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Învierea Domnului
În cadrul Sntei Liturghii, mai ales cu ocazia Sntelor Pati, se repet un
cuvânt de bucurie, de victorie: Aleluia! Ludai pe Domnul! Mrii pe Domnul! Bucurai-v!
Aleluia! Bucurai-v, cci viaa a învins moartea. Victoria lui Isus Cristos
asupra morii este chezia învierii noastre: „Iar de n-a înviat Cristos, zadarnic este
credina voastr, zadarnic propovduirea noastr” (I Cor.15,14).
Isus ne-a propovduit i ne-a convins c moartea a fost învins,c viaa
continu dincolo de mormânt: “Prin Învierea Lui, Isus Cristos ne-a nscut din nou,
spre ndejde vie” (I Petru, 1,3). i adevrul este mereu spus: „Noi care eram mori,
ne-a fcut vii, împreun cu Sine, iertându-ne greelile (Col.11,13).
Primii cretini i-au oferit lui Isus Biruitorul viaa lor, însoit de
înfricotoare chinuri.
Cretinii Evului Mediu i ai Renaterii, i-au ridicat lui Isus mreele domuri
i catedrale prin care-i exprimau credina vie i spiritul de jertf ale acelor locuri
i timpuri.
Noi ce-i oferim lui Isus de Ziua Sfânt a Învierii? Episcopii notri i muli
dintre ai notri I-au oferit viaa lor, libertatea i sntatea lor. Noi n-am fost printre
aceia ce strigau: „Rstignete-L? Ce I-am oferit noi în aceast Sfânt Zi? Zi fr
noapte, fr sfârit (Sf. Maxim Mrturisitorul - 580-662).
Isus e i azi prezent între noi în Sf. Euharistie, în care cretinii ader s primeasc
pe Isus întreg, Dumnezeu i om, ce ni se druiete cu aceeai neprecupeit lepdare
de sine ca i pe Golgota. Învierea Domnului trebuie s e pentru noi îndreptarul
credinei, al iubirii curate spre luminarea netiutorilor i ajutarea celor lipsii.
De solemnitatea Învierii, s-L rugm s ne înclzeasc inimile, s ne sporeasc
dragostea i buntatea.
Te rugm cu buzele nevinovate ale copiilor, ale orfanilor, ale handicapailor,
revars-i iubirea în valul de ur, de intoleran din ziua de azi.
Nu ne îndoim c acest foc de ur, de rutate se preschimb, prin Tine, Isuse,
într-un imens foc de iubire, de înfrire i pace.
Isuse Cristoase cel Înviat din mori, revars asupra noastr, asupra rii
noastre, asupra familiilor noastre, via din viaa Ta divin, ca, înviai din frdelegi
i pcate, s Te preamrim.
Voi, fraii mei, îmbrbtai i trezii ndejdile voastre, tergei-v lacrimile:
,,Voi toi ce-ai plâns în întuneric
i nimeni nu v-a mângâiat,
Din lunga voastr-ngenunchere,
Sculai: Cristos a înviat!”
Pr. I. Erdeli
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CALEA DESVÂRIRII
Despre modestie i tcere
Sfântul Vasile ne spune c tiina de a vorbi bine se înva tcând i deprinzând
tcerea. Sunt o mulime de împrejurri în care trebuie s vorbim, dar întotdeauna
suntem obligai s ne controlm cuvântul. A vorbi de tot ce ne trece prin minte,
când ne place, pe tonul ce ne place, fr ordine, este o greeal de neiertat. Prin
exerciiul tcerii, putem înltura un limbaj urât. i tot prin tcere observm pe cei
sunt înaintai în aceast tiin, pentru a ne instrui dup pilda lor i pentru a dobândi
maturitatea, blândeea, greutatea i înelepciunea ce se vede în toate cuvintele lor.

Pãrintele spiritual
din Alfonso Rodriquez, SJ “Calea
Desãvârºirii Creºtine”, vol. I,
Oradea 1933
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Lâng Crucea Lui
Cristos a ptimit pentru noi, lsându-ne
pild ca s urmm urmele Lui (Sfântul Petru).
El e lumina cea adevrat, care întru
întuneric lumineaz, care lumineaz pe tot omul
ce vine în lume (Sfântul Ioan).
i viaa lui Isus s se arate în trupul nostru
muritor. Cci ,,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
rstignit cu patimile i cu poftele (Sfântul Pavel).
i toi, care voiesc s triasc cu evlavie
în Isus Cristos, vor  prigonii (Sfântul Pavel).
De m-au prigonit pe mine, i pe voi v vor
prigoni: nu este sluga mai mare decât Domnul
su (Sfântul Ioan).
Îndrznii, eu am biruit!!
Ep. Ioan SUCIU
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scrisoare pastoralÃ

la sÃrbÃtoarea Învierii domnului
2009
„Dumnezeu a înviat pe acest Isus, cruia noi toi suntem mrturii” (Fapte 2, 32)

