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 ,,Ie�it-a Sem�n�torul s� semene s�mân�a sa, �i când a sem�nat, una a c�zut 
lâng� cale �i s-a c�lcat, �i p�s�rile Cerului o au mâncat. Alta a c�zut pe piatr�, 
�i, dac� a r�s�rit, s-a uscat, pentru c� nu avea umezeal�. Alta a c�zut în spini; �i, 
crescând spinii, o au înecat. Iar alta a c�zut pe p�mânt bun, �i crescând, a f�cut rod 
cu sutele” (Luca, 7,5o-8,12).

Fragmentul este din ,,Parabola Sem�n�torului” în care Isus vorbe�te 
Apostolilor despre puterea cuvântului, dându-le �i cheia în�elegerii: ,,Vou� vi s-a 
dat sa cunoa�te�i tainele Împ�r��iei lui Dumnezeu”.

Care sunt cuvintele rostite de Isus �i semni� ca�ia lor? Re�inem pentru 
exempli� care doar câteva: ,,Saule, Saule, de ce M� prigone�ti ?”, ,,Vino dup� 
Mine !”, ,,Laz�re, ie�i afar�!”, ,,Mergi, � ul t�u tr�ie�te!”, ,,Scoal�, ia-�i patul t�u 
�i umbl�!”, ,,Eu sunt pâinea vie�ii: cel ce vine dup� Mine nu va � �mânzi �i cel 
ce crede în mine nu va înseta niciodat�’’ �i alte multe, toate cuvinte d�t�toare de 
via�� aici pe p�mânt �i în Cer. Isus ne �i încredin�eaz�: ,,Ferici�i cei care ascult� 
Cuvântul lui Dumnezeu �i îl p�zesc pe el’’ (Luca 11,28).

Despre puterea cuvântului ne vorbe�te �i literatura. Al. Vlahu��, în poezia 
,,Cuvântul”: ,,Ca-n basme-i a cuvântului putere.../Aprinde-n inimi ur� sau iubire/, 
De moarte, de via�� d�t�tor”/Si neamuri poate-mpinge la pieire/Cum poate-aduce 
mântuirea lor”/. Poetul ne atrage aten�ia asupra responsabilit��ii fa�� de actul 
comunic�rii, cât� vreme cuvântul înal�� omul sau îl coboar� în banalitate, violen��, 
vulgaritate sau trivialitate (fapt obi�nuit azi). Eminescu, fr�mântat de acela�i gând, 
se întreba:,,Unde vei g�si cuvântul/ Ce exprim� adev�rul?/�i concluziona: ,,E u�or 
a scrie versuri/Când nimic nu ai de spus/... �i câte exemple se pot aduce!

Cuvântul nostru comunic� �i convinge, reprezint� faptul fundamental al 
culturii noastre, ne exprim� chipul nostru de a sim�i, de a gândi, de a ne comporta. 
Rostit, prin densitatea sonor� �i muzicalitate, cuprinde c�ldura su� eteasc� din inim� 
�i poate transmite o convingere, o iluminare.

Suntem în Sfânta Zi a Învierii Domnului, ,,Cerurile cu cuviin�� s� se 
veseleasc� �i p�mântul s� se bucure �i s� pr�znuiasc� lumea, cea v�zut� toat�, �i 
cea nev�zut�: c� Cristos a înviat, veselia cea de veci (Utrenia Pascal�).

Antoine de Saint-Exupery se întreba dac� pic�tura de ap� poate s� simt� 
� uviu �i î�i r�spundea a� rmativ: � uviul curge prin pic�tura de ap�. Apoi continua, 
dar celulele copacului ar putea s� se simt� copac? �i ajungea la acela�i r�spuns 
a� rmativ: Da. Copacul se înal�� prin celule...

 Bucuria toat� a ÎNVIERII �i toat� credin�a noastr� s� le transmitem prin 
salutul nostru care cuprinde întreaga esen�� a cre�tinismului: ,,Cristos a înviat!”, la 
care vom primi imediat r�spunsul d�t�tor de via�� �i speran��: ,,Adev�rat a înviat!”

Puterea cuvântului...
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CALEA DES�VÂR�IRII
Despre morti� care

 Un sfânt P�rinte zice c� precum nu ne putem oglindi într-o ap� tulbure 
�i nici nu putem vedea ce este în ea, tot astfel, dac� inima nu ne este curat� �i 
lini�tit� fa�� de nenum�ratele lucruri zadarnice, nu vom putea vedea niciodat� în 
rug�ciune chipul lui Dumnezeu, adic� nu vom putea p�trunde adâncimea tainelor 
Sale. Rug�ciunea propriu-zis� este o vedere spiritual� a tainelot �i lucr�rilor lui 
Dumnezeu.

 Morti� carea este o preg�tire foarte bun� pentru rug�ciune. Morti� carea 
�i rug�ciunea sunt dou� mijloace însemnate pentru înaintarea noastr� spiritual�.

P�rintele spiritual
din Alfonso Rodriquez, SJ

“Calea Des�vâr�irii Cre�tine”, vol. I, 
Oradea 1933
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Nestingherit de ura noastr� p�mânteasc�, 
neatins de miile de atentate ce-�i azvârlim în fa��, 
Tu ne apari la cap�tul oric�rui drum dezn�d�jduit, 
la r�scrucea oric�rei încerc�ri disperate de-a tr�i. 
Cine mai poate s� te evite acum? Oamenii se 
întâlnesc în Tine, unii iubindu-Te, al�ii urându-Te.

Pentru to�i Tu ai acela�i surâs lucrat de 
aceea�i bun�tate.

Tu dai poezie �i aureol� durerii.
Ceea ce avem mai bun �i mai frumos în noi 

de la Tine este.
Vede�i golul ce r�mâne în lume urmele 

l�sate de Sângele Aceluia ce uneori e numit 
Spânzuratul. Apoi întoarce�i-v� �i îmbr��i�a�i 
cu o privire cele 19 veacuri din spatele vostru�i 
vede�i dac� o pute�i face f�r� groaz�, �i vede�i 
golul ce r�mâne în lume înl�turând crucea...”

Ce am �  f�r� Tine, Isuse?
Ce am �  f�r� Crucea Ta?
Te �tim viu printre noi cu Iubirea Ta.
Te sim�im tovar�� nedesp�r�it al vie�ii noastre.
Lumina Ta domin� umbrele r�ului p�mântului �i în ea sc�ld�m toate n�dejdile 

noastre.
La cap�tul oric�rei sincere încerc�ri de bine pe Tine Te întâlnim.
Bietul Renan, care a vrut s�-�i fure aureola dumnezeirii ca s� nu �i se-nchine, 

spre sfâr�itul vie�uii gemea:
,,Ne împlinim cu bucurie datoria noastr� auster�, dar am vrea s� �tim c� 

acolo departe, la cap�tul mersului nostru, pe arena însângerat� a vie�ii, ne a�teapt� 
cineva cu bra�ele deschise’’.

Cristos ne a�teapt� cu bra�ele sale ,,s�pate” de piroane în iubirea Sa mare.
Vrem s-o �tim aceasta mai mult, mai tare.
Isuse, toat� credin�a, toat� via�a noastr� e�ti Tu.
F� s� în�elegem Taina Crucii tale, f�r� de care cu to�ii suntem ca un p�mânt 

f�r� de ap�.
Ep. Ioan SUCIU

Tu,
Tu e�ti viu printre noi
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Un mormânt oricât de bogat 
în marmur�, în aur, este totdeauna 
un mormânt de durere, un semn de 
înfrângere.

Omul pe care-l aminte�te acel 
mormânt este o prad� a mor�ii, este un 
mormânt al unui învins, al unui c�zut.

