r�spândit-o la toate popoarele, 
aducându-ne aminte de profe�ia pe care 
a f�cut-o împ�ratul David, cu o mie de 
ani înainte: ”Aceasta este ziua pe care 
a f�cut-o Domnul, s� ne bucur�m �i s� 
ne veselim într-însa.” Ps. 117, 24. Nici 

Ziua Învierii, popoare, s� ne lumin�m!
o s�rb�toare  a Bisericii cre�tine nu a 
adus atâta bucurie în cer �i pe p�mânt, 
dar �i în iad, ca bucuria Învierii 
Domnului, a�a dup� cum ne spune �i 
Sfântul Ioan Damaschin în alt� cântare 
din Canonul Învierii: “ Cerurile dup� 
cuviin�� s� se veseleasc� �i p�mântul 
s� se bucure. �i s� pr�znuiasc� toat� 
lumea cea v�zut� �i nev�zut� c� s-a 
sculat Cristos, Bucuria cea ve�nic�.” 
Bucuria Învierii Domnului nu a 
r�mas numai la cei din iad �i la cei 
de pe p�mânt, de ea se bucur� toate 
cetele îngere�ti, m�rind milostivirea 
�i puterea Sa cea negr�it�, care s-a 
ar�tat neamului omenesc, izb�vindu-l 
din robia diavolului �i a mor�ii, a�a 
dup� cum se spune într-o alt� cântare 
din Canonul învierii: “Ziua Învierii, 
popoare, s� ne lumin�m! Pa�tile 
Domnului, Pa�tile! C� din moarte la 
via�� �i de pe p�mânt ne-a trecut pe 
noi, cei ce cânt�m cântare de biruin��.” 
Învierea Domnului Cristos, este cea 
mai vestit�, mai pream�rit� �i mai 
folositoare pentru mântuirea neamului 
omenesc. Învierea Domnului este 
�i învierea noastr�, ea este sfâr�itul 
�i cununa Evangheliei lui Cristos, 
pentru c� f�r� învierea Mântuitorului, 
n-ar �  posibil� mântuirea întregului 
neam omenesc. În acest sens iat� ce 
ne spune Sf. Ioan Gur� de Aur, într-
una dintre predicile sale la S� ntele 
Pa�ti: “Ast�zi a eliberat Domnul din 
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Redac�ia revistei ureaz� Preas� n�itului VIRGIL,
preo�ilor, profesorilor, studen�ilor, elevilor, 

cititorilor �i nu în ultimul rând, colaboratorilor:

“S�rb�tori Fericite!”
�i le spune:

“Cristos a Înviat”
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PAGES BILINGUES
Association  des Amis de l’Église  Gréco-Catholique de Roumanie

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

Cardinal Alexandru Todea

On sent qu’il porte sur ses épaules la misère et les multiples problèmes 

roumains, mais, dit-il: «Je compte beaucoup sur la Miséricorde et la 

Providence Divine».

Au � l des rencontres, dans les années suivantes, nous découvrirons par 

Maria, sa gouvernante, des épisodes de sa vie, son courage immense, son 

sens des réalités, son dynamisme et son humour. 

Il souffre, ce soir, d’une  angine. Le médecin doit venir demain, mais 

en attendant il n’y a pas un seul comprimé d’aspirine à l’évêchie et une boîte 

prélevée dans notre stock sera la bienvenue! Je dis la messe vers 7h1/2, 

nous dit le Cardinal en nous quittant après dîner. Le lendemain matin donc, 

nous assistons a la messe, dans le coin-chapelle du bureau... Nous sommes 

émus et recueillis, mais nous n’y comprenons pas grand’chose, car elle est  

célébrée en langue roumaine et selon le rit byzantin! Apres le petit déjeuner, 

nous quittons Blaj, convaincus d’avoir vécu des instants mémorables. Nous 

sortons du parc de la Métropolie en échangeant avec Mariana beaucoup 

de signes d’amitié. Nous gardons dans les yeux et dans le coeur toutes les 

images de ces moments inoubliables.

Au revoir et bonne santé, Père Todea, que Dieu vous garde!
                                                                                                         (a suivre)
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Blaj
,,Ceea ce ne deranjeaz� ne face s� tr�im”

Cardinal Alexandru Todea

Sunt dintre aceia care poart� pe umerii lor s�r�cia �i problemele 

românilor, dar, spunea el, (Cardinalul n.n.), ,,Eu contez mult pe Îndurarea �i 

Providen�a Divin�”.