Dragi credincioi
Cristos a Înviat – este salutul
cretinilor în aceast perioad pascal
i, în acelai timp, cea mai veche
mrturisire de credin a Bisericii. Prin
acest salut, noi, cretinii, comemorm
Misterul Pascal, adic patima, moartea
i Învierea Mântuitorului. Acest salut
rezum în el esena credinei i anume:
Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, S-a
întrupat la plinirea timpurilor i S-a
fcut om, ne-a artat calea mântuirii,
apoi prin patima, moartea pe lemnul
crucii i Învierea Sa a rupt legturile
morii i ne-a deschis porile raiului.
Isus a început aici pe pmânt zidirea
Împriei lui Dumnezeu, o oper care
se desfoar în istorie prin Biseric
i se va împlini la a doua venire a
Mântuitorului.
Mrturiile
despre
Înviere,
mormântul gol, îngerii, femeile
mironosie, apariia în mijlocul
Apostolilor i, apoi, pe drumul
Emausului, pân la Înlare, au
însueit credina cretinilor de-a
lungul istoriei. Cci, spune Sfântul
Pavel „nu ne propovduim pe noi
înine, ci pe Cristos Isus, Domnul”
(2 Cor 4, 5) i astfel în ecare an, de
srbtoarea Sntelor Pati, rsun
adevrul biruinei vieii asupra morii.

Dragii mei,
Teologia Învierii o gsim în
icoana srbtorii: Isus care se pogoar
la iad i îi scoate pe Adam i Eva,
ridicând omenirea la Domnul, sau
acelai Isus ieind din mormânt
cu steagul biruinei în mân, cu
moartea pe moarte clcând, conform
tradiiei apusene. În icoana Învierii se
îngemneaz teologia suferinei cu cea
a speranei. Noi am dobândit sperana
mântuirii prin Învierea lui Cristos i
suntem chemai s propovduim lumii
acest adevr: „indc Dumnezeu,
… a strlucit în inimile noastre,
…, ca s se învedereze c puterea
covâritoare este a lui Dumnezeu i
nu de la noi” (cf. 2 Cor 4, 6-7). Dup
Învierea lui Cristos cretinii primelor
secole au trit „ptimind necaz, dar
neind strivii; lipsii ind, dar nu
dezndjduii; prigonii ind, dar nu
prsii; doborâi, dar nu nimicii; …
pentru ca i viaa lui Isus s se arate în
trupul” lor (cf. 2 Cor 4,8-10).
Astzi, noi, cretinii grecocatolici, trim ca i în primele secole,
suntem adesea considerai „ca nite
amgitori, dei iubitori de adevr …, ca
nite necunoscui, dei bine cunoscui”
(2 Cor 6, 8-9), considerai ca vânztori
(continuare în pag. 6)
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de neam dei furitori de ar, ca nite
provocatori de scandal, dei tritori
ai bunei înelegeri, ca i uzurpatori
de biserici, dei întotdeauna ctitori i
slujitori deli ai altarului, ai culturii
i ai Adevrului. Da, prin veacuri,
noi, românii unii, greco-catolicii,
am fost „slujitori ai lui Dumnezeu, în
mult rbdare, în necazuri, în nevoi,
în strâmtorri, în bti, în temni, în
tulburri, în osteneli, în privegheri,
în posturi” (2 Cor 6, 4-6) i, chiar
dac am fost mereu împini ctre
marginea societii, totui, niciodat
nu am dezndjduit. În Sfânta Noapte
a Învierii i noi am primit lumin de
la acelai unic Mântuitor, i noi am
primit sperana care d via i deci
trebuie sa rmânem „în curie, în
cunotin, în îndelung-rbdare, în
buntate, în Spiritul Sfânt, în dragoste
nefarnic; în cuvântul adevrului,
în puterea lui Dumnezeu, prin armele
dreptii” (2 Cor 6, 6-7).
Dragi credincioi
Biserica primar îi bazeaz
activitatea misionar pe proclamarea
mântuirii aduse de Isus prin patima,
moartea i Învierea Sa. Acest adevr
a eliberat omul din sclavia pcatului
i a schimbat în mod profund
întreaga omenire, începând cu marile
schimbri culturale ale Europei i cu
apariia structurilor Bisericii celei
Una, Sfânt, Catolic i Apostolic.
Astzi,
adevrul
este

