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Suntem în timpul sfânt, binecuvântat �i plin de har al Postului Mare, Post 
care nu este altceva decât drumul spre Sfânta S�rb�toare a Învierii Domnului. To�i 
cre�tinii suntem invita�i s� parcurgem acest drum, dar multe din mijloacele prin 
care tr�im Postul sunt diferite, atât în familie, cât �i în parohie.

În centrul tr�irii acestui timp este rug�ciunea, cu deosebire ,,Calea Crucii”.
De asemenea este abstinen�a de la alimente, dar de atâtea ori în�eleas� gre�it. 

Postul alimentar dac� un este înso�it de rug�ciune, de dorin�a �i efortul înaint�rii 
spirituale, este zadarnic. Puri� carea corpului trebuie înso�it� de puri� carea su� etului.

În Biserica noastr� Catolic� se practic� „Exerci�iile spirituale” întemeiate 
de Sf. Igna�iu de Loyola. Ele sunt rezultatul experien�ei proprii a Sf. Igna�iu cu 
Dumnezeu, care i-a condus via�a. „Sunt lucrul cel mai bun pe care l-am putut eu 
gândi, sim�i �i în�elege, atât pentru progresul individual al persoanei în ceea ce o 
prive�te pe ea îns��i, cât �i pentru rodul, ajutorul �i progresul care se pot ob�ine 
în avantajul multor altora”, ne m�rturise�te Sf. Igna�iu. Exerci�iile spirituale sunt 
zilele de reculegere, cu predici �i medita�ii, cu t�cere �i rug�ciune, cu lecturi cre�tine, 
c�ci a�a cum avem nevoie de pâine ca s� tr�im, avem nevoie �i de cuvântul divin.

De obicei reculegerile au loc în locuri mai retrase, mai aproape de natur�, de 
lini�te. Dar, desigur, �i în marile ora�e, cu atât mai mult azi, când ora�ul concentreaz� 
num�rul mare al popula�iei. C�lug�rii dominicani din Lille (Fran�a), din 2003 au dat 
� in�� unei noi modalit��i de a tr�i reculegerea, e vorb� de „Reculegerea în ora�”. 
În perioada Postului Mare au organizat „Postul pe Internet”. Acest drum spiritual 
permite „o halt�” spiritual� în goana unei zile. Succesul a fost des�vâr�it. Cei care 
apeleaz� la aceast� modalitate primesc cu regularitate, prin e-mail, medita�ia zilei. În 
anul acesta tema este: ,,Adev�rul v� va face liberi”. Nu este o tem� legat� de suferin��, 
dar cere ca � ecare s� re� ecteze asupra adev�rului din via�a sa, s� se elibereze pas 
cu pas de gre�eal� �i p�cat. În toate problemele se poate apela , în cel mai strict 
anonimat, la preotul comunit��ii dominicane. În felul acesta omul nu parcurge drumul 
perfec�iunii singur, ci împreun� cu comunitatea. De altfel, aten�ia pentru comunitate 
este deosebit�, în ea se reg�sesc b�rba�i, femei (c�lug�ri�ele se ocup� de ele în mod 
special), ter�iarii dominicani, întreaga familie dominican�. Predicile sunt �inute de 
preo�i de diferite vârste �i cu diferite temperamente, în stiluri diferite, dar care se 
� nalizeaz� prin medita�ie. Tot prin Internet se primesc inten�iile de rug�ciune (500 în 
� ecare zi!!!). Prin utilizarea „Internetului” ca mijloc de apostolat, Biserica înt�re�te 
credin�a din su� ete �i readuce în sânul ei pe cei îndep�rta�i.

Tehnica modern� ofer� o alternativ� în apostolat. Al�turi de Radio Maria, 
Internetul poate aduce în familii cuvântul de înv���tur� cre�tin�. Tinerii prefer� 
aceast� form� de comunicare, dar, pentru toate vârstele, prin Internet se poate 
realiza o leg�tur� permanent� cu Biserica pentru a-i asculta înv���tura divin�.

Apostolat prin Internet
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CALEA DES�VÂR�IRII
Despre morti� care

 Sfântul Cassian poveste�te c� un abate fiind pe moarte, 
înv���ceii s�i se adunar� în jurul patului s�u ca ni�te copii 
împrejurul patului tat�lui lor ce moare. �i îl rugar� st�ruitor 
s� le spun� ceva pentru mângâierea �i înaintarea lor spiritual� 
�i s� le lase ca testament sufletesc o înv���tur� scurt�, care 
s� o poat� folosi pentru a ajunge cu u�urin�� la cea mai mare 
des�vâr�ire. ,,N-am f�cut niciodat� dup� voia mea, le zise el, 
�i n-am înv��at nimic pe al�ii ce n-am urmat întâi eu însumi”.

P�rintele spiritual
din Alfonso Rodriquez, SJ

“Calea Des�vâr�irii Cre�tine”, vol. I, 
Oradea 1933
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 Te-ai gândit c� cu fiecare durere 
po�i scrie un vers din TE DEUM 
LAUDAMUS?

 Am v�zut Arcul de Triumf a lui 
Titus, dar, s� spun drept, prefer s� 
intru cu suflet cre�tin pe sub furcile 
caudine, decât prin acesta cu suflet 
p�gân. Am v�zut Arcul de Triumf 
al lui Constantin �i am iubit crucea 
care-l mântuie�te. Gloria �i m�rirea 
unei biruin�e sunt lic�rirea exaltat� a 
unei de�ert�ciuni, când biruin�a nu-i 
asupra r�ului �i-asupra p�catului. Nu 
exist� decât o singur� biruin�� asupra 
omului : biruin�a asupra r�ului din el, 
o îngr�dire a pornirilor spre p�cat, o încercuire �i imobilizare a 
energiilor care în noi sunt coloana a „cincea” a satanei.

 Arcul de Triumf pe care intri în NEMURIRE �i în slav� are 
chipul Crucii.

 Cicero în „Somnium Scipionis” vorbe�te de cântecul 
imperial al a�trilor în rota�ie prin v�zduhuri. Cât� slav� Aceluia 
care i-a creat. Dar mult mai vârtos cânt� cople�ind a�tri, suferin�a 
fiec�ruia dintre noi dac� o accept�m cre�tine�te, adic� în spirit 
de isp��ire, de purificare, ca pre� de r�scump�rare �i în�l�are prin 
efort �i merit.

 Dumnezeu a voit ca numele unui împ�rat, Constantin, �i 
al unei împ�r�tese, Elena, s� fie legat de Crucea Sa, ca s� �tim 
c� pârtia imperial� spre Via�� �i suflet imperial, în lupt�, au 
prietenii Crucii.

 Nu te plânge �i nu ocoli povara jertfei, c�ci este povara regal� 
a unei sarcini de diamant, este s�mân�a slavei �i a nemuririi!

Ep. Ioan SUCIU

Împ�rat �i Cruce
„Cine biruie�te f�r� primejdii are o izbând� f�r� glorie”  Fr.Ozanam
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Anul Sacerdotal: 2009-2010
Fericitul Ieremia Valahul

29 iunie 1556 - 5 martie 1625

Motto: ,,Credin�a noastr� este via�a noastr�”. Cardinal Iuliu Hossu

La data de 29 iunie 1556, într-
un c�tun din Moldova, în localitatea 
Sasca din jude�ul Suceava, se na�te 
Ioan, � ul lui Stoica Costist �i al 
Margaretei B�rbat.

