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La zi de Sfânt� S�rb�toare, milioane de cre�tini din toate neamurile 
p�mântului, pe aripile gândului se duc la ieslea Betleemului, la un Prunc n�scut 
acolo, s� se roage.

Cine este Pruncul?Este Isus Cristos, Dumnezeu adev�rat, ce coboar� din Cer, 
ia chipul robului ca pe rob din robia p�catului s�-l mântuiasc�.

Cerul �i p�mântul tresalt� de bucurie, Îngerii �i p�storii cânt�, cânt� cânt�ri 
de laud� �i pream�resc pe Dumnezeu f�cut om: ,,M�rire întru cele de Sus...”

Noi zori s-au ivit pentru su� etele noastre; neamul omenesc z�cea bolnav, 
r�nit de moarte de p�catul lui Adam...

De S�rb�toarea Sfânt� a Na�terii Domnului ne cur���m su� etele de p�cate 
în taina sfânt� a poc�in�ei. Cu acest prilej lu�m hot�râri bune, în a�a fel, ca ura 
�i mânia s� piar� din mijlocul nostru. Inimile s� � e str�b�tute de dragoste fa�� de 
Dumnezeu �i fa�� de aproapele, c�ci pentru to�i s-a n�scut Mântuitorul.

S�-L iubim pe Isus. El pentru noi s-a n�scut.
S�-L iubim împreun� cu Îngerii, care, plini de fericire, au vestit Na�terea 

Mântuitorului.
S�-L iubim cu p�storii, care în grab� s-au dus s�-L cerceteze la Betleem.
S� I ne închin�m cu Magii de la R�s�rit care I-au adus daruri: aur, smirn� 

�i t�mâie.
S�-L primim cu inimile deschise, pline de bucuria Na�terii Domnului.
Mesajul Na�terii Domnului este mereu actual.
Na�terea Domnului trebuie s� � e pentru � ecare dintre noi clipa, momentul în 

care s� scriem noi pagini de aur în Istoria Bisericii prin via�� curat� �i sfânt�.
Isus a venit la noi. Ne cheam�. S�-I ascult�m chemarea:
“Trezi�i-v� voi care dormi�i �i bucura�i-v� c�ci a venit doctorul la cei bolnavi”.
 A venit R�scump�r�torul la cei vându�i.
 A venit Calea pentru cei r�t�ci�i.
 A venit Via�a la cei mor�i.
 A venit Acela care arunc� în adâncul m�rii toate p�catele noastre.
 A venit Acela care vindec� toate bolile, toate neputin�ele noastre.
 A venit Acela care ne ia pe urmele Sale ca s� ne duc� la cinstea �i 

fericirea de odinioar�.
Isus a venit. A venit ca to�i oamenii s� poat� cânta cu Îngerii: ,,M�rire 

întru cele de Sus �i pe p�mânt pace pân� la venirea Sa pe norii Cerului 
împreun� cu to�ii Sfin�ii �i Îngerii.”

Pr. Ioan ERDELI

 Na�terea Domnului
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S U M A R

 Când mi�c�rile su� etului sunt orânduite, cele ale trupului sunt 

de asemenea. De aceea modestia înf��i��rii este întotdeauna o mare 

dovad� a reculegerii l�untrice �i a înaint�rii spirituale a unui cre�tin, 

dup� cum acul unui ceas este un semn despre buna mi�care a ro�ilor.
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Din S�rb�torile Cr�ciunului noi 
re�inem bine vacan�a �i distrac�iile. 
Ne �inem bine de corp �i lep�d�m 
pe zi ce trece spiritul minunatelor 
noastre S�rb�tori.

Cr�ciunul este intrarea între 
oameni a lui Dumnezeu în chip de om.

Cr�ciunul este S�rb�toarea 
copilului, este ziua familiei.

Tot ce e încântare vesel�, 
tot ce e mic �i frumos, tot ce e 
surâs �i promisiune, tot ce e dulce 
familiaritate, tot ce e înfr��ire între 
Cer �i P�mânt, între oameni �i oameni, 
între om �i animale, între piatr� �i 
iubire, între s�r�cie �i m�re�ie, între 
modestie �i lumin�, totul se apropie 
de VIFLALM, totul se prime�te 
acum. Cr�ciunul � ind praznicul lor.

Cr�ciunul e osânda adus� 
bog��iei f�r� spirit, este binecuvântare 
peste s�r�cie, cu iubire.

 Adu Vi� aimul în inima ta, cu 
corurile de Îngeri �i cu p�storii.

Dac� tu nu vei purta Vi� aimul 
în tine, vei �  un alt Irod. El a fost 
vr�jma�ul sângeros al Vi� aimului.

Întip�re�te cu voin�a ta, in inima 
�i sim�urile tale, una dintre virtu�ile 
lui Isus, �i Vi� aimul a intrat în 
su� et. A�a s� serbezi CR	CIUNUL. 
Colindele tale s� � e fapte de virtute.

Ep. Ioan SUCIU

 V i f l a i m
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(continuare în pag. 6)

Ap�rut� în traducere româneasc� 
în urm� cu trei ani - 2007, Galaxia 
Gutenberg -, dar descoperit� în libr�rii 
doar acum, cartea ,,Binecuvântarea 
Cr�ciunului” a lui Joseph Ratzinger 
- Papa Benedict al XVI-lea ofer� 
cititorului medita�ii, mai ales sub form� 
de predici, pentru Advent �i Cr�ciun. 
Este o carte frumoas�, scris� pe în�elesul 
tuturor, care ne preg�te�te s�-L primim 
pe Dumnezeu ,,...care a p��it printre 
noi. El s-a unit atât de inseparabil cu 
oamenii, c� acest om este într-adev�r 
Dumnezeu din Dumnezeu,lumin� din 
lumin� �i om adev�rat”.

Volumul este alc�tuit din dou� 
c�r�i ap�rute cu ani în urm�: ,,Lumina 
ce lumineaz� pentru noi” (1978) 
�i ,,Laud� Cr�ciunului” (1982, 
împreun� cu Heinrich Schiler), c�r�i 
care cuprind predicile actualului 
Pap� din perioada ,,Adventului’’ �i a 
,,Cr�ciunului’’ anului 1977.

Lectura medita�iilor ne arat� 
mai ales pe ,,preotul” Joseph 
Ratzinger, acum Papa Benedict 
XVI, care ne devine nou�, cititorilor, 
îndrum�torul spiritual pentru 
S�rb�toarea Na�terii Domnului, 
preotul care �tie ,,s� se adreseaz� 
atât min�ii, cât �i inimii”noastre. 
Venirea Fiului lui Dumnezeu pe 
p�mânt este ,,un eveniment atât de 
imens”, încât Dumnezeu a vrut s�-l 
preg�teasc� timp de secole, ne spune 
,,Catehismul Bisericii Catolice”. 

În perioada Adventului - a Postului 
Cr�ciunului, Biserica actualizeaz� 
aceast� a�teptare a lui Mesia. Isus 
s-a n�scut, ,,în umilin�a unui staul”, 
într-o familie s�rac�, dar în aceast� 
s�r�cie se manifest� gloria cereasc�. 
Cr�ciunul, ne spune Papa, ,,e cea mai 
uman� s�rb�toare a credin�ei, pentru 
c� ne face s� sim�im cel mai profund 
umanitatea lui Dumnezeu”. Misterul 
Cr�ciunului se împline�te în noi când 
,,Christos ia chip în noi”. Pentru 
aceasta ne preg�te�te Sfântul P�rinte 
prin predicile sale: pentru a-L primi pe 
Isus în su� ete �i pentru a-L urma.