relativizat iar minciuna a luat locul
dreptii, îns, din înlimea crucii,
cuvintele lui Isus capt sens i
valoare: „Printe, iart-le lor, c nu
tiu ce fac” (Lc 23, 34). Ne-o cere
nou Domnul, rstignitul de pe cruce:
s iertm! … „i împrind hainele
Lui, au aruncat sori, i sta poporul
privind, iar cpeteniile îi bteau joc
de El, zicând: pe alii i-a mântuit; s
Se mântuiasc i pe Sine Însui, dac El
este Cristosul” (Lc 23, 34-35).
Cât de real i trist este istoria
care uneori repet aceleai greeli.
Iar pe bisericile noastre au tras sori
i poporul st, privind, iar cpeteniile
îi bat joc de noi i ne iau în râs i
ne poart de la Anna la Caiafa, i ne
hulesc: nu suntei voi Biserica Unit!
Prin veacuri rsun un ecou: „nu eti
tu Cristosul” (Lc 23, 39)! Frailor, noi
„nu ne propovduim pe noi înine, ci
pe Cristos Isus, Domnul” (2 Cor 4,
5). Parafrazându-l pe Nicolae Iorga,
ne dm seama c: din umilina lui
Atanasie i a lui Inoceniu Micu Clain,
din tenacitatea lui Petru Pavel Aron i
a lui Samuil Vulcan, din sacriciul
lui Gheorghe incai i a episcopului
Ioan Suciu, din martiriul, druirea
i renunarea de sine a sutelor, a
miilor de ucenici români, aprigi în
ale învturii i-a dobândit Biserica
noastr mântuirea în Cristos cel Înviat.
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Dragii mei,
În sfânta zi a Învierii ne adresm
din nou Domnului cu cuvintele
tâlharului: „pomenete-m, Doamne,
când vei veni în împria Ta” (Lc 23,
42); „ajut-ne, Doamne, s iertm,
d-ne puterea „s zicem frailor i
celor ce ne ursc pe
noi i s iertm totul
pentru Înviere” (Stihira
Patilor)! „Aceasta este
ziua pe care a fcut-o
Domnul, s ne bucurm
i s ne veselim întrînsa”
(Prohimen).
Învrednicete-ne
Doamne cu harul Tu ca
la plinirea vremilor s
auzim i noi cuvintele:
„astzi vei  cu mine în
rai” (Lc 23, 43).
Frailor,
„având
deci aceste fgduine,
…, s ne curim pe noi de toat
întinarea trupului i a suetului,
desvârind snenia în frica lui
Dumnezeu” (2 Cor 7, 1) deoarece
Cristos cel Înviat ne cheam s primim
lumina pascal astfel încât aceasta
s ptrund în suetele noastre i s
ne lumineze calea vieii. Din pcate,
întunericul necredinei i prezena
rului le întâlnim la orice pas sub
forme diferite în societate, i, acestea,
conduc oamenii pe ci greite, 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.
Iubii credincioi,
La Sfânta Srbtoare 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 „artai …
dovada dragostei voastre”
(cf. 2 Cor 8, 24), „prin
blândeea i îngduina
lui Cristos” (cf. 2 Cor
10, 1) tuturor celor care
ne înconjoar. Neîncetat
s v rugai i s facei
binele, „în voi s e
adevrul lui Cristos” (cf.
2 Cor 11, 10) pentru c
omul atât valoreaz cât se
roag! Nu uitai niciodat
c „Dumnezeu a înviat
pe acest Isus, cruia noi toi suntem
mrturii” (Fapte 2, 32)!
Între voi „frailor, bucurai-v!
desvârii-v, mângâiai-v, i unii
în cuget, trii în pace i Dumnezeul
dragostei i al pcii va  cu voi” (2
Cor 13, 11). V îmbriez cu toat
dragostea în Cristos Domnul i v
doresc Srbtori Fericite i pline de har!
Cristos a Înviat!
+ Virgil BERCEA
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Ziua Învierii, popoare, s ne luminm!
Am ajuns cu ajutorul Bunului
Dumnezeu i la srbtoarea Învierii
Domnului i Mântuitorului nostru
Isus Cristos. În Canonul învierii,
alctuit de Sfântul Ioan Damaschin, el
ne arat importana acestei srbatori,
în Cântarea a 8-a: “Aceast aleas
i sfânt zi, cea dintâi a sptmânii,
împrteas i doamn, praznic al
praznicelor i srbtoare a srbtorilor.
“Fiecare dintre noi ne-am pregtit
timp de 7 sptmâni, prin post,
rugciune, fapte bune, dar mai ales
prin virtuile pe care le-am practicat în
aceast perioad, pentru a ne bucura
de darurile pe care Isus Cristos le
revars asupra ecruia dintre noi la
aceast srbtoare. Iat ce ne spune în
acest sens o alt cântare din Canonul
învierii: “S ne curim simirile
i s vedem pe Cristos strlucind,
cu neapropiat lumin a Învierii.
i cântându-I cântare de biruin,
luminat s-L auzim zicând: Bucuraiv!” Astfel, primele cuvinte pe care
Mântuitorul Cristos le-a adresat
dup învierea Sa au fost: “Bucuraiv! “Femeile mironosie au dus
aceast bucurie a învierii Domnului
Cristos Snilor Apostolilor, iar ei
au rspândit-o la toate popoarele,
aducându-ne aminte de profeia pe care
a fcut-o împratul David, cu o mie de
ani înainte: ”Aceasta este ziua pe care
a fcut-o Domnul, s ne bucurm i s
ne veselim într-însa.” Ps. 117, 24. Nici