Trupul lui, oasele lui se consum� 
în acel mormânt pân� ce se va face 
praful din care am fost crea�i.

A existat îns� �i exist� pe acest 
p�mânt un mormânt unic, care nu e un 
mormânt al durerii, care nu-i semn de 
înfrângere, ci un mormânt de slav�, 
semn al celei mai mari �i mai str�lucite 
biruin�e pe care a câ�tigat-o omenirea: 
biruin�a asupra mor�ii.

Acest mormânt este mormântul 
lui Isus Cristos.

Pe piatra de la intrare, ieri era 
scris: A murit. Aci, azi e scris: A 
înviat. Da! Cristos a înviat! Oricât s-au 
str�duit du�manii s�i s� înmormânteze 
cu El puterea lui divin�, n-au reu�it. 
Papa Leon al XIII-lea (1878-1903) 
scria pe bun� dreptate: ,,S-au îndoit ei, 
pentru ca s� nu ne îndoim noi”. Iar Sf. 
Augustin (354-430) a� rm� categoric: 
,,Învierea lui Cristos este cel mai 
adev�rat lucru”. Spusele Papei �i cele 
ale Sf. Augustin con� rm� �i ceea ce 
scrie Sf. Apostol Petru: ,,Prin învierea 
Lui, Isus Cristos ne-a n�scut din nou 
spre n�dejde vie” (I, Petru, 1,3). Din 
adâncul veacurilor, ecoul acestui 
strig�t str�bate pân� la marginile 
p�mântului. Biruin�a Lui este peste 

veacuri �i peste oamenii care nu pot 
decât s� o admire.

Biogra� a oamenilor mari se 
termin� la mormânt. A lui Isus, aici începe.

În 1789, pe timpul Revolu�iei 
Franceze, pe tot cuprinsul Fran�ei 
bisericile erau d�râmate, preo�ii erau 
uci�i de revolu�ionari. La vederea 
acestor lucruri, unii dintre revolu�ionari 
strigau plini de mul�umire: ,,A sosit 
timpul s� lu�m locul lui Cristos!” 
Republicanul Baveillere Lepaux a 
încercat s� fac� acest lucru. Dup� mai 
multe eforturi zadarnice, s-a plâns lui 
Napoleon Bonaparte (1769-1821), 
� ind descurajat c� noua lui religie nu 
prinde printre cet��eni.

La plângerea lui, Napoleon i-a 
r�spuns: ,,Prietene, vrei într-adev�r 
s� te întreci cu Isus? N-ai decât o 
singur� cale de �inut. Las�-te s� � i 
r�stignit într-o vineri �i s� înviezi 
apoi duminic�”. Iat� un r�spuns cu 
adev�rat în�elept.

Învierea Lui ne arata 
dumnezeirea lui Isus peste care nimeni 
nu poate trece.

Mormintele înghit cadavre, în 
timp ce mormântul lui Isus este un 
mormânt care prime�te un mort �i d� 
afar� un viu.

În fa�a acestui mormânt s-a 
aprins focul dragostei, al fr��iei 
universale. În fa�a lui au în� orit 
crinii fecioarelor ce s-au r�spândit 
peste veacuri.

(continuare în pag. 6)

Învierea
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(urmare din pag. 5)
Ce s-a întâmplat cu 

mormântul lui Platon (428 în.Cr.-
348d.Cr.)? A lui Socrate (470 
î.Cr.-399 d.Cr.)? A lui Cezar 
August? Nimic. Totdeauna nimic. 
Au murit, dar nu au înviat.

Învierea lui Isus Cristos 
est izvor de bucurie. Praznicul 
bucuriei, al lumii!

S� r�sune deci de la o 
margine a altuia a p�mântului 
cântarea: ,,C�ci din mor�i �i de 
pe p�mânt în Cer ne-a trecut 
pe noi cei ce cânt�m cântare de 
biruin��!”

S� ne bucur�m deci de 
Ziua Învierii Domnului cum 
ne îndeamn� �i Octavian Goga 
(1881-1938), poetul p�timirii 
noastre:

,,E s�rb�toare pe câmpie 
�i-n su� ete e s�rb�toare,

Învie � rele de iarb� sub 
ploaia razelor de soare.

Veni�i voi obidi�ii lumii, cu 
buzele înfrigurate,

Voi chinui�i de arsura unei 
t�ceri îndelungate;

Voi cei cu fruntea de 
sudoare, cu genele de lacrimi ude,

Eu Cerului v� strig durerea 
�i Dumnezeu din Cer aude!

Eu celor orbi dezleg azi 
taina înfrico�at� de-a vedea

�i pr�znuiesc, c�-n al lor 
su� et învie Învierea mea!”

Pr. I. ERDELI

Noaptea Învierii 

- Veni�i de lua�i lumin�! �i clopotele cânt�,

Iar su� etul, pe aripi de ceruri, se avânt�

�i tremur�-n od�jdii de pace �i iubire,

- Veni�i de lua�i lumin�! �i vechea fericire

De dou�zeci de veacuri mereu se înnoie�te

�i clopotele cânt� �i cerul se bolte�te

Mângâitor deasupra durerilor umane!

- Veni�i de lua�i lumin�! �i-ncremenite-n strane,

De dou�zeci de veacuri acelea�i chipuri pale,

Când urc� din altare prin fumuri osanale,

A�teapt�-n întuneric atâta lic�rire

Lumin� din lumin�, iubire din iubire!

�i una dup� alta f�cliile de cear�

S-aprind, �i mâini gr�bite se-nvolbur� s� cear�,

Iar clopotele cânt� �i bol�ile se-nclin�

�i bol�ile repet�:

- Veni�i de lua�i lumin�!

�i-n zori credincio�ii se-ntorc râzând spre cas�,

Când inimile-n voia speran�elor se las�

�i-n cântece revars� bel�ugul bucuriei,

Nemuritorul soare pe c�ile t�riei

Cu raze încunun� �i cerul, �i p�mântul

Veni�i de lua�i lumin�!

O. Georgescu, ,,Noaptea Învierii”, în
Pr. I. Georgescu, ,,Poe�i în rug�ciune”,

Ed. Buna Vestire, Blaj, 2005, p.53.
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(continuare în pag. 8)

De la Sf. Tereza a Pruncului Isus la Fericita Tereza de Calcuta
C�lug�ri�a carmelitan�, Sf. 

Tereza a Pruncului Isus �i a S� ntei 
Fe�e, reprezentat� printr-o imagine 
foarte bine cunoscut�: în ve�mânt de 
carmelit�, �inând în mâini un cruci� x 
�i un buchet de tranda� ri, în amintirea 
promisiunii: ,,Voiesc s� petrec în Cer 
f�când bine pe p�mânt”, este cel de 
al 33-lea Doctor al Bisericii; a treia 
femeie cu aceast� distinc�ie dup� Sf. 
Tereza de Avila �i Sf. Caterina de 
Siena, distinc�ie acordat� solemn de 
c�tre Papa Ioan Paul al II-lea, la 19 
octombrie 1997.

Crescut� în familie într-o 
atmosfer� de credin��, cu p�rin�i care 
ei în�i�i, Zelie �i Louis Martin, au fost 
canoniza�i (19 oct.2008), de mic�, 
Tereza simte chemarea de a intra în 
Carmel, urmând modelul surorilor ei. 
În 1883 � ind bolnav�, are o viziune, 
îi apare Sfânta Fecioar�, care, cu un 
,,surâs ceresc”, îi red� s�n�tatea. Tot 
în acel timp Dumnezeu îi treze�te în 
su� et dorin�a de a deveni sfânt�: ,,El 
m-a f�cut s� în�eleg c� adev�rata mea 
glorie nu se va ar�ta în fa�a oamenilor 
�i c� ea va consta în a deveni o mare 
Sfânt� ’’. În m�n�stirea carmelitan� 
din Lisieux, unde intr� la 15 ani, 
lecturile preferate �i formatoare sunt 
Sfânta Scriptur�, opera Sf. Ioan al 
Crucii (1542-1591), misticul la a c�rui 
�coal� s-a des�vâr�it, �i Imita�ia lui 
Cristos a lui Toma de Kempis.