Predicile cuprinse în volum au 
ca titluri: ,,La începutul Adventului. O 
discu�ie despre Advent cu cei bolnavi”, 
,,Cartea neamului lui Isus”, ,,Pomul 
Vie�ii”, ,,Boul �i m�garul de lâng� 
iesle”, ,,Steaua cea nou�’’, ,, Lumina 
care lumineaz� l�untric”.

Prima dintre predici, ,,La 
începutul Adventului. O discu�ie despre 
Advent cu cei bolnavi”, schimb� cu 
totul gândirea noastr� despre suferin�� 
�i boal�. Bucuria proprie perioadei 
dinaintea Cr�ciunului poate s� nu � e 
resim�it� cu totul de o persoan� grav 
bolnav�, pe care grijile situa�iei o 
cople�e�te. Dar boala �i durerea pot �  
un Advent cu totul personal, bolnavul 
î�i poate spune: ,,Domnul mi-a 
întrerupt activitatea pentru un timp, 
pentru a m� aduce la lini�te”. 

 Binecuvântarea Cr�ciunului 
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(continuare în pag. 7)

(urmare din pag. 5)

În zilele obi�nuite avem prea pu�in 
timp pentru noi, datoriile de tot felul ne 
st�pânesc via�a. O boal� st�vile�te totul, 
e un timp când Dumnezeu ne viziteaz� 
�i în felul acesta boala î�i are rostul ei, 
ea poate �  privit� ca o parte din Advent, 
poate �  ,,clipa lui Dumnezeu din via�a 
noastr�, timpul, � indc� suntem deschi�i 
pentru El, înv��ând totodat� s� ne 
reg�sim pe noi în�ine”. Întâmpl�rile 
zilelor trebuie percepute ca ,,semne 
ale lui Dumnezeu adresate nou�”. 
Atunci ajungem s� privim altfel lumea, 
în�elegem c�,, vizita” lui Dumnezeu 
este ,,o modalitate prin care El poate 
s� vin� la noi, s� ne � e aproape”.

 ,,Adventul”  înseamn� �i a�teptare, 
�i speran��. Multe din parabolele lui 
Isus vorbesc despre a�teptare. Omul 
tr�ie�te a�teptarea sau tr�ie�te în 
a�tept�ri în toate etapele vie�ii, dar 
cu speran��. Cre�tin�tatea ,,sper� c� 
Domnul trece prin toat� istoria �i c� 
odat� ne va aduna lacrimile �i grijile, 
astfel încât totul s� î�i g�seasc� 
explica�ia �i împlinirea în Împ�r��ia 
Sa”. A�teptarea este mai evident� 
în timpul unei boli, sunt a�teptate 
semnele vindec�rii. Timpul a�tept�rii 
trebuie ,,umplut cu un prezent plin de 
în�eles’’, altfel a�teptarea e greu de 
suportat. Dac� timpului a�tept�rii i 
se d� un sens valoros, atunci bucuria 
anticipat� devine o for�� interioar�. 
Acesta este ,,Adventul cre�tin”. 
i 
Papa accentueaz�: ,,...Darurile lui 
Isus Cristos nu sunt viitorul pur, ci 
se întind pân� în prezent”. El este 

deja cu noi în ceea ce este ascuns, 
dar ni se adreseaz� direct prin Sfânta 
Scriptur�, prin s� n�i, prin unele 
întâmpl�ri cotidiene, iar noi putem 
s�-i prezent�m întreb�rile noastre, 
plânsul nostru, pentru c� ,,ascultarea” 
este întotdeauna prezent�. În felul 
acesta, ne spune Papa, ,,nu exist� timp 
lipsit de sens ’’. V�zute a�a lucrurile, 
atunci vârsta înaintat� nu mai este 
ultima treapt� a vie�ii, ,,de la care ne 
putem uita doar în urm�”. 
i aceasta 
înseamn� s� valori� c�m prezentul, 
,,pentru c� totul se reduce la ceea ce 
am primit din interior”.

,,Adventul” este un timp al 
bucuriei, ne spune Papa, al unei 
bucurii interioare, pe care nimic nu 
o poate �terge. Chiar obiceiurile de 
Cr�ciun, aparent exterioare: brazii 
împodobi�i de Cr�ciun �i pr�jitura cu 
miere, sunt semnele acestei bucurii. 
Cr�ciunul este �i s�rb�toarea d�ruirii. 
Dumnezeu s-a d�ruit pe sine din iubire 
pentru noi �i ,,ne-a dat din nou via��’’, 
iar noi, imitându-L, oferim daruri 
de Cr�ciun celor pe care îi iubim. ,, 
Semnul speran�ei”pentru tot binele 
dorit de om �i omenire este Pruncul 
n�scut în ieslea din Betleem. 

De la încuviin�area Mariei, de la 
,,� at-ul’’ rostit, se poate vorbi de un 
nou început pentru omenire. P��ind în 
spa�iul în care a avut loc acceptarea, ne 
vom g�si într-un început mereu prezent 
în vie�ile noastre, prin care unirea cu 
Isus va �  întotdeauna posibil�.
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(continuare în pag. 8)

(urmare din pag. 6)

În predica intitulat� ,,Pomul 
vie�ii” Papa poveste�te o întâmplare 
veche de Cr�ciun, de pe la anul 1694, 
petrecut� în localitatea Chrsitkindl. 
Acolo a avut ,,norocul” s� vad� 
probabil cel mai vechi pom de Cr�ciun. 
Dirijorul corului avea deprinderea 
s�-L adore pe Pruncul Isus, de aceea, 
în scorbura unui brad a pus imaginea 
S� ntei Familii �i o statuet� din cear� 
a Pruncului Isus. Pruncul purta într-o 
mân� crucea, iar în cealalt� o coroan�. 
Acolo obi�nuia s� se roage. Oamenii 
din jur au început s� vin� în pelerinaj 
la Pruncul Isus iar mai pe urm� au 
ridicat dup� modelul bisericii Santa 
Maria Rotonda din Roma, o bisericu�� 
în jurul pomului. Acolo, în pom, este 
altarul �i tabernacolul. Papa vede în 
acest brad simbolul Pomului Vie�ii 
din Rai. Construc�ia, a�a cum a fost 
gândit�, trimite la Maria, la Biseric�, la 
Botez �i la rena�terea noastr� spiritual�. 
Aminte�te îndemnul lui Isus: ,,Dac� nu 
deveni�i precum copiii,nu pute�i intra 
în Împ�r��ia Cerurilor”.