o srbtoare a Bisericii cretine nu a
adus atâta bucurie în cer i pe pmânt,
dar i în iad, ca bucuria Învierii
Domnului, aa dup cum ne spune i
Sfântul Ioan Damaschin în alt cântare
din Canonul Învierii: “ Cerurile dup
cuviin s se veseleasc i pmântul
s se bucure. i s prznuiasc toat
lumea cea vzut i nevzut c s-a
sculat Cristos, Bucuria cea venic.”
Bucuria Învierii Domnului nu a
rmas numai la cei din iad i la cei
de pe pmânt, de ea se bucur toate
cetele îngereti, mrind milostivirea
i puterea Sa cea negrit, care s-a
artat neamului omenesc, izbvindu-l
din robia diavolului i a morii, aa
dup cum se spune într-o alt cântare
din Canonul învierii: “Ziua Învierii,
popoare, s ne luminm! Patile
Domnului, Patile! C din moarte la
via i de pe pmânt ne-a trecut pe
noi, cei ce cântm cântare de biruin.”
Învierea Domnului Cristos, este cea
mai vestit, mai preamrit i mai
folositoare pentru mântuirea neamului
omenesc. Învierea Domnului este
i învierea noastr, ea este sfâritul
i cununa Evangheliei lui Cristos,
pentru c fr învierea Mântuitorului,
n-ar  posibil mântuirea întregului
neam omenesc. În acest sens iat ce
ne spune Sf. Ioan Gur de Aur, întruna dintre predicile sale la Sntele
Pati: “Astzi a eliberat Domnul din
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Redacia revistei ureaz Preasnitului VIRGIL,
preoilor, profesorilor, studenilor, elevilor,
cititorilor i nu în ultimul rând, colaboratorilor:

“Srbtori 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 trim”
Cardinal Alexandru Todea

Sunt dintre aceia care poart pe umerii lor srcia i problemele
românilor, dar, spunea el, (Cardinalul n.n.), ,,Eu contez mult pe Îndurarea i
Providena Divin”.
La sfâritul întâlnirilor, în anii urmtori, am descoperit prin Maria,
menajera sa, episoade din viaa Cardinalului, curajul su imens, simul
realitilor, dinamismul i umorul su.
Suferea, în seara aceea, de o criz de angin pectoral. Doctorul trebuia
s soseasc în ziua urmtoare, dar în ateptarea lui, la Mitropolie, nu se
gsea nici mcar 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 dimineaa
urmtoare, am asistat la Sf. Liturghie, într-un col-capel din birou ... Eram
emoionai i adâncii în reculegere, dar nu înelegeam prea mare lucru, cci
Liturghia se celebra în limba român i în ritul bizantin! Dup micul dejun,
am prsit Blajul convini ca am trit momente memorabile. Ieind din
parcul Mitropoliei, am schimbat cu Mariana multe semne de prietenie.
Pstrm pentru totdeauna în faa noastr i în inim toate acele imagini
de neuitat.
La revedere i sntate, Printe Todea, i Dumnezeu s v pzeasc!
(va urma)
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tirania diavolului rea omeneasc i a
întors-o la nobleea ei de mai înainte.
Când vd pârga mea, c a biruit aa
moartea, nu m mai tem de rzboi,
nu m mai înfricoeaz lupta. Nu m
mai uit la slbiciunea, mea ci caut la
puterea nespus a Aceluia ce are s
lupte împreun cu mine. Oare Cel ce a
biruit tirania morii i a luat toat
tria, oare nu va lupta pentru cel de
acelai neam, al crui chip a voit s-l ia
(Filip.2,7), pentru marea Lui iubire de
oameni, i a voit s lupte cu diavolul?
Astzi, pretutindeni, peste toat
lumea, bucurie i veselie spiritual.
Astzi poporul îngeresc i corul
puterilor celor de sus se veselesc de
mântuirea oamenilor. Uit-te, iubite,

cât de mare-i bucuria de prznuire cu
noi a puterilor de sus. C se bucur
împreun cu noi de buntile cele
date nou. Este a noastr bucuria pe
care ne-a dat-o Domnul, dar este i
bucuria lor. De asta nu se ruineaz
s srbtoreasc împreun cu noi?
Însui Stpânul lor i al nostru nu Se
ruineaz. Dar pentru ce am spus: nu
Se ruineaz? Mai mult chiar, dorete
s srbtoreasc împreun cu noi.”
Srbtoarea Învierii Domnului
s reverse mult bucurie i lumin în
suetele i în familiile noastre.
Cristos a Înviat!
Pr. Clin DUE