La sfâr�itul întâlnirilor, în anii urm�tori, am descoperit prin Maria, 

menajera sa, episoade din via�a Cardinalului, curajul s�u imens, sim�ul 

realit��ilor, dinamismul �i umorul s�u.

Suferea, în seara aceea, de o criz� de angin� pectoral�. Doctorul trebuia 

s� soseasc� în ziua urm�toare, dar în a�teptarea lui, la Mitropolie, nu se 

g�sea  nici m�car un singur comprimat de aspirin�, încât o pastil� luat�  din 

cutia noastr�  de medicamente a fost binevenit�. „Pe  mâine la Liturghia de 

la  ora 7,30 ”, ne-a spus Cardinalul, dup� cin�, în timp plecam. În diminea�a 

urm�toare, am asistat la Sf. Liturghie, într-un col�-capel� din birou ... Eram 

emo�iona�i �i adânci�i în reculegere, dar nu în�elegeam prea mare lucru, c�ci 

Liturghia se celebra în limba român� �i în ritul bizantin! Dup� micul dejun, 

am p�r�sit Blajul convin�i ca am tr�it momente memorabile. Ie�ind din 

parcul Mitropoliei, am schimbat cu Mariana multe semne de prietenie.

P�str�m pentru totdeauna în fa�a noastr� �i în inim� toate acele imagini 

de neuitat.

La revedere �i s�n�tate, P�rinte Todea, �i Dumnezeu s� v� p�zeasc�!
(va urma)
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tirania diavolului � rea omeneasc� �i a 
întors-o la noble�ea ei de mai înainte. 
Când v�d pârga mea, c� a biruit a�a 
moartea, nu m� mai tem de r�zboi, 
nu m� mai înfrico�eaz� lupta. Nu m� 
mai uit la sl�biciunea, mea ci caut la 
puterea nespus� a Aceluia ce are s� 
lupte împreun� cu mine. Oare Cel ce a 
biruit tirania mor�ii �i a luat toat� 
t�ria, oare nu va lupta pentru cel de 
acela�i neam, al c�rui chip a voit s�-l ia 
(Filip.2,7),  pentru marea Lui iubire de 
oameni, �i a voit s� lupte cu diavolul? 
Ast�zi, pretutindeni, peste toat� 
lumea, bucurie �i veselie spiritual�. 
Ast�zi poporul îngeresc �i corul 
puterilor celor de sus se veselesc de 
mântuirea oamenilor. Uit�-te, iubite, 

Sâmb�t�, 7 martie a.c., a avut loc consacrarea noului Episcop romano-
catolic de Oradea, PSS LASZLO BOCSKEI, fost Vicar General al Diecezei de 
Timi�oara, numit în noua func�ie de Papa Benedict al XVI-lea în decembrie anul 
trecut. Noul Episcop urmeaz� s�-l înlocuiasc� pe PSS. Josef Temp� i, care s-a retras 
din motive de vârst�. Însc�unarea solemn� a PSS Laszlo Bocskei a avut loc în 
Bazilica Romano-Catolic� din Oradea. La însc�unarea fastuoas� au fost prezen�i 
Nun�iul Apostolic, Excelen�a Sa Francisco-Javier Lozano, Ministrul Culturii �i al 
Cultelor, Theodor Paleologu, IPS Ioan Robu, Pre�edintele Conferin�ei Episcopilor 
catolici din România, 32 de episcopi romano-catolici, greco-catolici, ortodoc�i �i 
reforma�i din �ar� �i din Europa precum �i mii de credincio�i.

Biserica Român� Unit� cu Roma Greco-Catolic� a fost reprezentat� de IPSS 
Lucian Mure�an, Arhiepiscop Major, PSS Virgil Bercea, Episcop de Oradea, PSS 
Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj �i PSS.Vasile Biz�u, Episcop de Blaj.

Ne exprim�m bucuria �i speran�a pentru noul Episcop al Diecezei or�dene 
�i-l rug�m pe bunul Dumnezeu s�-l ocroteasc�, s�-i dea har, bucurii �i p�storire 
îndelungat�.

cât de mare-i bucuria de pr�znuire cu 
noi a puterilor de sus. C� se bucur� 
împreun� cu noi de bun�t��ile cele 
date nou�. Este a noastr� bucuria pe 
care ne-a dat-o Domnul, dar este �i 
bucuria lor. De asta nu se ru�ineaz� 
s� s�rb�toreasc� împreun� cu noi? 
Însu�i St�pânul lor �i al nostru nu Se 
ru�ineaz�. Dar pentru ce am spus: nu 
Se ru�ineaz�? Mai mult chiar, dore�te 
s� s�rb�toreasc� împreun� cu noi.” 