,,Boul �i m�garul de lâng� iesle”. 
Data de 25 decembrie este atestat� ca 
zi de na�tere a lui Isus, dar S�rb�toarea 
Cr�ciunului a c�p�tat form� distinct� 
numai din secolul al IV-lea �i s-a 
dezvoltat în Evul Mediu. In inima 
cre�tin�t��ii Na�terea Domnului e 
poate cea mai emo�ionant� s�rb�toare, 
ea mi�c� adesea chiar �i su� etele 
înstr�inate de Dumnezeu. Sf. Francisc 
de Assisi, din iubire fa�� de Isus, i-a 
dat o coloratur� particular�, c�ci ,,El 

s�rb�torea Cr�ciunul mai mult decât 
oricare s�rb�toare, cu o bucurie de 
nedescris. El spunea c� aceasta este 
s�rb�toarea s�rb�torilor”. Din aceast� 
convingere a decurs S�rb�toarea de 
Cr�ciun din Greccio (1223). Dorin�a 
Sf. Francisc a fost de a tr�i Betleemul, 
bucuria na�terii copilului Isus, bucurie 
pe care s� o împ�rt��easc� oamenilor. 
Noaptea de la Greccio, cu rescrierea 
staulului în care e Maria, Pruncul 
Isus, Sf. Iosif, p�storii �i magii �i 
steaua S� ntei Nop�i, a dat cre�tin�t��ii 
unul din cele mai frumoase obiceiuri: 
ieslea. Acolo, la Greccio, prin Pruncul 
Isus, ,,a devenit vizibil� iubirea lipsit� 
de ap�rare a lui Dumnezeu”, acolo 
,,s-a rescris misterul din Betleem în 
geogra� a su� etelor”. Sf. Francisc 
a �inut s� � e în staul un bou �i un 
m�gar care, prin credin�a Bisericii 
,,în unitatea dintre Vechiul �i Noul 
Testament”, sunt de fa�� în întâmpl�rile 
din Noaptea Sfânt� a Cr�ciunului.

În predica ,,Steaua cea nou�” 
Papa ne îndeamn� s� înv���m s� auzim 
în lini�te. Nu e vorb� de o t�cere 
exterioar�, ci de ordinea interioar�, 
înseamn� s� ne dezvolt�m,,sim�ul 
con�tiin�ei, sim�ul pentru eternitatea 
din noi, capacitatea de a-L asculta 
pe Dumnezeu”. O privire a Papei 
asupra lumii contemporane face sa 
ne aten�ioneze c� azi este,,mult� 
tehnologie, dar su� et pu�in”. O carapace 
groas� de pricepere material�, dar o 
inim� goal�”. Cr�ciunul poate ajuta 
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lumea s�-�i corecteze cursul, c�ci ea 
sufer� nu din cauza crizei materiale, 
,,ci din faptul c� ferestrele c�tre 
Dumnezeu ne sunt zidite �i c� suntem 
în pericol de a pierde aerul de respirat 
al inimii, esen�a libert��ii omene�ti �i a 
demnit��ii”. Isus Cristos, numai El este 
,,lumina ce arat� calea prin drumurile 
istoriei”. Steaua Nop�ii S� nte este 
lumina Cr�ciunului pe care o primim în 
su� et �i pe care suntem datori s� o d�m 
la rândul nostru ca ,,s� str�luceasc� în 
jurul nostru”, s� � e o c�l�uz� a vie�ii 
pentru cei ce o vor primi.

,,M�rire întru cele de Sus, lui 
Dumnezeu, pe p�mânt pace, între 
oameni bun�voie! ... E cântecul 
Îngerilor, e prima colind�. Pacea din 
cântec nu înseamn� neap�rat absen�a 
r�zboiului, ci a-L cinsti pe Dumnezeu �i 
,,starea corect� a lucrurilor omene�ti”, 
încrederea, bun�tatea �i în�elegerea 
dintre oameni. Acolo unde oamenii îl 
urmeaz� pe Dumnezeu, ,,începe o nou� 
umanitate, �i începe, chiar dac� înc� 
fragmentat, pacea pe p�mânt”.

Darurile ce le oferim sau ne sunt 
oferite de Cr�ciun î�i au izvorul în 
Noaptea cea Sfânt�. Într-un imn al 
Bisericii R�s�ritene se descrie cum 
f�pturile create de Dumnezeu �i-au 
ar�tat recuno�tin�a pentru Pruncul 
Isus, n�scut om pentru noi, Îngerii 
prin dragoste, cerul prin steaua 
luminoas�, p�mântul a oferit pe�tera, 
de�ertul ieslea, iar noi, oamenii pe 
Fecioara Maria.


i Papa se întreab� ce a�teapt�, 

azi, Dumnezeu de la noi, �i r�spunsul îl 
d� tot Sfântul P�rinte: ne vrea pe noi, 
inima noastr�, ajutorul dat s�racilor, 
împ�rt��irea dragostei �i a durerilor, 
cuvântul bun pentru cei în suferin��, 
pentru cei din închisori �i pentru to�i cei 
p�r�si�i �i pierdu�i.

Cartea Sfântului P�rinte 
Benedict al XVI-lea, ,,Binecuvântarea 
Cr�ciunului”, ne preg�te�te pentru 
marea S�rb�toare a Na�terii Domnului, 
c�ci nu s�rb�torim o na�tere oarecare, 
adev�ratul con�inut al Cr�ciunului îl 
g�sim în Evanghelie: ,,�i cuvântul s-a 
f�cut trup �i s-a s�l��luit între noi”. 

Noi avem capacitatea de a tr�i 
�i vedea în afar� doar acele lucruri 
pentru care exist� un corespondent în 
noi în�ine. De aceea Papa ne îndeamn� 
s� ne rug�m Bunului Dumnezeu ca s� 
ne trimit� în inimi Lumina Spiritului 
Sfânt pentru a putea în�elege misterul 
Cr�ciunului �i, ca ,,purt�tori ai luminii 
care vine de la Betleem ’’, �tiind c� 
adev�ratul �i eternul sens al vie�ii ni s-a 
descoperit cu mai bine de dou� mii de 
ani în Noaptea Sfânt�, în staulul de la 
Betleem, s� tr�im bucuria Cr�ciunului 
în fiecare clip� �i ea s� ne transforme 
linia vie�ii. 

Considerând c� ,,Binecuvântarea 
Cr�ciunului”, cartea Sfântului P�rinte, ne 
poate �  c�l�uz� în ,,Advent” �i în întreaga 
noastr� via�� cre�tin�, recomand�m 
lectura �i medita�ia volumului.

 Otilia B�LA�
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DE S�RB�TOARILE CR�CIUNULUI �I DE ANUL NOU DORIM

PSS VIRGIL BERCEA, PREO�ILOR, ORDINELOR C�LUG�RE�TI,

PROFESORILOR, COLABORATORILOR �I CITITORILOR

S�RB�TORI BINECUVÂNTATE
�I

LA MUL�I ANI!
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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

 Alors il les fait transporter a Dragoslave (les évêques gréco-catholique). 
C’est une villa du Patriarche. C’est est un endroit assez beau, mais en ce temps-
la c’était en peu en ruine. On entoura de � ls de fer barbèles...et à l’intérieur on 
mit un soldat pour que les évêques ne communiquent pas entre eux. Et la, a 
Dragoslave, il les a tenus quatre moins dans l’hiver 1948/1949.En février, quand 
le Patriarche a pense que le catholicisme eraiet sorti de leurs tète, âpres quatre 
moins de froid-parce qu’il n’y avait pas de feu-et dans la vermine - parcequ’ils 
n’avaient pas linge de rechange-il leur a propose de passer a l’Eglise orthodoxe. 
Il leur a donne un grand dîner avec du dindon grille. Des fruits, du vin, pour leur 
faire voir comment ils pourraient vivre s’ils passaient a l’Eglise orthodoxe, mais 
ils n’ont pas voulu, ils n’ont rien dit...
 En � nalement, c’est le Patriarche qui a pris la parole. Il a dit: ,,Si vous ne 
passez pas a l’Eglise orthodoxe, alors je lèverai le bras qui vous protège... (vous 
voyez comme il nous protégeait!).
 Alors l’évêque de Lugoj, Ioan B�lan, a répondu: ,,Votre Béatitude ’’, - c’est 
ainsi qu’on appelle le Patriarche - si nous croyions que l’Eglise orthodoxe est la 
vraie Eglise du Christ, dans l’instant nous donnerions notre adhésion, car nous 
voulons être avec le Christ...Mais vous n’etes venu vers nous avec des arguments 
théologiques, ni même avec les vertus chrétiennes, mais vous nous arretes et vous 
nous avez isoles. Assurément ce ne sont pas les méthodes du Christ...”.
  ,,Si, a nous, les évêques gréco-catholique, le gouvernement avait propose 
de nous donner toutes les églises orthodoxes sous la main a condition d’arreter 
ses évêques ou seulement un seul de ces évêques, alors nous aurions donne notre 
vie plutôt que d’accepter...”