Despre cuviosul Ieremia se 
poate scrie întocmai ceea ce este scris 
despre Iov: om simplu �i drept, care 
se temea de Dumnezeu �i se ferea 
de p�cat. Aceasta pentru c� era prin 
excelen�� un om simplu, plin de frica 
lui Dumnezeu, fugind de orice r�u, 
model de perfec�iune �i s� n�enie. 
Familia lui Costist �i a Margaretei 
era de condi�ie social� modest�, dar 
cinstit�. Din unirea celor doi so�i s-au 
n�scut dou� fete �i cinci b�ie�i, dintre 
care primul a fost Ieremia, botezat cu 
numele de Ioan.

În 1575, sim�ind chemarea lui 
Dumnezeu, acesta pleac� în Italia. La 
Alba Iulia se întâlne�te cu medicul 
Pietro Giacomo, chirurg de la Bari 
din Italia. Cu acesta pleac� spre Italia, 
trecând prin Ragusa. La Bari intr� în 
slujba farmacistului Cesare del Cuore. 
Dup� un an �i jum�tate pleac� la 
Napoli, la m�n�stirea capucinilor. În 8 
mai 1578 îmbrac� haina franciscanilor 
capucini.

În m�n�stire se remarc� în 
mod cu totul particular prin iubirea 
de s�raci �i prin îngrijirea timp de 

40 de ani a bolnavilor din in� rmeria 
M�n�stirii „Sf. Efrem” din Napoli. 

Fiind un caracter pl�cut �i 
generos, a fost îndr�git de to�i. 
Înzestrat cu calit��i extraordinare �i 
cu carisme speciale, el a ridicat pe 
mul�i din mizeriile atât trupe�ti, cât 
�i spirituale. Avea o evlavie deosebit� 
fa�� de Maica Domnului, alerga cu 
încredere la ajutorul ei �i-i îndemna pe 
to�i s� o iubeasc�. Moare la 5 martie 
1625, dup� ce vizitase un bolnav care 
se a� a departe de m�n�stire.

Înc� din via�� lumea îl considera 
drept sfânt. Papa Ioan Paul al II-lea 
(1978-2005), la data de 3 octombrie 
1983 îl declar� „fericit”.

Amintirea lui a r�mas legat� 
de �ara de origine �i numele ei a 
str�b�tut prin timp, recunoscându-l 
�i cinstindu-l în îmbinarea de fericit 

(continuare în pag. 6)
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(urmare din pag. 5)
renume: Ieremia Valahul. N-a fost 
uitat nici în �ar�, moldovenii lui dragi, 
dup� 383 de ani, la 31 mai 2008, 
relicvele Fericitului Ieremia Valahul 
au fost aduse în �ar� �i depuse în 
Catedrala din One�ti. 

La mormântul lui se fac 
nenum�rate pelerinaje. P�strându-i 
amintirea, în grota în care se 
a� � r�m��i�ele lui p�mânte�ti, 
credincio�ii din �ar� îi solicit� ajutor 
prin rug�ciuni, posturi �i novene. 
De asemenea se recit� cu pio�enie 
rug�ciunea: ,,Atotputernice, ve�nice 
Dumnezeule, St�pânul întregului 
univers, izvorul s� n�eniei �i al 
harului, revars� binecuvântarea Ta 
asupra poporului nostru �i ridic� 
în rândul s� n�ilor pe servul t�u, 
Fericitul Ieremia. El s� ne înt�reasc� 
în adev�rata credin��, s� ne umple de 
generozitate �i s� ne fac� vrednici s� 
te cunoa�tem �i s� te iubim pe tine 
împreun� cu Fiul T�u �i cu Spiritul 
Sfânt în to�i vecii, vecilor. Amin.

La fel, se cânt� ,,Fra�i cre�tini 
din lumea mea”: „S�-L iubi�i pe 
Dumnezeu/Împlinind cuvântul S�u./
Ieremia, frate sfânt, mijloce�te ajutor 
pentru-al t�u popor./S� � �i oameni 
credincio�i,/Adev�rul s�-l iubi�i,/Iar 
minciuna s-o stârpi�i./S�-l iubi�i pe-
aproapele,/Pururi s� va ajuta�i,/�i s� 
va ave�i ca fra�i./Respecta�i familia 
lor,/Cei ce va c�s�tori�i în iubire s� 
tr�i�i./Eu, din Ceruri, tuturor/v� voi sta 
în ajutor,/Fra�i cre�tini din �ara mea”.

Speran�a
 

Eu sunt m�n�stirea speran�elor de mâine,

Eu sunt l�crimarea p�rerii de r�u,

Eu sunt aurora dimine�ii ce vine

Din ploaia de stele peste su� etul t�u.

Întinde-mi o mân� s-ajung pân� la tine, 

S� trecem al�turi de r�u �i de bine,

Nimic nu-i aproape, nimic nu-i departe,

Nimic nu e via��, nimic nu e moarte.

S� trecem dincolo de gânduri �i �oapte,

S� ne-amintim de clipele pl�cute, uitate.

Cheam�-m� acum lâng� Tine s� � u,

S� nu �tim regretul c-a fost prea târziu.

Poezie anonim� primit� de la D-l 
Lucian Petrescu

 S� ne rug�m împreun�
Aminte�te-	i, o preacurat logodnic al 

Fecioarei Maria, o iubitul meu ocrotitor, 
S� nte Iosife, c� nu s-a auzit vreodat� ca 
cineva s� �  cerut ocrotirea �i ajutorul t�u 
f�r� a �  mângâiat. Cu aceast� încredere 
eu alerg la tine �i �ie m� recomand.

O, S� nte Iosife, ascult� rug�ciunea 
mea, prime�te-o �i împline�te-o. Amin.
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(continuare în pag. 8)

Buna Vestire
 În � ecare an, la 25 martie, în 

prag de prim�var�, s�rb�torim Buna 
Vestire, festivitatea mântuirii noastre, 
când Dumnezeu a ales pe Maria, 
din sânul c�reia avea s� se nasc� 
Mântuitorul lumii.

 La s�rb�toarea Bunei Vestiri se 
împline�te profe�ia lui Isaia profetul: 
,,S� se roureze cerurile deasupra �i 
norii s� plou� peste cel drept. S� se 
deschid� p�mântul �i s� odr�sleasc� 
mântuirea” (Isaia, 45, 8).

 Fecioara Maria, � ica lui 
Ioachim �i Ana, doi b�trâni din 
Nazaretul Galileei, singuri, f�r� 
urma�i, n-au încetat a se ruga lui 
Dumnezeu s� le d�ruiasc� un copil. 
La vârsta lor înaintat�, Ioachim �i Ana 
î�i pun ultima n�dejde în Dumnezeu, 
pe care El o r�spl�te�te d�ruindu-le o 
� ic�, care nu era decât cea f�g�duit� 
protop�rin�ilor no�tri, Adam �i Eva, în 
Rai (Gen. 3,15).

 În aceast� a 25-a zi a lunii 
martie, ziua – zilelor, zi fericit� pentru 
Maria, pentru îngeri, pentru oameni, 
zi pe care Sf. Scriptur� o nume�te 
plinirea vremii, pentru c� aceasta 
s� n�e�te secolele, eternitatea, când Sf. 
Treime hot�r��te mântuirea lumii.

 Credincio�i f�g�duin�ei f�cute 
lui Dumnezeu, c� vor închina odrasla 
ce a înmugurit în trupul lor uscat de 
ani, Ioachim �i Ana, la etatea de trei ani 
o duc la Templul din Ierusalim. Aici 
petrece 15 ani în cânt�ri �i rug�ciune, 
dup� care p�r�se�te Templul. Nevrând 

s� se c�s�toreasc�, dup� ce p�rin�ii 
îi muriser�, ea e dat� în grija unui 
logodnic, rudenie cu ea, de 84 de ani, 
cu numele Iosif.