Consacrarea noului Episcop romano-catolic de Oradea
Sâmbt, 7 martie a.c., a avut loc consacrarea noului Episcop romanocatolic de Oradea, PSS LASZLO BOCSKEI, fost Vicar General al Diecezei de
Timioara, numit în noua funcie de Papa Benedict al XVI-lea în decembrie anul
trecut. Noul Episcop urmeaz s-l înlocuiasc pe PSS. Josef Tempi, care s-a retras
din motive de vârst. Înscunarea solemn a PSS Laszlo Bocskei a avut loc în
Bazilica Romano-Catolic din Oradea. La înscunarea fastuoas au fost prezeni
Nuniul Apostolic, Excelena Sa Francisco-Javier Lozano, Ministrul Culturii i al
Cultelor, Theodor Paleologu, IPS Ioan Robu, Preedintele Conferinei Episcopilor
catolici din România, 32 de episcopi romano-catolici, greco-catolici, ortodoci i
reformai din ar i din Europa precum i mii de credincioi.
Biserica Român Unit cu Roma Greco-Catolic a fost reprezentat de IPSS
Lucian Murean, Arhiepiscop Major, PSS Virgil Bercea, Episcop de Oradea, PSS
Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj i PSS.Vasile Bizu, Episcop de Blaj.
Ne exprimm bucuria i sperana pentru noul Episcop al Diecezei ordene
i-l rugm pe bunul Dumnezeu s-l ocroteasc, s-i dea har, bucurii i pstorire
îndelungat.
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Învierea, misterul Mântuirii
„Dumnezeu a înviat pe acest Isus cruia noi toi îi suntem martori.”
(Fapte 2, 32)
Rostind sintagma „învierea lui
Isus”, sau chiar tradiionalul salut
pascal „Cristos a înviat!”, realizm
c acestea sunt cuvinte care depesc
sfera noastr de înelegere raional.
Chiar i aa, în acest rspuns al
credinei „Adevrat a înviat!” se a
întregul mister al mântuirii noastre i
al lumii întregi.
Misterul lui Cristos nu se
sfârete, ba chiar mai mult, nu se
poate sfâri cu moartea Sa jertfelnic
pe Cruce. Dac ar  astfel, atunci
moartea Sa nu ar mai  o jertf
(termenul jertf aa cum apare în
Vechiul Testament denot o aciune
reconciliatoare), ci am putea-o numi
cel mult moarte eroic pentru o
ideologie utopic. Atunci Isus nu ar
mai  Rscumprtorul, ci doar un om
care a transmis un mesaj lumii, acest
mesaj nu a fost îneles, iar purttorul
lui a falimentat prin moartea ruinoas
pe Cruce. Sfântul Apostol Pavel arm
c „dac Cristos nu a înviat, zadarnic
este atunci propovduirea noastr,
zadarnic este i credina voastr”(1
Cor 15, 14). Învierea lui Isus nu este
atât un fapt dovedit tiinic, cât este
un adevr acceptat prin credin. Dac
Învierea lui Isus a fost o minciun,
înseamn c de-a lungul celor dou
milenii de cretinism oamenii au trit
în minciun, martirii au murit pentru o

cauz fals, Snii i-au închinat viaa
unui scop fals, iar întreaga umanitate
se îndreapt spre nicieri.
În zilele noastre exist
multiple interese pentru slbirea
credibilitii Bisericii. În acest scop
se vrea dinamitarea adevrului
fundamental pe care se sprijin ea:
Învierea lui Isus. Pentru a facilita
acest lucru suntem bombardai prin
mass-media cu informaii eronate,
pseudo-descoperiri care atest c Isus
nu ar  înviat (de ex. descoperirea aazisului mormânt al lui Isus). Aceste
argumente contemporane au trecere
mai ales printre adolesceni care ajung
s cread c Învierea lui Isus a fost
doar o poveste inventat de Apostoli.
Acest adevr al Învierii Domnului
trebuie aprat cu orice pre, deoarece
Învierea Lui reprezint garania
învierii noastre. Credina în Înviere d
sens vieii noastre, ne îndreapt spre
o nalitate mântuitoare. Noi, cretinii,
credem c aa cum Dumnezeu l-a
înviat pe Isus, (Fapte 2, 32) aa ne va
învia i pe noi în acelai Isus.
Simpla citire a Evangheliilor
ne asigur de veracitatea Învierii.
Analizând sumar momentul Crucii, îl
vedem pe Isus prsit de toi, în special
de ctre Apostolii alturi de care a
petrecut un timp îndelungat predicând
(continuare în pag. 14)
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i fcând minuni. Cei crora Isus le-a
spus c va învia dup trei zile, s-au
fcut nevzui, credeau c Învtorul
lor a falimentat. Starea Apostolilor
trebuie s  fost jalnic, dezamgirea
lor fr margini. Imaginai-v doar: s
renune la viaa lor personal pentru a
urma un om care a murit pe o cruce.
Cât frustrare i dezolare au simit!
Cât de neajutorai se simeau în faa
morii Celui în care au crezut! Dar...
surprindere mare... dup câteva zile de
la moartea lui Isus, îi vedem pe aceiai
Apostoli predicând cu încrare
Învierea Domnului. Ceva trebuie s se
 întâmplat! Cei care erau dezamgii
de moartea lui Isus au avut curajul s
moar pentru vestirea Învierii Lui. S-a
petrecut o turnur psihologic fr
precedent, i doar o întâmplare real
putea s-i fac pe Apostoli credibili în
faa mulimilor. 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
apariiile Celui Înviat. Toate cele patru
Evanghelii conin relatarea aezrii
Trupului lui Isus în mormânt cu
ajutorul lui Iosif din Arimateea. Toi
evanghelitii descriu vizita femeilor
la mormânt în dimineaa primei
zile dup Sabat, toi atest evidena
mormântului gol, prezena Îngerului
i vestea Învierii. Acestea sunt primele
fapte care atest Învierea. În ceea ce
privete apariiile dup Înviere, Isus
crede de cuviin s se arate ecrora