 Alors le Patriarche, impressionne, se sorti. A la porte de la villa, un prêtre 
orthodoxe lui a demande: ,,Qu’est-ce disent, les évêques gréco-catholique? (C-est 
a dire, sont ils prêts a passer a l’Eglise orthodoxe). Le Patriarche s’est tu, puis il 
adit: ,,Ce n’est pas une question de politique, c’est une question de Foi”’. Ainsi 
ils ne sont passe a l’orthodoxie et furent renvoyés en prison.   (a suivre)
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PAGINI BILINGVE
Asocia�ia ,,Prietenii Bisericii Greco-Catolice Române”, Blaj

,,Ceea ce ne deranjeaz� ne face s� tr�im”
Cardinal Alexandru Todea

 Atunci Episcopii greco-catolici au fost du�i la Dragoslave. La vila 
Patriarhului ortodox. Era o cl�dire destul de frumoas�, dar în timpul acela pu�in 
ruinat�. Era înconjurat� de sârm� ghimpat�... �i în interior un soldat era pus 
de paz� ca Episcopii s� nu vorbeasc� între ei. La Dragoslave au fost �inu�i 
patru luni în iarna 1948/1949. In februarie, când Patriarhul s-a gândit c� a ie�it 
catolicismul din capul lor, dup� patru luni de frig - pentru c� nu s-a f�cut foc - 
�i cu parazi�i - deoarece nu aveau lenjerie de schimb - le-a propus s� treac� la 
Biserica Ortodox�. Le-a oferit o cin� bogat� cu friptur� de curcan, fructe, vin, 
pentru a-i face s� vad� cum vor putea tr�i dac� vor trece la Biserica Ortodox�, 
dar ei nu au acceptat, nu au spus nimic...

În � nal Patriarhul a început s� vorbeasc�. El a spus: ,,Dac� nu trece�i la 
Biserica Ortodox�, atunci îmi voi ridica bra�ul care v� protejeaz�... (vede�i 
bine cum i-a protejat!).

Atunci Episcopul de Lugoj, Ioan B�lan, i-a r�spuns: ,,Preafericite”, - este 
un apelativ la Patriarh - ,,dac� noi am crede ca Biserica Ortodox� este adev�rata 
Biseric� a lui Cristos, într-o clip� ne-am da adeziunea, c�ci noi dorim s� � m 
cu Cristos... Dar voi nu a�i venit la noi cu argumente teologice, nici m�car cu 
virtu�i cre�tine,voi ne-a�i arestat �i ne-a�i izolat. Cu siguran��,acestea nu sunt 
metodele lui Cristos...”

 ,,Dac� nou�, Episcopilor greco-catolici, guvernul ne-ar �  propus s� ne 
dea toate bisericile ortodoxe cu condi�ia ca s� � e aresta�i Episcopii ortodoc�i, 
sau unul singur dintre ei, atunci noi mai de grab� ne-am �  dat via�a decât s� 
accept�m...”

 Atunci patriarhul, impresionat, a ie�it. La u�a vilei, un preot ortodox 
l-a întrebat: <Ce au zis Episcopii greco-catolici?> (adic�, dac� sunt dispu�i 
s� treac� la Biserica Ortodox�). Patriarhul a r�spuns: <Nu este o chestiune 
politic�, este o chestiune de con�tiin��>. Astfel, refuzând s� treac� la 
ortodoxie, au fost trimi�i la închisoare.  (va urma)
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  Laud� celui Preaînalt...
 - din Pastorala de Cr�ciun a anului 1937 a IPS Iuliu Hossu -

,,Cristos se na�te, m�ri�i-L! 
Taina sfânt� �i necuprins� a Na�terii 
dup� trup a Mântuitorului lumii ne 
cheam� la cucernic� închinare în fa�a 
ieslei din Vi� aim, unde a binevoit a 
se a�eza pentru noi �i pentru a noastr� 
mântuire. Fiul lui Dumnezeu s-a f�cut 
om...<Cristos este pacea noastr�>, 
cum atât de frumos spune Sfântul 
Pavel. El a venit s� fac� toate una, 
s� d�râme zidul desp�r�itor dintre 
omeni �i s�-i înfr��easc� pe to�i. 
Temelia p�cii este via�a a�ezat� în 
poruncile lui Dumnezeu. Nu altele 
decât cele cunoscute din pruncie. 
Despre acestea a gr�it Domnul când 
a spus:< Dac� vrei s� intri în via��, 
�ine poruncile!>Pentru c� ele sunt 
a�ezate lumin� pentru pa�ii c�r�rii 
noastre, a � ilor lui Dumnezeu, a � ilor 
Împ�r��iei Lui. Ele spun p�ze�te-te de 
r�u �i f� binele. Iar aceasta-i dreptate 
�i pace. Aceasta-i dreptatea c�tre 
Dumnezeu �i m�rirea Lui, în dragoste 
ar�tat� fratelui noastre întru Cristos. 
Bun�voie �i din bun�voie pacea.

Spre aceasta ne cheam� ieslea 
Vi� aimului, dulce �i dumnezeie�te, 
Pruncul care s-a n�scut nou� �i Fiul 
care s-a dat nou�... Nu voi încheia 
acest cuvânt al dragostei su� etului 
meu, pe care vi-l trimit tuturor, 
la praznicul luminat al Na�terii 
Domnului, f�r� a îndrepta glasul meu 
c�tre pruncii vo�tri care sunt �i scumpi 
pruncii mei întru Domnul, pentru a le 

reaminti iubirea pe care Domnul Isus 
le-a purtat-o �i le-o poart�, luându-i în 
bra�ele Sale �i binecuvântându-i. Lor le 
întinde, din ieslea Vi� aimului, mânu�a 
Sa dumnezeiasc�, celor mai mici fra�i 
ai S�i. Face�i, iubi�i credincio�i, ca 
pruncii vo�tri s� �tie s� prind� acea 
mân� pentru a o avea ocrotitoare pe 
întreaga c�rare a vie�ii lor.

Mai presus de toate, griji�i de 
pruncii vo�tri s� r�mân� buni, f�r� 
sminteal�, s� creasc� în tinere�e curate, 
s� se înnoiasc� prin ei Împ�r��ia lui 
Dumnezeu �i scump Neamul nostru.

Spune�i-le cuvântul dragostei 
mele �i binecuvântarea lui Isus”.
Ieronim dr. Silvestru Aug.Prundu�-OBSM, 
Pr.Clemente Pl�ianu, ,, Cardinal Iuliu Hossu”, 
Ed. ,,Unitas”, Cluj-Napoca, 1995, p.74.

 Colinde, colinde
 

Colinde, colinde!/E vremea colindelor,
C�ci ghea�a se-ntinde/Asemeni oglinzilor.

i tremur� brazii/Mi�când r�murelele,
C�ci noaptea de azi-i/Când scânteie stelele.

Se bucur� copiii,/Copiii �i fetele,
De dragul Mariei/Î�i piapt�n� pletele.
De dragul Mariei/
i-a Mântuitorului
Luce�te pe ceruri/O stea c�l�torului.

Mihai Eminescu
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 ,,Stille Nacht” este una din cele mai 
frumoase colinde �i cea mai r�spândit�, 
este cântat� în peste 130 de limbi. Ast�zi 
exist� 961 de prelucr�ri. Tara în care a fost 
creat acest minunat cânt de Cr�ciun este 
Austria. Melodia este compus� de Franz 
Xaver Gruber(1787-1863) pe text de 
Joseph Mohr(1792-1848).

Franz Xaver Gruber era înv���tor 
în Arnsdorf, dar cânta la org� �i dirija 
corul bisericii din Oberndorf, o localitate 
învecinat� unde era preot-vicar Joseph 
Mohr. Cel mai apropiat ora� era 
Salzburg, ora�ul lui Wolfgang Amadeus 
Mozart(1756-1791), unul din cei mai 
talenta�i compozitori de muzic� clasic�. 
Preotul iubea literatura �i crea poezii.

Cu pu�in timp înainte de Cr�ciunul 
anului 1818, �oarecii au ros burduful orgii 
din Biserica ,,Sf. Nicolae”, încât nu se 
mai putea cânta la ea, dar nici timp pentru 
reparat nu era. Preotul nu putea accepta 
gândul c� Sf. Liturghia de la miezul 
nop�ii �i Sf. Liturghii de la Cr�ciun s� 
� e celebrate f�r� muzic�. A scris repede 
câteva strofe care s� poat� �  cântate cu 
acompaniament de chitar� �i i-a cerut 
organistului s� compun� melodia, ceea ce 
organistul a �i f�cut. Astfel, Joseph Mohr 
,,a salvat nu numai slujba de la miezul 
nop�ii, dar a creat �i un cântec de Cr�ciun 
care a cucerit treptat lumea �i de genera�ii 
se cânt� în � ecare an”. În Noaptea de 
Cr�ciun, în biserica din Oberndorf s-a 
cântat pentru prima dat� ,,Stille Nacht” 
de c�tre doi cori�ti acompania�i la chitar� 
chiar de preot.

Azi, în epoca electronicii ,,Stille 
Nacht” este cântat� de renumite forma�ii, 
înregistrat� pe casete, compact discuri 
care se vând cu succes.

 Stille Nacht
Preotul Joeph Mohr provenea dintr-o 

familie foarte modest�. Era al treilea � u 
nelegitim al unei brodeze. A putut studia 
Teologia numai ajutat de binef�c�tori. 
Pentru c� avea o voce foarte frumoas�, a 
fost primit în corul Domului din Salzburg.

Joseph Mohr a murit la 4 decembrie 
1848 s�rac, a�a cum a �i tr�it. Dar niciodat� 
în timpul vie�ii nu a uitat pe binef�c�torii 
datorit� c�rora a devenit preot. In semn de 
recuno�tin�� a deschis un fond de ajutoare 
pentru copiii ai c�ror p�rin�i nu puteau pl�ti 
taxele �colare, fond în care intrau colecte, 
dona�ii, dar �i contribu�ii personale.
 Noapte de vis
 (Stille Nacht)

Noapte de vis, timp preasfânt,
Toate dorm pe p�mânt,
Doar dou� inimi vegheaz�,
Pruncul dulce viseaz�
Într-un leag�n de cânt.

Noapte de vis, timp preasfânt,
Dumnezeu râde blând,
Pieptu-i vars� iubire,
Lumii d� mântuire,
Pace-n ea aducând.

Noapte de vis, timp preasfânt,
P�stora�i vin cântând,
Îngerii cânt� ,,Aleluia”

i ne vestesc nou� bucuria,
Domnul e pe p�mânt.
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Afectat profund de jefuirea Romei 
de c�tre trupele imperiale ale lui Carol V, 
Împ�ratul Sfântului Imperiu Romano - 
German, Papa Clement VII îl cheam� pe 
Michelangelo la Roma �i îi încredin�eaz� 
pictarea unei Judec��i de Apoi pe peretele 
de la altar, iar pe peretele opus, C�derea 
Îngerilor rebeli.  Îns� la scurt timp 
dup� aceea Clement VII moare. Noul 
Pap�, Paul III, nu renun�� la proiectul 
înainta�ului s�u a�a c� Michelangelo 
începe crearea frescei Judecata de Apoi 
în 1535 �i o termin� în 1541. Din motive 
necunoscute fresca de pe peretele de la 
intrare nu a fost realizat� niciodat�.

Contextul în care are loc crearea 
Judec��ii de Apoi

Exist� o mare diferen�� între 
stilul în care Michelangelo a pictat 
plafonul Capelei Sixtine �i stilul în care 
a fost realizat� comanda Papei Paul III. 
Echilibrul degajat de plafonul Capelei 
Sixtine pictat între 1508 �i 1512 este 
pierdut, atât pentru artist, cât �i pentru 
Biseric� �i istoria Europei. Consider c� 
trei evenimente importante care s-au 
petrecut între cele dou� picturi au putut 
provoca criza spiritual� a pictorului: 

* publicarea celor 95 de teze ale lui 
Luther (31 octombrie 1517), 

* jaful asupra Romei produs de 
mercenarii Împ�ratului Carol V (6 mai 
1527 - februarie 1528), 

* contactul artistului cu un grup 
de oameni care doreau reforma intern� a 
Bisericii Catolice.

1. Papii Bisericii medievale au 
folosit practica acord�rii de indulgen�e 

pentru realizarea unor lucr�ri de 
interes public (un pod de exemplu), dar 
indulgen�a era ob�inut� în urma unei 
spovedanii normale, iar dezlegarea dup� 
p�rerea de r�u m�rturisit�. Lucrarea era 
astfel un auxiliar al unei spovedanii 
normale pentru persoanele care aveau o 
stare material� bun�.

Din p�cate, lucrurile au degenerat 
în secolul XV, atunci când nevoile 
Bisericii pentru a lupta contra turcilor 
sau pentru a construi biserici �i m�n�stiri 
au crescut. În consecin�� au ap�rut 
abuzuri atât din partea celor ce colectau 
banii pentru indulgen�e (de regul� 
dominicanii f�ceau aceasta), cât �i din 
partea st�pânilor feudali care condi�ionau 
vânzarea indulgen�elor pe teritoriul lor 
de o cot� parte a încas�rilor. Astfel, în 
practic�, promulgarea de indulgen�e a 
c�p�tat un aspect economic, iar oamenii 
au perceput-o ca o nou� tax� opresiv�.

În 1515 papa Leon X, având nevoie 
de bani pentru a se r�zboi cu turcii �i pentru 
a continua construc�ia bisericii Sf. Petru, 
autorizeaz� o nou� vânzare de indulgen�e. 
Luther a folosit prilejul noilor indulgen�e 
pentru a denun�a public acest derapaj 
comercial al Bisericii în 95 teze a� �ate 
pe u�a capelei din castelul Wittenberg 
la 31 octombrie 1517. El se angajeaz� 
s� apere propunerile sale de ordin 
teologic în fa�a oricui o dore�te, crezând 
c� o dezbatere public� a problemei ar �  
salutar�. Dominicanii care comercializau 
indulgen�ele �i Curia papal� au gestionat 
catastrofal acest început de con� ict, 
ignorând partea de adev�r con�inut� în 

Michelangelo, Judecata de Apoi
�i problema mântuirii
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revolta german� contra Romei �i � ind 
incapabili s� evalueze impactul ac�iunii 
lui Luther. Momentul a fost folosit de 
c�tre partea german� pentru a instrumenta 
în � nal negarea total� a autorit��ii 
ecleziastice, negarea Sacramentelor (cu 
excep�ia  Botezului �i a Euharistiei), 
plasarea Bibliei ca singur izvor al 
Credin�ei, precum �i libera ei interpretare. 

Doctrina lui Luther, sola � de (numai 
prin credin��), sus�inea c� omul este atât 
de p�c�tos, încât nimic din ceea ce face 
el însu�i nu-l poate justi� ca în ochii lui 
Dumnezeu care pretinde perfec�iunea, 
astfel încât mântuirea nu poate �  decât 
rezultatul iert�rii lui Dumnezeu, acordat� 
f�r� plat� �i f�r� a �  meritat� [1]. Se pot 
face multe comentarii despre implica�iile 
doctrinei luterane a mântuirii asupra vie�ii 
credincio�ilor care doresc s� participe la 
mântuirea lor prin faptele bune, sau asupra 
disciplinei �i institu�iilor eclesiastice.

2. Papa Iuliu II a fost mai curând 
soldat decât Pap�, a ap�rat cu prioritate 
integritatea Statelor Papale, neglijând 
starea de disciplin� a episcopilor �i 
clerului. La moartea lui Statele Ponti� cale 
erau puternice �i puteau conta în balan�a 
de puteri dintre Fran�a �i Sfântul Imperiu 
Romano – German, cel pu�in în peninsula 
italic�. Papa Clement VII, rudenie cu 
predecesorul s�u Leon X, joac� cartea 
alian�ei cu Francisc I al Fran�ei �i pierde. 
R�zboiul din Italia evolueaz� în favoarea 
lui Carol V, iar armatele sale ocup� Roma 
la 6 mai 1527. Împ�ratul Carol V s-a socotit 
îndrept��it s� permit� jefuirea Romei 
timp de o lun� (în locul soldei datorate 
mercenarilor spanioli �i germani) pentru a 
da o lec�ie Papei care s-a aliat în r�zboi cu 
du�manul s�u. Ocuparea Romei de c�tre 

mercenari a durat un an întreg (mai 1527 – 
februarie 1528) spre deliciul mercenarilor 
preponderent luterani. Jaful a avut 
consecin�e grave asupra ora�ului �i asupra 
locuitorilor: dou�zeci de mii de victime, 
distrugeri incalculabile ale patrimoniului 
artistic, paralizarea activit��ii ora�ului. 
Datorit� violen�elor sau refugierii din 
fa�a armatei ocupante, la sfâr�itul anului 
1527 Roma nu are mai mult de o cincime 
din popula�ia anterioar�. Devast�rii i s-a 
mai ad�ugat �i o epidemie de pest� din 
cauza cadavrelor neîngropate. La plecarea 
mercenarilor (aproape jum�tate dintre ei 
au murit din cauza pestei), Cetatea Etern� 
r�mâne extenuat� �i cu moralul zdrobit.

3. Dup� Schisma Occidental� 
Biserica �i-a pierdut treptat autoritatea 
ca institu�ie spiritual�, în raport direct 
cu insisten�a de a juca un rol politic 
în via�a statelor catolice �i Imperiul 
Romano–German. Rolul Bisericii de a 
p�stori credincio�ii �i de a forma un cler 
cu nivel minim de preg�tire teologic� a 
fost neglijat în favoarea luptelor pentru 
puterea politic� �i a preocup�rilor 
„terestre”. Via�a public� a clerului �i a 
ierarhiei biserice�ti �i-a pierdut treptat 
normele elementare de conduit� moral�, 
devenind un subiect predilect al criticii 
du�manilor Bisericii. Majoritatea 
popula�iei, lipsit� de o credin�� puternic�, 
a confundat credibilitatea clerului �i a 
ierarhiei biserice�ti cu credibilitatea 
dogmei, cu validitatea Înv���turii lui 
Cristos. Tabla de valori a societ��ii �i-a 
pierdut consisten�a, iar nivelul spiritual 
al popula�iei a atins abisuri rar întâlnite. 
Dac� nu ar �  existat îns� credincio�i cu 
discern�mânt, s� n�i cu o via�� exemplar�, 
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dac� nu ar �  existat voin�a lui Dumnezeu, 
Biserica ar �  disp�rut atunci, sau chiar 
mai devreme. Dar au existat for�e active, 
t�cute, care au con�tientizat c� o reform� 
intern� a Bisericii Catolice este necesar�. 
Aceste for�e erau prezente chiar în rândul 
ierarhiei biserice�ti, dar in� uen�a lor nu 
era su� cient de mare pentru a determina o 
schimbare de direc�ie. În perioada istoric� 
a maturit��ii lui Michelangelo activitatea 
unor grupuri de oameni convin�i de 
necesitatea revigor�rii vie�ii spirituale 
a Bisericii s-a intensi� cat deoarece se 
pierduse m�sura abuzurilor. Nu se poate 
a� rma cu certitudine (existen�e paralele 
� ind imposibile) c� reforma intern� a 
Bisericii Catolice ar �  avut loc �i f�r� 
evenimentul reformei luterane [1], dar 
este sigur c� înaintea Tezelor lui Luther 
acest� mi�care de reform� intern� a avut 
o existen�� �i o importan�� demonstrabil� 
documentar. 

Cele mai cunoscute grup�ri de 
acest fel au luat � in�� în ora�ele italiene 
mari, sub numele de Oratoriile dragostei 
divine. Cel mai vestit oratoriu a func�ionat 
la Roma, între 1517 �i 1527. Printre cei 
aproximativ 50 membri ai s�i – to�i de 
obâr�ie nobil� – se num�rau aproape 
to�i sprijinitorii de marc� ai reformei din 
Roma. Michelangelo intr� în contact cu 
membrii Oratoriului prin intermediul 
marchizei Vittoria Colonna, femeie 
nobil� cu preocup�ri �i scrieri poetice. 
Una dintre temele discutate frecvent de 
c�tre Michelangelo �i marchiza Colonna 
este tema mântuirii (disculparea prin 
simpl� credin��) formulat� prima dat� 
de Girolamo Savonarola în lucrarea sa 
„Trattato dell’Umilta” �i mai târziu de 
Martin Luther. Charles de Tolnay care 
a scris una dintre cele mai documentate 

lucr�ri despre Michelangelo a� rm� c� sub 
in� uen�a Vittoriei Colonna artistul �i-a 
modi� cat proiectul ini�ial al Judec��ii de 
Apoi [2].

Descrierea frescei Judecata de Apoi
Ansamblul picturii las� s� se deduc� 

existen�a a patru registre, de�i ele nu au o 
separare clar�: 

* în lunetele superioare sunt 
prezentate obiectele care au contribuit la 
supliciul Mântuitorului,

* partea superioar� a peretelui 
este ocupat� de Cristos Judec�torul, 
Maria �i ale�i,

* registrul median cuprinde urcarea 
ale�ilor spre Cristos �i coborârea celor 
osândi�i spre Infern,

* în partea inferioar� este 
reprezentat� învierea mor�ilor �i zona 
dedicat� Infernului.