Din porunca Superioarei î�i 
poveste�te via�a; în manuscris, cu 

titlul ,,Istoria prim�verii unei mici 
� ori albe”, cunoscuta ,,Istorie a unui 
su� et”, tradus� în 60 de limbi �i 
publicat� în milioane de exemplare, 
carte din care cunoa�tem taina unei 
vie�i tr�ite în iubirea lui Dumnezeu. 
În gândirea Sf. Tereza cele mai mici 
ac�iuni �i sacri� cii trebuie s� devin� 
acte de iubire, suprema lege a vie�ii 
� ind iubirea.

Considerându-se incapabil� de 
a urma calea s� n�ilor celor mari, dar 
dorind s� devin� sfânt�, ea a c�utat o 
cale scurt� dreapt� �i nou�. Acest drum 
spre s� n�enie este ,,calea cea mic� a 
perfec�iunii spirituale”. Mesajul Sf. 
Tereza anun�at lumii este: Dumnezeu 
este Tat�l nostru care ne iube�te, Tat�l 
revelat prin Isus Cristos.

În scurt timp dup� moarte, 
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(urmare din pag. 7)

(continuare în pag. 12)

numele Sf. Tereza a Pruncului Isus este 
cunoscut în toat� lumea. Papa Pius al 
X-lea o considera cea mai mare sfânt� 
a timpurilor noastre. Miracolele, 
vindec�ri �i convertiri, ,,ploaia de 
tranda� ri”, sunt tot mai numeroase, 
încât, la 17 mai 1927, Papa Pius al XI-
lea a canonizat-o, iar la 14 decembrie 
a aceluia�i an a proclamat-o Patroana 
principal� a Misiunilor, al�turi de 
Sf. Francisc Xaveriu. Filozoful 
Jean Guitton (1901-1999), numit 
de Papa Paul al VI-lea observator la 
Conciliul Vatican II, citeaz� în cartea 
sa, ,,Geniul Terezei de Lisieux”, pe un 
scriitor rus, Merejkovski (1865-1941), 
dup� Revolu�ia din 1917 emigrant în 
Fran�a, care a pus al�turi de cei mai 
mari s� n�i ai Bisericii Catolice: Sf. 
Paul, Sf. Augustin, Francisc de Assisi, 
Tereza de Avila, pe Sf. Tereza de 
Lisieux, considerând-o si el cea mai 
mare sfânt� a timpurilor moderne. 

Printr-o întâmplare, cartea 
ajunge în mâinile unei jurnaliste 
evreice din Maroc, Perle Scemla. 
Astfel, ea descoper� pe Sf. Tereza a 
Pruncului Isus, dar �i o prelungire 
a spiritualit��ii ei pân� în zilele 
noastre. Luni întregi, mergând ea 
îns��i pe ,,calea cea mic�”, a cercetat 
spiritualitatea comun� a S� ntelor 
Tereza de Pruncului Isus �i Maica 
Tereza de Calcuta, f�r� s� omit� 
trimiteri la Sf. Tereza de Avila. A 
cunoscu-o personal pe Tereza de 
Calcuta, pe care a vizitat-o de mai 
multe ori �i i-a luat interviuri, ca, 

documentat�, s� scrie cartea ,,Therese 
Tereza” -la passion en heritage-, 
Edition 1, 1997. Spiritualitatea Terezei 
de Pruncul Isus, credem c� poate �  
reg�sit� �i la Sf. Tereza Benedicta 
a Crucii (Edith Stein, 1891-1940), 
Terezele � ind formate în mistica Sf. 
Ioan al Crucii.

Întâlnirile jurnalistei cu Maica 
Tereza au condus-o la o sintez� între 
diferen�ele �i apropierile dintre cele 
dou� s� nte.

Ambele sunt � guri excep�ionale 
ale spiritualit��ii catolice contemporane. 
Tereza Martin a ales via�a contemplativ� 
într-o m�n�stire a Carmelitelor, Maica 
Tereza a ac�ionat în lume pentru cei mai 
s�raci dintre s�raci.

Apropierile dintre Thereze �i 
Tereza dep��esc diferen�ele ce par 
radicale: se nasc la diferen�� de 37 
de ani, apar�in unor culturi diferite, 
de�i europene, prima a murit într-o 
in� rmerie f�r� posibilitatea de a-i 
�  înl�turate suferin�ele, a doua, a 
avut �ansa tratamentelor medicale 
de la sfâr�itul secolului al XX-lea. 
Din momentul canoniz�rii, Tereza 
de Lisieux va in� uen�a via�a tinerei 
albaneze Agnes Gonxha Bojaxhiu, în 
primul rând îi va determina voca�ia 
religioas�. Prin confesorul s�u, Pr. 
Franco Jambrekovic, cunoa�te Calea 
cea Mic�, drumul simplit��ii �i al 
iubirii. Fiecare cuvânt al preotului 
a avut ecou în su� et �i i-a dat toat� 
for�a unui început de drum pe Calea 
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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

Cluj
 L’évêque G. Gu�iu ajoute: ,,Chaque semaine nous subissons 

des agressions au nom de l’œcuménisme, mais la lutte est 
inégale, car les Orthodoxes ont des possibilités de diffusion (de 
propagande) et nous, non, car nous n’avons pas d’argent, et quand 
nous arrivons a en rassembler, nos propos sont censures. Nous 
sommes tous d’accord sur l’œcuménisme, mais nos conceptions 
sont différentes. Pour les Orthodoxes, c’est l’absorption des 
Uniates, par l’Orthodoxie, ce qui est aussi le point de vue des 
néo-communistes. Pour nous, c’est la création d’un climat 
fraternel entre deux Eglises Sœurs. Les Orthodoxes disent que 
l’œcuménisme doit être base seulement sur la charité, mais nous, 
nous complétons: sur la charité et sur la justice. Charité sans 
justice ne vaut pas plus que justice sans charité”.

 Rencontre également de Viorica Lascu, agrégée d’Italien et 
parlant un français impeccable, présidente de l’AGRU (mouvement 
d’Action catholique) qui deviendra un � l des rencontres <ma sœur 
roumaine>, et Dumitru Mircea, écrivain et rédacteur en chef du 
journal diocésain ,,Via Cristina” (Vie chrétienne). Nous parlons 
ensemble de l’origine latine de la Roumanie - ,,La Roumanie est 
un îlot de latinité dans un monde slave”, de la � erté de parler la 
langue de la ,,Grande Sœur”, la France. Jacques Chevalier vante 
l’esprit créatif des roumains:,, avant la deuxième guerre mondiale, 
les Roumains ont construit l’avion le plus rapide du monde”.