S�rb�toarea Învierii Domnului 
s� reverse mult� bucurie �i lumin� în 
su� etele �i în familiile noastre.

Cristos a Înviat!

Pr. C�lin DU�E

Consacrarea noului Episcop romano-catolic de Oradea   
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Rostind sintagma „învierea lui 
Isus”, sau chiar tradi�ionalul salut 
pascal „Cristos a înviat!”, realiz�m 
c� acestea sunt cuvinte care dep��esc 
sfera noastr� de în�elegere ra�ional�. 
Chiar �i a�a, în acest r�spuns al 
credin�ei „Adev�rat a înviat!” se a� � 
întregul mister al mântuirii noastre �i 
al lumii întregi.

 Misterul lui Cristos nu se 
sfâr�e�te, ba chiar mai mult, nu se 
poate sfâr�i cu moartea Sa jertfelnic� 
pe Cruce. Dac� ar �  astfel, atunci 
moartea Sa nu ar mai �  o jertf� 
(termenul jertf� a�a cum apare în 
Vechiul Testament denot� o ac�iune 
reconciliatoare), ci am putea-o numi 
cel mult moarte eroic� pentru o 
ideologie utopic�. Atunci Isus nu ar 
mai �  R�scump�r�torul, ci doar un om 
care a transmis un mesaj lumii, acest 
mesaj nu a fost în�eles, iar purt�torul 
lui a falimentat prin moartea ru�inoas� 
pe Cruce. Sfântul Apostol Pavel a� rm� 
c� „dac� Cristos nu a înviat, zadarnic� 
este atunci propov�duirea noastr�, 
zadarnic� este �i credin�a voastr�”(1 
Cor 15, 14). Învierea lui Isus nu este 
atât un fapt dovedit �tiin�i� c, cât este 
un adev�r acceptat prin credin��. Dac� 
Învierea lui Isus a fost o minciun�, 
înseamn� c� de-a lungul celor dou� 
milenii de cre�tinism oamenii au tr�it 
în minciun�, martirii au murit pentru o 

cauz� fals�, S� n�ii �i-au închinat via�a 
unui scop fals, iar întreaga umanitate 
se îndreapt� spre nic�ieri. 

 În zilele noastre exist� 
multiple interese pentru sl�birea 
credibilit��ii Bisericii. În acest scop 
se vrea dinamitarea adev�rului 
fundamental pe care se sprijin� ea: 
Învierea lui Isus. Pentru a facilita 
acest lucru suntem bombarda�i prin 
mass-media cu informa�ii eronate, 
pseudo-descoperiri care atest� c� Isus 
nu ar �  înviat (de ex. descoperirea a�a-
zisului mormânt al lui Isus). Aceste 
argumente contemporane au trecere 
mai ales printre adolescen�i care ajung 
s� cread� c� Învierea lui Isus a fost 
doar o poveste inventat� de Apostoli. 
Acest adev�r al Învierii Domnului 
trebuie ap�rat cu orice pre�, deoarece 
Învierea Lui reprezint� garan�ia 
învierii noastre. Credin�a în Înviere d� 
sens vie�ii noastre, ne îndreapt� spre 
o � nalitate mântuitoare. Noi, cre�tinii, 
credem c� a�a cum Dumnezeu l-a 
înviat pe Isus, (Fapte 2, 32) a�a ne va 
învia �i pe noi în acela�i Isus. 

 Simpla citire a Evangheliilor 
ne asigur� de veracitatea Învierii. 
Analizând sumar momentul Crucii, îl 
vedem pe Isus p�r�sit de to�i, în special 
de c�tre Apostolii al�turi de care a 
petrecut un timp îndelungat predicând 

Învierea, misterul Mântuirii
„Dumnezeu a înviat pe acest Isus c�ruia noi to�i îi suntem martori.”