1. F�r� îndoial�, viziunea lui 
Michelangelo asupra Judec��ii de Apoi �i 
realizarea ei poart� amprenta sa indelebil�. 
Dar artistul a respectat în linii mari tradi�ia 
cre�tin� sedimentat� de la începuturile 
cre�tinismului roman �i re� ectat� cu for�� 
în motivele majore ale scenelor de pe 
timpanele bisericilor romanice �i gotice: 
locul central al lui Cristos Judec�torul, 
rolul Fecioarei Maria, sau reprezentarea 
instrumentelor supliciului la care a fost 
supus Mântuitorul nostru. Astfel, în luneta 
din stânga se a� � Crucea, cuiele �i coroana 
de spini, iar la dreapta coloana biciuirii, 
scara �i b��ul care purta buretele cu o�et. 
În cele dou� p�r�i autonome artistul vrea 
în mod clar s� zugr�veasc� împresia de 
groaz� �i fric� provocat� de instrumentele 
martirajului lui Cristos. Corpurile nude se 
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grupeaz� împreun�, zdrobite de crucea 
�i coloana în c�dere. O siluet� v�zut� 
din spate se afl� în locul lui Cristos 
pe cruce!

2. Compozi�ia registrului superior 
al peretelui vertical este centrat� pe 
persoana dominant� a lui Isus Cristos 
reprezentat înaintea pronun��rii 
Judec��ii. Isus are tr�s�turile unui om 
tân�r cu o statur� atletic� – ce dup� 
unii comentatori seam�n� cu torsul din 
Belvedere (muzeul Pio Clementino, 
Vatican) – un Crist diferit de 
reprezent�rile obi�nuite, un Crist mai 
uman, îns� în acela�i timp mult mai 
însp�imânt�tor. Gestul s�u imperativ, 
cu mâna ridicat�, este în acela�i timp 
calm, dorind s� atrag� aten�ia �i s� 
lini�teasc� agita�ia înconjur�toare. El 
creeaz� o mi�care de rota�ie ampl� �i 
lent�, un vârtej care antreneaz� toate 
personajele prezente. Cu bra�ul S�u 
drept ridicat deasupra capului, cu 
palma deschis�, El respinge pe cei 
osândi�i, care, situa�i în stânga Sa, 
încearc� s� urce, trimi�ându-i spre 
Infern unde-i a�teapt� Caron, luntra�ul 
care trece sufletele mor�ilor peste 
apa Styxului, �i Minos, judec�torul 
însp�imânt�tor. Cu mâna Sa stâng� 
El pare c� îi aspir� pe cei ale�i spre 
dreapta Sa, ca într-un curent ascendent 
irezistibil.

Fecioara Maria se afl� la dreapta 
lui Cristos Judec�torul, dar aici Ea 
nu mai poate juca rolul de mediator 
între p�c�to�i �i Fiul ei, nu intervine, 
ci a�teapt� resemnat� rezultatul 
Judec��ii. Singur�tatea �i soarta celor 
condamna�i este astfel, f�r� ajutorul �i 
compasiunea Mamei noastre cere�ti, de 

un dramatism sfâ�ietor. Sfin�ii �i ale�ii 
din jurul Mamei �i Fiului a�teapt� 
�i ei cuprin�i de nelini�te verdictul. 
Nudurile (în fresca ini�ial� aproape 
toate corpurile erau lipsite de ve�minte) 
muritorilor, sfin�ilor �i Ingerilor sunt 
lipsite de atribute personalizante, cum 
ar fi aripile Ingerilor sau aura ale�ilor. 
Pentru a facilita totu�i identificarea 
unor martiri  sau sfin�i, ace�tia poart� 
însemne legate de via�a sau martiriul 
lor. Mai jos de piciorul Fecioarei se afl� 
Sfântul Lauren�iu, arhidiaconul Romei 
purtând gr�tarul pe care a fost ars, 
apoi în dreapta Apostolul Bartolomeu 
(jupuit de viu la curtea regelui 
Polimius) cu  propria piele în mân�, pe 
care se poate distinge autoportretul lui 
Michelangelo. Urmeaz� Sfântul Petru 
cu cele dou� chei, Sfânta Ecaterina 
din Alexandria cu roata cu din�i pe 
care urma s� fie tras�, iar Sfântul 
Sebastian, îngenunchiat, �ine în mân� 
s�ge�ile cu care a fost omorât. 

Pe alocuri, Michelangelo a 
reprezentat personaje contemporane: 
Sfântul Petru are tr�s�turile Papei 
Paul al III-lea, Minos pe acelea ale 
maestrului de ceremonii Biagio de 
Cesna, pe care artistul s-a r�zbunat 
astfel pentru criticile  aduse operei 
sale: „nu este o oper� pentru capela 
unui pap� ci pentru o baie public�”. 
Biagio i-a cerut Papei ca figura sa s� 
fie �tears� din fresc�, cerere la care 
Paul III r�spunde cu umor, afirmând 
c� el „are autoritate în Cer �i pe 
P�mânt, dar nu în Infern”. În persoana 
Sfântului Bartolomeu putea fi 
recunoscut de contemporani scriitorul 
Pietro Aretino.
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3. Mai jos, în centru, Ingerii 
Apocalipsei scoal� mor�ii cu sunetele 
trompetelor lungi. În stânga Ingerilor, 
cei învia�i î�i recupereaz� corpurile 
ca în viziunea lui Ezechiel (Învierea 
C�rnii) �i se înal�� spre Cer. Ei sunt 
ajuta�i de Ingeri, sau reîntâlnesc sfin�i, 
fecioare, martiri, sibile �i eroi din 
Vechiul Testament.  În dreapta, Ingerii 
�i demonii se gr�besc s�-i arunce în 
Infern pe cei condamna�i. În acela�i 
grup central al Ingerilor se afl� �i 
purt�torii instrumentelor Judec��ii. 
Michelangelo a înlocuit balan�a cu 
care erau cânt�rite sufletele cu o carte 
a ale�ilor pe care o �ine Arhanghelul 
Mihail.

4. În registrul inferior, Caron, 
luntra�ul de pe Styx, asistat de demoni îi 
oblig� pe condamna�i cu lovituri de vâsl� 
s� coboare din barc�, pentru a �  condu�i 
în fa�a judec�torului Infernului, Minos, 
care are corpul prins în încol�cirile unui 
�arpe. Pot �  f�cute diverse specula�ii 
în leg�tur� cu prezen�a unor elemente 
ale mitologiei p�gâne în zona rezervat� 
Infernului. Sau putem g�si sursa acestor 
aparente „inadverten�e” în Divina 
Comedie a lui Dante. 

In� uen�a ideilor promovate de 
„spirituali” �i de Vittoria Colonna pare 
v�dit� mai cu seam� în detaliile Judec��ii 
de Apoi [2]. Grupul de s� n�i din jurul 
lui Cristos, care încearc� s� opreasc� 
împlinirea Judec��ii, nu are nici un fel 
de putere în fa�a acestui judec�tor: 
mijlocirea este zadarnic�! Mai mult, 
doar în ultima versiune a Judec��ii 
Fecioara nu este prezentat� în calitatea ei 
de mediatoare în favoarea umanit��ii. În 
versiunea � nal� Fecioara este în� orat� de 

team� a�teptând rezultatul Judec��ii... În 
stânga frescei se v�d, pentru prima dat� 
într-o Judecat� de Apoi, câteva personaje 
înâl�ându-se c�tre Cer, f�r� ajutorul 
aripilor sau al altui sprijin material, cu o 
expresie plin� de extaz. Altele se înal�� 
cu ajutorul m�t�niilor (adic� cu ajutorul 
rug�ciunii), iar a treia categorie prin 
intermediul milosteniei. Este o în�l�are 
grea �i lent�, f�r� asisten�a niciunei 
entit��i supranaturale, ci numai prin 
ajutorul credin�ei �i prin atrac�ia magic� 
a lui Cristos – Soarele. Partea aceasta a 
frescei pare s� � e o veritabil� ilustrare a 
disculp�rii numai prin credin�� [2].