 În casa lui Iosif î�i petrece 
timpul în rug�ciuni. Într-o zi , pe când 
se ruga, la ea a fost trimis Dumnezeu 
pe Arhanghelul Gavril.

 Intrând la ea Arhanghelul 
Gavril, Fecioara e cuprins� de fric� 
�i cutremur. Arhanghelul Gavril îi 
spuse: ,,Bucur�-te, cea plin� de har. 
Nu te teme, Marie, c�ci ai a� at har de 
la Dumnezeu �i vei lua în pântece �i 
vei na�te � u �i vei chema numele lui 
Isus”, o lini�ti Arhanghelul.

 „-- Cum va �  aceasta, doar eu 
nu �tiu b�rbat?”

 „-- Spiritul Sfânt se va pogorî 
peste tine �i puterea Celui Preaînalt te 
va umbri �i sfântul ce se va na�te din 
tine se va chema Fiul lui Dumnezeu”.

 Atunci Maria a zis: ,,Iat� serva 
Domnului. Fie mie dup� cuvântul 
t�u”. (Luca, 1, 26-28).

 În relatarea bunei vestiri, dup� 
Sf. Luca, e ceva nou, extraordinar: 
Dumnezeu intr� în istoria uman�, se 
umile�te, îmbrac� � rea omeneasc�, 
accept� condi�ia uman� care 
presupune durere �i contradic�ie, 
pasiuni �i întuneric. Isus e eliberatorul 
ce conduce poporul, îl scap� de 
asuprire, este Dumnezeu - Emanuel, 
Dumnezeu cu noi.

 Conciliul Vatican II arat� astfel 
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(urmare din pag. 7)
valoarea Bunei Vestiri:

 - La Buna Vestire se începe 
existen�a r�scump�r�toare: ,,Iat�, vin, 
Dumnezeule, s� fac voia Ta”;

 - La Buna Vestire, când Maria 
roste�te: ,,Fie mie dup� cuvântul t�u”, 
accept� s� devin� Mama Mântuitorului 
�i Mama noastr�.

 Numele acestei Fecioare, pe care 
Îngerul �i Isus l-au salutat, pe care întreg 
universul îl pream�re�te, este Maria.

 Dragostea fa�� de Sf. Fecioar� 
este o ilustrare admirabil� din Cartea 
Profe�ilor: „Fericit omul care m� 
ascult� �i care zilnic privegheaz� la 
por�ile �i pragul casei mele. C�ci cel 
ce m� a� � pe mine a a� at via�a �i va 
dobândi mântuirea de la Domnul. Iar 
cel ce m� jigne�te î�i r�ne�te propriul 
su� et. Cei ce m� ur�sc pe mine î�i 
iubesc moartea” (8, 32-36). A�a 
vorbe�te Sf. Tereza a Pruncului Isus 
(1873-1897): „Cât de mult o iubesc 
pe Fecioara Maria. Dac� a� �  preot, 
a� vorbi mereu despre Ea. Cât este 
de pre�ioas�! Ea e mai mult decât o 
mam�, decât o regin�”. „Un cinstitor 
de al Mariei nu poate pieri” (Sf. Alfons 
de Liguori, 1696-1787).

 Numele Mariei îl cânt� îngerii 
în Ceruri �i î�i pleac� capul când îl 
pronun��. P�mântul îl binecuvânteaz�, 
mamele îi înva�� pe copii s�-l pronun�e. 
Tinerele îl murmur� în rug�ciunile 
lor, p�c�tosul îl invoc�, b�trânul î�i 
g�se�te în el speran�a. Iadul d� înapoi 
cu spaim� la acest nume, iar demonul 
este pus pe fug�.

 Mgr. Dupanloup, Episcop �i 
orator francez, într-una din lucr�rile 
sale relateaz�: ,,Am fost chemat într-o 
zi la o femeie de 20 de ani. Era pe 
moarte dup� ce a n�scut un copila� 
de toat� frumuse�ea. Conversând 
cu mama suferind�, am mângâiat-o 
�i am încurajat-o”. La un moment 
dat, aceasta îi adres� Episcopului 
Întrebarea:

 „- V� gândi�i, Preas� n�ite, c� 
voi merge în rai?”

 „- Eu am cea mai mare 
speran��”, îi r�spunse Episcopul.

 „- �i eu”, relu� bolnava,,, sunt 
sigur� de aceasta”.

 „- �i cum a�a?” spuse mirat 
Episcopul.

 „- Eu zilnic recit Rozarul. 
E imposibil altfel, c� de mul�i ani îl 
rostesc. Maria nu poate s� nu � e cu 
mine, s� nu m� asiste în ceasul mor�ii”. 

 Aceast� femeie, nu f�r� lacrimi, 
dar cu senin�tate consol� pe b�trânii 
ei p�rin�i, î�i încuraj� so�ul �i-l 
binecuvânt� pe micu�ul s�u copil, cu 
ochii înl�crima�i.

 Sfânta Fecioar� ni se va ar�ta 
�i nou�, ne va asista �i pe noi dac� 
acas�, pe drum, în momente de ispit� 
�i sl�biciune, vom rosti: ,,Preasfânt� 
Marie, Mama lui Dumnezeu, pe care 
te-am cinstit, invocat cu Paraclise 
�i Rozare, cu S� nte Împ�rt��anii, cu 
novene, roag�-te pentru noi acum �i 
în toat� via�a, dar mai ales în ceasul 
mor�ii noastre”.

Pr. I. ERDELI
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 Calea des�vâr�irii...
 „Doamne, f� s� nu � u du�manul nim�nui,  s� � u prieten cu ceea ce este ve�nic!”

A� �m în � ecare zi ceva nou despre 
cum ne putem parcurge via�a pe calea 
des�vîr�irii, prin harul lui Dumnezeu. Am 
avut de curând �ansa s� m� bucur pentru 
câteva zile al�turi de un grup al Ter�iarilor 
Franciscani de la M�n�stirea ,,Maica 
Domnului” din Oradea, de medita�ii, 
exerci�ii spirituale, comuniune în recreere 
la Stâna de Vale. Ce multe lucruri 
minunate am a� at �i cât de multe din ceea 
ce inima �tia deja mi-au fost reamintite!

Pr. Mihai V�t�m�nelu, mentorul 
spiritual, a preg�tit un bogat material 
pentru medita�iile zilnice, punctat cu 
„întreb�ri” care s� ne trezeasc�, � resc, 
acel glas interior, con�tiin�a, pentru 
r�spuns. Ne punem noi zilnic întreb�ri, 
m�car la sfâr�itul zilei, asupra felului în 
care am parcurs-o în rela�ie cu Dumnezeu, 
Creatorul? Câteodat�. Nu, sau nu prea! 
Sincer, s� încerc�m � ecare s� r�spundem 
la aceste întreb�ri:

- Cine se a� � pe primul loc în via�a 
voastr�?

- Sunte�i gata s� urma�i planul Lui 
Dumnezeu pentru via�a voastr�?

- Sunte�i gata s� pierde�i toate 
pentru Cristos ,pentru a câ�tiga toate în 
Cristos?

- Dori�i s� sluji�i �i s�-i iubi�i pe 
ceilal�i a�a cum Isus s-a smerit �i i-a iubit?

- Sunte�i în stare s� v� jert� �i via�a 
în slujirea celorlal�i?

- Iubi�i pe vr�jma�ii vo�tri? Pute�i 
bea paharul lui Cristos,al suferin�ei, al 
umilin�ei, al slujirii?