 (a suivre)
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Blaj
,,Ceea ce ne deranjeaz� ne face s� tr�im”

Cardinal Alexandru Todea

Cluj
Episcopul G. Gu�iu ad�ug�: ,,În fiecare s�pt�mân� noi suferim 

agresiuni în numele ecumenismului, dar lupta este inegal�, c�ci 
ortodoc�ii au posibilitatea de a se face auzi�i �i noi, nu, c�ci nu 
avem bani, �i când ajungem s� credem c� vom putea, propunerile 
noastre sunt cenzurate. Suntem de acord cu ecumenismul, dar 
avem concep�ii diferite. Pentru ortodoc�i este absorb�ia uni�ilor 
de c�tre ei, punct de vedere identic cu al neocomuni�tilor. Pentru 
noi, este crearea unui climat fratern între cele dou� Biserici Surori. 
Ortodoc�ii spun c� la baza ecumenismului trebuie s� stea doar 
iubirea, dar noi, noi complet�m: iubirea �i dreptatea. Caritatea 
f�r� dreptate nu e nimic mai mult decât dreptate f�r� caritate.

Am întâlnit de asemenea �i pe Viorica Lascu, apreciat� 
de italieni �i vorbitoare a unei franceze impecabile, pre�edinta 
AGRU-lui (Ac�iunea catolic�) care va deveni firul întâlnirilor, 
<sora mea din România>, �i Dumitru Mircea, scriitor �i redactor 
- �ef al jurnalului diecezan ,, Via�a cre�tin�”. Am vorbit despre 
originea roman� a românilor - ,,România este o insul� latin� 
într-o lume slav�”, de mândria de a vorbi limba ,,Surorii celei 
Mari:, Fran�a...Jacques Chevallier a remarcat spiritul creativ al 
românilor: ,,Înainte de cel de Al Doilea R�zboi Mondial, românii 
au construit cel mai rapid avion din lume”

(va urma)
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Micii Tereza, for�� în via�a ei d�ruit� 
în întregime iubirii lui Isus. Calea 
Terezei de Pruncul Isus devine de-
acum �i calea vie�ii ei. De aceea s-a 
considerat o privilegiat�. Carmelitana 
cea Mic� va �  exemplul ei . Numele 
ales la intrarea in m�n�stire, Tereza, a 
fost,,un omagiu adus Micii Tereza, nu 
celei Mari”, Tereza de Avila, pentru 
care a avut întotdeauna o prudent� 
�i respectuoas� distan��, �inea s� 
precizeze Sora Tereza de Calcuta. 

Citind în Epistolele Sf. Paul 
despre diferitele chem�ri ce le pot 
avea membrii Bisericii, Tereza î�i 
de� ne�te locul: ,,O, Isuse, dragostea 
mea, mi-am g�sit în sfâr�it chemarea. 
Chemarea mea este dragostea!. Da 
mi-am g�sit locul în sânul Bisericii, 
�i acest loc, o Dumnezeul meu, Tu 
mi l-ai dat: în inima Bisericii, Mama 
mea, eu voi �  dragostea!”

Condus� de Thereze, Tereza 
de Calcuta m�rturisea: ,,Voca�ia 
mea este iubirea” �i repeta: ,,Voi 
�  iubire în inima Bisericii!”, ideal 
transpus �i în constitu�iile întemeierii 
Ordinului Misionarelor Carit��ii �i 
care lumineaz� opera personal� a 
c�lug�ri�ei din Calcuta.

Jurnalistei i-a dest�inuit c� s-a 
sim�it ocrotit� de Tereza cea Mic� 
întreaga via��. La sfâr�it, bolnav�, 
avea lâng� ea statuia Protectoarei: 
,,Înaintea mea am o statuie din 
por�elan a Sf. Tereza, sper s� m� 
protejeze înc�. Eu îmi repet adesea 
una din frazele sale: unica fericire pe 

p�mânt este ca s� c�ut�m �i s� g�sim 
minunat tot ceea ce Isus ne d�...” 
(Perle Scemla, ,,Therese Tereza” 
Ed.1, 1997, p.22).

Surorile din Ordinul 
Misionarelor Carit��ii care alegeau s� 
lucreze în spiritul Maicii Tereza, dup� 
actul profesiunii, f�ceau efectiv un 
pelerinaj la Lisieux pentru a descoperi 
,,spiritul invizibil care inspir� o oper� 
vizibil�”. Perle Scemla era întotdeauna 
surprins� când constata prezen�a Sf. 
Tereza în gândurile tuturor celor care 
lucrau cu Maica Tereza.

Pentru Sf. Tereza rug�ciunea 
este un elan al inimii, o simpl� 
privire aruncat� spre Cer, un strig�t 
de recuno�tin�� �i de iubire, o unire a 
su� etului cu Isus. Pentru Maica Tereza 
rug�ciunea este prezen�a continu� a lui 
Isus: ,,Pentru mine, rug�ciunea, vreau 
s� zic este 24 de ore pe zi cu Isus, a tr�i 
pentru El, cu El, în El. Rug�ciunea 
este reg�sirea de sine în a-L asculta 
pe Dumnezeu care vorbe�te”.

Ambele s� nte sunt unite prin 
aceea�i iubire �i evlavie pentru Sf. 
Fecioar�. Mica Terez�, din copil�rie, 
de la viziunea avut� cu Preacurata 
�i ,,surâsul ei ceresc” �i vindecarea 
miraculoas�, i-a cunoscut ocrotirea de 
mam�. A f�cut parte dintr-o asocia�ie 
care o cinstea în mod particular 
pe Maria (ceea ce echivaleaz� cu 
R.M.) �i i s-a cons� n�it. În camera 
sa avea o statuie a Preacuratei pe 
care o împodobea mereu cu � ori. 



CALEA DES�VÂR�IRII - nr. 4 aprilie 2010 - 13

(urmare din pag. 12)
Asem�n�rile dintre cele dou� Tereze 
sunt numeroase, mai amintim c� 
ambele au fost maestre ale novicelor, 
nu le-a fost str�in� nici uneia ,,seceta 
spiritual�, noaptea întunecoas�, 
suferin�� puri� catoare pentru p�catele 
altora. Sf. Tereza spunea c� în acele 
momente nu se putea ruga, nu putea 
practica virtu�ile, nu-i r�mânea decât 
s� caute prilejuri mici pentru a face 
pl�cere lui Isus: un zâmbet, un cuvânt 
amabil când ar �  voit s� tac� �i s� se 
arate sup�rat�.

Într-o vizit� f�cut� Maicii 
Tereza, când deja semnele 
prevestitoare ale bolii acesteia erau 
evidente, autoarea i-a m�rturisit s� ntei 
c�lug�ri�e inten�ia de a scrie o carte în 
care s� arate c� via�a �i toate ac�iunile 
sale sunt o prelungire, în acel secol, 
al mesajului de iubire al S� ntei din 
Lisieux. Dup� un minut de gândire, 
Maica Tereza i-a r�spuns: ,,Este bine 
s� vorbim despre Tereza cea Mic�. Nu 
trebuie niciodat� uitat�. Ceea ce avem 
noi comun este iubirea pentru Isus. Ea 
spunea c� cea mai bun� modalitate de 
a-L iubi pe Isus este s� faci lucruri 
mici. Nimic decât mici lucruri. Iat�, 
este exact ceea ce facem noi aici. A�i 
constatat. Este harul lui Dumnezeu, El 
ne iube�te �i ne protejeaz�. Dar ce pot 
s� zic. Vede�i �i în�elege�i c� aceast� 
compara�ie m� jeneaz�”.

Profunda sa modestie o 
împiedeca s� se compare cu Sf. 
Tereza. De atunci autoarea re� ecta 
adesea c� tot ceea ce ne pare inutil, 

dac� sunt privite ca ,,lucruri mici”, 
cap�t� valoare aici �i în Cer.

Nu cu mult timp înainte de 
a muri, Tereza de Pruncul Isus �i-a 
de� nit misiunea: ,,a-i face �i pe al�ii 
s� iubeasc� pe Dumnezeu a�a cum îl 
iubesc eu, de a le d�rui su� etelor calea 
cea mic�...”. Via�a �i opera Terezei de 
Calcuta m�rturisesc cât de înalt� poate 
�  s� n�enia celor care urmeaz� drumul 
deschis la Lisieux.