În grupul damna�ilor revolta�i, în 
partea dreapt�, se vede lupta su� etelor 
care, în loc s� cread� în puterea lui 
Dumnezeu, sunt mândre de propriile lor 
for�e, ceea ce explic� de ce sunt p�r�site 
de for�ele cosmice. Aici Michelangelo 
vrea s� spun� c� f�r� credin�� �i f�r� 
ajutorul lui Dumnezeu, chiar �i cel mai 
puternic dintre oameni este neputincios. 
Nu este decât un alt aspect al disculp�rii 
prin credin��. Astfel, din punct de vedere 
al istoriei religioase, ultima versiune a 
Judec��ii de Apoi poate �  considerat� 
ca una dintre expresiile remarcabile ale 
doctrinei fundamentale ale Reformei 
italiene.

Conciliul de la Trento a contracarat 
interpretarea eretic� a inutilit��ii 
eforturilor omului pentru mântuirea 
proprie, admi�ând existen�a p�catului 
originar �i indicând modul prin care 
acesta putea �  biruit în întregime. Astfel, 
eforturile proprii ale � ec�rui cre�tin 
f�cute pentru mântuire cap�t� sens �i 
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� nalitate, ele contribuie la salvarea 
p�c�tosului. Pot �  consultate canoanele 
12, 26 �i 32 ale Conciliului de la Trento 
pentru mai multe detalii [1]

Reac�iile provocate de „dezvelirea” 
Judec��ii de Apoi

La 41 octombrie 1541, Papa 
dezvele�te cu mult fast pictura. Papa 
a apreciat opera lui Michelangelo �i a 
ap�rat-o tot timpul vie�ii lui. Autorit��ile 
biserice�ti �i opinia public� r�mân îns� 
stupe� ate la vederea atâtor corpuri goale, 
f�r� nicio acoperire, în cea mai important� 
Biseric� a cre�tin�t��ii. Artistul este 
învinuit de imoralitate, obscenitate �i 
blasfemie. Cardinalul Carafa organizeaz� 
o campanie („Campania frunzelor 
de vi��”) pentru acoperirea organelor 
genitale. În 1545, la patru ani dup� 
dezvelirea Judec��ii de Apoi, Papa Paul 
al III-lea convoac� Conciliul de la Trento, 
prin intermediul c�ruia Biserica de la 
Roma a încercat s� reac�ioneze împotriva 
progresului Reformei protestante. În 
urma votului Conciliului, rigoarea 
cuprinde ��rile r�mase catolice, unde 
se trece rapid la aplicarea unor m�suri 
a� ate sub stricta supraveghere a dogmei. 
Printre m�surile luate de Conciliu a fost 
�i cenzurarea nudurilor din Judecata de 
Apoi, considerate obscene. Decizia luat� 
în ianuarie 1564 a venit cu o lun� înainte 
de moartea lui Michelangelo. Au mai 
existat �i alte cenzur�ri ale Judec��ii, 
Papa Paul al IV-lea voind s� suprime 
întreaga fresc�.

În loc de încheiere
Vizitatorul – turist al capelei 

Sixtine- are �anse reduse s� priveasc� �i 

s� mediteze asupra mesajului transmis de 
Michelangelo în intervalul dintre întrarea 
în Capel� �i momentul în care este împins 
afar� de valurile succesive de turi�ti. 
Vizita se va solda îns� în majoritatea 
cazurilor cu dorin�a de a citi mai multe 
despre frescele tavanului Sixtinei sau 
fresca Judec��ii de Apoi. Studiul unei 
fotogra� i realizat� cu o rezolu�ie potrivit� 
(sau al unei reproduceri de calitate) 
va trezi treptat încântarea identi� c�rii 
mesajului încriptat de genialul � orentin 
în înv�lm��eala aparent dezordonat� a 
nudurilor frescei. 

Sinceritatea cu care artistul î�i 
expune fr�mânt�rile referitoare la 
mântuirea sufletului s�u �i al oamenilor 
în general, ar trebui s� ne îndemne �i 
pe noi s� ne întreb�m ce �anse reale 
avem ca s� ne mântuim. Speran�a 
noastr� poate fi alimentat� de parabola 
lucr�torilor tocmi�i la vie. Nu este 
târziu atâta timp cât vrem cu adev�rat 
s� lucr�m în via Domnului!

Ioan SORAN

La elaborarea materialului am folosit 
urm�toarele surse pe suport � zic:

Keith Randell, Reforma Catolic� �i 
Contrareforma, seria Acces la istorie, Ed. 
All 2001,

Charles de Tolnay, Michelangelo, Ed 
Meridiane, Buc, 1973,

Irving Stone,  Agonie �i extaz, Ed. ptr. 
Lit. Univ., Bucure�ti 1966

Romain Rolland: Vie de Michel – Ange, 
2-me ed., Hachette, Paris, 1908

Au fost utilizate �i informa�ii accesibile 
pe Internet:
http://www.encyclopedie.bseditions.fr/index.
php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel-Ange
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 Copiii scriu lui Isus

Isuse, abia a�tept ca Tu s� vii pe p�mânt. Dar m� întreb dac� Tu vrei 
s� vii ca s� ne aduci S�rb�torile. �i îmi pare r�u ce ai p��it cu oamenii r�i.

Eu î�i mul�umesc.  (Alex Chi�e, am 8 ani)

Pentru mine Cr�ciunul e distractiv lâng� Isus. Pentru El îmi dau toat� 
dragostea din lume �i m� rog ca El s� m� ajute. 

 Isuse, îmi pare r�u prin ce-ai trecut. �i în locul oamenilor aceia, te-a� 
�  primit în cas�. Isuse, promit s� m� cumin�esc �i n-o s�-�i mai fac r�u la 
inim�. Cu drag, (Alex Barac, am 9 ani)

Isuse, Mântuitorul nostru, a� vrea s� vii pe p�mânt pentru c� am fost 
darnic, cinstit �i cuminte. A�a c� te rog frumos s� vii pentru c� vreau s� m� 
vezi pe geam cum pictez icoane. (Sebi Ciorba, am 8 ani)

Drag� Domnule Isus, eu abia a�tept s� Te na�ti pentru c� ai s� ne 
mântuie�ti pe to�i din lume �i ne vei ierta p�catele.

Cr�ciunul pentru mine este o mare bucurie, mai ales c� vine Mo�ul. Î�i 
promit c� voi �ine post �i eu ca p�rin�ii mei.

Î�i mul�umesc din toat� inima c� e�ti lâng� noi �i c� ne aju�i �i c� îl la�i 
s� r�mân� cu noi pe tata. (Sorina, 9 ani �i jum�tate)

 Drag� Isus, pe mine m� cheam� Beatrice Ana-Maria �i am 9 ani. Te 
rog s� te rogi pentru sora mea Luiza care are 5 ani �i e bolnav�. �i te rog din 
su� et s� te rogi pentru familia mea �i to�i ceilal�i din jur. Cu drag, Beatrice

 
 Primite de la D-na profesoar� Mirela Filimon