- Cunoa�te�i IUBIREA care învinge 
orice team�,p�cat �i dorin�� egoist�?

- Dori�i cea mai mare libertate 

posibil�, de a trai a�a cum vrea 
DUMNEZEU?

- Îi mul�umi�i lui Dumnezeu pentru 
marea Sa mil�? Ar�ta�i mil� semenilor?

Mai sunt multe altele, dar acum a� 
dori s� v� reamintesc ceea ce Preacurata 
Fecioar� Maria ne cere în unul din cele mai 
recente mesaje de la Medjugorje: „Dragi 
copii, cu iubire matern� v� invit azi s� � �i 
un far pentru toate su� etele care r�t�cesc 
în întunericul necunoa�terii IUBIRII de 
DUMNEZEU. Pentru a putea lumina 
cât mai puternic, nu permite�i f���rniciei 
(neadev�rurilor ce le spune�i) s� v� 
adoarm� con�tiin�a. FI�I DES�VÂR	I�I! 
Eu v� c�l�uzesc cu o mân� de mam�, plin� 
de iubire.” (2010-Mesaj c�tre Mirjana).

Este chemarea la des�vâr�ire, 
la perfec�iune a mamei care dore�te 
copiilor s�i ce este mai bun. În aramaic�, 
ne-a explicat Pr. V�t�m�nelu, „perfect” 
semni� c� „integritate, plenitudine, a nu �  
lipsit de ceea ce este esen�ial”.

Pentru noi, dorin�a de bine personal 
se r�t�ce�te de multe ori în labirintul 
grijilor cotidiene, în atitudinea mai mult 
sau mai pu�in binevoitoare pe care ne-o 
permitem fa�� de noi în�ine �i ceilal�i, de 
perspectiva din care vedem lucrurile. Ce 
bine ar �  s� � m mai aten�i la harul care 
ni se d�ruie�te,la ajutorul pe care-l primim 
necondi�ionat, la mâna plin� de iubire care 
ne c�l�uze�te. S� ne întreb�m, a�a cum am 
fost noi de curând întreba�i: �tim care este 
tr�s�tura caracteristic� a vie�ii Lui Isus? 
El i-a tratat pe to�i nu dup� cum merit�, ci 
cu iubire, blânde�e, bun�voin��. În crucea 
lui Isus este calea spre iubirea perfect�. Îi 
suntem al�turi, pe cale?”    (M. M. F.)
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Association  des Amis de l’Église  Gréco-Catholique de Roumanie

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

Cardinal Alexandru Todea

Cluj
 Nous rencontrons pour première fois Mgr. Gheorghe Gu�iu, qui 
témoigne: ,,Nous avons donne notre vie au Christ, uniquement a Lui. De 
Lui vient notre force, notre courage et nos bonnes actions, nous avons la 
certitudine de Sa victoire, toute notre espérance est dans Sa grâce. Nous 
faisons tout ce que nous pouvons, et Lui fait tout le reste. Mes 16 années 
de captivité ont été le plus heureuses de ma vie, nous y avons vécu une vie 
spirituelle et un travail d’apostolat intenses”.
 Le Pere Tertullien Langa, vicaire général, grand, sec, 71 ans et en 
paraissant 60, le verbe clair et parlant parfaitement le français nous dit la 
même chose. Il ajoute: ,,Et portant ma jeune femme était enceinte de trois 
mois lorsqu’a 26 ans je fus emmène par la Sécurité, j’ai fait 17 ans de prison 
et n’ai connu ma � lle qu’a l’age de 16 ans!”
 „Le communistes ont toujours cherche a créer des tensions entre 
Eglises, par exemple entre Hongrois de rite latin et nous. Ils cultivent les 
tensions, le rancœurs qui existent dans les populations a cause des rivalités 
et des exactions commises dans les siècles passes; mais il y a entre évêques 
gréco-catholiques et romano- catholiques une entente et une communion 
sans faille qu’ils essaient de diffuser dans le peuple, pas toujours avec succès. 
Quant aux Orthodoxes, ils disent qu’ils sont les seuls vrais Roumains, que 
les catholiques sont des Hongrois et que si nous étions de vrais Roumains, 
nous serions orthodoxes”.
 Le poere Langa prend un temps d’arret et conclu: „Si j’ai une attitude 
aussi tranchante vis à vis de la hiérarchie orthodoxe, j’ai le plus grand respect 
pour la haute spiritualité orthodoxe qui fait partie des trésors de l’Eglise et 
qui a donne tant de Peres de l’Eglise”.

 „Ouant a nous, notre survivance est un vrai miracle, qui rend notre Foi 
inébranlable…”.      (a suivre)
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Blaj
,,Ceea ce ne deranjeaz� ne face s� tr�im”

Cardinal Alexandru Todea

Cluj
La Cluj l-am întâlnit pentru prima dat� pe Episcopul Gheorghe Gu�iu, 

care ne-a m�rturisit: ,,Noi ne-am d�ruit via�a lui Cristos, numai Lui, de la El 
vine puterea noastr�, curajul nostru, ac�iunile noastre bune; avem certitudinea 
biruin�ei Sale, întreaga noastr� speran�� este în harul S�u. Noi facem tot ce 
putem, �i tot ce r�mâne de f�cut, El face. Cei 16 ani ai mei de închisoare au 
fost cei mai ferici�i din via�a mea, acolo noi am tr�it o via�� spiritual� �i un 
apostolat intens”.

 P�rintele Tertulian Langa, vicarul general, înspre 71 de ani, dar aparent 
de 60, cuvântul clar, vorbe�te perfect franceza, ne-a spus acela�i lucru, 
ad�ugând: ,,�i totu�i, tân�ra mea so�ie, îns�rcinat� în luna a treia, avea 26 de 
ani atunci când am fost dus de Securitate. Am f�cut 17 ani de închisoare �i 
nu mi-am cunoscut � ica decât la 16 ani!”

 „Comuni�tii caut� întotdeauna s� creeze tensiuni între Biserici, de 
exemplu între ungurii de rit latin �i noi. Ei cultiv� tensiunile, resentimentele 
care exist� între popula�ii din cauza rivalit��ilor �i a abuzurilor comise în 
secolele trecute; dar între episcopii greco-catolici �i romano-catolici este o 
în�elegere �i o comuniune f�r� lacune pe care ei încearc� s� o transmit� în 
popor, nu întotdeauna cu succes. Cât prive�te ortodoc�ii, ei spun c� sunt 
singurii adev�ra�i români, c� cei ce sunt catolici sunt unguri �i c� noi dac� 
doream s� � m români adev�ra�i, trebuia s� �  fost ortodoc�i”.

P�rintele Langa se opre�te un timp �i concluzioneaz�: ,,Dac� am o 
atitudine a�a de tran�ant� fa�� de ierarhia ortodox�, am cel mai înalt respect 
fa�� de înalta spiritualitate ortodox� care face parte din tezaurul Bisericii �i 
care a dat atâ�ia P�rin�i Bisericii”.

 „Cât ne prive�te pe noi, supravie�uirea noastr� este un adev�rat 
miracol, care ne face credin�a de neclintit”.                          (va urma)
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Întrebarea i-a fost pus� la 
Facultatea de Medicin� a Universit��ii 
Rene Descartes, Paris 5, o institu�ie 
în care func�ioneaz� din 1992 un 
Laborator de Etic� Medical� �i 
Medicin� Legal�. Monseniorul 
Lustiger �i-a construit r�spunsul din 2 
martie 1998 din trei segmente: 

- ambi�iile ra�iunii �i dispari�ia 
progresiv� a moralei clasice,

- ra�iunea modest� �i exigen�a 
etic�,

- noua frontier� a ra�iunii �i 
aspira�ia valorilor cre�tine.