(Fapte 2, 32)
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�i f�când minuni. Cei c�rora Isus le-a 
spus c� va învia dup� trei zile, s-au 
f�cut nev�zu�i, credeau c� Înv���torul 
lor a falimentat. Starea Apostolilor 
trebuie s� �  fost jalnic�, dezam�girea 
lor f�r� margini. Imagina�i-v� doar: s� 
renun�e la via�a lor personal� pentru a 
urma un om care a murit pe o cruce. 
Cât� frustrare �i dezolare au sim�it! 
Cât de neajutora�i se sim�eau în fa�a 
mor�ii Celui în care au crezut! Dar... 
surprindere mare... dup� câteva zile de 
la moartea lui Isus, îi vedem pe aceia�i 
Apostoli predicând cu în� �c�rare 
Învierea Domnului. Ceva trebuie s� se 
�  întâmplat! Cei care erau dezam�gi�i 
de moartea lui Isus au avut curajul s� 
moar� pentru vestirea Învierii Lui. S-a 
petrecut o turnur� psihologic� f�r� 
precedent, �i doar o întâmplare real� 
putea s�-i fac� pe Apostoli credibili în 
fa�a mul�imilor. Ceea ce s-a întâmplat 
a fost faptul c� Isus a înviat! 

Istoricitatea Învierii lui Cristos 
este atestat� în Evanghelii prin 
prezentarea mormântului gol �i prin 
apari�iile Celui Înviat. Toate cele patru 
Evanghelii con�in relatarea a�ez�rii 
Trupului lui Isus în mormânt cu 
ajutorul lui Iosif din Arimateea. To�i 
evangheli�tii descriu vizita femeilor 
la mormânt în diminea�a primei 
zile dup� Sabat, to�i atest� eviden�a 
mormântului gol, prezen�a Îngerului 
�i vestea Învierii. Acestea sunt primele 
fapte care atest� Învierea. În ceea ce 
prive�te apari�iile dup� Înviere, Isus 
crede de cuviin�� s� se arate � ec�rora 

în mod diferit: prin cuvânt c�tre Maria 
Magdalena (In 20, 16), printr-un gest 
caracteristic c�tre ucenici în Emaus 
(Lc 24, 30), sau pur �i simplu ar�tându-
se Apostolilor (Mc 16, 14; Mt 28, 17; 
Lc 24, 36; In 20, 19). Deci apari�iile 
lui Isus nu sunt rod al inven�iilor 
Apostolilor (autosugestie), ci sunt 
rezultatul unei prezen�e obiective �i 
reale. De remarcat este �i faptul c� 
Apostolii nu îl v�d pe Isus în somn sau 
în vis, �i c� pe lâng� faptul c�-L v�d, 
ei aud �i sunetele Lui ceea ce indic� o 
ac�iune perceptiv� cu baze reale.

Acceptând c� via�a lui Cristos 
nu s-a sfâr�it pe cruce, accept�m 
implicit c� via�a noastr�, a � ec�ruia, 
nu se va sfâr�i într-un mormânt. 
Sfântul Pavel spune în ,,Epistola 
c�tre Tesaloniceni” c� atunci când 
Cristos va reveni în slav�, îi va învia 
pe cei care au tr�it dup� poruncile Lui, 
ducându-i în Împ�r��ia lui Dumnezeu. 
Avem speran�a Învierii în Isus Cristos, 
Domnul. Încerc�m s� tr�im virtuos în 
aceast� via�� pentru a învia la via�a 
ve�nic� în Isus. Acesta este întregul 
sens al vie�ii noastre, �i anume, 
� nalitatea mântuitoare al c�rei garant 
este Isus Înviat. 

Însu� e�i�i a�adar de necesitatea 
�i veracitatea credin�ei în Învierea 
Domnului, s� ne preg�tim s� tr�im 
aceast� realitate la intensitate maxim�, 
� ind convin�i c� Învierea lui Cristos 
pre� gureaz� învierea noastr�. Doar 
gândindu-ne la acest fapt putem tr�i 
S� ntele Pa�ti ca s�rb�toare mereu 
actual� în via�a noastr�.

Marcel AU�AN   
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Reprimarea ereziei catare!
(II)

Catarismul secolului XII nu 
este o erezie nou� ci mai curând un 
sincretism de erezii care au traversat 
întregul Ev Mediu reunindu-se într-
un sistem neomanichean. Importan�a 
capital� a acestor doctrine nu rezida 
în noutatea lor, ci în num�rul mare al 
adep�ilor lor. Devenind un fenomen 
de mas�, erezia p�r�sea domeniul 
specula�iilor pur teologice devenind 
o problem� social�. Catarii au stârnit 
îngrijorarea Bisericii �i a guvernan�ilor 
datorit� noii morale sociale pe care o propagau.

Atâta timp cât sinuciderea 
r�mâne un act individual, el este 
desigur detestabil, dar nu este un 
pericol social. Dac� sinuciderea devine 
îns� o doctrin� predicat�, iar prin 
difuzarea înv���mintelor ei practica se 
transform� în epidemie, sinuciderea 
devine o problem� social�.

