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Sfântul Rozar este rug�ciunea 
universal� a cre�tin�t��ii catolice, este 
izvor de în�l�are �i de orientare spiritual� 
atât în via�a individual�, cât �i în via�a de 
familie �i în cea de comunitate.

Preacuratei �i Sf. Rozar le este 
închinat� luna octombrie. �i tot în aceast� 
lun�, în ziua de �apte, avem S�rb�toarea 
,,Sf. Fecioar� Maria, Regina Rozarului”.

Istoria Sfântului Rozar �i a 
S�rb�torii î�i au izvorul în urm� cu 
sute de ani. Tradi�ia a� rm� c� îns��i 
Maica Domnului i-a cerut Sfântului 
Dominic (1170-1221), întemeietorul 
Ordinului Dominican, s� adauge la 
rug�ciunea ,,Tat�l nostru” �i ,,Salutarea 
îngereasc�”, formând Rozarul de 
ast�zi. Preacurata a promis Sfântului 
Dominic c� recitarea cu pietate a 
Sfântului Rozar va �  o arm� puternic� 
pentru îndep�rtarea ereziei albigenze.

Papa Pius al V-lea (1566-1572) 
a fost dominican �i, cu autoritatea 
Sfântului Scaun, a încurajat �i a 
recomandat o� cial recitarea Rozarului.

Tot Pius al V-lea a instituit 
comemorarea de la 7 octombrie pentru 
a aminti victoria ob�inut� în 1571 
la Lepanto, victoria cre�tin� asupra 
� otei turce�ti. La început S�rb�toarea 
se numea ,,Sfânta Maria a Biruin�ei”. 
Din 1716 S�rb�toarea a fost extins� în 
întreaga Biseric�, iar din 1913, Papa 
Pius al X-lea a stabilit ca dat� de� nitiv� 
a S�rb�torii ziua de 7 octombrie.

În apari�iile de la Lourdes 
(1858), Sfânta Fecioar� s-a rugat 

Luna octombrie, Luna Sfântului Rozar
Rozarul împreun� cu Sfânta Bernadeta. 
La Fatima (1917), Preacurata a îndemnat 
pe cei trei copii s� se roage Sfântul Rozar.

Pentru marii S� n�i ai Bisericii, Rozarul 
a fost izvor de multe haruri, rug�ciune iubit� 
�i recitat� zilnic. Sf. Tereza de Pruncul Isus 
a a� rmat c� oricât de mari ar �  p�catele 
oamenilor ,,atât timp cât Rozarul va �  
rostit, Dumnezeu nu va putea p�r�si 
omenirea, pentru c� aceast� rug�ciune 
are mare putere asupra Inimii Sale”.

Papii de la Roma au fost 
în� �c�ra�i promotori ai Rozarului. Papa 
Leon al XIII-lea (1878-1903), cunoscut 
în istorie ca Papa problemelor sociale, 
este amintit ca Papa Rozarului. În 1883 
spunea, � ind deplin încredin�at de 
puterea Rozarului: ,,Devo�iunea fa�� de 
Regina Rozarului este cel mai puternic 
�i rodnic remediu pentru a vindeca 
toate relele secolului’’.

Dar nu este a�a �i azi? În timpul 
unui discurs solemn la O.N.U., în Palatul 
Na�iunilor Unite, Sfântul P�rinte Ioan 
Paul al II-lea avea în mân� Rozarul…

Episcopii �i preo�ii no�tri martiri, 
din întunecimea închisorilor, ap�rau Sfânta 
noastr� Biseric� cu rug�ciunea Sf. Rozar.

PSS. Ioan Suciu, în octombrie 
1948, îmb�rb�ta credincio�ii pentru 
timpul prigoanei ce începea, cerând 
s� � e tari în credin�� prin rug�ciune, 
cu deosebire prin Sfântul Rozar, �i-i 
îndemna s� � e aten�i la ceea ce i-ar putea 
îndep�rta de credin�a lor:,,Feri�i-v� de 
preo�ii care nu pomenesc pe Papa �i nu 
se roag� Sfântul Rozar al Preacuratei”. 
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Spune o veche legend� c� 
Sfânta Fecioar� se plimba într-o zi 
prin gr�dinile din Alin-Karim. Se 
oprea în fa�a � orilor, citea în ele 
frumuse�ea Fiului ei cum cite�ti 
într-o pagin� din Sfânta Scriptur� 
gândurile lui Dumnezeu.

Se opri o clip�, privi o 
� oare cu culori pline de gra�ie 
�i farmece, dar al c�rei potir nu 
respira niciun parfum, ca un 
su� et f�r� iubire, ca o inim� f�r� 
t�rie, ca un clopot f�r� sunet.

Degetele ei preacurate 
atinse ginga� � oarea, care deveni 
atât de parfumat�, încât orientalii 
o socotesc de � oarea lor iubit�: 
Artemita.

Inima mea de tân�r� deseori 
e b�tut� de brum�, e uscat� de 
nisipul Saharei, e înconjurat� 
roi de ispite, se clatin� pe 
margine de gunoaie, se umple 
de miresmele su� ate-n fa�� de 
viciile p�mântului, mi-e team� s� 
,,n-o azvârl în foc orbe�te cum un 
indian netrebnic azvârle o perl�”.

Atinge-m� , Fecioar�, �i m� 
parfumeaz� cu Iubirea cea mare 
�i sfânt�, b�rb��ie a inimii, cum 
ai atins �i parfumat Artemita, 
� oarea din Alin-Karim.

 Rug� pentru b�rb��ie 

,,B�rb��ia când e moart�, 
cinstea pentru ce ar tr�i?”m� întreb 
cu poetul, în fa�a voin�ei mele 
de tân�r prins� de rugin�, lovit� 
prea des ca s� mai am încredere 
în ea; mi-e team� s� m� iau la 
piept cu patimile, cu lumea rea, 
cu nedori�ii draci. Ci tu, Fecioar� 
Preaputernic�, atinge voin�a mea 
cum ai atins � oarea din Alin-Karim 
�i-mi d�ruie�te b�rb��ia f�r� de 
care voin�a este o slujnic� fricoas� 
în slujba r�ut��ilor p�mântului.

Episcop Ioan Suciu
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P�rintele Bernard Stef A.A. 
a intrat în Imp�r��ia Vie�ii Ve�nice 
sâmb�t�, 11septembrie a.c., iar la 14 
septembrie, în S�rb�toarea În�l��rii 
S� ntei Cruci, a fost condus pe ultimul 
s�u drum de c�tre preo�i veni�i la Blaj 
din toate Diecezele, de c�lug�ri�e �i 
c�lug�ri din Ordinul Asump�ionist 
din �ar� �i din str�in�tate, de sute 
de credincio�i, cu ei � ind PSS. 
Vasile Biz�u, Episcopul Curiei 
Arhiepiscopiei Majore.

E greu de gândit c� P�rintele 
Bernard Stef nu mai este acum al�turi 
de noi, e greu de crezut aceast� 
realitate, c�ci, împotriva legilor � rii, 
pe cei pe care îi iubim, pe p�rin�i �i 
pe p�rin�ii no�tri spirituali, îi credem 
,,nemuritori “. 