AMBI�IILE RA�IUNII �I 
DISPARI�IA PROGRESIV� A 

MORALEI CLASICE
Secolul XVIII marcheaz� o 

dezvoltare accelerat� a �tiin�ei, o 
sistematizare a cuno�tin�elor �i larga lor 
difuzare prin redactarea Enciclopediei 
(l’Encyclopédie ou Dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts et 
des métiers), între 1751 �i 1772, de 
c�tre  Denis Diderot �i Jean le Rond 
D’Alembert. Ra�iunea triumf�toare 
pune st�pânire pe domeniul �tiin�i� c 
�i î�i propune s� acopere toate 
domeniile comportamentului uman. 
Occidentul ra�ional inten�ioneaz� s� 
substituie Revela�ia ca fundament 
al moralei prin ra�iune. Ra�iunea 
crede c� poate de� ni Binele �i R�ul. 

Conform noilor teorii binele moral 
prive�te numai inten�ia agentului, 
forma în care rezult� ac�iunea sa. 
Legea nu impune decât ra�ionalitatea 
sau universalitatea acestei ac�iuni. 
Atunci, dac� inten�ia subiectului, 
singur�, determin� valoarea moral� a 
ac�iunii, pare de neconceput ca aceast� 
lege s� nu se impun� de o manier� 
absolut�, necondi�ionat�, � ec�rui om. 
În numele acestei obliga�ii ra�ionale a 
fost stabilit� �i promulgat� „Declara�ia 
drepturilor omului �i cet��eanului”.

Cam în aceea�i perioad� se 
produce o dezvoltare exploziv� a 
�tiin�elor �i tehnicii. Ra�ionamentul 
matematic devine rapid unealt� de 
veri� care ra�ional�, iar veri� carea 
experimental� este tot mai prezent� în 
tehnic� �i medicin�. Progresul tehnic 
stimuleaz� dezvoltarea mijloacelor de 
observa�ie �i veri� care. �tiin�a �i tehnica 
devin modelul ra�ional dominant 
subestimând celelalte tipuri de �tiin��, 
a�a zisele „�tiin�e umane”. Succesul 
�tiin�ei sugereaz� multor spirite s� 
recunoasc�  în asta calea privilegiat�, 
dac� nu singura, care permite rezolvarea 
problemelor umanit��ii.

Privind retrospectiv aceste 
ambi�ii ale tehno-�tiin�ei, chiar dac� 
suntem con�tien�i de dezastrele 
provocate cu ajutorul ei, putem s�-i 

CARE MAI ESTE AZI ACTUALITATEA 
VALORILOR CRE�TINE

R�spunsul cardinalului  Jean – Marie Lustiger
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recunoa�tem m�car dou� aspecte 
pozitive:

- progresul incontestabil adus 
în mod concret condi�iei umane. 
Fundamentul acestor progrese const� 
în puterea ra�iunii de a interveni în 
ceea ce ea concepe drept determinism 
natural. Aceast� putere de care dispune 
ra�iunea este r�d�cina libert��ii omului 
care poate face ceva, contra acelui ceva 
care i se p�rea o fatalitate. Principiul 
responsabilit��ii rezult�, experimental, 
din libertate, din puterea de ac�iune a 
ra�iunii umane. S� ne ferim s� uit�m 
principiul responsabilit��ii!

- o preten�ie de ra�ionalitate 
pân� la, �i chiar în domeniul moral. 
De fapt, libertatea constatat� �i 
responsabilitatea recunoscut� 
introduc cu costuri noi o preten�ie 
de ra�ionalitate, pân� la, �i chiar 
în domeniul moral. Cum trebuie 
conceput� libertatea omului în 
ipoteza unui determinism absolut? 
Aceast� întrebare teoretic� este în fond 
mai pu�in important� decât întrebarea 
interesant� pus� deja de c�tre 
experien��: Cum trebuie gestionate 
demersurile ra�iunii? Ordonând 
dezvoltarea sa? Justi� cându-o? 

Ra�iunea î�i pune întreb�ri despre sine
O întrebare teoretic� este pus� 

de c�tre îns��i aspira�ia �tiin�i� c�. 
Deoarece tehno-�tiin�a se sprijin� 
pe ra�iune, cum trebuie p�strat� 
�i limitat� dezvoltarea în numele 
ra�iunii? Ra�iunea se poate p�zi, 

supreveghea, autocontrola? Sau, din 
contr�, nu trebuie s�-i l�s�m câmpul 
liber s� mearg� acolo unde se dezvolt� 
neîngr�dit, o nou� Euridice pe care 
cercet�torul Orfeu o va urma în 
întunecimea Infernului. 

Într-adev�r, caracteristica 
dezvolt�rii tehno-�tiin�ei este 
expansiunea sa sub in� uen�a 
diferi�ilor factori care nu sunt to�i 
de ordin ra�ional. Este adev�rat c� 
pe o perioad� mai lung� de timp 
descoperirile fundamentale se succed 
destul de logic, îns� circumstan�ele în 
care apar unele descoperiri joac� un 
rol important. Accelerarea dezvolt�rii 
este condi�ionat� deseori de voin�a 
puterii politice �i for�ele economice. 
Accelerarea este impus� de r�zboaie 
�i de cataclismele c�rora omenirea 
trebuie s� le fac� fa��, chiar dac� ea 
este de cele mai multe ori autorul, 
cauza. În acest sens, de-a lungul 
secolelor cele mai mari nenorociri 
ale umanit��ii au fost ocazia, origina 
celor mai mari progrese tehnice �i 
�tiin�i� ce. Iat� un paradox asupra 
c�ruia nici societatea, nici ra�iunea 
nu vor s� mediteze, chiar �i atunci 
când min�ile luminate ale omenirii au 
aceast� ini�iativ�. A�a cum a fost cazul 
cu armamentul atomic. 

Cum crede�i c� expansiunea 
nede� nit� a tehno-�tiin�ei 
poate m�car s� � e ghidat� sau 
monitorizat� de Ra�iunea îns��i? 
Ce principiu ra�ional permite 
gestionarea ra�iunii? Sau cum 
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poate �  ra�iunea ra�ional�?  întreab� 
Monseniorul Lustiger. El se arat� îngrijorat 
�i argumenteaz� îngrijorarea sa.

Azi, �inând cont de consecin�ele 
sociale �i politice, problema se pune 
într-un mod foarte acut. Progresele 
tehnologice �i st�pânirea tehnic� a 
ac�iunii umane au antrenat decizii 
ra�ionale importante care au schimbat 
rela�iile între oameni �i în acest fel 
au modi� cat chiar echilibrele � ec�rei 
� in�e umane. Pot �  citate pe scurt:

- revolu�ia informatic� a 
comunic�rii �i a �tiin�ei; inciden�ele 
sale asupra libert��ilor civile,

- ecologia, expresie manifest� a 
tensiunii înscrise de ra�iunea tehnic� 
în rela�ia cu cosmosul �i mediul în 
care tr�ie�te umanitatea,

- urbanismul; urbanismul 
ra�ional al anilor 
30 a generat „plaga 
ora�elor mari”,

- rela�iile b�rbat – femeie, 
rela�iile între genera�ii, în special 
acum când via�a se prelunge�te, 
încetarea socializ�rii tinerilor. În ��rile 
noastre dezvoltate acesta se traduce 
prin violen�ele pe care le cunoa�tem. 
E�ecul este aparent, real, relativ? Este 
greu de spus, îns� fenomenul este 
resim�it de mul�i ca un e�ec social.