În momentul în care subminarea 
familiei �i a procreerii prin predicarea 
virginit��ii universale devine realitate 
la nivel de mas�, avem o problem� 
social� cu repercursiuni mai grave 
decât sinuciderea.

Societatea feudal� medieval� 
era o societate brutal�, îns� organizat� 
într-o manier� destul de strict�, 
drepturile �i îndatoririle � ec�ruia 
� ind de� nite în mod clar. Piatra 
fundamental� a societ��ii era rela�ia 
suzeran – vasal înt�rit� de jur�mântul 
de � delitate. Succesiunea jur�mintelor 
de � delitate începea de la rege (sau 

împ�rat), care nu depunea ci primea 
jur�mintele de � delitate, continuând 
pân� la ultimul ��ran care nu mai era 
seniorul nim�nui. Seniorul este cel 
care d� p�mânt �i ofer� protec�ie �i 
ajutor în schimbul jur�mântului de 
� delitate. La nivelele superioare, între 
nobili, serviciile se refereau totdeauna 
la servicii de arme.

* Catarii refuzau s� depun� 
orice jur�mânt de � delitate, invocând 
Evanghelia dup� Matei (V 34 – 37). 

* Invocând ad literam cuvintele 
Mântuitorului „Întoarce sabia ta la 
locul ei, c� to�i cei ce scot sabia, de 
sabie vor pieri” (Matei XXVI 52) 
negau dreptul guvernan�ilor de a 
pedepsi crimele, �i cali� cau orice 
r�zboi o crim�. Unii în�elegeau prin 
pedeaps� doar pedeapsa capital�, dar 
mul�i generalizau nega�ia încluzând 
�i alte pedepse, cum ar �  sechestrarea 
averilor sau bunurilor care înso�ea exilul.

* Unii puneau sub semnul 
întreb�rii legalitatea taxelor, iar 
majoritatea justi� cau furtul s�vâr�it 
de credincio�i de la necredincio�i.

* Predicând �i practicând 
Endura pe scar� larg�, catarii puneau 
sub semnul întreb�rii existen�a 
umanit��ii. Dac� to�i oamenii ar �  
primit Consolamentum, în scurt timp 
lumea ar �  devenit un cimitir imens. În 
a doua jum�tate a secolului XIII catarii 
au început s� dea Consolamentul �i 
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copiilor, urmat de Endura. Unii istorici 
compar� aceast� practic� cu gestul 
mamelor care împotriva legilor � rii î�i 
sacri� cau copiii lui Moloch. Acest� 
cruzime a Purilor a trezit �i revolte, dar 
ei  au continuat �i au supravegheat „cu 
grij�” �i pe cei bolnavi care primeau 
Consolamentumul �i ini�ial doreau s� 
moar�.

Un studiu am�nun�it  al 
impactului ereziei în societate poate 
pune în eviden�� �i aspecte apreciate 
de o parte a popula�iei care a aderat 
la erezie. Având oroare fa�� de carne, 
catarii nu ucideau animalele. Purii 
nu de�ineau nici un fel de avere. 
Ierarhia catar� î�i vizita domeniul de 
in� uen��. Existau câteva episcopii 
catare în Italia, Fran�a, Bizan�, �i chiar 
în Germania �i ��rile de Jos. Probabil 
nu numai din cauza sindromului 
minoritar, regulile de comportament 
stabilite de dogma catar� erau 
respectate cu mult mai mult� stricte�e 
de c�tre catari, decât normele de 
conduit� ale Bisericii Romane de c�tre 
cre�tini. Bog��ia episcopilor cre�tini, 
implicarea mult prea profund� a 
clerului în afacerile lume�ti nu au 
constituit puncte de atrac�ie pentru cei 
care citeau Evanghelia �i vedeau în 
s�r�cie, dragoste �i solidaritate modul 
de tr�ire a credin�ei de c�tre primii 
cre�tini. Nu vreau s� l�rgesc aria 
discu�iilor analizând starea Bisericii 
Catolice în acea perioad�. Am ar�tat 
doar abaterile ereziei catare fa�� de 
dogma în care credem noi, catolicii.  