În zilele acestea, în biserici, în 
toat� presa catolic�, pe Internet, s-a 
vorbit �i s-a scris despre P�rintele, 
despre PREOTUL �i C	LUGARUL 
ASUMP
IONIST, PROFESORUL, 
despre M	RTURISITORUL 
CREDIN
EI, despre SPIRITUALUL 
REUNIUNII MARIANE, AUTORUL 
DE C	R
I,  �i TRADUC	TORUL, 
despre OMUL �i PRIETENUL care a 
fost Pr. Bernard Stef.

Nu este în inten�ia noastr� s� 
relu�m toate acestea, dar m�rturisim 
�i noi c� plecarea P�rintelui dincolo 
de via�a p�mânteasc� ne doare.

Se spune c� nimeni nu moare 

p�mânte�te cât timp tr�iesc cei care 
l-au cunoscut… �i eu, care scriu acum, 
sunt dintre cei care l-au cunoscut pe 
P�rintele �i pe aceast� cale încerc 
s�-i aduc omagiul �i s�-mi exprim 
recuno�tin�a ce i-o port în su� et.

L-am cunoscut pe P�rintele cu 
mai bine de o jum�tate de secol în 
urm�, în 1942, la Beiu�, unde eram 
elev�. PSS. Valeriu Traian Fren�iu 
încredin�ase cele dou� internate greco-
catolice Ordinului Asump�ionist: 
,,Internatul Pavelian de B�ie�i” �i 
Internatul Pavelian de Fete”. Via�a 
spiritual� �i cultural� atât a Liceului 
,,Samuil Vulcan” �i a ,,Liceului de 
Fete Român Unit”, cât �i a internatelor, 
ne aducea adesea împreun�, elevi 
�i eleve, dar întotdeauna numai 
sub supravegherea c�lug�rilor �i 
c�lug�ri�elor. 

P�rintele Bernard Stef era 

 P�rintele Bernard Stef A.A.
 1916-2010
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foarte tân�r... În urm� cu un an fusese 
hirotonit, la Blaj, de c�tre PSS. Vasile 
Aftenie. Era în internatul nostru 
în � ecare sâmb�t� la m�rturisiri �i 
ori de câte ori era nevoie, pentru 
c� obiectivele educative, modul de 
realizare �i programul erau acelea�i 
la ambele internate; gândirea �i 
inteligen�a asump�ionist� ne modela 
�i ne forma personalitatea. Leg�turi 
puternice ne apropiau pe to�i, ne 
sim�eam ca într-o mare familie, dar 
aceea�i familie, iar P�rintele era acolo, 
gata s� ne înt�reasc� convingerile, s� 
ne ajute s� trecem peste necunoa�tere 
sau �ov�ial�, s� ne repun� pe drumul 
drept al mersului înainte (chiar dup� 
atâ�ia ani, în întâlnirile cu surorile 
asump�ioniste, v�d c� avem aceea�i 
atitudine fa�� de anumite situa�ii, 
gândim la fel!!!). 

De�i pe P�rintele l-am întâlnit 
pân� în ultimii ani ai vie�ii, amintirea 
îl readuce a�a cum era atunci: înalt, 
bine f�cut, mai mult decât s�n�tos, 
distins, totdeauna în reverend� �i cu 
pelerina asump�ionist� pe umeri, cu 
mi�c�ri rapide, uneori nea�teptate. 
Cum mergea cu pa�i repezi, pelerina 
îi � utura peste umeri. Atunci îl 
asem�nam cu Sf. Francisc Xaveriu, 
misionarul lui Cristos, �i, în gând, îi 
puneam P�rintelui în mân� crucea 
marelui Sfânt... Dar ea era acolo, în 
mâinile P�rintelui, �i eu nu o vedeam, 
îns� o reg�seam în predicile sale în 
care ne vorbea despre Isus Cristos 
care îi conducea via�a în tot ce era ea; 

era bucuria sa, voin�a sa, onoarea sa... 
Ne transmitea un � or al iubirii pentru 
Isus Cristos prin vocea �i convingerea 
care convinge, particularit��i ale 
misionarului...

Crucea l-a înso�it întreaga via��, �i 
nu m� gândesc la cruce doar ca simbol al 
suferin�ei, de�i nici acestea nu l-au ocolit: 
durerea pentru actul nedrept al suprim�rii 
Bisericii noastre, anii de deten�ie, 
greut��ile inerente ale vârstei înaintate, 
dar, cu în�elepciune, pentru � ecare durere 
a �tiut cum s� o �in� în mâini, un secret 
prin care �i-a purtat greul vie�ii. 

Crucea din mâinile P�rintelui 
o în�eleg mai degrab� ca semn al 
biruin�ei Împ�r��iei lui Cristos, Crucea 
PREOTULUI APOSTOL �i MISIONAR, 
care �i-a consacrat via�a ca s� r�spândeasc� 
Împ�r��ia lui Cristos în su� ete �i în lume, 
s� nasc� în inimi idealuri mari �i curate. 
�i vocea P�rintelui s-a auzit �i când 
Biserica noastr� era în deplin� libertate 
�i în� oritoare, înainte de 1948, �i în 
închisorile comuniste, �i în catacombe, �i 
în anii ace�tia ai reconstruc�iei Bisericii 
noastre Martire...

Crucea i-a fost în mâini P�rintelui 
�i atunci când a trecut pragul de la via�� 
la via��. Îi str�juie�te acum mormântul… 
Îl str�juie�te chiar de la S�rb�toarea 
În�l��rii S� ntei Cruci...

P�rintele Bernard Stef a trecut prin 
via�� ,,simplu, modest �i f�r� zgomot... 
În lumea noastr�, plin� de arbori f�r� 
roade, de fructe f�r� semin�e, de forme 
f�r� substan��, de zgomot f�r� ac�iune, o 



CALEA DES�VÂR�IRII - nr. 10 octombrie 2010 - 7

(urmare din pag. 6)

via�� ca cea a P�rintelui uime�te, nu 
oricui îi este dat s� o în�eleag�, dar cei 
care o în�eleg vor avea întotdeauna în 
ea un model.

Printre noi P�rintele a fost 
reprezentantul unei genera�ii vechi de 
preo�i care ast�zi dispare, dintre aceia 
care ne puteau vorbi despre Episcopii 
no�tri Martiri dintr-un contact direct, 
personal cu ei. Ne puteau aduce 
imaginea Bisericii Greco-Catolice 
dinainte de anul 1948... 

Amintirea cea bun� a P�rintelui 
va �  întotdeauna printre noi. Reuniunea 
Marian� îl va evoca neîncetat, pentru 
c�, neobosit, în to�i anii care au urmat 
dup� ob�inerea libert��ii Bisericii 
Greco-Catolice, P�rintele a lucrat 
pentru reîn� in�area Reuniunii Mariane 
pe cuprinsul întregii Arhiepiscopii. 
C�r�ile P�rintelui destinate Reuniunii 
Mariane sunt �i vor r�mâne 
îndrum�toarele spiritualit��ii mariane, 
îndemnuri de a o iubi pe Maria �i de 
a-i �  devota�i a�a cum P�rintele a 
iubit-o �i i-a fost devotat. 

P�rintelui Bernard Stef îi 
suntem recunosc�tori �i îi vom �  
întotdeauna, atât eu, cât �i so�ul meu, 
pentru � ecare gând avut pentru noi, 
pentru � ecare cuvânt adresat nou�, 
pentru � ecare încurajare, pentru 
încredere, pentru tot ce ne-a d�ruit din 
preaplinul bun�t��ii sale. De-acum va 
�  cu noi în rug�ciunile noastre.