Atât Sf. Tereza de Lisieux, cât 
�i Sr. Tereza de Calcuta dovedesc o 
în�elegere luminoas� a vie�ii cre�tine. 
Ele �i-au d�ruit via�a lui Cristos �i 
Bisericii Sale, socotindu-se simple 
instrumente ale voin�ei dumnezeie�ti: 
,,Eu m-am oferit Pruncului Isus s� 
fac� din mine o juc�rie a lui...” �i ,,eu 
sunt un mic penel pe care Isus l-a ales 
pentru a-�i picta imaginea în su� ete”, 
spunea Sf. Tereza de Lisieux. Tereza de 
Calcuta se de� nea ca � ind  ,,creionul 
lui Dumnezeu” �i completa: ,,Isus are 
mai multe creioane. Folose�te unul 
pân� se consum�, apoi ia un altul �i 
un altul. To�i suntem creioane ale lui 
Dumnezeu pentru un timp”.

Prin Perle Scemla, cele dou� 
vie�i paralele ale celor dou� mari 
S� nte unite prin aceea�i credin��, 
întotdeauna exprimat� prin ac�iuni 
concrete �i scrieri, aduc în via�a noastr� 
lumina necesar� ca s� ne privim inima 
�i s� încerc�m, chiar �ov�ielnici, 
m�car câ�iva pa�i pe calea cea mic�. 
Dar oare avem curajul necesar ca s� le 
primim mesajul?

Otilia B�LA�
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Papa Grigore cel Mare �i re�edin�a papal� în secolul VI
Re�edin�a papal� din Lateran

Din sec.IV pân� în sec. XIV, 
re�edin�a papilor a fost în palatul Lateran, 
un vechi palat din timpul imperiului 
roman. Prin c�s�toria împ�ratului 
Constantin I cu Fausta, sora lui Maxen�iu, 
palatul îi revine acestuia, iar Constantin 
I îl ofer� în cele din urm� episcopului 
Romei pentru a deveni sediul diecezei 
de Roma. Data exact� a don�rii nu este 
cunoscut�, îns� se crede c� s-a realizat 
sub ponti� catul papei Miltiade, pentru a 
g�zdui un sinod în anul 313. Azi, palatul 
Lateran ad�poste�te Muzeul ponti� cal de 
antichit��i cre�tine.

Al�turi de palat se a� � arhibazilica 
Sf. Ioan din Lateran care este catedrala 
episcopului Romei �i p�str�toarea scaunului 
papal. Ea se situeaz� deasupra tuturor 
celorlalte biserici catolice, chiar �i deasupra 
bazilicii Sfântul Petru din Vatican. 

Cl�direa ini�ial� a fost remaniat� 
de mai multe ori. Papa Clement XII 
a încredin�at reconstruirea fa�adei 
arhitectului Alessandro Galilei care a 
înlocuit toate elementele antice ale bazilicii 
originale, impunând stilul neo-clasic. 
Catedrala din Lateran are S� ntele Trepte 
sau Sfânta Scar� care reprezint� un �ir de 
trepte din marmur� alb� care încadreaz� 
trepte de lemn. Conform traditiei, aceste 
sc�ri de lemn duceau la pretoriul lui Pilat 
din Ierusalim. Pe acestea ar �  mers Hristos 
spre Patimile Sale. Treptele originale din 
lemn se v�d prin mici ori� cii in marmura 
alb�. Acestea au fost aduse din Ierusalim 
în secolul al IV-lea de c�tre Sfânta Elena, 
mama lui Constantin I.

Pia�a din fa�a palatului �i 
catedralei p�streaz� un obelisc de granit 
ro�u construit sub domnia faraonului 

Tuthmosis III pentru templul din Karnak. 
El a fost adus la Roma de Constantin II 
în 357, pozi�ionat în Circus Maximus, iar 
ulterior papa Sixt V l-a a�ezat în pozi�ia 
actual� în anul 1587.

Papa Grigore I, Cel Mare
Devine pap� în 590, este Doctor 

al Bisericii �i este considerat unul dintre 
P�rin�ii Bisericii Occidentale, împreun� 
cu Sfântul Ambrozie, Sfântul Augustin 
�i Sfântul Ieronim. In� uen�a lui a fost 
considerabil� în Evul Mediu, atât din 
punctual de vedere al doctrinei, cât �i al 
organiz�rii �i disciplinei în Biseric�. Este 
celebrat la 3 Septembrie. 

De la na�tere pân� în 574.
S-a n�scut la Roma în jurul anului 

540, în momentul recuceririi Italiei de 
c�tre Iustinian, într-o familie patrician� 
�i cre�tin� din ramura Anicia. Tat�l s�u, 
senatorul Gordianus a fost administarator 
al unuia din cele �apte arondismente ale 
Romei �i mo�tenise mo�ii întinse în Sicilia. 
Re�edin�a sa era pe colina Caelius (Mons 
Caelius). Mama lui, Silvia, provenea 
dintr-o familie bun�. Ea �i dou� surori ale 
sale (Tarsilia �i Emilia) sunt onorate ca 
s� nte. Printre str�mo�ii lui se num�r� �i un 
pap�, Felix II († 492) .

Este educat în climatul unei 
rena�teri culturale in� uen�at� în Italia de 
domnia lui Iustinian în Bizan�. Grigore din 
Tours ne spune c� tân�rul Grigore excela 
în studiul gramaticii, dialecticii �i retoricii. 
În 572 este numit praefectus Urbis, o 
func�ie important� care îl ajut� s� capete 
experien�a afacerilor publice, sim�ul ordinii 
�i autorit��ii, sensul serviciului în folosul 
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comun. Grigore este îns� atras de via�a 
meditativ� �i rug�ciune, a�a c� în 574 sau 
575 adopt� via�a monahal� �i transform� 
re�edin�a familial� în m�n�strire, numind 
drept abate pe c�lug�rul Valentin. 
Dobândind dup� moartea tat�lui s�u 
mari averi în Sicilia, fondeaz� �i acolo 
�ase m�n�stiri. Armonia fundamental� 
existent� între idealul monahal al Sfântului 
Benedict �i idealul viitorului pontif ne face 
s� credem c� aceste m�n�stiri au adoptat 
regula benedictinilor.

Ambasador permanent, nun�iu papal 
la Constantinopol

Papa Pelagius II, în 578,  îl 
smulge mai mult for�at din via�a de 
c�lug�r �i-l s� n�e�te pe Grigore ca unul 
dintre cei �apte diaconi (regionarii) ai 
Romei. Era o perioada de criz� acut�, 
lombarzii avansau rapid spre Roma �i 
se p�rea c� unica surs� de ajutor putea �  
împ�ratul Tiberiu al Bizan�ului. Astfel, în 
primavera anului 579 Papa îl trimite la 
Constantinopol ca ambasador permanent. 
Grigore ocup� func�ia aproape �ase ani. 
Pleac� înso�it de câ�iva c�lug�ri, duce o 
via�� relativ retras�, dedicat� problemelor 
administrative �i rug�ciunii. Interesant 
este faptul c� în cei �ase ani de �edere la 
Constantinopol viitorul pontif nu are cea 
mai mic� inten�ie de a înv��a greaca, sau 
de a se ini�ia în teologia oriental�. Aceasta 
ar putea da o imagine a separ�rii adânci 
existent� deja  în sec.VI între culturile 
cre�tine greac� �i latin�.