Reprimarea ereziei catare
În aria ocupat� ini�ial de 

Imperiul Roman de R�s�rit �i Apus, 
iar ulterior �i în exteriorul acesteia, 
cre�tinismul a devenit treptat religie 
dominant�. Cetatea terestr� a lui 
Dumnezeu p�rea s� se materializeze 
în Evul Mediu timpuriu. Puterea 
lumeasc� �i Puterea Spiritual�, 
Biserica, convie�uiau în în�elegere 
sprijinindu-se reciproc. În principiu, 
aceast� convie�uire nu era ceva r�u, 
� ecare putere lumeasc� �i-a c�utat o 
justi� care a existen�ei ei într-un sistem 
religios care prin for�a lucrurilor 
reprezenta puterea spiritual�. A�a a 
fost �i înaintea cre�tinismului, a�a 
este �i acum, doar puterea spiritual� 
se nume�te azi ideologie. Atacarea 
sistemului religios dominant însemna 
de regul� �i atacarea structurilor puterii 
seculare. R�spunsul dat pericolului 
social �i religios a fost similar în 
toate regiunile în care o erezie ataca 
sistemul. Diocle�ian, Iustinian, Alexis 
Comnenul au procedat la fel fa�� de 
bogomili înaintea Cruciadei catare �i 
a Inchizi�iei medievale. Puterea civil� 
a devansat Biserica în pedepsirea 
ereziilor dualiste cerând Bisericii, 
Papilor, canoane su� cient de clare 
pentru a de� ni erezia �i decretale care 
s� r�spund� edictelor �i ordonan�elor 
emise de puterea civil�. De�i nu a 
fost indulgent cu Inchizi�ia, istoricul 
protestant Henry Charles Lea (1825 
– 1909) scrie „…cauza ortodoxiei 
credin�ei nu a fost altceva decât cauza 
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civiliza�iei �i a progresului.” 

Biserica a reac�ionat destul de 
târziu �i neadecvat pentru a contracara 
erezia catar�. În realitate clerul catolic 
din sudul Fran�ei nu constituia o for�� 
capabil� s� înfrâng� prin exemplu �i 
elocven�� pe ereticii catari. Ace�tia 
erau concentra�i în special în centrele 
urbane unde aveau adep�i printre 
artizani, muncitori cali� ca�i, burghezi. 
Istoricii estimeaz� c� aproximativ 
10% din popula�ia urban� din sudul 
Fran�ei a aderat la manicheism la 
începutul sec. XIII �i numai 2-3% din 
popula�ia rural�, adic� aproximativ 
5% din popula�ia total�. Majoritatea 
popula�iei era � del� catolicismului. 

În cursul sec.XII Papii au apelat 
la clerul din nordul Fran�ei, în special 
la c�lug�rii cistercieni pentru a predica 
în sud �i a ajuta la reconvertirea 
ereticilor. Rezultatele ob�inute de 
cistercieni au fost modeste.

În aceste momente grele pentru 
cre�tinism, Dumnezeu a vrut s� 
apar� dou� ordine c�lug�re�ti care au 
in� uen�at mult consolidarea Bisericii. 
Papa Inocen�iu III aprob� în 1210 
fondarea, de c�tre Sf. Francisc de 
Asisi, a  Ordinului Franciscanilor, sau 
al Fra�ilor Minori, iar în 1215 acela�i 
pap� aprob� fondarea, de c�tre Sf. 
Dominic, a Ordinului Dominicanilor, 
supranumit �i Domini canes. 
C�lug�rii cer�etori ai acestor Ordine 
predic� în sudul Fran�ei cu mai mult 
succes decât cistercienii deoarece se 
impun oamenilor exact prin ceea ce 
impresiona la catari, s�r�cia. 

Rezultatele ob�inute de cele 
dou� Ordine de c�lug�ri-predicatori 

oblig� pe catari la o politic� din ce în 
ce mai agresiv�, având sprijinul tacit 
sau deschis al unor nobili precum 
contele de Toulouse. Astfel, la 14 
ianuarie 1208 este ucis legatul papal 
Pierre de Castelnau. Ca urmare, la 
10 martie 1208 Papa Inocen�iu III 
cheam� la o Cruciad� contra ereticilor 
catari. Aceasta debuteaz� în 1209 prin 
asediul localit��ii Béziers. Cruciada 
dureaz� 20 ani, tratatul de la Meaux 
(1229) atest� înfrângerea catarilor �i 
trecerea comitatului de Toulouse în 
st�pânirea Coroanei Franceze.