Otilia B�LA�

S� ntei Marii

În stânc� a� vrea sculptur�, vers
S� piar� f�r�delegea.
Maria Sfânt�-n univers
Ne poart� dorul, grija.

O Mam�, iart�-ne ca � i
Când r�t�cim c�rarea.
La sân cu dragoste ne �ii
�i-�i ascult�m chemarea.

O lacrim� �i s-a prelins 
Rotund�, cristalin�,
Salvat e-acela care a-nvins
�tiind s� se ab�in�. 

De la p�cat �i l�comii
De vrem a ne-nfrâna,
În ve�nicie vom �  vii,
�inu�i de mâna ta.

Un psalm cântat în grup, în cor,
Simbol de împ�care.
M�icu�a mea, a tuturor,
Prime�te o urare.
 
În mai mireasma de la tei
Salut� deal �i vale,
Iar eu, M�icu�a mea, de vrei,
Petale-�i pun pe cale.

 A.H.
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Cartea Doamnei profesoare 
universitare Tereza-Brîndu�a Palade, 
,,Fragilitatea Europeii” - Eseuri 
despre criza culturii europene - Ed. 
Galaxia Gutemberg, 2009, ca toate 
care îi apar�in, este scris� dintr-o 
datorie de con�tiin��. Este con�tiin�a 
intelectualului care, nelini�tit, vede 
cu luciditate relativismul postmodern 
ca o amenin�are pentru civiliza�ia �i 
cultura european�. Dac� în ,,Discursul 
Papei Benedict al XVI-lea c�tre 
participan�ii la întâlnirea rectorilor 
�i a profesorilor din universit��ile 
europene”g�sim îndemnul Sfântului 
P�rinte adresat universit��ilor �i nou� 
tuturor, de a a �  ap�r�torii umanismului 
european de veche tradi�ie �i de a 
contribui ca �i cre�tini la umanismul 
viitorului,Tereza – Brîndu�a Palade 
r�spunde la acest îndemn atât prin 
prezen�a sa în cultura contemporan�, 
cât �i prin scrierile sale.

,,Fragilitatea Europei”, cartea 
pe care o prezent�m, poate surprinde 
pe cititori prin neobi�nuitul ei: este o 
carte cu subiect � lozo� c, nu teologic, 
care ,,îl m�rturise�te pe Cristos �i în 
lumea ideilor, nu doar în Biseric�”.

Structura c�r�ii este alc�tuit� 
din ,,Not� asupra edi�iei”, 
,,Introducere” �i trei capitole 
cuprinz�toare, la rândul lor cu 
subtitluri sugestive:,,Umanismul, 
încotro?”, ,,Con�tiin�� f�r� adev�r”, 

,,Atrac�ia binelui”. ,,Anexa” 
încheie volumul cu trei discursuri 
importante pentru dezbaterea 
sus�inut� în lucrare �i la care se fac 
referin�e: Edmund Husserl (1859-
1938) ,,Filozo� a în criza omului 
european” (1935), Benedict al XVI-
lea (Joseph Ratzinger), ,,Discurs 
c�tre participan�ii la întâlnirea 
rectorilor �i a profesorilor din 
universit��ile europene” (2007) �i 
Benedict al XVI-lea, ,,Discurs c�tre 
lumea culturii” (2008).

Principalul obiectiv al autoarei 
este acela de a prezenta o solu�ie pentru 
ie�irea din criza spiritual� pe care azi 
o traverseaz� Europa, o Europ�, de 
altfel, prosper� din punct de vedere 
material, dar al c�rei om este tot mai 
,,vulnerabil la consum �i tehnic�, a 
c�rui inteligen�� este orientat� numai 
spre scopuri materialiste, un om din ce 
în ce mai dezumanizat.

Analiza Europei este profund�. 
Cu o triste�e abia st�pânit�, Tereza-
Brîndu�a Palade vede cum, sub 
ochii no�tri, Europa care a fost 
,,leag�nul civiliza�iei” pentru toate 
continentele, ,,este tot mai lipsit� de 
istorie �i de su� et”.

Între relativismul ateu �i 
fundamentalismul fanatic, Europa î�i 
refuz� propria istorie �i identitatea 
cultural� de factur� umanist� �i cre�tin�.

 ,,Fragilitatea Europei”
 - Eseuri despre criza culturii europene -
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Pentru o aprofundare a 
cunoa�terii complexei probleme, 
inclusiv a actului educa�ional, 
autoarea recurge la lucr�rile amintite, 
cea a � lozofului Husserl �i ale 
Papei Benedict al XVI-lea, dar �i la 
bog��ia � lozo� ei europene începând 
cu Antichitatea greco-latin�. Un loc 
deosebit este acordat Cardinalului 
John Henry Newman (1801-1890) 
a c�rui viziune în problemele 
cunoa�terii �i ale educa�iei este de o 
uimitoare actualitate.

Într-o situa�ie de criz�, în 1935, 
Hussrel amintea contemporanilor 
c� numai întoarcerea la ,,inteligen�a 
� lozo� ei care caut� adev�rul doar 
pentru el însu�i”, la în�elepciunea 
grecilor, poate oferi o cunoa�tere 
a realit��ii prin � lozo� a prim�. S� 
nu uit�m c� Sf. Toma de Aquino 
(1225-1274) îl considera pe Aristotel 
,,� lozoful” prin excelen��, iar Pascal 
considera, referindu-se la � lozo� i 
Antichit��ii, c� opera lui Platon 
poate folosi ,,drept preg�tire pentru 
cre�tinism”. 

Este �tiut c� prin natura lor 
oamenii au dorin�a cunoa�terii, 
capacitatea interogativ� teoretic�, 
spiritul c�ut�rii dezinteresate 
,,pur teoretic� a adev�rului”. În 
timpul nostru îns�, din educa�ie au 
fost înl�turate ,,cultura umanist� 
�i � lozo� a lipsit� de o � nalitate 
practic�”, urm�rindu-se doar 
formarea profesional� cu o � nalitate 
economic�. Ca urmare a ,,Declara�iei 

de la Bologna” (1999), în urma 
c�reia sistemul universitar european 
traverseaz� ,,o reform� radical�”, 
preluând modelul american (trei ani 
de studii, orientare �i mentalitate 
diferite de Europa, predominate de 
pragmatism �i relativism). Astfel, tot 
ce a fost bun în înv���mântul european 
s-a înl�turat.