RA�IUNEA MODEST� �I 
EXIGEN�A ETIC�

De fapt, cele dou� r�zboaie 
mondiale, din `14 – `18 �i `39 – `45 
au fost ocazii de cercet�ri �i progrese 
considerabile în cele mai diverse 

domenii, inclusiv medicin�. Îns� pentru 
con�tiin�a universal� ele au însemnat 
de asemenea revelarea r�t�cirilor �i 
ororilor de care sunt capabile � in�ele 
ra�ionale. Nu a� cita aici decât un 
exemplu printre, vai! atâtea. Poate a�i 
citit unele materiale bine documentate 
despre experimentele medicale în 
lag�rele de concentrare. Îns� nu am 
a� at noi recent c� în anumite domenii 
guvernele Statelor Unite, a Suediei �i 
al Fran�ei în Algeria nu au ezitat s� 
aplice m�suri analoge unor categorii 
de cet��eni proprii �i asta înainte de 
perioada de „noapte �i cea��”?

�i totu�i! Totu�i, rea� rmarea 
Drepturilor Omului, cu elaborarea 
unei Declara�ii Universale în 1948, 
a fost de asemenea fructul unei 
con�tientiz�ri etice datorat� celui de-
Al Doilea R�zboi Mondial. Acesta 
este paradoxul ra�iunii. 

Chiar unele categorii de 
personaje �i-au schimbat discursul în 
urma r�zboiului mondiat din `39 – 
`45. Monseniorul Lustiger enumer� 
câteva personaje, care, de�i nu g�sesc 
argumente su� ciente pentru a justi� ca 
ra�ionalitatea discursului lor,  aduc 
în discu�ie probleme importante 
ale evolu�iei recente: � lozo� i aduc 
ra�ionalul în discursul public, istoricii 
militeaz� pentru restituirea memoriei 
locurilor �i momentelor, politicienii 
aduc din nou în discu�ie morala, 
restituirea mizei morale.

A patra categorie de personaje, 
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biologul �i medicul, sunt percepute ca 
personaje simptomatice pentru reapari�ia 
ra�iunii morale care nu se mai las� redus� 
la o dizolvare tehnic� în progresul �tiin�ei. 
Desigur, grija moral� este înscris� chiar 
în structura artei medicale de vreme ce 
din timpuri imemoriale r�mâne drept 
referin�� Jur�mântul lui Hipocrate. 
Consiliul de disciplin� a jucat, de mult 
timp, rolul unei instan�e interpretative a 
regulilor deontologice inerente meseriei 
de a vindeca.

Azi, când medicina �i biologia 
progreseaz� cu o vitez� ame�itoare, 
apare instaurarea generalizat� a 
Comitetelor de etic�, atât de multe 
sunt incertitudinile în alegerea 
ac�iunii �i contradic�iile în privin�a 
p�rerilor. Cum s� încerci s� arbitrezi, 
sau s� stabile�ti o regul� ra�ional�? 
Ra�ionalitatea biomedical� în toat� 
puterea �i majestatea sa r�mâne 
diferit� de ra�iunea dreapt�, direct�? 
Cum poate �  ra�iunea ra�ional�?

Etica prin consens �i procedurile 
folosite

În momentul în care ra�iunea 
devine mai moderat� �i apare în 
domeniul ei exigen�a etic�, observ�m 
c� în practic� se produce o reglare 
moral� admis� din punct de vedere 
social, chiar desemnat� de c�tre unii 
drept cet��eneasc� �i republican�. 
C�ci este vorba chiar de c�utarea unei 
morale comune care s� aib� o oarecare 
for�� normativ� sau prescriptiv�. Pe 
ce trebuie fondat�? Pe ra�iune? Îns� 

aceast� ra�iune comun�, ra�ional�, 
r�mâne f�r� putere universal� �i 
permanent�. Regula, norma, ar proveni 
de la o institu�ie, prin discu�ie, dintr-un 
consens luat drept rezonabil, care �i-ar 
trage for�a din faptul c� este o opinie 
majoritar�, o idee admis� de societate, 
o valoare admis� de comun acord, deci 
prescris�. Trebuie s� apropiem aceast� 
autoritate a consensului de ceea ce s-a 
denumit „� lozo� a bunului sim�” care–
�i g�se�te izvorul în gândirea � lozo� c� 
a Greciei antice? Numai par�ial, 
deoarece acest consens este consensul 
subiectivit��ilor libere care nu are 
preten�ia nici s� stabileasc�, nici s� 
descopere legile realului �i ale Binelui.

Comitetele de etic� ce 
func�ioneaz� dup� modelul 
dezbaterilor �i discu�iilor, nu au 
preten�ia, chiar ele, de a da altceva 
decât avize. Legiuitorul se sprijin� 
uneori pe avizele lor pentru a emite o 
lege. Îns� dreptul, ca orice domeniu 
politic, va �  totdeauna judecat de c�tre 
con�tiin�a moral�.

Cu ce drept ar putea decide 
un comitet de etic� al Adun�rii 
Na�ionale în numele con�tiin�ei 
morale? Comitetele nu pot impune 
o regul� în numele ra�iunii drepte 
�i universale? Ele emit norme 
„sociale” c�rora cet��enii trebuie s� 
li se supun�, uneori sub autoritatea 
legii votate în Parlamente. Ciudat 
demers! Comitetul Na�ional Francez 
de Etic� a avut de altfel în�elepciunea 
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de a adopta ca regul� faptul c� p�rerile 
minoritare s� � e formulate �i anexate 
la d�rile de seam� ale deliber�rilor. 
Aceast� procedur� de un respect �i 
cinste remarcabile, pu�in cunoscut� 
sau m�car perceput� de marele public, 
atest� o modestie autentic� �i ra�ional�.

Drepturile omului
Aceea�i problem� a 

universalit��ii ra�iunii morale se 
impune �i con�tiin�ei contemporane, 
�i, cu o foarte mare actualitate, de 
c�tre Drepturile Omului: Drepturile 
omului sau drepturile personalit��ii, 
cum spun juri�tii francezi. No�iunii de 
„drepturile omului”, a�a cum secolul 
XVIII a început s� o de� neasc�, 
secolul nostru XX a sfâr�it prin a 
ad�uga „drepturile umanit��ii”. Acest 
termen, „umanitate” nu desemneaz� 
aici ansamblul � in�elor umane, ci 
mai degrab� realitatea, demnitatea 
caracteristic� a omului, a oric�rui om. 
Gândi�i-v� la expresia „crime contra 
umanit��ii”. Circumstan�ele politice 
ale elabor�rii acestei no�iuni �i 
utilizarea sa juridic� actual� presupun 
admis� implicit de c�tre to�i  o anumit� 
no�iune de „umanitate”. Aceasta ar 
trebui respectat� necondi�ionat. A 
atenta la ea, a o r�ni, a comite o crim� 
contra ei, este un fapt pedepsit.

Exigen�� etic� dur�. F�r� 
îndoial�. Îns� noi nu posed�m o alt� 
de� ni�ie a umanit��ii în afara aceleia 
dat� de pozitivismul dreptului. 
Exist� în asta, dac� nu o contradic�ie 
� agrant�, în orice caz o lips�, un 
paradox. Pe de-o parte con�tiin�a 

moral� universal� s� dat� de neg�rile 
justi�iei, s� dat� de abuzuri, chiar crime 
comise de oameni contra semenilor 
lor, revendic� �i cere o de� ni�ie a 
drepturilor omului; pe de alt� parte, 
ra�iunea care trebuie s� le stabileasc� 
�i s� le fondeze (aceste drepturi), nu o 
poate face decât recurgând modest la 
consensul p�rerilor majoritare.