în mod diferit: prin cuvânt ctre Maria
Magdalena (In 20, 16), printr-un gest
caracteristic ctre ucenici în Emaus
(Lc 24, 30), sau pur i simplu artânduse Apostolilor (Mc 16, 14; Mt 28, 17;
Lc 24, 36; In 20, 19). Deci apariiile
lui Isus nu sunt rod al inveniilor
Apostolilor (autosugestie), ci sunt
rezultatul unei prezene obiective i
reale. De remarcat este i faptul c
Apostolii nu îl vd pe Isus în somn sau
în vis, i c pe lâng faptul c-L vd,
ei aud i sunetele Lui ceea ce indic o
aciune perceptiv cu baze reale.
Acceptând c viaa lui Cristos
nu s-a sfârit pe cruce, acceptm
implicit c viaa noastr, a ecruia,
nu se va sfâri într-un mormânt.
Sfântul Pavel spune în ,,Epistola
ctre Tesaloniceni” c atunci când
Cristos va reveni în slav, îi va învia
pe cei care au trit dup poruncile Lui,
ducându-i în Împria lui Dumnezeu.
Avem sperana Învierii în Isus Cristos,
Domnul. Încercm s trim virtuos în
aceast via pentru a învia la viaa
venic în Isus. Acesta este întregul
sens al vieii noastre, i anume,
nalitatea mântuitoare al crei garant
este Isus Înviat.
Însueii aadar de necesitatea
i veracitatea credinei în Învierea
Domnului, s ne pregtim s trim
aceast realitate la intensitate maxim,
ind convini c Învierea lui Cristos
pregureaz învierea noastr. Doar
gândindu-ne la acest fapt putem tri
Sntele Pati ca srbtoare mereu
actual în viaa noastr.
Marcel AUAN
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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 întrun sistem neomanichean. Importana
capital a acestor doctrine nu rezida
în noutatea lor, ci în numrul mare al
adepilor lor. Devenind un fenomen
de mas, erezia prsea domeniul
speculaiilor pur teologice devenind
o problem social. Catarii au stârnit
îngrijorarea Bisericii i a guvernanilor
datorit noii morale sociale pe care o propagau.
Atâta timp cât sinuciderea
rmâne un act individual, el este
desigur detestabil, dar nu este un
pericol social. Dac sinuciderea devine
îns o doctrin predicat, iar prin
difuzarea învmintelor ei practica se
transform în epidemie, sinuciderea
devine o problem social.
În momentul în care subminarea
familiei i a procreerii prin predicarea
virginitii 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 ecruia
ind denite în mod clar. Piatra
fundamental a societii era relaia
suzeran – vasal întrit de jurmântul
de delitate. Succesiunea jurmintelor
de delitate începea de la rege (sau

împrat), care nu depunea ci primea
jurmintele de delitate, continuând
pân la ultimul ran care nu mai era
seniorul nimnui. Seniorul este cel
care d pmânt i ofer protecie i
ajutor în schimbul jurmântului de
delitate. La nivelele superioare, între
nobili, serviciile se refereau totdeauna
la servicii de arme.
* Catarii refuzau s depun
orice jurmânt de delitate, invocând
Evanghelia dup Matei (V 34 – 37).
* Invocând ad literam cuvintele
Mântuitorului „Întoarce sabia ta la
locul ei, c toi cei ce scot sabia, de
sabie vor pieri” (Matei XXVI 52)
negau dreptul guvernanilor de a
pedepsi crimele, i calicau orice
rzboi o crim. Unii înelegeau prin
pedeaps doar pedeapsa capital, dar
muli generalizau negaia încluzând
i alte pedepse, cum ar  sechestrarea
averilor sau bunurilor care însoea exilul.
* Unii puneau sub semnul
întrebrii legalitatea taxelor, iar
majoritatea justicau furtul svârit
de credincioi de la necredincioi.
* Predicând
i
practicând
Endura pe scar larg, catarii puneau
sub semnul întrebrii existena
umanitii. Dac toi oamenii ar 
primit Consolamentum, în scurt timp
lumea ar  devenit un cimitir imens. În
a doua jumtate a secolului XIII catarii
au început s dea Consolamentul i
(continuare în pag. 16)
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copiilor, urmat de Endura. Unii istorici
compar aceast practic cu gestul
mamelor care împotriva legilor rii îi
sacricau 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 iniial doreau s
moar.
Un studiu amnunit
al
impactului ereziei în societate poate
pune în eviden i aspecte apreciate
de o parte a populaiei care a aderat
la erezie. Având oroare fa de carne,
catarii nu ucideau animalele. Purii
nu deineau nici un fel de avere.
Ierarhia catar îi vizita domeniul de
inuen. Existau câteva episcopii
catare în Italia, Frana, 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 strictee
de ctre catari, decât normele de
conduit ale Bisericii Romane de ctre
cretini. Bogia episcopilor cretini,
implicarea mult prea profund a
clerului în afacerile lumeti nu au
constituit puncte de atracie pentru cei
care citeau Evanghelia i vedeau în
srcie, dragoste i solidaritate modul
de trire a credinei de ctre primii
cretini. Nu vreau s lrgesc aria
discuiilor analizând starea Bisericii
Catolice în acea perioad. Am artat
doar abaterile ereziei catare fa de
dogma în care credem noi, catolicii.

Reprimarea ereziei catare
În aria ocupat iniial de
Imperiul Roman de Rsrit i Apus,
iar ulterior i în exteriorul acesteia,
cretinismul a devenit treptat religie
dominant. Cetatea terestr a lui
Dumnezeu prea s se materializeze
în Evul Mediu timpuriu. Puterea
lumeasc i Puterea Spiritual,
Biserica, convieuiau în înelegere
sprijinindu-se reciproc. În principiu,
aceast convieuire nu era ceva ru,
ecare putere lumeasc i-a cutat o
justicare a existenei ei într-un sistem
religios care prin fora lucrurilor
reprezenta puterea spiritual. Aa a
fost i înaintea cretinismului, aa
este i acum, doar puterea spiritual
se numete azi ideologie. Atacarea
sistemului religios dominant însemna
de regul i atacarea structurilor puterii
seculare. Rspunsul dat pericolului
social i religios a fost similar în
toate regiunile în care o erezie ataca
sistemul. Diocleian, Iustinian, Alexis
Comnenul au procedat la fel fa de
bogomili înaintea Cruciadei catare i
a Inchiziiei medievale. Puterea civil
a devansat Biserica în pedepsirea
ereziilor dualiste cerând Bisericii,
Papilor, canoane sucient de clare
pentru a deni erezia i decretale care
s rspund edictelor i ordonanelor
emise de puterea civil. Dei nu a
fost indulgent cu Inchiziia, istoricul
protestant Henry Charles Lea (1825
– 1909) scrie „…cauza ortodoxiei
credinei nu a fost altceva decât cauza
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civilizaiei i a progresului.”
Biserica a reacionat destul de
târziu i neadecvat pentru a contracara
erezia catar. În realitate clerul catolic
din sudul Franei nu constituia o for
capabil s înfrâng prin exemplu i
elocven pe ereticii catari. Acetia
erau concentrai în special în centrele
urbane unde aveau adepi printre
artizani, muncitori calicai, burghezi.
Istoricii estimeaz c aproximativ
10% din populaia urban din sudul
Franei a aderat la manicheism la
începutul sec. XIII i numai 2-3% din
populaia rural, adic aproximativ
5% din populaia total. Majoritatea
populaiei era del catolicismului.
În cursul sec.XII Papii au apelat
la clerul din nordul Franei, în special
la clugrii cistercieni pentru a predica
în sud i a ajuta la reconvertirea
ereticilor. Rezultatele obinute de
cistercieni au fost modeste.
În aceste momente grele pentru
cretinism, Dumnezeu a vrut s
apar dou ordine clugreti care au
inuenat mult consolidarea Bisericii.
Papa Inoceniu III aprob în 1210
fondarea, de ctre Sf. Francisc de
Asisi, a Ordinului Franciscanilor, sau
al Frailor Minori, iar în 1215 acelai
pap aprob fondarea, de ctre Sf.
Dominic, a Ordinului Dominicanilor,
supranumit
i
Domini
canes.
Clugrii ceretori ai acestor Ordine
predic în sudul Franei cu mai mult
succes decât cistercienii deoarece se
impun oamenilor exact prin ceea ce
impresiona la catari, srcia.
Rezultatele obinute de cele
dou Ordine de clugri-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 Inoceniu III
cheam la o Cruciad contra ereticilor
catari. Aceasta debuteaz în 1209 prin
asediul localitii Béziers. Cruciada
dureaz 20 ani, tratatul de la Meaux
(1229) atest înfrângerea catarilor i
trecerea comitatului de Toulouse în
stpânirea Coroanei Franceze.
medieval
care
Inchiziia
a activat în sudul Franei contra
catarilor nu este simultan cu cruciada
i nici nu poate  tratat ca o anex a
acesteia. Noua instituie s-a cristalizat
în trei etape:
• În 1184 Papa Lucius III emite
Constituia Ad abolendam obligând
episcopii s îi viziteze diecezele
lor cel puin de dou pe an pentru a
cuta eretici. Ereticii care au primit
Consolamentul erau excomunicai
împreun cu cei caree îi ascundeau
pe eretici, sau colaborau cu ei.
Funcionarii care au pactizat cu ereticii
erau degradai, excomunicai i dai
puterii seculare pentru a  pedepsii;
• Încercarea papei Inoceniu
III de a converti catarii prin clugri
predicatori;
• Apariia
Inchiziiei
ca
instituie prin Constituia Excomunicamus a papei Grigore IX în
1231. Împratul 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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din Lombardia, provicie aat sub
stpânirea sa. Este prima decizie
sistematic de acest fel în lupta contra
ereticilor. Papalitatea, prin Honorius
III, extinde decizia împratului la
toat Italia în 1231, iar Grigore IX o
transform în norm canonic.
Atingerea acestui prag, al
condamnrii la moarte, trebuie privit
prin prisma Istoriei Bisericii. Legea
Veche, a vechiului Testament, era
categoric în privina tratamentului
celor care se abteau de la Lege. Este
sucient s citeti Deuteronomul
(XIII, 6-12) pentru a vedea modul
în care Moise înelege pstrarea
puritii Învturii. Sfântul Paul
propovduiete Legea Nou dat
de Isus, iar în Epistola I ctre
Timotei (I,18-20) se pronun asupra
tratamentului ereticilor: pedeapsa
spiritual, excomunicarea. În timpul
primelor trei secole, când cretinii
erau prigonii, nu s-a pus nici o dat
problema folosirii forei pentru a
rezolva probleme de credin cu
disidenii. Tertulian a avut prbleme
cu secta gnosticilor, dar nu a invocat
pedeapsa cu moartea spunând c
nici un cretin nu poate  clu sau
temnicer. Origene i Sf. Ciprian
au refuzat în numele Evangheliei
metodele Vechiului Testament pentru
tratarea ereziilor.
Împratul
Constantin
a
modicat poziia Bisericii fa de
Stat, dar el s-a considerat i impus ca
un episcop extern al Ei i a transmis
succesorilor si acest titlu, precum i
datoria de a aciona în conformitate cu
el. Teodosie II spune: „prima datorie

a majestii imperiale este protecia
adevratei credine care este legat
în mod intim cu prosperitatea dat de
activitatea uman”.
Poziia Sf. Augustin ca
episcop de Hypone a fost la început
hotrât contra folosirii forei pentru
convertirea ereticilor. El s-a luptat
prin cuvânt mult timp cu manicheenii,
în tinereea sa ind timp de nou ani
(373-382) manicheean. Africa de Nord
a devenit îns teatrul unor manifestri
violente ale diverselor erezii, poate
datorit specicului local i distanei
fa de capitala Imperiului. Donatitii
deosebit de turbuleni au transformat
conictul religios în rebeliune, iar
împratul a reacionat ca în faa unui
atac la adresa Statului. Poziia multor
episcopi nord africani nu a coincis
cu tolerana absolut a Sf. Augustin,
deoarece erezia nu mai reprezenta o
problem privat de opiune pentru o
anumit religie-erezie ci o problem
de stat. În nal, Sf. Augustin a vzut
c rezultatele aplicrii forei au fost
mai eciente decât tolerana sa i
a formulat o teorie a persecuiei
moderate, „temperata severitas” . Nu
se punea îns problema pedepsei cu
moartea!
Cu timpul graniele dintre
puterea secular i spiritual s-au
estompat i s-au înmulit imixtiunile
prilor în domeniile strine rezervate
de drept dogmei i puterii. Acest
lucru face ca azi s e destul de greu
s stabileti crei pri 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)
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Ioan – Felician SORAN

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
pmânt zidurile i le-a trecut vesel i a
mers cu mâinile întinse spre oamenii
care l-au recunoscut ca pe un prin al
pcii. 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 iniiativele 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 fructicat motenirea
predecesorului, realizând în mijlocul
dicultilor proiectele i noile reforme
ale lui Ioan al XXIII-lea. În mutaiile
timpului, Paul al VI-lea a însemnat o
etap decisiv care va marca aciunile i
instituiile Sfântului Scaun.
Dar, dac-l continu pe Ioan
al XXIII-lea, îi extinde i îi depete
ideile, Paul al VI-lea se deosebete de
predecesorul su prin temperament, stil,
particularitate psihologic i intelectual,
maniera de a aborda problemele i de a
le rezolva. Paul al VI-lea aduce în toate
situaiile, în toate contactele, un elan
extrem, un fel de foc interior care îi
marcheaz toate întâlnirile.
Un Pap blând, îngduitor, este
urmat de un Pap patetic care a trit
ponticatul su dramatic, întotdeauna
preocupat de perfeciune, lucru destul
de dicil pentru un suet contiincios i
încordat. Ioan al XXIII-lea era spontan în
contactul cu mulimile, era un dar al su.
Paul al VI-lea se strduia s stabileasc
cu oamenii un contact mai elaborat, mai
dicil de atins. Incontestabil, a fost mai
puin popular ca predecesorul, cci sub

ponticatul su mai lung, reformele au
provocat opoziii pe care Ioan al XXIIIlea nu a avut timp s le cunoasc.
Ioan al XXIII-lea a mâncat pâinea
alb a speranelor nedenite, Paul al VIlea a trebuit s consume adesea pâinea
neagr a reformelor zilnic aplicate,
judeci revoluionare pentru unii,
insuciente i îngrijortoare pentru alii.
În aceast agitaie, Paul al VI-lea a pstrat
o remarcabil demnitate, o neclintit
indulgen pentru toi, fr 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
gseasc pe Dumnezeu.
Paul al VI-lea, odat ales, a avut
rspunderea
închiderii ,,Conciliului
Vatican II’’, lucru greu, cci 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 cltinat vechiul ediciu constantinean
pentru a pune temelie Bisericii înnoite,
comunitar i evanghelic, fr nici o
pretenie politic, fr concesii pentru
puterea timpului, preocupat pentru
demnitatea oamenilor i pentru a anuna
Cuvântul lui Dumnezeu. Tot atunci,
conducerea Bisericii s-a simplicat i s-a
modernizat, laicii au fost invitai s preia
responsabiliti. 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)
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