,,Educa�ia este pentru mine, 
mai presus de toate, o c�utare 
a în�elepciunii’’, a� rm� decanul 
Facult��ii de Filozo� e din Dublin, 
criticând ,,modelul business’’ din 
educa�ie, prin care, în universit��i, 
s-a renun�at la o serioas� preg�tire 
intelectual� �i cultural� a studen�ilor. 
Rela�ia uman� dintre profesor �i 
student a fost distrus�, de�i, de-a lungul 
secolelor, ea a oferit tinerilor modele 
intelectuale �i morale adev�rate. S-a 
eliminat tot ce contribuie la formarea 
personalit��ii tân�rului. Se uit� voit c� 
omul este alc�tuit din trup �i su� et. 
Când tân�rul nu este înv��at s� caute-L 
pe Dumnezeu �i în�elepciunea, ci 
numai câ�tigul material, se va înstr�ina 
de sine, va tr�i în afara sa, st�pânit 
numai de scopuri exterioare. Autoarea 
ne d� imaginea acestui om lipsit de 
su� et, efectul educa�iei noului sistem 
universitar european. Acesta ,,…nu 
mai este preocupat de adev�rul care 
împline�te via�a uman� în întregul ei 
sau de � nalitatea ultim� a omului, ci 
doar de propriile sale idei �i idealuri’’ 
(Tereza-Brîndu�a Palade ,,Fragilitatea 
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Association  des Amis de l’Église  Gréco-Catholique de Roumanie, Blaj 

 François et Jack Chevalier décident alors:
- de limiter leurs envois au mobilier (y compris les machines 
de bureau) et aux livres de formation théologique et 
spirituelle qui manquent cruellement dans les séminaires… 
Accessoirement les médicaments qui leur sont demandes, 
car ils restent rares et très chers!...
- de chercher a développer des relations entre l’Eglise de 
France et l’Eglise Greco-Catholique de Roumanie. Dans ce 
but, ce serait formidable d’etre accompagne par un évêque 
français au cours de prochains voyages!

Mais comment Faire? ,,Les anges greco-catholique’’ 
leur suggèrent de prendre contact avec Monseigneur Gerard 
Defois, alors Archevêque de Sens et d’Auxerre, pour lui 
demander s’il ne serait pas intéresse. Cette démarche leurv 
semble si osée qu’ils s’attendent a un refus poli, plus ou 
moins motive. Or, quelle n’est pas leur surprise de voir 
Mgr. Defois se lever, aller chercher son agenda, en tourner 
les pages et demander: ,,Quand comptez-vous y aller?’’et 
François de répondre: ,,Aussitôt apres Pâques’’. Mgr. Defois 
leur précise: ,,On part le Jour de Pâques a midi!’’… Ils en 
auraient danse de joie! (a suivre)

,C’est ce que derange qui fait vivre”
Cardinal Alexandru Todea
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Asocia�ia ,,Prietenii Bisericii Greco-Catolice Române”, Blaj

 Francois �i Jack Chevailer decid deci:
 - s� limiteze trimiterea de aparate de birou �i s� livreze 
forma�ia teologic� �i spiritual� care lipse�te enorm în 
seminarii. In plus medicamentele cerute, c�ci ele sunt rare 
�i foarte scumpe.
 - s� caute s� dezvolte rela�ii între Biserica Francez� 
�i Biserica Greco-Catolic� Român�. În acest scop, ar 
fi formidabil dac� ar fi înso�i�i de un Episcop francez în 
urm�torul voiaj!

Dar cum s� procedeze? ,,Îngerii greco-catolici” le-au 
sugerat s� ia contact cu Mgr. Gerared Defois, Arhiepiscopul 
de Sens �i Auxerre, pentru a-l întreba dac� nu ar fi interesat 
în acest sens. Aceast� interven�ie li se p�rea atât de 
îndr�znea��, încât se a�teptau la un refuz mai mult sau mai 
pu�in motivat. Or, surpriza lor a fost de a vedea c� Mgr. 
Defois se ridic�, î�i c�ut� agenda, întoarse paginile �i 
întreb�: ,,Când gândi�i s� merge�i?» �i Francois r�spunse: 
,,Imediat dup� Pa�ti’’. Mgr. Defois le preciz�: ,,Se pleac� 
în Ziua de Pa�ti la amiaz�!’’ La acest r�spuns, lor le venea 
s� danseze de bucurie!  (va urma)

,,Ceea ce ne deranjeaz� ne face s� tr�im”
Cardinal Alexandru Todea
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Europei - Eseuri despre criza 
culturii europene’’, Ed. Galaxia 
Gutemberg, 2009, p.67).

De când Nietzche  (1844-1900) 
a proclamat moartea lui Dumnezeu 
�i sistemele totalitare (nazismul �i 
comunismul) l-au urmat, negarea 
lui Dumnezeu �i concep�ia c� omul 
ar fi propriul s�u principiu creator 
au dus la exterminarea atâtor vie�i 
nevinovate.

Scriitorul Albert Camus 
(1913-1960) a recunoscut gre�eala 
intelectualilor nihili�ti afirmând: 
,,…noi to�i cei care ne tragem 
din nietzcheanism, nihilism �i 
materialism istoric ar trebui s� 
declar�m public c� ne-am în�elat, 
c� exist� valori morale �i c� de-
acum înainte vom face tot ceea ce 
este necesar pentru a le întemeia �i 
explica? Nu crede�i c� acesta ar fi 
începutul oric�rei speran�e?’’ (Op.
cit., p.15).

Profesoara Tereza-Brîndu�a 
Palade consider� c� filozofii ar 
trebui s� r�spund� în primul rând 
crizei valorilor umane reînv��ând 
de la izvoarele filozofiei grece�ti 
,,s� priveasc� lumea, realitatea în 
întregul ei, c�utând ce este ascuns, 
principiile pe care le poate întrez�ri 
numai inteligen�a’’, ca s� ajung� la 
,,obâr�ia sau izvorul lucrurilor” 
(principiul). Fragilitatea Europei va 

putea fi dep��it� doar atunci când 
omul va �ti din nou s� caute adev�rul 
cu ajutorul inteligen�ei, pentru care 
este nevoie de lini�te, de ,,lini�tea 
în care grecii ascultau p�mântul, 
marea �i cerul, str�duindu-se s� 
discearn� care este principiul 
prim al realit��ii…’’, când 
�tiin�ele umaniste vor fi readuse în 
înv���mânt la locul lor de drept �i 
când oamenii î�i vor reg�si credin�a 
pierdut�.

Dar în ceea ce prive�te 
cre�tinismul, autoarea observ� c� 
omul de azi este tentat s�-L caute 
personal pe Dumnezeu, s�-�i creeze 
o rela�ie particular� cu El. Din 
comoditate sau dintr-o neîncredere 
în ,,credin�a institu�ionalizat�’’, 
nu mai frecventeaz� biserica. 
Îns�, sus�ine autoarea, chiar dac� 
se c�ut� Dumnezeu prin credin��, 
nu trebuie s� se renun�e la 
c�utarea ra�ional�, ,,inteligent� �i 
profund� a adev�rului”. Din cauza 
necunoa�terii adev�rului, credin�a 
poate fi afectat� de idealism. În 
felul acesta mul�i cre�tini, azi, 
se m�rginesc la ,,urm�rirea unor 
finalit��i vagi �i impersonale’’.

Izvorul �i modelul credin�ei 
trebuie c�utat în persoana 
Preacuratei, Mama lui Dumnezeu 
�i Mama Bisericii, al c�rei rol 
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în ,,economia mântuirii �i în 
r�scump�rarea credincio�ilor este 
cunoscut.

În concluzie, ne spune 
autoarea, dac� ,,ra�iunea ne poate 
conduce pân� la descoperirea 
existen�ei lui Dumnezeu, credin�a 
ne conduce la misterul prezen�ei lui 
Dumnezeu în istorie, prin Biseric�. 
În criza lumii de ast�zi, Biserica 
are misiunea de a aduce din nou 
suflul Învierii, care vindec� omul 
de descurajare �i dezn�dejde’’ (Op.
cit., p.18). 