Inchizi�ia medieval� care 
a activat în sudul Fran�ei contra 
catarilor nu este simultan� cu cruciada 
�i nici nu poate �  tratat� ca o anex� a 
acesteia. Noua institu�ie s-a cristalizat 
în trei etape:

• În 1184 Papa Lucius III emite 
Constitu�ia Ad abolendam obligând 
episcopii s� î�i viziteze diecezele 
lor cel pu�in de dou� pe an pentru a 
c�uta eretici. Ereticii care au primit 
Consolamentul erau excomunica�i 
împreun� cu cei caree îi ascundeau 
pe eretici, sau colaborau cu ei. 
Func�ionarii care au pactizat cu ereticii 
erau degrada�i, excomunica�i �i da�i 
puterii seculare pentru a �  pedepsi�i;

• Încercarea papei Inocen�iu 
III de a converti catarii prin c�lug�ri 
predicatori;

• Apari�ia Inchizi�iei ca 
institu�ie prin Constitu�ia Ex-
comunicamus a papei Grigore IX în 
1231. Împ�ratul Sfântului Imperiu 
Roman, Frederic II, bazându-se pe 
legile aspre carolingiene instituie 
pedeapsa cu arderea pe rug a ereticilor 

(continuare în pag. 18)
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(urmare din pag. 17)
din Lombardia, provicie a� at� sub 
st�pânirea sa. Este prima decizie 
sistematic� de acest fel în lupta contra 
ereticilor. Papalitatea, prin Honorius 
III, extinde decizia împ�ratului la 
toat� Italia în 1231, iar Grigore IX o 
transform� în norm� canonic�.

Atingerea acestui prag, al 
condamn�rii la moarte, trebuie privit 
prin prisma Istoriei Bisericii. Legea 
Veche, a vechiului Testament, era 
categoric� în privin�a tratamentului 
celor care se ab�teau de la Lege. Este 
su� cient s� cite�ti Deuteronomul 
(XIII, 6-12) pentru a vedea modul 
în care Moise în�elege p�strarea 
purit��ii Înv���turii. Sfântul Paul 
propov�duie�te Legea Nou� dat� 
de Isus, iar în Epistola I c�tre 
Timotei (I,18-20) se pronun�� asupra 
tratamentului ereticilor: pedeapsa 
spiritual�, excomunicarea. În timpul 
primelor trei secole, când cre�tinii 
erau prigoni�i, nu s-a pus nici o dat� 
problema folosirii for�ei pentru a 
rezolva probleme de credin�� cu 
disiden�ii. Tertulian a avut prbleme 
cu secta gnosticilor, dar nu a invocat 
pedeapsa cu moartea spunând c� 
nici un cre�tin nu poate �  c�l�u sau 
temnicer. Origene �i Sf. Ciprian 
au refuzat în numele Evangheliei 
metodele Vechiului Testament pentru 
tratarea ereziilor.

Împ�ratul Constantin a 
modi� cat pozi�ia Bisericii fa�� de 
Stat, dar el s-a considerat �i impus ca 
un episcop extern al Ei �i a transmis 
succesorilor s�i acest titlu, precum �i 
datoria de a ac�iona în conformitate cu 
el. Teodosie II spune: „prima datorie 

a majest��ii imperiale este protec�ia 
adev�ratei credin�e care este legat� 
în mod intim cu prosperitatea dat� de 
activitatea uman�”. 

Pozi�ia Sf. Augustin ca 
episcop de Hypone a fost la început 
hot�rât contra folosirii for�ei pentru 
convertirea ereticilor. El s-a luptat 
prin cuvânt mult timp cu manicheenii, 
în tinere�ea sa � ind timp de nou� ani 
(373-382) manicheean. Africa de Nord 
a devenit îns� teatrul unor manifest�ri 
violente ale diverselor erezii, poate 
datorit� speci� cului local �i distan�ei 
fa�� de capitala Imperiului. Donati�tii 
deosebit de turbulen�i au transformat 
con� ictul religios în rebeliune, iar 
împ�ratul a reac�ionat ca în fa�a unui 
atac la adresa Statului. Pozi�ia multor 
episcopi nord africani nu a coincis 
cu toleran�a absolut� a Sf. Augustin, 
deoarece erezia nu mai reprezenta o 
problem� privat� de op�iune pentru o 
anumit� religie-erezie ci o problem� 
de stat. În � nal, Sf. Augustin a v�zut 
c� rezultatele aplic�rii for�ei au fost 
mai e� ciente decât toleran�a sa �i 
a formulat o teorie a persecu�iei 
moderate, „temperata severitas” . Nu 
se punea îns� problema pedepsei cu 
moartea!