La Constantinopol redacteaz� cea 
mai important� oper� exegetic� despre 
Cartea lui Iov. Se remarc� de asemenea 
prin controversa cu Eutychius, Patriarhul 
Constantinopolului, referitor la învierea 
corpurilor. Patriarhul publicase deja un 

tratat sus�inând c� la înviere corpurile ar 
�  „impalpabile, mai mult lumin� decât 
aer”. Grigore obiecteaz�, sus�inând 
palpabilitatea corpului lui Christos înviat. 
Disputa s-a accentuat �i s-a prelungit pân� 
când a intervenit împ�ratul invitându-i pe 
cei doi la o audien�� privat� unde ambii �i-
au expus punctele de vedere. Împ�ratul a 
decis c� Grigore are dreptate �i a poruncit 
arderea c�r�ii lui Eutychius. Stresul 
indelungii confrunt�ri �i participarea total� 
a combatan�ilor i-a f�cut pe ambii s� cad� 
la pat. Grigore �i-a revenit, dar Eutychius 
a decedat dup� ce �i-a recunoscut gre�eala 
pe patul de moarte. 

�ederea la Constantinopol nu a fost 
pentru ambasadorul permanent al Papei 
un succes. Grigore a înv��at o lec�ie amar� 
pe care nu a uitat-o ca Suveran Pontif: 
Nu se poate a�tepta în viitorul apropiat 
sau îndep�rtat nici un ajutor din partea 
Bizan�ului �i dac� Roma �i Italia ar trebui 
cândva salvate, aceasta se va putea face 
numai printr-o ac�iune local� viguroas� 
�i independent�. Aceast� convingere l-a 
c�l�uzit pe viitorul pontif în toate situa�iile 
di� cile c�rora a trebuit s� le fac� fa��, cu 
toate consecin�ele aferente.

Pap� f�r� voie
Grigore revine la Roma în 585 

sau 586 �i reia via�a monahal�. A fost 
consilierul Papei Pelagius II, iar când 
Grigore ob�ine permisiunea de a merge 
în Anglia pentru a converti la cre�tinism 
popula�ia de acolo, locuitorii Romei îl 
determin� pe pap� s�-l readuc� pe Grigore 
(chiar cu for�a) la Roma, considerând c� el 
este indispensabil ora�ului.  

Anul 589 a fost un an al dezastrelor 
în întreg imperiul. În Italia au fost 
inunda�ii f�r� precedent care au devastat 
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zonele din jurul râurilor. Tibrul a ie�it 
din matc�, a inundat Roma, a distrus 
numeroase cl�diri �i depozitele de grâu 
ale Bisericii. În ianuarie 590 ora�ul este 
devastat de pest�, iar Papa Pelagius 
II moare din cauza molimei. Grigore 
este ales pap� prin aclama�ia unanim� 
a clerului �i mul�imii. El refuz�, cere 
împ�ratului Mauritius s� nu con� rme 
alegerea, dar Germanus, prefectul Romei 
intercepteaz� scrisoarea �i trimite în locul 
ei cererea ferm� de a con� rma alegerea 
f�cut� de cler �i popor. Dup� �ase luni 
sose�te con� rmarea împ�ratului, iar la 3 
Septembrie 590 Grigore este consacrat 
pap�. În scrierile sale apare mereu regretul 
de �  fost investit într-o asemenea func�ie.

Ponti� catul papei Grigore I s-a 
derulat într-un context di� cil. Starea 
s�n�t��ii papei a fost mereu precar�. 
Suferea aproape continuu de indigestie �i 
la anumite intervale de febr� mic�. Ultima 
jum�tate a ponti� catului s�u a suferit de 
gut�. În ciuda acestor in� rmit��i care au 
progresat continuu, a muncit f�r� r�gaz. 
Cunoscând aceste detalii ale vie�ii sale, 
rezultatele muncii depuse apar cu atât mai 
remarcabile. 

Talentul s�u organizatoric reu�e�te 
s� restabileasc� ordinea �i aprovizionarea 
în Roma. Pe parcursul ponti� catului s�u 
papa Grigore I a pus la cale o important� 
reform� administrativ� în avantajul 
popula�iei de la sate �i a restructurat 
patrimoniul tuturor bisericilor din 
Occident pentru ca ele s� dovedeasc� 
s�r�cia evanghelic� �i s� apere pe 
agricultori de abuzurile publice sau 
private. Amenin�area lombard� a pus la 
grea încercare aptitudinile diplomatice 
ale papei. Dup� moartea regelui lombard 
Authari urmeaz� la tron Agilulf (eretic 

arian), care se c�s�tore�te conform 
obiceiului cu v�duva predecesorului 
s�u, Theodelinda de Bavaria, care era 
catolic�. Regina a devenit un aliat 
in� uent al papei �i a reu�it s�-l aduc� pe 
Agilulf la catolicism. Atitudinea papei 
fa�� de lombarzi a fost una de r�bdare, 
a�teptare �i negocieri di� cile atât cu 
lombarzii, cât �i cu împ�ratul bizantin 
Mauritius. Rezultatul diploma�iei papei a 
fost o mi�care progresiv� de convertire a 
lombarzilor la catolicism.

  Ac�iunea cea mai important� 
de evanghelizare pus� la cale �i realizat� 
cu succes este reîncre�tinarea Angliei. 
Gaius Iulius Cezar face prima incursiune 
roman� în Anglia de azi, dar cucerirea 
unei mari p�r�i a insulei este încheiat� 
în anul 43i.e.n, pe vremea împ�ratului 
Claudiu. Încre�tinarea popula�iei a fost 
doar par�ial� deoarece Roma a abandonat 
insula în 410 ca urmare a marilor invazii 
barbare. Papa Grigore trimite în 596 o 
misiune de evanghelizare format� din 40 
c�lug�ri benedictini sub conducerea lui 
Augustin de Canterbury. Ei convertesc la 
cre�tinism pe regele Kentului, Aethelbert, 
care era c�s�torit cu o prin�es� cre�tin�, 
Berta, � ica unui rege francez. În 598 
Augustin devine episcop de Canterbury. 
Biserica englez� s-a raliat cultului roman 
în 664. Marele istoric Edward Gibbon a 
spus: „Cezar a avut nevoie de �ase legiuni 
pentru a cuceri Marea-Britanie. Grigore I 
a reu�it cu patru zeci de c�lug�ri”.

Papa moare la 12 martie 604. Este 
înhumat la nivelul porticului bisericii Sf. 
Petru de Roma. Cincizeci de ani mai târziu 
r�m��i�ele lui p�mânte�ti sunt transferate 
sub un altar dedicat lui în interiorul 
bazilicii, ceea ce a o� cializat s� n�irea sa.



CALEA DES�VÂR�IRII - nr. 4 aprilie 2010 - 17

(continuare în pag. 18)

(urmare din pag. 16)
Însemn�tatea ponti� catului papei  

Grigore I pentru Biseric�

Reform� �i organizarea Bisericii
La începutul ponti� catului Papa 

public� “Liber pastoralis curae”, o carte 
despre o� ciul episcopului, în care sunt 
expune clar îndatoririle pe care le are un 
episcop. Cartea îi prive�te pe episcopi ca 
doctori ai su� etelor �i este structurat� în 
patru p�r�i.

Prima parte arat� cine poate 
�  episcop: numai acela care are deja 
abilit��ile necesare unui medic al su� etelor.

Partea a doua descrie cum trebuie 
organizat� via�a spiritual� a unui episcop.

Cum s�-i înve�i pe al�ii �i cum s�-i 
admonestezi se arat� în partea a treia.

În partea a patra se arat� c� în ciuda 
unor rezultate bune ale muncii depuse, 
episcopul trebuie s� � e con�tient de 
sl�biciunile proprii care îl pot conduce la 
autosu� cien��.