Declara�ia Drepturilor Omului 
din 1948 votat� de ONU se nume�te 
universal�. Cu toate acestea, � ecare 
�tie c� sectoare întregi ale umanit��ii 
refuz� s� o accepte. Este cazul Chinei. 
O problem� analog� este ridicat� de 
toat� gândirea islamic�.

În concluzie, revendicarea 
universalit��ii drepturilor omului 
apare ca ceva nou. Imperativul lor 
se a� rm� necondi�ionat, categoric. 
Ra�iunea tehnicist� a e�uat s� le 
fundamenteze? Care modestie a 
ra�iunii va reu�i s� dea seam� de asta? 
O moral� consensual� încearc� s� se 
impun�, �tiind c� nu poate s� se impun� 
din respect pentru orice p�rere. Ea 
nu are nici mijloacele teoretice, nici 
practice. În orice caz ar �  o dovad� de 
orbire periculoas� refuzul necesarei 
universalit��i a ra�iunii. Necesar� �i 
impracticabil�.

NOUA  FRONTIER�  A  
RA�IUNII  �I  ASPIRA�IA  
VALORILOR  CRE�TINE

La aceast� frontier� nou� a 
ra�iunii contemporane se anun�� 
valorile cre�tine. Ele nu se situeaz� 
în afara ra�iunii chiar dac� ele nu 
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apar�in ra�iunii tehniciste. Ele nu sunt 
deci sustrase dezbaterii, chiar dac� 
ele nu insult� modestia procesului 
ra�ional care încearc� s� le justi� ce, 
s� le valideze. Dac� ra�iunea este 
modest�, credin�a dore�te s� � e 
generoas�. Revela�ia biblic� �i 
cre�tin� r�mâne înscris� ca un surplus 
gratuit în vecin�tatea ra�iunii noastre 
contemporane. Dorin�a sa, mândria ei 
este de a �  util�, de a servi.

Trebuie s� recunoa�tem c� 
tehno-�tiin�a a împins condi�ia uman� 
în afara limitelor între care omul mai 
are putere asupra ei. M�sura ac�iunii 
umane nu mai este în for�a bra�ului s�u 
cum era pe vremea artizanului. În epoca 
inteligen�ei arti� ciale, aceast� m�sur� 
se a� � în creierul omului neuronal?

Exemplu: st�pânirea energiei. 
Progresele sunt incalculabile, îns� 
rezultatul poate �  de asemenea 
capacitatea de distrugere a planetei 
�i a umanit��ii. Unde se a� � regula? 
Cine va dicta m�sura?

Sau înc�, puterea geneticii. 
Ea nu este decât la începuturi; deja 
ea antreneaz� riscul clon�rii aplicat� 
speciei umane. Pentru moment, reculul 
este aproape universal, har Domnului, 
în fa�a acestui „risc imens pentru 
� in�a uman�”, denun�at de Prof. Axel 
Kahn. Dar ra�iunea tehnicist� va �  
su� cient� pentru a r�mâne ra�ionali?  
Ra�iunea dreapt� (?), în întregul ei 
va �  su� cient� pentru ca oamenii s� 
r�mân� ra�ionali �i în�elep�i?

�i în � ne, capacitatea enorm� de 
a produce bunuri �i lipsa de echitate 
în reparti�ia lor, f�r� a dispune de 
o manier� ra�ional� de remediere a 
problemei. Cum s� la�i s� se dezvolte 

competitivitatea f�r� nici o lege când 
pre�ul pl�tit în victime umane este atât 
de mare? Îns� � ecare ignor� modul de 
st�pânire a acestui proces!

Astfel, epoca noastr� are 
meritul de a demonstra c� m�sura 
�i echilibrul nu sunt, în orice caz 
nu mai sunt, m�sura � in�ei umane. 
Excesul este caracteristica ac�iunii 
umane. Pentru c� omul nu se bucur� 
de o reglare cuasi automat� exclusiv 
ra�ional� a capacit��ilor �i a ac�iunilor 
sale. Omul este subiectul l�comiei �i 
al alegerilor celor mai dezorientate. 
Fiin�a uman� are capacitatea de a-�i 
� xa �intele cele mai variate �i de 
a-�i pune toat� energia �i inteligen�a 
pentru a le atinge, f�r� a �ti pentru ce, 
îns� cu riscul de a pierde în aceast� 
întreprindere – împreun� cu via�a – 
ra�iunea �i…fericirea.

Omul are capacitatea de 
a deschide sub pa�ii s�i abisuri 
însp�imânt�toare c�rora nu le cunoa�te 
secretul �i pe care nu �tie cum s� le 
treac�; el le provoac� �i nu mai �tie 
s� se reg�seasc�. Exces uman, abisuri 
umane! În afara oric�rei ra�iuni.

Imaginea lui Dumnezeu, m�sur� a 
aspira�iilor omului

Ceea ce numim în mod corect 
„valori cre�tine” este via�a la care ne 
invit� Isus Cristos, în continuitatea 
profe�ilor Vechiului Testament. El nu 
indic� numai o regul� de conduit� care 
s-ar impune prin obliga�ie ra�ional�. 
El ofer� un plus de su� et. El acord� 
un exces de spirit m�surii f�r� m�sur� 
a ambi�iilor umane, ambi�ii stârnite de 
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imaginea divin� modelat� în om.

Altfel spus, excesul poruncii 
de iubire a aproapelui nu este decât 
imaginea re� ectat� în om a libert��ii 
�i a inteligen�ei pe care Dumnezeu a 
s�dit-o în el. Omul nu este ajustat de o 
autoreglare care l-ar men�ine în câmpul 
neutru al ra�iunii pure. Excesul de 
dorin�� – abisul pe care îl întredeschide 
�i relele pe care le poate declan�a – 
nu pot �  compensate decât printr-un 
exces de su� et, un exces de gratuitate 
cel pu�in egal. Excesul de generozitate 
este conform demnit��ii omului însu�i. 
Un prea-plin de exigen�� r�spunde 
respectului datorat modestiei omului 
�i cinstei ra�iunii sale.

Este paradoxul revela�iei biblice 
�i a milosteniei lui Cristos. Excesul 
S�u este pe m�sura exigen�elor 
noastre �i a aspira�iilor noastre. Specia 
uman� nu poate �  condus� ca un 
furnicar. A a� rma c� o � in�� uman�, 
oricare, oricare ar �  demnitatea sa 
aparent� �i utilitatea sa recunoscut�, 
este demn� de acela�i respect absolut 
ca oricare alt� � in�� uman�, ca 
umanitatea întreag�, iat� veritabilul 
exces. Care dintre noi nu este doborât 
de acest dezechilibru ira�ional 
v�zut de o ra�iune cantitativ� doar?  
”Valorile cre�tine”, excesul �i 
gratuitatea lor constituie o luare 
în considera�ie, o luare în serios a 
umanit��ii omului, a exigen�elor 
�i aspira�iilor sale. Este cre�tine�te 
s� m�rturise�ti, este uman s� a� rmi: 
„umanitatea omului este respectul 
unicit��ii � ec�rui om creat dup� chipul 
Dumnezeului unic”.

 Aceast� unicitate a � ec�rei 
persoane, fondat� în perspectiva 

biblic� �i cre�tin� de c�tre revelarea 
unicit��ii lui Dumnezeu, Unicul, dup� 
chipul �i asem�narea c�ruia a fost creat 
omul, azi este b�nuit� a �  o preten�ie 
a omului contemporan. Este chiar o 
condi�ie de supravie�uire a societ��ilor 
noastre umane, dac� nu a umanit��ii 
îns��i, a�a cum o dovedesc exemplele 
bombei atomice �i ale geneticii. Dac� 
nu, cum s� în�elegem revoltele multiple, 
variate, dezordinile, violen�elecare 
izbucnesc în cele patru col�uri ale 
planetei? Ele nu se preocup� de soarta 
victimelor m�surat� prin calculul 
bene� ciilor pentru un  num�r cât mai 
mare.

Lipsa de m�sur� a aspira�iilor 
tehno-�tiin�ei �i excesul valorilor 
biblice �i cre�tine atest� aceea�i 
a�teptare, f�r� m�sur�, în inima 
ra�iunii umane. Valorile Revela�iei 
vor �  în serviciul exigen�elor umane a 
ceea ce este în acela�i timp imposibil a 
atinge, dar necesar pentru a supravie�ui.

„Auzind, ucenicii erau ului�i 
�i spuneau: Atunci cine poate s� se 
mântuiasc�? Privindu-i, Isus le-a zis: 
La oameni acesta este cu neputin��, 
dar la Dumnezeu toate sunt cu putin��” 
(Matei, 19, 25-26).

Discursul Cardinalului Jean-
Marie Lustiger a fost prelucrat �i 
adus la dimensiuni acceptabile de 
c�tre Prof. Ioan – Felician Soran. 
S-a încercat redarea tuturor detaliilor 
necesare în�elegerii mesajului pe care 
Monseniorul Lustiger îl transmite 
tuturor medicilor �i biologilor, nu numai 
celor din Facultatea de Medicin� a 
Universit��ii Rene Descartes, Paris 5.
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parohii �i a construit tot atâtea biserici 
în 8 ani, mai mult de 10 în � ecare an. 
Pentru a � nan�a aceste nenum�rate 
�antiere deschise în a�a pu�in timp, 
b�tea la toate por�ile, chiar �i la poarta 
Papei. Ioan al XXIII-lea i-a d�ruit 5 
milioane pentru construc�ia Bisericii 
Sf. Paroh din Ars din cartierul s�rac 
Giambellino. Arhiepiscopul �i-a d�ruit 
chiar �i ultimele bunurile personale, 
inelul �i crucea pectoral�. Acolo unde 
construc�ia unei biserici nu era posibil�, 
ridica capele provizorii, pentru ca 
prezen�a Bisericii s� se reg�seasc� 
peste tot în mijlocul lumii muncitoare.

 Tot în acela�i timp, a modernizat 
metodele de lucru de la curia episcopal� 
�i a creat organisme de gestiune pentru 
a coordona noile ac�iuni în care a f�cut 
s� intre numero�i laici.

O experien�� frumoas� a fost 
organizarea unui seminar de var� în 
cadrul Universit��ii S� ntei Inimi din 
Milano, care a avut ca tem� ,,Via�a 
religioas� a laicilor în Evul Mediu”, 
ocazie de a se cunoa�te bog��ia 
spiritual� a Bisericii Catolice.

Pe preo�ii s�i îi sf�tuia s� ias� din 
biserici �i s� mearg� în întâmpinarea 
celor care nu-l cunosc pe Dumnezeu 
�i Biserica Sa. Pentru a contracara 
loviturile continue ale comuni�tilor 
date Bisericii, aceasta era tot mai mult 
prezent� în mijlocul muncitorilor care 
erau vizita�i chiar la locul lor de munc�. 

Papii secolului al XX-lea
Papa Paul al VI-lea (X)

În ochii Mgr. Montini, succesul, 
în m�sura în care se poate folosi acest 
cuvânt în domeniul spiritual, este un dar 
al lui Dumnezeu. El î�i amintea în orice 
împrejurare �i amintea �i colaboratorilor 
s�i despre servitorii din Parabola Sf. 
Luca. Dumnezeu este singurul st�pân pe 
care el vrea s�-l serveasc� , cu smerenie 
�i f�r� s� atrag� aten�ia.

Aceast� sensibilitate Mgr. 
Montini �i-a cultivat-o impunându-�i o 
disciplin� sever�, f�r� îns� s�-�i poat� 
st�vili generozitatea inimii, emo�ia 
spontan�, arz�toare, în fa�a celor s�raci 
cât �i nevoia de a-i ajuta imediat.

Dac� saloanele milaneze nu l-au 
prea v�zut pe Arhiepiscop, au fost îns� 
foarte pu�ine uzine, spitale, orfelinate sau 
cocioabe de la periferia acestui imens 
�i activ ora�, care un au primit vizita 
c�lduroas� a Mgr. Montini �i un i-au 
ascultat cuvântul de iubire �i de speran��.

Arhiepiscopul î�i împ�r�ea 
timpul între medita�ie �i organizarea 
muncii pastorale, întâlnirile cu preo�ii 
din diecez�, cu discu�ii personale cu 
� ecare în parte. Desf��ura un adev�rat 
plan de evanghelizare a Milanului �i a 
împrejurimilor lui, continu� expansiune, 
reînnoind �i �inând seama de exigen�ele 
�i mijloacele moderne, ceva ce amintea 
efortul Sf. Carol Boromeu de la sfâr�itul 
secolului al XVI-lea.

A completat re�eaua teritorial� 
de evanghelizare: a în� in�at 100 de noi 
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Descoperire arheologic� în Ierusalim
O bucat� dintr-un zid de incint� din perioada regelui Solomon, 

care probabil l-a �i construit în sec. al X-lea î.C., a fost descoperit� în 
urma unor s�p�turi arheologice recente, anun�� AFP, citat de Ziarul 
Lumina. “Putem s� estim�m, cu un grad mare de siguran��, c� zidul 
a fost ridicat de regele Solomon la sfâr�itul secolului al X-lea î.C.”, 
a declarat arheologul israelian Eilat Mazar, profesor la Universitatea 
ebraic� din Ierusalim, conduc�torul lucr�rilor de cercetare, care au 
durat trei luni.

Bucata de zid, înalt� de �ase metri, se întinde pe o lungime de 70 
de metri. Sfânta Scriptur� m�rturise�te c� Solomon a construit primul 
templu iudaic din Ierusalim, care a fost distrus de regele babilonian 
Nabucodonosor în anul 586 î.C. Descoperirea se al�tur� altora care 
au fost f�cute recent în Ierusalim – realiz�ri tot ale în�eleptului 
rege evreu. Sec�iunea de zid a fost descoperit� în zona Ophel, între 
Ora�ul lui David �i partea sudic� a altui zid care înconjoar� Muntele 
Templului. Au fost scoase la iveal� �i alte structuri, inclusiv o poart� 
prin care se ajungea la presupusa curte regal� a lui Solomon �i 
un turn din care se putea vedea Valea Chedronului, aflat� la baza 
Muntelui M�slinilor. Piese de ceramic� �i dou� ulcioare de 1,15 
metri s-au num�rat printre descoperiri, dar �i o toart� a unui vas ce 
avea inscrip�ia “pentru Rege”.

Toate aceste reminiscen�e din zidul Muntelui Templului, locul 
cel mai sacru pentru iudaism, reprezint� Zidul de Vest sau Zidul 
Plângerii, cel mai important loc de pelerinaj pentru evrei. Zona se afl� 
în Ierusalimul de Est, anexat de Israel dup� capturarea sa de la arabi în 
1967, �i aici se g�sesc �i Moscheea Al-Aqsa �i Domul Pietrei (loc sfânt 
pentru arabi). Este cel de-al treilea loc sacru din religia musulman�.
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