Cu timpul grani�ele dintre 
puterea secular� �i spiritual� s-au 
estompat �i s-au înmul�it imixtiunile 
p�r�ilor în domeniile str�ine rezervate 
de drept dogmei �i puterii. Acest 
lucru face ca azi s� � e destul de greu 
s� stabile�ti c�rei p�r�i îi revine vina 
pentru un anume act. Este mult mai 
comod s�-i arunci în spate Bisericii 
orice vin�. Dar nu este cinstit! (va urma)

Ioan – Felician SORAN
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ponti� catul s�u mai lung, reformele au 
provocat opozi�ii pe care Ioan al XXIII-
lea nu a avut timp s� le cunoasc�.

Ioan al XXIII-lea a mâncat pâinea 
alb� a speran�elor nede� nite, Paul al VI-
lea a trebuit s� consume adesea pâinea 
neagr� a reformelor zilnic aplicate, 
judec��i revolu�ionare pentru unii, 
insu� ciente �i îngrijor�toare pentru al�ii. 
În aceast� agita�ie, Paul al VI-lea a p�strat 
o remarcabil� demnitate, o neclintit� 
indulgen�� pentru to�i, f�r� s� devieze 
un singur minut de la planul cel mare: s� 
fac� prezent� Biserica în lumea de azi, s� 
elibereze oamenii de toate opresiunile, s� 
stabileasc� pacea, pentru ca umanitatea 
liber� s� se poat� deschide ca s�-L 
g�seasc� pe Dumnezeu.

Paul al VI-lea, odat� ales, a avut 
r�spunderea  închiderii ,,Conciliului 
Vatican II’’, lucru greu, c�ci elaborarea 
textelor trebuiau pornite.

Conciliul a fost închis; 
l’aggiornamento Bisericii, dorit de Ioan al 
XXIII-lea începea. A fost ca un seism care 
a cl�tinat vechiul edi� ciu constantinean 
pentru a pune temelie Bisericii înnoite, 
comunitar� �i evanghelic�, f�r� nici o 
preten�ie politic�, f�r� concesii pentru 
puterea timpului, preocupat� pentru 
demnitatea oamenilor �i pentru a anun�a 
Cuvântul lui Dumnezeu. Tot atunci, 
conducerea Bisericii s-a simpli� cat �i s-a 
modernizat, laicii au fost invita�i s� preia 
responsabilit��i. Teolog �i � lozof, Paul al 
VI-lea a emis numeroase texte doctrinare 
din care trei privesc drumul nou al 
Bisericii: „Ecclesiam suam”, „Humanae 
Vitae’’ �i „Populorum progressio’’.

(va urma)

Papii secolului al XX-lea
Papa Paul al IV-lea

Paul al VI-lea a preluat drumul 
trasat de Ioan al XXIII-lea, a culcat la 
p�mânt zidurile �i le-a trecut vesel �i a 
mers cu mâinile întinse spre oamenii 
care l-au recunoscut ca pe un prin� al 
p�cii. Ioan al XXIII-lea a fost un Pap� 
al deschiderii spre lume, Paul al VI-lea 
va �  un Pap�  al întâlnirii cu umanitatea. 
Scopul �i ini�iativele lui Ioan al XXIII-lea 
au devenit posibile în opera înnoitoare �i 
extraordinar� a lui Paul al VI-lea. Papa 
Paul al VI-lea a fructi� cat mo�tenirea 
predecesorului, realizând în mijlocul 
di� cult��ilor proiectele �i noile reforme 
ale lui Ioan al XXIII-lea. În muta�iile 
timpului, Paul al VI-lea a însemnat o 
etap� decisiv� care va marca ac�iunile �i 
institu�iile Sfântului Scaun.

Dar, dac�-l continu� pe Ioan 
al XXIII-lea, îi extinde �i îi dep��e�te 
ideile, Paul al VI-lea  se deosebe�te de 
predecesorul s�u prin temperament, stil, 
particularitate psihologic� �i intelectual�, 
maniera de a aborda problemele �i de a 
le rezolva. Paul al VI-lea aduce în toate 
situa�iile, în toate contactele, un elan 
extrem, un fel de foc interior care îi 
marcheaz� toate întâlnirile.

Un Pap� blând, îng�duitor, este 
urmat de un Pap� patetic care a tr�it 
ponti� catul s�u dramatic, întotdeauna 
preocupat de perfec�iune, lucru destul 
de di� cil pentru un su� et con�tiincios �i 
încordat. Ioan al XXIII-lea era spontan în 
contactul cu mul�imile, era un dar al s�u. 
Paul al VI-lea se str�duia s� stabileasc� 
cu oamenii un contact mai elaborat, mai 
di� cil de atins. Incontestabil, a fost mai 
pu�in popular ca predecesorul, c�ci sub 
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