Cartea este rezultatul unor medita�ii 
care au început înc� de pe vremea misiunii 
sale la Constantinopol �i a muncii pentru 
scrierea c�r�ii “Magna Moralia”, sau 
Comentarii la cartea lui Iov. �i-a dorit 
s� pun� în practic� aceste reguli de via�� 
ale clerului. Cartea a fost cerut� de Ioan, 
episcopul Ravenei, a fost trimis� episcopului 
Leandru al Sevilei, iar ulterior episcopului 
Licinianus al Cartaginei. Împ�ratul bizantin 
Mauricius o prime�te de la diaconul papei 
din Constantinopol, iar patriarhul Antiohiei, 
Anastasius, o traduce în greac�. Secole 
de-a rândul aceast� carte a r�mas manualul 
episcopatului Catolic, a contribuit la 
modelarea caracterului Bisericii, iar spiritul 
ei s-a r�spândit în toate ��rile.

Evanghelizarea celor r�ma�i în 
afara Bisericii a constituit de asemenea 

o prioritate pentru Pap�. Calea urmat� în 
rela�ia Bisericii �i a suveranului Pontif 
cu lombarzii a dat rezultate bune. În 
mod special s-a îngrijit de încre�tinarea 
popoarelor germanice cu ajutorul 
misionarilor benedictini. A�a cum s-a mai 
spus, a evanghelizat Anglia �i a continuat 
opera episcopilor galo-romani reu�ind 
s� încre�tineze în mare parte restul 
francilor �i burgunzilor. Prin Sf. Leandru 
de Sevilla, arhiepiscop, i-a convertit pe  
vizigo�i, iar prin hot�rârile Conciliului de 
la Toledo, 589, s-a inaugurat noua politic� 
religioas� de încre�tinare a Spaniei. 
A luptat de asemenea în Orient contra 
mono� zismului �i nestorianismului �i s-a 
opus cu dârzenie ambi�iilor nelegitime 
ale Patriarhului de Constantinopol, 
Ioan Postelnicul, care pretindea titlul 
de patriarh ecumenic. Papa era convins 
c� are autoritate asupra întregii Biserici 
Catolice, inclusiv cea din Constantinopol, 
�i din întreg Imperiul Bizantin �i, de aceea, 
a respins titlul de patriarh ecumenic �i el 
însu�i �i-a luat, pentru prima dat�, numele 
de Servus Servorum Dei (Sluga slugilor 
lui Dumnezeu).

Mai presus de toate, Papa Grigore I 
a fost un om de caracter, în care predomina 
acea Rectitudo (concordan�a între ideal 
�i tr�irea lui), prin care vedea imediat ce 
este just �i bine, sau, cu alte cuvinte, care 
îi este datoria în situa�ia de conduc�tor 
suprem al Bisericii. Aceast� datorie o 
vedea în � delitatea fa�� de lege, fa�� de 
regulile �i canoanele Bisericii, � delitate 
pe care o pretindea �i de la al�ii. În afar� de 
acestea, �tia �i arta de a guverna, � ind, în 
acela�i timp, foarte abil în raporturile sale 
cu principii. A fost con�tient de autoritatea 
sa universal�, îns� a avut o mare dragoste 
fa�� de dreptate, ap�rându-i uneori chiar �i 
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pe evrei �i pe eretici.

În urma înv���mintelor trase în 
timpul �ederii sale la Constantinopol el 
a preg�tit puterea temporal� a Papilor, 
singura garan�ie a rezisten�ei Italiei �i 
Bisericii în fa�a pericolelor externe. 
A reorganizat patrimoniul Sf. Petru, 
format din averi considerabile donate 
Bisericii de credincio�ii boga�i, a ajutat 
s�racii Romei �i din împrejurimile ei, 
care l-au recunoscut c�petenie a Romei. 
Împ�ra�i bizantini nu mai exercitau în fapt 
nici o autoritate la Roma, cu toate c� Papa 
în mod formal nu s-a sustras autorit��ii 
imperiale Bizantine. Dona�ia lui Pepin 
cel Scurt în 796, deci cu 150 de ani mai 
târziu, va încorona opera început� de Papa 
Grigore cel Mare. 

În timpul ponti� catului s�u 
liturghia de rit roman a suferit �i ea unele 
modi� c�ri fa�� de practica anterioar�. O 
mo�tenire controversat� este cântecul 
gregorian, cântecul Bisericii, constituit 
din melodiile care acompaniaz� liturghia 
�i alte nevoi ale clerului. El este o muzic� 
vocal�, f�r� acompaniament instrumental. 
Cântecul gregorian a evoluat îns� în 
perioada care i-a urmat Papei Grigore I, în 
special în perioada carolingian�.

Opera teologic� �i scrierile sale
Grigore I militeaz� în permanen�� 

pentru adoptarea unei pedagogii cre�tine 
în care forma�ia gramatical�, dialectic� 
�i retoric� s� nu se mai bazeze numai pe 
texte profane (cum se f�cea pân� la el), ci 
pe texte sacre. Calea aceasta va �  urmat� �i 
de al�ii, în special de c�tre Isidor de Sevilla, 
Julian II de Toledo �i Venerabilul Bede

El nu este un teolog original, 
dar autoritatea sa  domin� întregul 
Ev Mediu, dup� cea a Sf. Augustin 

de Hipona, c�ruia îi simpli� c� uneori 
gândirea, dar o îmbog��e�te cu adaptarea 
la mentalit��ile timpului. Epoca marilor 
controverse dogmatice trecuse deja, era 
timpul consolid�rii înv���turii, predic�rii 
Evangheliei.  Grigore cel Mare este în 
primul rând un moralist. Prin opera sa care 
este mai mult o catechez� biblic� decât 
o construc�ie �tiin�i� c� el a trasat liniile 
esen�iale ale teologiei morale clasice. Înc� 
din timpul vie�ii sale Comentariile la Cartea 
lui Iov  au fost denumite Magna Moralia.

Scrierile Sf. Grigore cel Mare sunt 
diverse, legate de activitatea sa ca pap� �i 
de re� ec�iile sale asupra Evangheliei �i a 
spiritului Ei. Este cunoscut în special pentru 
« Dialoguri » în care se g�sesc o mul�ime de 
detalii caracterizând epoca sa. Dialogurile 
aduc m�rturie despre s� n�enia episcopilor, 
c�lug�rilor, preo�ilor �i a oamenilor 
din popor contemporani autorului. Ele 
relateaz� minuni operate de persoane s� nte 
în Italia. Cartea a doua este principala 
surs� biogra� c� pe care o avem despre Sf. 
Benedict de Nursia, întemeietorul Ordinului 
Benedictinilor. Cartea a patra evoc� 
manifest�ri extraordinare care demonstreaz� 
imortalitatea su� etului omenesc.

Sf. Grigore cel Mare se bucur� de 
o prezen�� bogat� în iconogra� a epocii, 
în manuscrise  sau monumente � gurative. 
Este reprezentat în haine ponti� cale. Printre 
atributele sale se num�r� tiara, porumbelul 
simbolizând pe Spiritul Sfânt care a inspirat 
scrierile sale �i cartea care-l desemneaz� 
Doctor al Bisericii.

Ioan – Felician SORAN

Acest text reprezint� o prelucrare a informa�iilor 
provenind din:
[1] Wikipédia, fr.wikipedia.org/wiki/Grégoire_Ier: 
[2] Catholic Encyclopedia, www.newadvent.org; [3] 
Encyclopaedia Universalis, Paris, 1985 – 1988
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a-i încuraja �i îi sf�tuia s�-�i uneasc� 
suferin�ele cu ale lui Cristos. Avea o 
sl�biciune pentru bolnavii tineri, pentru 
handicapa�i �i in� rmi. Îngenunchea 
la patul lor �i se ruga împreun� cu ei. 
Pentru a celebra Sf. Liturghie de Cr�ciun 
cu micu�ii atin�i de poliomielit�, a mers 
pân� la Roma. Tragedia copiilor in� rmi 
l-a marcat profund. Mult mai târziu, ales 
pe tronul ponti� cal, evoca înc� aceast� 
întâmplare dureroas� din via�a sa.