Biserica este cea care le 
vorbe�te oamenilor despre voca�ia 
lor spiritual� �i finalitatea lor �i-i 
conduce la Cristos Mântuitorul. În 
criza spiritual� pe care o cunoa�te 
azi Europa, Biserica, men�ioneaz� 
autoarea, ,,ar trebui s� se apropie 
de desn�dejdile omului, de r�nile 
pe care �i le-a f�cut singur �i 
s�-i transmit� speran�a blând� a 
Învierii’’, iar Europei Unite, ,,care 
nu mai crede în universalitatea 
propriei culturi’’ Biserica s�-i 
aduc� aminte ,,c� principala cauz� 
a sc�derii vitalit��ii ei spirituale 
provine din faptul c� nu mai caut� 
adev�rul’’ (Op.cit., p.106).

Salvarea �i reînnoirea lumii 
noastre se poate realiza doar prin 
Biseric�. În Biseric� o avem pe 
Maria �i tot Biserica este aceea 

care arat� omului �i lumii imaginea 
Mariei, Fecioara Preasfânt�, 
d�ruit� cu cele mai mari haruri 
de Dumnezeu, drept Mam� a 
Milostivirii. Puternica rug�ciune 
mijlocitoare a Preacuratei �i 
milostivirea Ei pot vindeca lumea 
bolnav� de azi �i toate r�nile ei.

Papa Benedict al XVI-lea, 
la care apeleaz� mereu autoarea, 
afirm�: ,,Criza existen�ei europene 
se poate încheia prin pr�bu�irea 
Europei alienate de sensul ra�ional 
al vie�ii, dec�zut� pân� la o ur� 
barbar� fa�� de spirit, sau în 
rena�terea Europei în spiritul 
filozofiei, printr-un eroism al 
ra�iunii…’’ (Op.cit., p.163) 

La finalul prezent�rii c�r�ii 
,,Fragilitatea Europei” a Terezei-
Brîndu�a Palade, con�tien�i de 
valoarea analizei �i a solu�iile oferite 
pentru dep��irea crizei complexe 
a Europei de azi, recomand�m 
lectura operei. Dar nu numai pentru 
aceasta. Asigur�m pe cititori c� 
închizând volumul, vor sim�i în 
suflet o bucurie mai rar�: o întâlnire 
cu inteligen�ei, cu credin�ei �i 
cultura, pe fundalul lini�tii în care 
grecii ascultau p�mântul, marea �i 
cerul, senin�tatea, sufletul curat �i 
dorin�a de a face bine a celei ce a 
scris cartea.

 O. B.
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Ultima n�scut�, într-o familie 
cu 5 fete, Tereza, cre�te înconjurat� 
mereu de iubirea p�rin�ilor �i 
surorilor. La 4 ani r�mâne f�r� mam�, 
apoi f�r� a doua mama, Leonie, ce 
intra în Carmelul din Lisieux, �i astfel 
încerc�rile se aduna. Foarte mic�, ea 
poseda deja o for�� invincibil�, o cale 
foarte simpl�, dar minunat de e� cace, 
ce va face din Tereza un incomparabil 
conduc�tor spiritual.

Iat� ce ne poveste�te Tereza: 
„Într-o duminic�, deschizându-
mi cartea la sfâr�itul Liturghiei, o 
fotogra� e reprezentând pe Domnul 
Isus pe Cruce, alunec� l�sându-m� 
s�-I v�d doar o mân� str�puns� �i 
însângerat�. Am sim�it atunci ceva 
inefabil. Inima mea s-a frânt de 
durere v�zând acel sânge pre�ios 
c�zând pe p�mânt, f�r� ca cineva s� 
încerce sa-L culeag�. Am hot�rât s� 
� u mereu, în spirit, la piciorul Crucii, 
Pentru a primi pic�tura mântuirii �i s� 
o r�spândesc apoi asupra su� etelor. 
„Aceasta era voca�ia ei în Carmel. 
A v�zut sângele v�rsat pe Calvar, 
a auzit strig�tul lui Isus pe cruce. A 
dorit s� r�spund� chem�rii sângelui 
r�scump�r�tor. Ea spunea: „O, nu 
vreau s� se piard� acest sânge pre�ios. 
Îmi voi petrece via�a culegându-L 
pentru su� ete. „De�i de doar 15 ani, 
ea dore�te s� intre în Carmel; ne 
spune: „Su� etul meu era în suferin��, 
dar �i în pace, c�ci eu nu c�utam decât 

voin�a Bunului Dumnezeu. „�i iat� 
o dispens� special�, un miracol o 
aduce în Carmel. Ea spune: „Am 
venit aici pentru a salva su� ete �i 
mai ales pentru a m� ruga pentru 
preo�i. „In primii 5 ani, în Carmel, 
Tereza prime�te mai mult spini decât 
tranda� ri �i se va numi Sora Tereza a 
Pruncului Isus �i a S� ntei Fe�e. Ea se 
va deta�a de tot ceea ce nu este EL, 
adic� Isus. Înv��a despre El c� este 
„Iubirea umil� ce se nimice�te pe 
sine, Iubirea generoas� ce se uit� pe 
sine. „Astfel, Tereza, între imensele 
aspira�ii �i insurmontabilele limit�ri, 

Spiritualitatea S� ntei Tereza de Lisieux
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a s�rmanei naturi umane, face marea 
sa descoperire: cea a „c�ii celei mici 
„sau „calea copil�riei spirituale”. 
Are aceast� revela�ie de la 4 versete 
biblice: „Dac� cineva e foarte mic, s� 
vina la mine”, din Cartea În�elepciunii 
�i „Îndurarea este acordat� celor mici”. 
„Cum mama-�i mângâie copilul, la fel 
v� voi purta în bra�e �i v� voi leg�na 
pe genunchi. „Astfel, în�elege c� e 
su� cient s� se fac� foarte mic� pentru 
a �  luat� în bra�e de Tat�l Preaiubit, ca 
un mielu� în bra�ele Domnului. A se 
face foarte mic� din iubire.

Când a descoperit acest adev�r 
primordial, a sim�it o bucurie imens�. 
Ea a scris: „O, Isuse, Iubirea mea, în 
� ne, mi-am a� at voca�ia. Voca�ia mea 
este Iubirea. In Inima Bisericii, eu 
voi �  iubirea, � ind astfel, totul. „Ce 
însemn� asta? Nimic extraordinar: 
„s� nu la�i s�-�i scape nici un mic 
sacri� ciu, nici o privire, nici un 
cuvânt, s� te folose�ti de toate micile 
lucruri �i s� le faci din iubire.

„�i: „Isus nu cere fapte mari, ci 
doar abandonarea �i recuno�tin�a. „De 
acum înainte, cu încrederea absolut� 
�i perfect natural� a unui copil care se 
�tie iubit �i întotdeauna iertat pentru 
orice gre�eala comisa, Tereza va 
avansa pe „mica sa cale de încredere 
�i iubire”, f�r� temeri �i scrupule. 
Astfel sunt îndep�rtate numeroasele 
obstacole ce-i întârziau calea spre 
s� n�enie. Cale f�r� sfâr�it �i s� n�enie 
f�r� margini. Ea spunea: „Întotdeauna 

am dorit s� � u o sfânt�, dar 
mereu am constatat comparându-
m� cu s� n�ii c� între ei �i mine 
este aceea�i diferen�� ca între 
un munte al c�rui vârf se pierde 
în Ceruri �i un gr�unte de nisip 
azvârlit de picioarele trec�torilor, 
în loc a m� descuraja, mi-am 
spus: Bunul Dumnezeu nu inspir� 
dorin�e irealizabile, pot deci, în 
ciuda micimii mele, s� aspir la 
s� n�enie; s� cresc este imposibil, 
trebuie s� m� suport a�a cum sunt, 
cu toate imperfec�iunile mele, dar 
doresc s� caut mijlocul de a merge 
în Cer printr-o cale mic�, dreapt�, 
scurt�, o noua cale mic�. „Iat� 
cele dou� inven�ii tereziene: calea 
copil�riei spirituale �i ascensorul, 
doctrina caracteristic� �i foarte 
personal�. Ascensorul a ap�rut pe 
linia s� n�irii personale.

Solu�ia era copil�ria 
spiritual�. Ce înseamn� atunci 
ascensorul? a atinge vârful 
muntelui Iubirii. „Principiul este 
deci c� Dumnezeu nu inspir� 
dorin�e irealizabile. Dup� 
cum am v�zut, pentru Tereza 
este important� atitudinea lui 
Dumnezeu fa�� de cei mici. Tereza 
accepta realitatea spiritual� a�a 
cum este. Ea iube�te adev�rul, 
accept� imposibilitatea �i îl 
ia în serios pe Dumnezeu �i 
refuz� descurajarea. A�eaz� în 
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Dumnezeu responsabilitatea dorin�ei 
din su� etul ei.

�tiind de unde vine dorin�a, 
ea este sigur� c� se poate realizeze. 
Metoda pe care o caut� nu include 
efortul împotriva defectelor �i 
imperfec�iunilor, pentru c� s� n�enia nu 
se ob�ine prin vindecarea lor. Tereza e 
mic� pentru c� nu poate face cum au 
f�cut marii s� n�i. Orice ar face, �tie c� 
nu depinde de ea. Ea trebuie s� accepte 
s� se suporte �i s� aspire la s� n�enie. Cu 
întreb�rile ei de îndr�gostit�, ea persist� 
s� bat� la poarta Inimii lui Dumnezeu. 
Ea vine cu mâinile goale, Dumnezeu 
îi va dep��i a�tept�rile. Ii va d�rui 
geniul inimilor neprih�nite ce-L vede 
pe Dumnezeu a�a cum este. Ea spune: 
„Suntem într-un secol al inven�iilor, 
acum nu e greu a urca treptele unei 
sc�ri. La boga�i, un ascensor înlocuie�te 
treptele în mod avantajos. �i eu doresc 
a a� a un ascensor pentru a m� în�l�a 
pân� la Isus. C�ci sunt prea mic� pentru 
a urca di� cila scar� a perfec�iunii. 
Atunci, am c�utat în c�r�ile s� nte 
indica�ia ascensorului, �i am citit din 
gura În�elepciunii Eterne: „Dac� cineva 
este foarte mic, s� vin� la Mine”. Iar în 
Isaia cite�te c� Dumnezeu ia în bra�e pe 
cel mic. Astfel e descoperit ascensorul. 
Bra�ele lui Isus ce o vor ridica pân� 
la Cer. Ea se sprijin� pe abunden�a 
îndur�rii divine. Mi�carea spiritualit��ii 
ei nu merge de jos în sus, ci mai curând 
de sus in jos. Sau mai curând de sus în 
sus trecând rapid pe jos.

De aceea a spus Isus: „L�sa�i 
copiii s� vin� la Mine, c�ci a lor 
este Împ�r��ia lui Dumnezeu”. 
„Copil�ria spiritual� „este deci 
unicul pa�aport pentru Împ�r��ia 
lui Dumnezeu. Copil�ria spiritual� 
are o misterioas� putere asupra 
Inimii lui Dumnezeu. Sfânta Tereza 
spune: „S� n�enia nu const� într-o 
anumit� practic�, ci într-o dispozi�ie 
a inimii, ce ne face umili �i mici în 
bra�ele lui Dumnezeu, con�tien�i de 
sl�biciunea noastr� �i încrez�tori 
pân� la îndr�zneala în bun�tatea 
Sa de P�rinte. „Prin aceast� nou� 
privire se poate spune c� Tereza 
a “democratizat „s� n�enia. Mica 
sa cale nu are nimic cu imaginea 
pe care o avem în mod obi�nuit 
despre s� n�enie. Dumnezeu nu are 
nevoie de campioni, ci de copii 
ascult�tori. Astfel, calea spiritual� 
este un cadou al lui Dumnezeu 
pentru timpurile noastre. Închei cu 
o strof� din poemul „Cântecul meu 
de iubire”

Via�a mea e o clip�, un ceas 
trec�tor,

Via�a mea e o clipa ce-mi 
scap� �i m� fug�re�te.

Tu o �tii, o, Dumnezeul meu, 
pentru a Te iubi pe p�mânt

Nu am nimic altceva decât 
ziua de azi”.

Marlena PRIGOREANU
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În anul 1508 Papa Iuliu II îl cheam� 
pe tân�rul Michelangelo (33 ani) la Roma 
pentru a-i încredin�a pictura plafonului 
Capelei Sixtine. Pân� în 1508 Buonarotti 
era considerat un sculptor împlinit, plin de 
talent, a�a cum o demonstrau Pieta (1499), 
David (1504) �i alte lucr�ri. Este adev�rat c� 
pictase o Sfânt� Familie pentru familia lui 
Agnolo Tondi la na�terea primei lor � ice, un 
panou de lemn lucrat în tempera cunoscut 
sub numele Doni tondo, dar era sculptor a�a 
cum a� rma el însu�i pân� în 1508. 

Scurt istoric al Capelei Sixtine
Capela, numit� ulterior Sixtin�, 

reprezint� restaurarea vechii „Capella 
Magna” la ordinul Papei Sixt IV în cursul 
anului 1477 de c�tre arhitectul Giovanni 
Dolci. Restructurarea Capelei se face 
doar de la etajul ferestrelor în sus, partea 
inferioar�, medieval�, � ind într-o stare 
bun�. Plafoanele sunt renovate �i se sprijin� 
pe un sistem de bol�i care asigur� stabilitatea 
ansamblului. Planul capelei este simplu: 
o sal� rectangular� cu dimensiunile 40 m 
lungime, 21 m în�l�ime �i 13 m l��ime, cu 
o bolt� semicilindric� �i 12 ferestre arcuite. 
Bolta este divizat� în lunete corespunz�toare 
celor dou�sprezece ferestre.

Demnitatea destina�iei capelei ca loc 
de cult rezervat exclusiv Papei a impus o 
organizare înc�rcat� de simbol în care nimic 
nu putea �  l�sat la voia întâmpl�rii. Ea 
trebuia s� rezume în totalitatea sa mesajul 
cre�tin al Mântuirii, un fel de compendiu al 
cre�tinismului începând de la crearea lumii 
�i primul p�cat pân� la sfâr�itul lumii �i 
învierea mor�ilor. Îns��i construc�ia Capelei 

a fost gândit� în acest sens, dimensiunile ei, 
propor�ia dintre lungime, în�l�ime, l��ime 
(3 x 2 x 1) inspirându-se din descrierea 
Templului lui Solomon dat� în Cartea 
Regilor, propor�ii în care interpretarea 
alegoric� sugera propor�ia dimensiunilor 
Arcei lui Noe, o imagine material� a 
Bisericii spirituale. Se în�elege c� volumul 
închis de pere�i nu reprezint� doar spa�iul, 
ci �i timpul, în acest microcosmos trebuind 
s� se g�seasc� Revela�ia, C�derea, 
R�scump�rarea �i Mântuirea. 

Organiza�ia simbolic� a Capelei 
Sixtine este construit� pe o periodizare 
teologic� ale c�rei origini urc� pân� la 
Sfântul Augustin care interpretând Epistola 
c�tre Romani a Sf. Pavel, capitolele VII 
�i VIII, distinge patru st�ri ale evolu�iei 
umanit��ii: Înainte de Lege, sau „ante 
legem”, Sub Lege, sau „sub lege”, Sub Har, 
sau „sub gratia” �i Sub Pace, sau „in pace”.

Înainte de Lege, umanitatea este 
supus� p�catului �i senzualit��ii f�r� s�-�i dea 
seama: aceast� umanitate pierdut� pentru 
Salvare este distrus� în apele Potopului.

Dup� Legea lui Moise, umanitatea se 
ridic� la în�elegerea R�ului ca o înc�lcare 
a Legii, îns� Legea nu are func�ia de a 
reprima p�catul ci mai degrab� de a-l 
con�tientiza.

Sub Har, inima creaturii se îndreapt� 
de la sine spre bine, atins� de gra�ia divin�. 
Legea care era exterioar� devine interioar�: 
aceast� er� nou� începe cu sacri� ciul lui 
Isus Cristos �i marcheaz� etapa decisiv� 
în realizarea Providen�ei, creatura � ind 
acum capabil�, cu pre�ul luptei morale, de 

COMORILE VATICANULUI: PLAFONUL CAPELEI SIXTINE
F�r� s� �  v�zut Capela Sixtin� nu este posibil a-�i forma o idee despre ce este 

capabil s� realizeze omul”  Johann Wolfgang von Ghoethe
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a participa ea îns��i la salvarea su� etului s�u.
Dar numai în Pace, când va veni sfâr�itul 

timpurilor, în ziua Judec��ii de Apoi �i a reînvierii 
c�rnii, în fericirea deplin� a contempl�rii lui 
Dumnezeu când corpul redevenind glorios va 
asculta f�r� a se opune elanului Spiritului, numai 
atunci orice urm� a p�catului originar va �  abolit�.

Programul iconogra� c conceput sub 
ponti� catul lui Sixt IV se baza pe cele dou� 
ere bogate în asocia�ii simbolice, sub lege �i 
sub gratia, Vechiul �i Noul Testament. Pentru 
pictarea celor doi pere�i laterali ai Capelei Papa 
a convocat la Roma pe marii me�teri � orentini 
Botticelli, Ghirlandaio, Cosimo Roselli, Piero di 
Cosimo, Perugin, Pinturrichio �i Signorelli. Pe 
peretele sudic sunt prezentate scene din via�a lui 
Moise, iar pe peretele nordic scene din via�a lui 
Isus, astfel încât faptele lui Moise (era Legii) �i 
ale lui Isus Cristos (era Harului) s� corespund� 
„în pereche” scenelor dispuse pe cei doi pere�i 
fa�� în fa��. Astfel pruncul Moise salvat din apele 
Nilului este asociat cu Na�terea lui Isus, primirea 
Tablelor Legii de c�tre Moise pe muntele Sinai 
corespunde Predicii de pe Munte, iar testamentul 
�i moartea lui Moise se a� � fa��-fa�� cu Cina cea 
de Tain�. Se puneau astfel sub ochii privitorului 
cele dou� perioade ale R�scump�r�rii, una când 
evreii erau singurii martori ai maiest��ii lui 
Dumnezeu �i cealalt� când întreaga omenire prin 
Har este chemat� s� lucreze pentru Mântuirea 
sa. Continuitatea timpurilor în era Harului era 
subliniat� prin continuitatea pe Scaunul Ponti� cal 
a succesorilor lui Petru: în ni�ele dintre ferestre, 
în zona superioar� au fost picta�i primii treizeci de 
Papi, de la Sfântul Petru la Sfântul Marcel. Patru 
compozi�ii vor �  distruse în timpul transform�rilor 
ulterioare. Bolta a fost pictat� provizoriu de c�tre 
Pier Matteo ca un cer înstelat.

Michelangelo �i compozi�ia destinat�  plafonului
La 18 aprilie 1506, Papa Iuliu II pune 

prima piatr� la Biserica Sfântul Petru din Vatican 

�i încredin�eaz� construc�ia arhitectului 
Bramante. Lucr�rile de pe �antierul 
bisericii �i cele de la construc�ia turnului 
Borgia au destabilizat construc�ia 
Capelei Sixtine. În mai 1507, o � sur� 
lung� se deschide în bolta Capelei. 
Bramante s-a ocupat de remedierea 
situa�iei, îns� daunele provocate de � sur� 
sunt importante, iar Papa ia decizia de a 
reface decora�ia bol�ii.

Aceasta era situa�ia înainte de 
propunerea f�cut� lui Michelangelo de 
c�tre Papa Iuliu II de a picta pe tavanul 
Capelei Sixtine pe cei doisprezece 
Apostoli. Contractul este semnat la 8 mai 
1508, iar Michelangelo începe studiile 
pentru pictarea plafonului.

La începutul anului 1509 
Michelangelo aduce la cuno�tin�a Papei 
c� proiectul ini�ial i se pare prea s�rac 
�i propune modi� carea lui. Papa îi 
las� libertate deplin�, iar artistul ajutat 
de teologii Cur�ii Papale concepe un 
proiect genial: nou� scene cu episoadele 
Genezei, începând cu separarea luminii 
de întuneric, continuând cu celebra 
Crea�ie a lui Adam �i alte episoade 
spectaculare. Figura al�turat� arat� 
schematic dispunerea frescelor realizate 
de Michelangelo.

Povestea lui Moise �i a lui Isus 
asigurau o serie de coresponden�e 
alegorice efectuând acordul dintre 
domnia Legii (sub lege) �i domnia 
Harului (sub gratia). Ciclului total al 
istoriei Salv�rii de la crearea lumii pân� 
în zilele noastre îi lipsea segmentul 
temporar ante legem, adic� perioada 
dinainte de Lege pân� la Potop. 
Michelangelo a pictat în dreptunghiurile 
centrale a�a numita „istorie a Genezei”. 
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Spa�iul r�mas între Genez�, scenele 
vie�ii lui Moise �i scenele vie�ii lui 
Isus a fost utilizat pentru sugerarea 
a�tept�rii Mântuitorului în timpurile 
în care Revela�ia se manifesta sub 
v�lul alegoriei în imagini de inspira�ie 
profetic�. Este absolut remarcabil c� 
în acest loc sanctuar al cre�tin�t��ii nu 
apare nic�ieri imaginea celui cruci� cat. 
Cu toate acestea totul se raporteaz� la El 
ca la un centru invizibil pentru c� totul 
exprim� alegoric Mântuirea.

Întregul plafon este compus ca 
ascensiune a su� etului spre Creatorul 
s�u �i spre via�a ve�nic� pe care o insu� � 
El creaturilor sale. În acest elan su� etul 
este salvat de Dumnezeu însu�i, a�a 
cum o arat� cele patru minuni pictate 
în pandantivele celor patru col�uri 
ale compozi�iei, patru minuni c�rora 
sub domnia Legii poporul lui Israel le 
datoreaz� Salvarea. 

Michelangelo �i via�a spiritual� la 
sfâr�itul secolului XV �i începutul 

secolului XVI 
De�i exist� o scrisoare a lui 

Michelangelo datând din 1523, în care 
artistul poveste�te unui prieten c� Papa 
Iuliu II i-a dat mân� liber� cu privire la 
compozi�ia ce urma s� acopere tavanul �i 
p�r�ile libere pân� la picturile anterioare 
de pe peretele sudic �i nordic, este greu 
de admis c� Papa a l�sat la latitudinea 
artistului modi� carea unui simbolism 
construit cu grij�,  evident pe cei doi 
pere�i verticali termina�i. 

În mod natural se pune întrebarea 
de unde vine ideea acestei grandioase 
alegorii generale compus� dintr-o 
o sum� de alegorii pre� gurând în 
starea ante legem R�scump�rarea 

care are loc în perioada Harului, sub gratia? 
Lipsesc informa�iile pentru a da un r�spuns 
plauzibil. S-a presupus c� la origina acestui 
program iconogra� c ar �  Egide de Viterbe 
(1465 - 1532), vicar general al c�lug�rilor 
augustinieni, teolog in� uent, bun cunosc�tor 
al lucr�rilor lui Platon. S-a vehiculat �i numele 
c�lug�rului franciscan Marco Vigerio (1446 – 
1516), rudenie cu Papa Iuliu II, familiarizat �i 
el cu doctrinele platoniciene. Plauzibil este �i 
numele c�lug�rului dominican Santes Pagnino 
(1470 – 1541), unul dintre cei mai mari � lozo�  
�i bibli�ti ai timpurilor sale. Michelangelo putea 
veni în contact cu ei, cu ideile lor, deoarece era 
la curent cu via�a cultural� din Floren�a �i Roma. 
Biogra� ile artistului, mai mult sau mai pu�in 
roman�ate, scrise de Irving Stone �i Romain 
Rolland creeaz� imagini contradictorii despre 
forma�ia cultural� a lui Michelangelo. Nici una 
dintre aceste surse nu neag� contactul artistului 
cu personalit��i marcante ale epocii, dar la 
fel, nu las� s� se întrevad� un timp su� cient 
dedicat teologiei �i � lozo� ei. Nu a urm�rit 
niciciodat� studii umaniste, nu cuno�tea latina. 
La treisprezece ani începe ucenicia în atelierul 
lui Ghirlandaio, a�a c� forma�ia sa este cea a 
unui autodidact. Trebuie totu�i s� � m pruden�i, 
cu Michelangelo imposibilul poate deveni 
real. Cel care a construit planul tavanului a 
fost un bun cunosc�tor al surselor teologice �i 
� lozo� ce, un foarte bun catolic, neperturbat 
în Credin�� de contextul politic, de r�zboaie �i 
starea nesatisf�c�toare a Bisericii ca institu�ie. 
Nu transpare vizibil nici o nelini�te, nici o 
zdruncinare a echilibrului dogmatic. 

Situa�ia se va schimba dramatic peste 
treizeci de ani, când Michelangelo va picta 
Judecata de Apoi.

Ioan SORAN



Pa�telui 1962, explica credincio�ilor 
s�i c� via�a Bisericii este însu� e�it� 
de eforturi continue în vederea 
perfec�ion�rii. Papa Paul al VI-lea nu 
va uita programul Conciliului gândit 
de Cardinalul Montini.

Dup� moartea lui Ioan al XXIII-
lea, Conciliul a intrat într-o pauz�, toate 
lucr�rile s-au oprit. Sesiunea a II-a nu 
era � xat�. Între data închiderii primei 
sesiuni, 8 decembrie 1962 �i perioada 
de boal� a Papei, Ioan al XXIII-lea a 
trimis Episcopilor numeroase adrese 
prin care le reamintea scopul pastoral 
esen�ial al Conciliului �i î�i exprima 
decep�ia în leg�tur� cu prima sesiune: 
,,Mul�i nu m-au în�eles...” În Scrisoarea 
,,Mirabilis ille” din 6 ianuarie 1963, 
amintea Comisiei de Coordonare, 
destinat� s� creeze unitate �i coeren�� în 
lucr�rile Conciliului, s� preg�teasc� a 
doua sesiune. Tot atunci a numit un nou 
�ef al Comisiei, era Cardinalul Amleto 
Cicognagni. Episcopii erau obliga�i 
s� ia imediat contact cu Comisia, 
s� comunice remarcile �i sugestiile. 
Totodat� Episcopilor li se cerea s� fac� 
cunoscute credincio�ilor din Dieceze 
re� ec�iile lor asupra Conciliului. În 
concluzia ,,Scrisorii” Papa insista 
asupra r�scump�r�rii tuturor oamenilor 
prin Isus Cristos. De asemenea insista 
ca lucr�rile �i hot�rârile Conciliului s� 
� e cunoscute de c�tre to�i catolicii, dar 
�i de to�i cre�tinii �i de c�tre oameni, 
indiferent de credin�� sau confesiune.

(va urma)

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

Problemele Conciliului l-au 
preocupat în mod deosebit ; în numele 
s�u, ca Arhiepiscop de Milano, �i al 
credincio�ilor al c�ror P�stor era, a 
salutat ini�iativa Papei Ioan al XXIII-
lea, ca o inspira�ie a Spiritului Sfânt, 
�i a informat întreaga sa Diecez� 
despre evenimentul ce urma s� aib� 
loc. �i a f�cut aceasta imediat ce 
Ioan al XXIII-lea a anun�at lumii 
Conciliul. Preo�ii, seminari�tii, 
credincio�ii de pe întreg p�mântul 
trebuiau s� cunoasc� ce înseamn� un 
conciliu ecumenic în via�a Bisericii. 
De la început ideile despre Conciliu îi 
erau foarte clare �i, prin conferin�e, le 
f�cea cunoscute. Conciliul nu putea �  
confundat cu ceva permanent, cu un 
parlament, el are loc într-un anumit 
moment din via�a Bisericii. Papa 
este indiscutabil cel ce conduce un 
Conciliu, lucru fundamentat prin 
legitimitatea sa, pe garan�ia unit��ii �i 
siguran�a desf��ur�rii lui.

Pentru Montini Conciliul 
trebuia s� aib� un plan �i un scop, 
de aceea a fost împotriva confuziilor 
din prima sesiune, a lipsei de unitate 
din materialele destinate re� ec�iei 
P�rin�ilor conciliari. În ochii s�i 
Vatican II putea s� completeze Vatican 
I întrerupt prematur. În gândirea sa 
obiectivele Conciliului trebuiau s� 
aib� în vedere: de� nirea raporturilor 
dintre ra�iune �i credin�� în gândirea 
catolic�, Ordinele c�lug�re�ti, 
pozi�ia laicilor în Biseric� �i unitatea 
cre�tinilor. În ,,Pastorala”sa din Postul 