În acela�i timp a fost �i un pelerin 
al lumii. Pe preo�ii s�i îi invita s� ias� 
din biserici în întâmpinarea celor care 
nu veneau spre ei. El însu�i era un 
exemplu al întâlnirilor �i al dialogului. 
Dorin�a sa era s� mearg� spre al�ii 
dep��ind limitele diecezei sale. În 
timpul episcopatului s�u a f�cut mai 
multe c�l�torii în afara Europei: în iunie 
1960, în America, New York, Chicago, 
Boston, Washington, Brazilia, San 
Paulo, Rio de Janiero. S-a întâlnit cu 
Eisenhower �i Kubitschek, pre�edintele 
Braziliei. A fost primit cu entuziasm 
de marile mul�imi de oameni. În 
vara anului 1962, temperamentul s�u 
misionar l-a dus în Africa. 

C�l�toria în Africa a însemnat 
vizita sa în calitate de cardinal, dar 
�i prima c�l�torie a unui cardinal 
european. Impresiile foarte puternice, 
de-o parte �i de alta, au r�mas pentru 
totdeauna în su� et.

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

A d�rui iubire era pentru 
Arhiepiscop un fapt tot la fel de 
important ca �i apostolatul, ele 
neputând �  niciodat� separabile. 
Iubirea semenilor ardea în inima lui de 
apostol. Iubirea pentru preo�ii s�i. În 
� ecare joi îi primea, f�r� a �  o întâlnire 
� xat� dinainte, îi asculta, îi sf�tuia, le 
mul�umea pentru încrederea lor. Le 
înapoia vizita când erau bolnavi, le 
scria personal în ocaziile excep�ionale 
ale vie�ii lor. Parohiilor din regiunile 
muntoase, le cump�ra o ma�in� Fiat 
600 �i le instala telefon. Când era 
necesar, prelungea cu un an hirotonirea 
seminari�tilor ca s� � e mai bine forma�i 
�i preg�ti�i s� lucreze metodic. Iubea 
pe c�lug�ri �i c�lug�ri�e �i accentua: 
,,voca�ia modern� a c�lug�ri�elor este 
s� colaboreze în ac�iunea pastoral�. 
Sunte�i chemate s� salva�i su� etele �i 
s� v� îngriji�i de educarea copiilor.

Iubea pe cei s�raci, îi c�uta, îi 
asculta, le vorbea,îi ajuta: ,, S�racul este 
oglinda lui Cristos”, spunea adesea. Îi 
vizita în magherni�ele lor, acolo celebra 
Sf. Liturghii, îi ajuta material: ,,Trebuie 
s� ajut�m pe oricine, dac� ne cere, 
chiar vânzând tot ce avem”. Caritatea 
sa era plin� de aten�ie: ea nu d�dea 
numai pâine...

Iubirea bolnavilor! În ziua 
urm�toare sosirii sale a vizitat 
,,Policlinica” ora�ului. Cu regularitate 
st�tea la c�p�tâiul bolnavilor pentru 



Învierea lui Isus
Dumnezeu a venit în lume prin Isus. În El este chipul nev�zut al Creatorului 

f�cut om. „Cine m-a v�zut pe mine a v�zut pe Tat�l”, spune chiar El. A venit s� fac� 
voia Celui ce L-a trimis.

A venit s�-L m�rturiseasc� pe Tat�l, s� ne ajute la cunoa�terea Lui. A venit s� ne 
mântuiasc� �i s� ne conduc� la El. Isus este perfec�iunea, Cel f�r� de p�cat.

Printr-un act de iubire supraomeneasc�, s-a dat jertf� ca un Miel nevinovat, 
pentru a �terge f�r�delegile noastre, pentru a �  socoti�i �i noi neprih�ni�i.

C� este Fiul Lui Dumnezeu, e dovedit mai ales prin învierea Sa.
Celor ce credem în El, în învierea Lui, celor ce-L urm�m, îl imit�m, ne va 

schimba via�a, va muri omul vechi din noi �i în via�a nou� vom elimina cât de mult 
putem, p�catul. Predicile Lui, ce sunt de actualitate �i azi �i întotdeauna,  miracolele 
Lui fac parte din credin�a noastr�. Învierea Lui Isus  este  centrul vie�ii noastre 
cre�tine. Credin�a ne apropie �i ne une�te cu Dumnezeu. Apostolii au început s� 
gândeasc�, s� vorbeasc� �i s� ac�ioneze ca Isus. La fel au f�cut �i fac s� n�ii. La fel 
încerc�m �i noi to�i care credem în El. Cu cât omul este mai sfânt, se apropie mai 
mult de imaginea Lui Dumnezeu. 

Fiecare om este înzestrat cu har divin su� cient pentru a ne mântui, dar 
depinde cât colabor�m la via�a de har, cât ne deschidem inima pentru a-l primi. 
Harul poate s� creasc�, s� se diminueze sau chiar s� se piard� dac�  nu ne str�duim s� 
r�mânem mereu cu o via�� spiritual� tr�it� la maximum. P�catul murd�re�te chipul 
Lui Dumnezeu, iar c�in�a îl cur��e�te.

Când vom vedea lumea în lumina adev�rului divin, atunci multe din 
problemele cotidiene vor c�p�ta o mai mic� importan��. Mântuirea su� etului este 
prioritar�, alte probleme r�mânând în plan secundar. Trebuie s� ne lep�d�m de tot ce 
e trec�tor �i s� c�ut�m ceea ce nu piere. Zi de zi trebuie s� ne str�duim s� în�elegem 
tainele cere�ti. Astfel, dup� exemplul Lui Isus, vom aduce roade pentru Dumnezeu. 
Pentru  aceasta va trebui s� avem bun�tate, r�bdare, dar mai ales iubire. Scopul vie�ii 
noastre ar trebui s� � e de a tinde mereu spre perfec�iune. Este greu, dar realizabil. 
Faptul c� Isus a înviat dovede�te  c� �i noi vom învia la a doua venire a Lui . Credin�a 
este începutul viziunii ve�nice. S�mân�a învierii o purt�m în noi toat� via�a. Aceast� 
s�mân�� poate s� aduc� rod mult, sau poate s� � e distrus�, anihilat�. Vom învia întru 
via�a ve�nic� sau întru judecat� �i osând�. Învierea Lui con� rm� pe deplin �i învierea 
noastr�. Tat�l i-a dat Lui Isus st�pânire peste to�i oamenii. “În fa�a Lui tot p�mântul 
s� se plece”. El este �i acum viu �i prezent în mijlocul nostru, dar nu pentru a ne 
constrânge, pentru a face abuz de puterea Sa, ci pentru a ne sluji. Dumnezeu “a tot 
�iitorul”, se umile�te din nou, se face mic sub speciile pâinii �i a vinului, pentru a 
ne hr�ni, pentru a ne ierta p�catele �i a ne mântui. Dup� ce ne cur��e�te, ne prezint� 
Tat�lui, mijlocind pentru noi.

Prin învierea Lui Isus a fost posibil acest Sacrament instituit de El, este posibil 
s� înviem �i noi pentru Cer, unde s� ne bucur�m de pacea �i frumuse�ea Lui Dumnezeu. 

Silvia PANTI�


