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SCRISOARE PASTORALĂ LA 
SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII DOMNULUI 2013 
 

”Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne 
bucurăm şi să ne veselim…” 

           
Dragi credincioşi, 
Ziua Învierii Domnului este o zi de bucurie indiferent 

după care calendar este sărbătorită. Să nu uităm, însă, că de 
fiecare dată când celebrăm Sfânta Liturghie comemorăm de 
fapt Învierea Domnului, trecerea de la moarte 
la viaţă deci şi învierea noastră împreună cu El. 

În acest an, de Sărbătoarea Învierii 
Domnului nostru Isus Cristos, doresc să 
medităm şi să interpretăm împreună două 
evenimente recente care au marcat viaţa 
Bisericii Catolice: retragerea Papei Benedict al 
XVI-lea şi alegerea noului Papă – Papa 
Francisc, şi să înţelegem rostul acestei 
schimbări. 

Vorbind despre Biserică, Sfântul Părinte 
Papa Benedict al XVI-lea a spus: ”m-am simţit 
precum Sfântul Petru cu Apostolii în corabie 
pe Marea Galileei: Domnul ne-a dăruit multe 
zile însorite şi cu vânticel bun, zile în care 
pescuitul era din plin; au fost şi momente în 
care apele erau agitate şi vântul potrivnic…, iar 
Domnul părea că doarme. Dar, am ştiut că în 
acea corabie era Domnul şi am ştiut mereu că, 
corabia Bisericii, nu este a mea, nu este a noastră ci a Lui, a 
Domnului. Iar Domnul nu o va lăsa să se scufunde: este El cel 
care o conduce, prin oameni pentru că aşa a hotărât Domnul” . 

De asemenea, în primul său discurs public după alegere, 
actualul Papă Francisc a vorbit despre „biserica Romei care 
prezidează în caritate peste toate Bisericile”. 

Iubiţi fraţi în Cristos, 
Menţionarea lui Petru şi a Romei în discursurile celor doi 

Papi nu este întâmplătoare. Lui Petru i-a spus Isus: „Şi Eu îţi zic 
ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi 
porţile iadului nu o vor birui. Şi îţi voi da cheile împărăţiei 
cerurilor şi orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi 
orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri” (Mt. 16, 
18-19). Tot lui Petru i-a repetat Isus de trei ori: „Paşte mieluşeii 
Mei”, „ Păstoreşte oile Mele”, „Paşte oile Mele” (cf. In. 21, 15-
17). Şi, tot pentru Petru s-a rugat Isus pentru ca să nu „piară 
credinţa ta; Şi tu, oarecând, întorcându-te, întăreşte pe fraţii 
tăi” (Lc. 22, 32). 

În momentul în care Isus a înviat iar apostolii stăteau 
închişi de „frica iudeilor”, Petru a fost cel care ”s-a ridicat şi a 
alergat la mormânt” (Lc 24, 12) ca să cerceteze mărturia 
femeilor mironosiţe. Iar apoi tot Petru a fost cel care a predicat 
primul în public: „Pe Iisus Nazarineanul, … pe care voi L-aţi 

LETTERA PASTORALE PER LA 
RESURREZIONE DEL SIGNORE 2013 

 
”Questo è il giorno che ha fatto il Signore, gioiamo e 

rallegriamoci....”           
Cari fedeli, 
Il Giorno della Risurrezione è un giorno di gioia, a 

prescindere dal calendario secondo cui viene festeggiato. Non 
dimentichiamo, però, che ogni volta in cui celebriamo la Santa 
Liturgia, commemoriamo realmennte la Risurrezione del 

Signore, il passaggio dalla morte alla vita, quindi 
anche la nostra risurrezione con Lui. 
Quest’anno nella Celebrazione della 
Risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo 
desidero che meditiamo e che interpretiamo 
assieme due avvenimenti recenti che hanno 
segnato la vita della Chiesa Cattolica: il ritiro di 
papa Benedetto XVI e l’elezione del nuovo 
Papa- Papa Francesco e che comprendiamo il 
significato di questo cambiamento. 
Parlando della Chiesa, il Santo Padre Benedetto 
XVI disse: ''mi sono sentito come San Pietro 
con gli Apostoli nella barca sul Mare di Galilea: 
il Signore ci ha donato molti giorni soleggiati e 
con un venticello buono, giorni in cui la pesca 
era abbondante ci sono stati momenti in cui le 
acque erano agitate ed il vento contrario,.... ed il 
Signore sembrava dormisse. Ma ho saputo che 
in quella barca c’era il Signore ed abbiamo 

saputo sempre che, la barca della Chiesa non è mia, non è nostra, 
ma Sua, del Signore. Ed il Signore non lascerà che essa affondi: è 
Lui che la guida, attraverso gli uomini, perché così ha deciso il 
Signore” . 

Parimenti, nel suo primo discorso pubblico dopo l’elezione. 
L’attuale papa, Francesco, ha parlato della „Chiesa di Roma che 
presiede nella Carità tutte le altre Chiese.” 

Cari fratelli in Cristo, 
L’aver ricordato Pietro e Roma nei discorsi dei due papi non 

è casuale.A Pietro Gesù disse: „ E io ti dico: Tu sei Pietro e su 
questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non 
prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e 
tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò 
che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli”. (Mt. 16, 18-19). 
Sempre a Pietro Gesù ripeté per tre volte: “Pasci i miei 
agnelli”…. “Pasci le mie pecorelle” (cf. Gv. 21, 15-17). E sempre 
per Pietro Gesù pregò perché: „ non venga meno la tua fede; e 
tu, una volta ravveduto conferma i tuoi fratelli.” (Lc. 22, 32). 

Quando Gesù risuscitò, mentre gli apostoli stavano rinchiusi 
per „ paura dei giudei”, Pietro fu quello che „ si levò e corse al 
sepolcro” (Lc 24,12) per indagare la testimonianza delle donne 
portatrici di aromi. E poi sempre Pietro fu colui che predicò in 
pubblico: „Gesù Nazareno,....che voi avete preso e 
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luat şi, pironindu-L, …, L-aţi omorât. Pe Acesta Dumnezeu L
-a înviat, dezlegând durerile morţii, deoarece nu era cu putinţă 
ca El să fie ţinut de ea. … Căruia noi toţi îi suntem 
martori” (cf. Fapte 2, 22-32) 

Iată-l aşadar pe Petru în momente cheie din viaţa lui Isus 
şi a Bisericii primare, predicând, întărind pe fraţi, păstorind. 
Aceasta e vocaţia încredinţată lui Petru, care e transmisă din 
urmaş în urmaş până astăzi; aceasta este vocaţia Romei de a 
”prezida în caritate peste toate Bisericile”. 

Dragii mei, 
In lumina cuvintelor Papei Benedict despre „corabia lui 

Petru”, şi noi putem spune astăzi, în Sfânta zi a Învierii, că 
corabia Bisericii Greco-Catolice a avut zile bune, momentele 
mari în care soarele strălucea şi vântul era lin. Astfel de 
momente au fost: Unirea cu Roma care a creat redeşteptarea 
naţională şi spirituală a românilor, Şcolile Blajului care au pus 
bazele culturii române; Suplex Libelus Valahorum şi 
Memorandul care cereau drepturile românilor din 
Transilvania; adunarea de pe Câmpia Libertăţii de la Blaj din 
1848 când s-a strigat „vrem să ne unim cu ţara”; reînvierea din 
1989 şi ridicarea Bisericii noastre la rangul de Arhiepiscopie 
Majoră. 

La aceste zile însorite, însă, s-au adăugat zilele înnourate 
ale desfiinţării Bisericii Greco-Catolice din 1948 de către 
comunişti, arestarea episcopilor, a preoţilor şi a credincioşilor, 
puşcăriile şi canalul, moartea şi cimitirele fără cruci. Tot la 
aceste zile negre aş adăuga şi perioada de după căderea 
”cortinei de fier”, când Bisericii noastre nu i s-au redat 
drepturile confiscate, iar credincioşii greco-catolici continuă să 
sufere. 

Da, Biserica noastră a trecut prin vremuri bune şi 
vremuri de restrişte dar, şi noi, am ştiut întotdeauna că suntem 
”în corabie cu Sfântul Petru şi cu Apostolii” şi că Domnul era 
acolo, chiar dacă ”părea că doarme câteodată”. El a fost 
mereu la cârmă şi nu a lăsat Biserica să se scufunde, iar acum 
Domnul o face să strălucească prin martirii ei care, rând pe 
rând, vin ridicaţi la cinstea altarelor. „A iubi Biserica înseamnă 
şi a avea curajul să iei decizii dificile, încărcate de suferinţă” , a 
accepta martiriul, a renunţa la putere, la totul pentru binele 
Bisericii şi din iubire faţă de Hristos cel Înviat. Mare Papa 
Benedict prin curajul său şi prin renunţarea de sine pentru 
binele Bisericii. 

Dragi credincioşi, 
”Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul” – 13 

martie 2013 – una dintre zilele pe care le-a făcut Domnul… 
În această zi cardinalii au ales, dintre cei care erau ”în corabie 
cu Sfântul Petru şi cu Apostolii”, un om ”de la capătul lumii” , 
pentru a deveni noul episcop al Romei şi Păstor al turmei 
Bisericii. Un om ”de la capătul lumii” care în umbra crucii 
doreşte să fie Chemat Francisc, un om ”de la capătul lumii” 
care în lumina lui Hristos merge la altar pentru a duce un 
buchet de flori Maicii Domnului. Sfântul Părinte ne îndeamnă 
pe toţi „să mergem în prezenţa şi lumina lui Hristos”; „să 
construim Biserica din pietre vii” prin puterea şi lucrarea 
Spiritului Sfânt şi „să mărturisim împreună cu Sfântul Petru 
pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu” . 

Mare om Papa Francisc prin umilinţa şi înţelepciunea sa. 
Părinţii şi bunicii acestui Papă au emigrat în Argentina ”pentru 
un codru de pâine mai bun” iar el se întoarce la Roma cu o 
extraordinară ”bogăţie”, bogăţie spirituală. După modelul 
Papei, românii noştri au mers, au emigrat prin lumea largă, în 
lumina lui Hristos şi, cu siguranţă, pe acolo pe unde sunt vor 

crocifiggendolo...L’avete ucciso. Ma Dio lo ha risuscitato, 
sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non era 
possibile che questa lo tenesse in suo potere… Di cui noi 
siamo tutti testimoni.” (cf. Atti 2, 22-32) 

Ecco quindi Pietro nei momenti chiave della vita di Gesù 
e della Chiesa degli albori, predicando, rafforzando i fratelli, e 
svolgendo la sua azione pastorale. Questa è la vocazione 
affidata a Pietro che è trasmessa anche da successore a 
successore sino ad oggi; questa è la vocazione di Roma di „ 
essere nella carità a capo di tutte le Chiese.” 

Miei cari, 
Alla luce delle parole di Papa Benedetto sulla „ barca di 

Pietro” anche noi possiamo dire oggi, nel santo giorno della 
Risurrezione che la barca della Chiesa Greco-Cattolica ha 
avuto giorni buoni, momenti grandiosi in cui il sole brillava ed 
il vento era dolce. Simili momenti erano: l’Unione con Roma 
che creò il risveglio nazionale e spirituale, dei Romeni, le 
Scuole di Blaj che posero le fondamenta della cultura romena. 
Il Supplex Libellus Valahorum ed il Memorandum che 
chiedevano i diritti dei Romeni di Transilvania; l’Adunanza di 
Câmpia Libertăţii di Blaj del 1848 quando si gridò: „vogliamo 
unirci con la Patria”; la risurrezione del 1989 e l’elevazione 
della nostra Chiesa al rango di Arcivescovado Maggiore. 

A questi giorni soleggiati si aggiunsero i giorni nuvolosi 
della soppressione della Chiesa Greco-Cattolica del 1948 ad 
opera dei comunisti, l’arresto dei vescovi, dei sacerdoti e dei 
fedeli, le prigioni ed il canale , la morte ed i cimiteri senza 
croci. Sempre a questi giorni neri aggiungerei anche il periodo 
dopo la caduta della „cortina di ferro”quando alle nostre 
chiese non si concessero nuovamente i diritti negati ed i fedeli 
greco-cattolici continuarono a soffrire. 

Sì, la nostra Chiesa è passata attraverso tempi buoni e 
tempi di ristrettezza e, anche noi, abbiamo saputo sempre che 
siamo „nella barca con Pietro e con gli Apostoli” e che il 
Signore era là, anche se „sembrava che talora dormisse”. Egli 
fu sempre alla guida, e non lasciò che la Chiesa affondasse e 
ora il Signore la fa rifulgere attraverso i suoi martiri, che in fila 
sono elevati all’onore degli altari. „Amare la Chiesa significa 
avere il coraggio di prendere delle decisioni difficili, grevi di 
conseguenze.” , accettare il martirio e rinunziare al potere, 
tutto per il bene della Chiesa e per amore di Cristo Risorto. Il 
grande papa Benedetto con il suo coraggio e con la rinunzia di 
sé per il Bene della Chiesa. 

Cari fedeli, 
”Questo è il giorno che ha fatto il Signore”- il 13 marzo 

2013- uno dei giorni che ha fatto il Signore...Questo giorno i 
cardinali hanno eletto, tra quelli che erano „nella barca con 
San Pietro e con gli Apostoli”, un uomo „ quasi alla fine del 
mondo” , per divenire il nuovo vescovo di Roma e Pastore 
del gregge della Chiesa. Un „uomo che viene da quasi alla fine 
del mondo” che, all’ombra della croce desidera essere 
chiamato Francesco, „un uomo che viene da quasi alla fine 
del mondo” che alla luce di Cristo va all’altare per portare un 
mazzo di fiori alla Madre di Dio. Il Santo Padre suggerisce a 
tutti noi „ di andare alla presenza della luce di Cristo”, „di 
costruire la Chiesa di pietre vive” con il potere e l’azione dello 
Spirito Santo e „che confessiamo assieme con San Pietro 
Cristo, Figlio di Dio.” . 

Grande uomo è Papa Francesco con l’umiltà e la sua 
sapienza. I genitori e i suoi nonni emigrarono in Argentina „ 
per un tozzo di pane migliore”e lui ritorna a Roma con una 
„ricchezza” straordinaria, la ricchezza spirituale. 
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reuşi să zidească multe lucruri bune şi vor zidi şi Biserica cea 
din pietre vii, mărturisindu-l pe Fiul lui Dumnezeu iar la 
vremea potrivită poate ei, poate copii sau nepoţii lor se vor 
întoarce acasă cu alte bogăţii şi daruri pentru România. 

”Ziua Învierii, să ne luminăm şi să ne îmbrăţişăm unii pe 
alţii şi să ne zicem fraţilor” la tot omul de bunăînvoire! Mari, 
minunate şi uneori misterioase şi neînţelese lucruri s-au 
întâmplat la umbra crucii în corabia Bisericii! Să nu uităm că şi 
noi, Biserica noastră, suntem într-un alt capăt de lume iar 
crucea când ne-a luminat, când ne-a umbrit existenţa de-a 
lungul vremii. Dar, în lumina şi în umbra crucii am fost mereu 
cu Maica Sfântă iar în buchetul de flori pe care Sfântul Părinte, 
Papa Francisc, l-a depus pe altar înaintea icoanei Maicii 
Domnului eram şi noi, fiecare cu bucuriile şi necazurile sale. 
Domnul ne-a fost maestru şi stăpân al sufletelor, ne-a condus 
pe drumul crucii şi am fost împreună cu El răstigniţi şi, tot 
împreună cu El celebrăm biruinţa vieţii asupra morţii la fiecare 
Sfântă Liturghie. 

Dragii mei, 
Învierea Domnului să vă aducă în suflet şi în inimă: 
- curajul de ”a merge” prin viaţă la umbra şi în lumina 

crucii lui Hristos; 
- tăria de ”a construi”, de ”a zidi” mereu Biserica pe 

sângele lui Hristos vărsat pe cruce; 
- capacitatea de ”a-L mărturisi pe Hristos” lumii în care 

trăim. 
Vă îndemn cu Hristos cel înviat: ”Nu temeţi! mergeţi şi 

vestiţi!”(cfr. Mt 28, 10) lumii învierea, ziceţi fraţilor tuturor, 
iertaţi toate pentru Înviere! Şi, să nu uitaţi că, pe marea vieţii, 
sunteţi ”în corabie împreună cu Petru şi cu Apostolii iar 
Hristos Domnul este acolo”! 

Tuturor vă doresc sărbători sfinte şi binecuvântate! 
Hristos a Înviat! 

PS Virgil Bercea,  
episcop greco-catolic de Oradea Mare, 
Responsabil cu pastoraţia emigranţilor. 

  

Conformemente al modello del Papa, i nostri Romeni sono 
emigrati nel vasto mondo, alla luce di Cristo e, con sicurezza, 
laddove sono riusciranno a costruire molte opere buone e 
costruiranno anche quella Chiesa di pietre vive, confessando il 
Figlio di Dio e, al tempo opportuno forse loro, forse i loro 
figli o loro nipoti, ritorneranno a casa con altre ricchezze e 
doni per la Romania 

”Giorno delle Risurrezione, illuminiamoci, abbracciamoci 
gli uni gli altri e chiamiamoci fratelli”ad ogni uomo di buona 
volontà! Grandi, meravigliose e talora misteriose e 
incomprensibili sono le cose che sono successe all’ombra 
della Croce nella barca della Chiesa! Non dimentichiamo che 
anche noi, la nostra Chiesa, siamo in un altro capo del mondo 
così come la Croce quando ci ha illuminati, quando ha 
ricoperto con l’ombra la nostra esistenza lungo i secoli. Ma, 
alla luce ed all’ombra della Croce siamo stati sempre con la 
Santa Madre e nel mazzolino di fiori che il Santo padre, Papa 
Francesco, ha deposto sull’altare dinnanzi all’icona della 
Madre di Dio, c’eravamo anche noi, ognuno con le nostre 
gioie e con le nostre disgrazie. Il Signore è stato il nostro 
Maestro e Signore delle anime nostre, ci ha condotti sulla via 
della Croce e siamo stati crocifissi assieme a Lui, sempre con 
Lui celebriamo la vittoria della vita sulla morte in ogni 
Liturgia. 

Cari miei, 
La Risurrezione del Signore vi porti nell’anima e nel cuore: 
- il coraggio di „andare” attraverso la vita all’ombra ed alla 

luce della Croce di Cristo: 
- la forza di „ costruire” e di „edificare” sempre la Chiesa 

sul Sangue di Cristo, versato sulla Croce; 
- la capacità di ”confessare Cristo” alla luce in cui viviamo. 
Vi suggerisco con Cristo risorto: „Non temete ed 

annunziate”(cfr. Mt 28,10) alla luce della Risurrezione, dite 
fratelli a tutti, perdonate per la Risurrezione! E non 
dimenticate che sul mare della vita siete „ la barca assieme con 
Pietro e con gli Apostoli e là c’è Gesù il Signore”! 

          A tutti auguro sante feste e benedette! 
S.E. Mons. Virgil Bercea 

vescovo greco-cattolico di Oradea Mare 
Responsabile con la pastorale degli immigrati 

HRISTOS A ÎNVIAT, 
 

 răsună iarăşi glasul Bisericii şi glasul fiecărei inimi 
de bunăvoinţă! Hristos învie în inimile noastre şi, chiar 
dacă repetăm în fiecare an acest anunţ şi sărbătoarea 
pascală, inimile noastre -în vâltoarea grijilor şi a vieţii 
cotidiene-, nu se satură să primească această veste 
bună, aceea că pentru noi Domnul a învins deja răul şi 
păcatul, că în El viaţa noastră îşi află rostul şi 
răspunsul, şi că moartea nu mai poate să ne ţină 
victorioasă în gheara ei. 
 Vă dorim fiecăruia un praznic plin de lumină: 
odată cu Hristos, să înviem fiecare! Vă mulţumim 
fiecăruia pentru aportul –mai mare sau mai mic– pe 
care-l aduceţi în comunitate: fie ca pe toţi, Cel Înviat să 
ne binecuvinteze! 

Pr.Aetius, pr. Cristian şi ipodiaconul Giuseppe 

IL CRISTO È RISORTO, 
 

 risuona nuovamente la voce della Chiesa e la voce 
di ogni uomo di buona volontà! Il Signore risorge nei 
nostri cuori e, seppur ripetendo ogni anno questo 
annuncio e la festa pasquale, i nostri cuori –nel torrente 
delle preoccupazioni e della vita quotidiana-, non si 
saziano di ricevere questa buona novella, che per noi, 
Gesù ha già vinto il male ed il peccato, che in Lui la 
nostra vita acquista il suo senso, e che la morte non ci 
può più tenere vittoriosa nelle sue grinfie. 
 Auguriamo a tutti una festa piena di luce: che 
assieme a Cristo, possiamo risorgere ognuno! Vi 
ringraziamo ognuno per il contributo –maggiore o 
minore– che portate alla nostra comunità: sia che Colui 
che è Risorto ci benedica tutti! 

P. Aetius, p. Cristian e l’ipodiacono Giuseppe 
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 DACĂ ISUS N-AR FI ÎNVIAT:  
DOVEZI ALE ÎNVIERII 

 
“Isus a venit să ne dea îndrumare morală, şi ca dovadă că a 

vorbit serios, S-a lăsat ucis şi apoi văzut după moarte, pentru ca 
noi să-L ascultăm şi să fim buni”. Nefiind educat în vreo religie 
anume, nu am descoperit decât târziu că această concepţie 
asupra morţii şi învierii Lui Isus (pe care am auzit-o de la 
bunica mea), avea mai multe în comun cu “The Day the Earth 
Stood Still” (“Ziua în care Pământul a încremenit”) decât cu 
aspectul istoric al credinţei creştine. Dar aceasta viziune a lui 
Isus-asemenea-lui-Klaatu, impresionând oamenii care caută 
senzaţionalisme spiritualiste pentru a-i face să asculte 
predicarea Sa, nu este decât una dintre numeroasele concepţii 
“alternative” asupra învierii lui Cristos. Potrivit acestei concepţii 
nu este prea important dacă Isus a înviat cu trupul, atât timp 
cât discipolii Săi ştiau că El era “cu adevărat viu” – chiar dacă 
semăna mai mult cu o fantomă deosebit de impresionantă. 

Să fie Învierea inventată? 
Pentru alţii, nu are nici o importanţă dacă Isus este viu chiar 

şi ca fantomă, atâta timp cât El “trăieşte în inimile 
compatrioţilor săi”. Aceasta este, mai mult sau mai puţin, 
atitudinea aşa-zişilor “teologi creştini” ca John Dominic 
Crossan, care comunica plin de voioşie această veste fericită în 
“Jesus: A Revolutionary Biography” (“Isus: o 
biografie revoluţionară”, 1994): “Ce anume s-a 
întâmplat în realitate şi sub aspect istoric cu 
trupul lui Isus, poate fi mai bine înţeles dacă 
urmărim cum în relatările creştine, de mai 
apoi creşte lent dar constant demnitatea plină 
de veneraţie a înmormântării Sale. Dar ce a 
fost oare la început, de a fost nevoie de un 
volum atât de mare de insistenţă apologetică? 
Dacă romanii nu ar fi respectat legile 
Deuteronomului, trupul lui Isus ar fi fost lăsat 
pe cruce pradă animalelor sălbatice. Iar 
ucenicii Lui, care L-au părăsit, ştiau aceasta. Dacă romanii ar fi 
respectat Legea, atunci soldaţii trebuiau să se convingă că Isus 
era mort şi apoi să îl înmormânteze ei înşişi, procedura făcând 
parte din îndatoririle lor. În oricare dintre cazuri, fie că trupul ar 
fi fost lăsat pe cruce, fie că ar fi fost pus într-un mormânt puţin 
adânc, abia-abia acoperit cu pământ şi pietre, câinii erau acolo 
şi aşteptau. Iar discipolii Lui, care L-au părăsit, ştiau şi aceasta. 
Priviţi aşadar cum oroarea acestui adevăr brutal a fost 
sublimată prin speranţă şi imaginaţie exact în opusul lui.” 

Cu alte cuvinte, cadavrul lui Isus a fost devorat de câini cu 
mult timp în urmă, dar fiindcă acei idioţi-a-toate-ştiutori de 
apostoli erau în mod cu totul deosebit înclinaţi spre psihoză 
religioasă, cu alte cuvinte gata să facă limonadă fără lămâi, 
putem accepta că Învierea e plină de “speranţă” dar într-un 
sens care poate fi înţeles numai de acei teologi extrem de 
avansaţi, asemenea lui Crossan. 

Mai există şi alţii care rezolva problema Învierii nelăsându-L 
pe Isus să moară. În concepţia lor, altcineva a fost răstignit în 
Vinerea Mare (desigur, cineva care o merită pe bună dreptate, 
de exemplu, Iuda Iscarioteanul), în timp ce Isus a plecat pur şi 
simplu la odihnă, undeva în altă parte. În funcţie de ce legendă 
sau carte şocantă preferaţi (de ex., “Holy Blood, Holy Grail” de 
Michael Baigent) acel “undeva” poate fi oriunde – din Japonia 

SE GESÙ NON FOSSE RISORTO: PROVE 
DELLA RISURREZIONE 

 
“Gesù è venuto per dare a noi la direttiva morale, e come 

testimonianza che abbia parlato in modo serio, Si lasciò uccidere e 
poi si lasciò vedere dopo la morte, perché lo ascoltassimo e fossimo 
buoni.” Non essendo stato educato in alcuna religione, ho scoperto 
solo tardi che questa concezione sulla morte e la risurrezione di 
Gesù (che avevo sentito da mia nonna), aveva molte cose in 
comune con  “The Day the Earth Stood Still” (“Il giorno in cui la 
terra si è fermata”), che con l’aspetto storico della fede. Questa 
visione di un Gesù-simile-a- -Klattu, che impressiona gli uomini che 
cercano sensazioniolismi spiritualistici, per fare sì che essi ascoltino 
la sua predicazione, non è che una delle numerose concezioni 
alternative sulla resurrezione di Cristo. Conformemente a questa 
concezione, non è troppo importante che  Gesù sia risorto con il 
corpo, finché i Suoi discepoli sapevano che Egli era “veramente 
vivo” -anche se assomigliava piuttosto ad un fantasma oltremodo 
impressionante.  

Che la Risurrezione sia inventata? 
Secondo altri, non ha importanza se Gesù sia vivo anche se 

come un fantasma, per il tempo in cui Egli “vive nei cuori dei suoi 
compatrioti”. Questa è, più o meno, l’attitudine dei cosiddetti 
“teologi cristiani” come John Dominic Crossan, che comunica, 

pieno di allegria questa felice notizia in “Jesus: A Revolutionary 
Biography” (“Gesù: una biografia rivoluzionaria”, 1994): “Che cosa 
esattamente sia successo anche sotto l’aspetto storico del 
corpo di Gesù può essere meglio compreso se seguiamo 
come, nelle relazioni cristiane posteriori, cresce lentamente la 
dignità piena di venerazione della Sua sepoltura. Ma che cosa 
successe all’inizio se ci fu bisogno di un volume così grande di 
apologetica? Se i romani  non avessero rispettato le leggi del 
Deuteronomio, il corpo di Gesù sarebbe stato lasciato sulla 
Croce in preda agli animali selvatici. I suoi discepoli, però, lo 
abbandonarono, sapevano questa cosa. Se i Romani avessero 
rispettato la Legge, allora i soldati avrebbero dovuto 

convincersi che Gesù era morto e poi avrebbero dovuto  seppellirlo 
loro stessi, perché questa procedura faceva parte delle loro 
incombenze. In ciascun caso, sia che il corpo fosse stato lasciato 
sulla Croce, sia che fosse stato deposto in un sepolcro, poco 
profondo, appena appena ricoperto di terra e di pietre, i cani erano 
là ed aspettavano.  Ed i Suoi discepoli che Lo avevano abbandonato, 
sapevano anche questo. Guardate, così come l’orrore di questa 
verità brutale sia stata sublimata con la speranza e l’immaginazione, 
esattamente nel suo opposto.”  

In altre parole, il cadavere di Gesù sarebbe stato divorato dai 
cani, molto tempo dopo, ma siccome quegli idioti tuttologi degli 
apostoli erano inclinati in modo particolare per la psicosi religiosa, in 
altre parole pronti a fare una limonata senza limone, possiamo 
accettare che la Risurrezione sia piena di “speranza”, ma in un senso 
che può essere compreso solamente da quei teologi estremamente 
avanzati come Crossan.   

Ci sono poi altri che risolvono il problema della Risurrezione 
non lasciando che Gesù muoia. Nella loro concezione, qualche altro 
fu crocifisso il Venerdì Santo (senza dubbio, qualcuno che se l’era 
meritato per una santa ragione, per esempio Giuda Iscariota), 
mentre Gesù se n’è andato semplicemente a riposare, da qualche 
altra parte.   A seconda di quale leggenda o libro che provoca choc 
preferiate (ad esempio “Holy Blood, Holy Grail” de Michael Baigent), 



5 

 

până în Franţa. Adeseori scenariile de tip “Isus nu a murit”, au 
un happy-end sentimental preferate de Hollywood, în care Fiul 
Omului se retrage şi întâlneşte în fine fata, la fel ca şi Clark 
Kent în Superman II, renunţând la misiunea frustrantă de 
proclamare a unor platitudini oarecare. Tipic pentru asemenea 
scenarii, El fuge cu Maria Magdalena în vreo vie pe undeva şi 
pune bazele unei dinastii de Merovingieni sau cam aşa ceva. 
Alte scenarii, în loc să-L scape de tot de răstignire, afirmă că a 
fost crucificat, dar insistă că doar a leşinat (eventual cu ajutorul 
vreunui vin cu narcotice) şi că şi-a recăpătat cunoştinţa mai 
târziu. Oricum, punctul central al unor astfel de scenarii este că 
Isus nu a murit în realitate pe Cruce. 

Alţi teoreticieni, adesea implicaţi în mişcarea New Age, 
rezolva problema permiţându-I Lui Isus să fie doar un spirit 
(divin sau angelic, după preferinţa autorului) care apare ca om – 
un fel de vedenie sfântă. Aceştia rezolva problema morţii Sale 
considerând-o o iluzie: iată o rezolvare îngrijită şi ordonată a 
unei crucificări murdare care se termină, fireşte, cu happy-end. 

Alţii susţin însă o explicaţie mult mai simplă şi mai crudă: 
discipolii au furat corpul, au minţit în ceea ce-L priveşte şi au 
întemeiat un cult în folosul propriu şi pentru propriul câştig. 
Cam de acelaşi tip este Teoria Halucinaţiei Isterice, care susţine 
că apostolii, de bună credinţă, au avut de fapt halucinaţia 
Învierii. Alţii susţin că Învierea a fost adăugată în Noul 
Testament abia de generaţiile 
ulterioare de creştini. Iar Noul 
Testament a fost la origine numai o 
culegere de amintiri ale apostolilor 
despre Învăţătorul Mort şi preceptele 
Sale înţelepte. Mulţi consideră că de 
fapt Sf. Pavel se afla îndărătul întregii 
afaceri (a se vedea, de ex., “The 
Mythmaker: Paul and the Invention of 
Christianity”, “Făuritorul de mituri: Paul 
şi inventarea creştinismului” de Hyam 
Maccoby). Sub influenţa miturilor păgâne, Sf. Pavel l-ar fi 
transformat pe acest rabin evreu absolut obişnuit într-o 
imagine cosmică a lui Cristos. Potrivit acestei şcoli, apostolii 
iniţiali ar fi fost pur şi simplu îngroziţi când au văzut ce-a putut 
să facă Pavel cu învăţăturile blândului şi înţeleptului Y’shua. 

Una dintre cele mai evidente dificultăţi din toate aceste 
teorii este că nu se potrivesc una cu alta. Dacă generaţiile 
ulterioare sunt blamate pentru importarea miturilor Învierii, 
atunci nu pot fi acuzate de aşa ceva primele generaţii de 
creştini. Dacă totul se petrece doar din vina lui Pavel, atunci în 
nici un caz nu este şi vina lui Petru. Dacă cei Unsprezece sunt 
hoţi de cadavre, atunci nu pot fi şi halucinatori de bună-
credinţă, şi vice versa. Astfel de teorii demonstrează ceea ce 
C.S. Lewis numea cândva “neobosita fertilitate a năucelii”, care 
apare şi mai clar atunci când “demascatorii” încearcă să 
răstoarne muntele de dovezi ale adevărului susţinut de creştini. 
Şi lucrul nu este deloc surprinzător, fiindcă aceste “explicaţii 
alternative” sunt mult mai greu de crezut decât explicaţia 
creştină a Învierii, rezumată foarte bine de Sf. Pavel în 
1Corinteni 15,1-14. 

“Vă aduc aminte, fraţilor, evanghelia pe care v-am predicat-
o, pe care voi aţi primit-o şi în care aţi rămas, prin care sunteţi 
mântuiţi, dacă o ţineţi aşa cum v-am predicat-o eu, altfel, în 
zadar aţi crezut. Căci v-am transmis, în primul rând, ceea ce am 
primit şi eu: Cristos a murit pentru păcatele noastre, după 
Scripturi, a fost înmormântat şi a înviat a treia zi, după 
Scripturi. Şi i s-a arătat lui Chefa, apoi celor doisprezece, după 
aceea s-a arătat la peste cinci sute de fraţi dintr-o dată, dintre 

quel “da qualche altra parte”, può essere “in qualsiasi luogo” dal 
Giappone sino alla Francia. Spesso, scenari come “Gesù non è 
morto” o un happy-end sentimentale preferito da Hollywood, in 
cui il Figlio dell’Uomo si ritira e incontra alla fine la sua ragazza, 
come Clark Kent in Superman II, rinunciando alla missione 
frustrante di  proclamare degli ideali qualunque. Tipico di siffatti 
scenari, Egli fugge con Maria Maddalena in qualche vigna e pone le 
basi della dinastia dei Merovingi o di qualcosa del genere. Altri 
scenari: invece di metterLo in salvo dalla crocifissione, affermano 
che fu crocifisso, ma insistono che era in realtà svenuto 
(eventualmente con l’aiuto di alcuni narcotici) e che avrebbe  
riacquistato conoscenza più tardi. In ogni caso, punto centrale di 
siffatti scenari è che Gesù non sia morto realmente sulla Croce.   

Altri teorici, spesso coinvolti nel movimento New Age, 
risolvono il problema concedendo che Gesù sarebbe solo uno 
spirito (divino o angelico, a seconda della preferenza dell’autore) 
che appare come uomo- una specie di allucinazione santa. Costoro 
risolvono il problema della Sua morte considerandola come 
un’illusione: ecco una risoluzione pulita ed ordinata di una 
crocifissione sporca che termina, naturalmente, a lieto fine.  

Altri sostengono una spiegazione molto più semplice e più 
cruda: i discepoli hanno rubato il corpo, hanno mentito in ciò che 
Lo riguarda ed hanno fondato un culto per propria utilità e per il 
proprio guadagno. Circa dello stesso tipo è la teoria 

dell’Allucinazione Isterica, che sostiene che gli apostoli, in buona 
fede, abbiano avuto realmente l’allucinazione della Risurrezione. 
Altri sostengono che la Risurrezione sia stata aggiunta nel Nuovo 
Testamento solo dalle generazioni posteriori di cristiani. E che il 
Nuovo Testamento fu all’origine soltanto una raccolta dui ricordi 
degli apostoli sul Maestro Morto e sui suoi saggi precetti. Altri 
sostengono che, in realtà, sia stato San Paolo alle spalle dell’intero 
affare (si veda ad esempio, “The Mythmaker: Paul and the Invention 
of Christianity”, “Il creatore di Miti: Paolo e l’invenzione del 
Cristianesimo” di Hyam Maccoby). Sotto l’influenza dei miti 
pagani, San Paolo avrebbe trasformato questo rabbino 

assolutamente ebreo in un’ immagine cosmica di Cristo. 
Conformemente a questa scuola, gli apostoli iniziali furono 
semplicemente impauriti quando videro quello che poteva fare 
Paolo con gli insegnamenti del dolce e saggio  Y’shua. 

Una delle più evidenti difficoltà di tutte queste teorie è che non 
si adattano l’una all’altra. Se le generazioni posteriori sono 
biasimate per l’importazione dei miti della risurrezione, allora non 
possono essere accusate di qualcosa del genere le prime 
generazioni di cristiani. Se tutto succede per colpa di Paolo, allora 
assolutamente non è colpa di Pietro. Se gli Undici sono dei ladri di 
cadaveri, allora non possono essere vittime di allucinazioni in 
buona fede, e viceversa.  Siffatte teorie dimostrano  ciò che C.S. 
Lewis chiamava una volta “l’infaticabile fertilità dello stordimento”, 
che appare in modo più chiaro allorquando gli “smascheratori” 
cercano di capovolgere la montagna di prove della verità sostenuta 
dai cristiani. E la cosa non è affatto sorprendente, perché queste 
“spiegazioni alternative” sono più difficili da credersi della 
spiegazione cristiana della Risurrezione, riassunta molto bene nella 
prima Epistola si San Paolo ai Corinti (15,1-14). 

“Vi rendo noto, fratelli, il vangelo che vi ho annunziato e che 
voi avete ricevuto, nel quale restate saldi,  e dal quale anche ricevete 
la salvezza, se lo mantenete in quella forma in cui ve l’ho 
annunziato. Altrimenti, avreste creduto invano! Vi ho trasmesso 
dunque, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto: che cioè Cristo 
morì per i nostri peccati secondo le Scritture,  fu sepolto ed è 
risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture,  e che apparve a 
Cefa e quindi ai Dodici.  In seguito apparve a più di cinquecento 
fratelli in una sola volta: la maggior parte di essi vive ancora, 
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care cei mai mulţi au rămas până acum, iar unii dintre ei au 
murit. După aceea, i s-a arătat lui Iacob şi apoi tuturor 
apostolilor. Ultimului dintre toţi, ca unui născut înainte de 
vreme, mi s-a arătat şi mie, căci eu sunt ultimul dintre apostoli, 
care nu sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru că am 
persecutat Biserica lui Dumnezeu. Însă prin harul lui 
Dumnezeu sunt ceea ce sunt, iar harul lui pentru mine nu a 
devenit zadarnic, dimpotrivă, am lucrat mai mult decât ei toţi, 
nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Aşadar, atât eu, 
cât şi ei, noi predicăm astfel, iar voi astfel aţi crezut.  

Iar dacă se vesteşte că Cristos a înviat din morţi, cum spun 
unii dintre voi că nu există înviere din morţi? Iar dacă nu există 
înviere din morţi, nici Cristos nu a înviat! Însă dacă Cristos nu a 
înviat, zadarnică este predica noastră şi zadarnică este credinţa 
voastră.” 

Acest cel dintâi “credo” al Credinţei demască minciuna din 
primele mele noţiuni pline de ignoranţă privind semnificaţia şi 
natura Învierii. Şi aceasta pentru că arată clar că adevărata 
esenţă, inima şi sufletul învăţăturii Noului Testament despre 
Isus nu este că El a fost în primul rând un predicator, sau un 
făcător de minuni, un reformator, un înţelept sau Cel care a 
făcut cunoscute adevăruri profunde şi cugetări pline de 
bucurie, nici că Învierea a fost un efect special realizat pentru a 
ne face să urmăm calea cea bună. 

Elementul esenţial al Evangheliei Creştine, conform Noului 
Testament, îl constituie Patima şi Învierea lui Cristos. Fără 
Înviere, nu avem o Evanghelie “originară” de precepte şi 
parabole pline de înţelepciune. Ba nu avem chiar deloc o 
Evanghelie. Iată de ce un sfert din fiecare Evanghelie se 
concentrează asupra acelei perioade de 72 de ore din viaţa lui 
Isus din Nazaret: Patima şi Învierea Sa. Iată de ce în rest Noul 
Testament se focalizează în mod copleşitor asupra semnificaţiei 
Morţii şi Învierii Sale, nu asupra semnelor şi cuvintelor Sale 
(aproape nici unul din acestea nu e amintit în afara 
Evangheliilor). Iată de ce practic nimeni cu excepţia, poate, a 
celui mai ignorant comentator TV, nu mai aminteşte în zilele 
noastre ideea cândva răspândită că Învierea a fost “însăilată” în 
Noul Testament de generaţiile ulterioare de creştini, după 
moartea apostolilor. A prezenta Noul Testament fără a 
considera ca nucleu absolut al acestuia Învierea, e ca şi cum ai 
spune că adevărul despre Abraham Lincoln nu consta decât în 
nişte idei frumoase despre pace şi dreptate, iar “Războiul Civil” 
nu a fost decât un mit născocit de 
hagiografii ulteriori şi care nu face parte 
din istoria originală. Dacă “Evanghelia 
originală” nu a fost decât o colecţie de 
povestiri despre Isus care mergea ici şi 
colo afirmând că “Frumuseţea e 
frumoasă”, atunci se pune întrebarea: ce 
anume o fi fost atât de interesant la El? 

Singurul răspuns e cel care apare în 
documentele Noului Testament, care a 
început să fie alcătuit în primii douăzeci 
de ani după moartea lui Isus. Aici găsim 
deja elemente ca acel “credo” menţionat 
anterior şi afirmaţia insistentă că Evanghelia nu este despre 
nimic altceva decât despre Isus şi Învierea Sa (Fapte 17,18). 
Perfect – spun unii – nu putem blama “generaţiile ulterioare” 
că ar fi venit cu povestea despre Înviere. Atunci, hai să-l 
blamăm pe Pavel! Problema cu această teorie e că Pavel însuşi 
şi martorii care-l cunoşteau pe Pavel, de exemplu Luca, precum 
şi martori care nu erau sub influenţa lui Pavel, ca Matei şi Ioan, 
se aflau sub impresia că esenţa afirmaţiilor lui Pavel nu era 

mentre alcuni sono morti.  Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a 
tutti gli apostoli.  Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un 
aborto.  Io infatti sono l’infimo degli apostoli, e non sono degno 
neppure di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la 
Chiesa di Dio.  Per grazia di Dio però sono quello che sono, e la 
sua grazia in me non è stata vana; anzi ho faticato più di tutti 
loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me.  Pertanto, sia 
io che loro, così predichiamo e così avete creduto.  

 Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come 
possono dire alcuni tra voi che non esiste risurrezione dei morti?  
Se non esiste risurrezione dai morti, neanche Cristo è risuscitato!  
Ma se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra 
predicazione ed è vana anche la vostra fede”.  

Questo primo “credo” della Fede smaschera la menzogna 
delle mie prime nozioni piene di ignoranza circa il significato e la 
natura della Risurrezione. E questo perché mostrano 
chiaramente che la vera essenza, il cuore e l’anima 
dell’insegnamento del Nuovo Testamento su Gesù non è che lui 
sia stato dapprima un predicatore, o un taumaturgo, un 
riformatore, un saggio o Colui che ha reso possibile la 
conoscenza di verità profonde o di pensieri pieni di gioia, e 
neppur che la Risurrezione fu un effetto speciale realizzato per 
far sì che seguissimo la buona strada.   

Elemento essenziale del vangelo Cristiano, conforme al 
Nuovo Testamento,  è costituito dalla Passione, dalla Morte e 
dalla Risurrezione di Cristo. Senza Risurrezione  non abbiamo un 
Vangelo “originario” di precetti e di parabole piene di sapienza. 
Anzi, non abbiamo affatto un Vangelo. Ecco perché un quarto 
di ciascun Vangelo si concentra sul periodo di 72 ore della vita di 
Gesù di Nazareth: la Passione e la Risurrezione.  Ecco perché il 
Nuovo Testamento, del resto, si focalizza in modo soverchiatore 
sul significato della Sua Morte e della Sua Risurrezione, non 
sopra i segni e le Sue  parole (quasi nessuno di questi è ricordato 
al di fuori del vangelo). Ecco perché nessuno, con l’eccezione, 
forse di qualche commentatore più ignorante della TV, non 
ricorda più ai nostri giorni l’idea una volta diffusa secondo cui la 
Risurrezione sarebbe stata “imbastita” nel Nuovo Testamento 
dalle generazioni successive di cristiani, dopo la morte degli 
apostoli.  Presentare il Nuovo Testamento senza considerare 
Risurrezione come il nucleo assoluto di questo, è come dire di  
Abraham Lincoln che non constava che di qualche bella idea 
sulla pace e sulla giustizia, mentre la “Guerra Civile” non è stato 

che un mito escogitato dagli agiografi posteriori e che non fa 
parte della storia originale. Se il “Vangelo originale” non è 
stato che una collezione di racconti su Gesù, che andava qua 
e là affermando che la “Bellezza è bella”, allora si pone la 
domanda: che cosa mai sarebbe tanto interessante di Lui?  
La sola risposta è quella che appare nei documenti del Nuovo 
Testamento, che è cominciato ad essere costituito nei primi 
vent’anni dopo la morte di Gesù. Qui troviamo già elementi 
come quel “credo” ricordato prima e l’affermazione 
insistente che il Vangelo non è altro che qualcosa su Gesù e la 
Sua Risurrezione (Atti 17,18).  Perfetto, dicono alcuni, non 
possiamo rimproverare le “generazioni” posteriori che 
vennero con la narrazione della Risurrezione. Allora, ecco, 

rimproveriamo San Paolo! Il problema con questa teoria è che 
Paolo stesso ed i testimoni che non erano sotto l’influenza di San 
Paolo, per esempio Luca, come anche i testimoni che non erano 
sotto l’influenza di Paolo, come Matteo e Giovanni, si trovassero 
sotto l’influenza di Paolo sotto la sensazione che l’essenza che le 
affermazioni di Paolo fosse una sua invenzione.  

“Vi ho trasmesso dapprima – ciò che ho ricevuto anch’io“ o 
più prosaicamente “Vi affido la Tradizione che ho imparato”. Da 
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invenţia acestuia. 
“V-am transmis, în primul rând, ceea ce am primit şi eu” – 

sau, mai prozaic “Vă înmânez Tradiţia pe care am învăţat-o”. 
De a cine a învăţat-o? În cazul lui Pavel, de la apostoli (Galateni 
1,18-21) şi prin catehezele primitive ţinute în diverse locuri, 
cum ar fi Biserica din Antiohia unde Pavel a locuit mai mulţi 
ani înainte de a-şi începe misiunea (Fapte 13). Pavel spune în 
mod repetat aceste lucruri şi consideră ceea ce spune el despre 
Cristos ca fiind în mod cert cunoscut de toţi creştinii (nu numai 
de aceia pe care i-a convertit el); de asemenea, nici unul dintre 
apostolii care roiau în jurul Mediteranei – şi nici una din 
bisericile pe care ei le-au întemeiat – nu aveau vreo obiecţie 
atunci când el afirma că Cristos a înviat. Dacă numai Pavel ar fi 
venit cu mitul despre Cristos cel Înviat, în timp ce restul 
apostolilor ar fi rătăcit pur şi simplu de ici-colo povestind 
faptele Prietenului Lor, Nazarineanul Martirizat, s-ar fi aflat 
desigur cineva care să scrie despre acest lucru. 

Pe scurt, dacă credinţa în Înviere e la fel de veche ca şi 
Pavel, e de fapt la fel de veche ca şi apostolii. El predica aceasta 
pentru acelaşi motiv pentru care o făceau apostolii înşişi: credea 
cu adevărat că L-a văzut pe Cristos cel Înviat, tot la fel cum şi ei 
spuneau că L-au văzut pe Cristos cel Înviat. A, da. “Ei spun”. 
Dar de ce-ar trebui să-i şi credem?! Şi dacă cei Unsprezece nu 
au fost decât hoţi de cadavre şi au furat cadavrul lui Cristos, ca 
să se dea apoi drept cei mai buni prieteni ai martirului şi să 
întemeieze un cult cu Isus drept cap iar ei înşişi că mari 
adoratori?! 

Dar şi aici, punctele de poticnire sunt numeroase. Mai întâi, 
ei nu acţionează după modelul nici unui lider de cult cunoscut. 
Însemnările pe care le-au lăsat nu-i descriu drept neînfricaţi, 
strălucitori, fericiţi, plini de curaj apostolic, teologi luminaţi şi 
inteligenţi. Ei ni se prezintă drept un grup de oameni a căror 
onestitate şi mâhnire i-a determinat să 
recunoască în mod public că erau snobi, 
duşmănoşi, laşi, intriganţi prosteşte, înceţi 
la înţelegere, ambiţioşi, orbiţi, egoişti şi că, 
atunci când a sosit testul suprem, n-au 
ştiut cum s-o rupă mai repede la fugă în 
ceasul cumplitei încercări pentru 
Învăţător. Comparaţi acestea cu adoraţia 
exaltantă din presa nord coreeană a 
Virtuţilor Nenumărate ale Conducătorilor Neînfricaţi, sau 
perfecţiunea fără pată a lui Stalin, conform presei staliniste din 
anii 1930, sau cu hagiografia nazistă a lui Hitler. Apostolii se 
asigurau că predicile şi însemnările lor făcute publice includ 
menţionarea fidelă a multelor lor păcate. Mai mult, ei continuă 
să vestească Învierea timp de decenii, în ciuda despărţirilor, 
persecuţiilor, sărăciei, ameninţărilor, torturii şi martiriului (cu 
excepţia lui Ioan, care a avut însă “privilegiul” să asiste la 
execuţia fratelui său, Iacob, ucis pentru mărturia pe care o 
dădea). Pe scurt, ei vorbeau şi acţionau ca oameni cinstiţi, nu ca 
unii care se laudă sau caută puterea. 

Într-adevăr, sunt atât de cinstiţi încât Îl prezintă pe Isus fără 
atribute divine la prima vedere. Isus este înfăţişat arătându-şi 
slăbiciunea, teama, mărturisindu-şi neştiinţa, punând întrebări. 
Îl descriu incapabil să facă anumite lucruri. Însemnările oficiale 
ale discipolilor Lui Îl arată făcând afirmaţii care sună periculos 
de aproape de denigrarea divinităţii Sale: “De ce-mi spui bun? 
Nimeni nu este bun decât numai Dumnezeu” (Marcu 10,18) 
sau “Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai 
părăsit?” (Matei 27,46). Aşa că ne întrebăm dacă nişte 
mincinoşi şireţi, care ar fi manevrat cu isteţime istoria ca să-L 
facă pe Isus să apară drept Domnul cel Înviat, ar mai fi 

chi l’aveva imparata? Nel caso di Paolo, dagli Apostoli (Galati 1,18-
21), anche con le catechesi primitive tenute in diversi luoghi, come 
sarebbero quelle della Chiesa di Antiochia laddove Paolo abitò 
molti anni prima di iniziare la sua missione (Atti 13). Paolo dice 
ripetutamente queste cose e   considera quello che dice di Cristo 
come certo e conosciuto da tutti i cristiani (non solo da quelli che 
erano stati da lui convertiti); del resto, nessuno degli apostoli che 
sciamavano attorno al Mediterraneo- e nessuna delle Chiese che 
essi avevano fondato- non avevano alcuna obiezione quand’egli 
affermava che Cristo era risorto.  Se solamente Paolo fosse venuto 
con il mito di Cristo risorto mentre gli altri Apostoli si fossero persi 
qua e là raccontando i fatti del loro amico, il Nazareno 
martirizzato, si sarebbe trovato sicuramente qualcuno che scrivesse 
di questa cosa.  

In breve, se la fede nella resurrezione è tanto antica quanto 
Paolo, è del resto tanto antica come gli Apostoli. Egli predica per 
lo stesso motivo per cui lo facevano anche gli apostoli stessi; 
credeva veramente di aver visto il Cristo risorto come anch’essi 
dicevano che avevano visto il Cristo risorto. A, sì. “Dicono loro”: 
ma noi perché dovremmo crederci? E se gli Undici non fossero 
stati che ladri di cadaveri e avessero rubato il cadavere di Cristo, per 
dare poi ragione ai migliori amici dei martiri e fondare un culto con 
Gesù come capo ed essi stessi come grandi adoratori? 

Ma anche qui, i punti di inciampo sono numerosi. Dapprima 
essi non azionano secondo il modello di alcun leader di un culto 
conosciuto. Le narrazioni che hanno lasciato non li descrivono 
come senza paura, brillanti, felici, pieni di coraggio apostolico, 
teologi illuminati ed intelligenti. Essi ci si presentano come un 
gruppo di uomini la cui onestà e sentimento di tristezza li hanno 
spinti a riconoscere in modo pubblico che erano snob, ostili, 
vigliacchi, intriganti in modo stupido, lenti di comprendonio, 
ambiziosi, accecati, egoisti e che una volta giunto il momento 

supremo non hanno saputo come gestirlo se non 
con la fuga nell’ora della terribile prova per il 
Salvatore.  Confrontate questi con l’adorazione 
esaltante che ci viene dalla stampa nord coreana 
circa le virtù innumerevoli dei Capi-senza-Paura o la 
perfezione senza macchia di Stalin, conformemente 
alla stampa stalinista degli anni ’30 o con l’agiografia 
nazista di Hitler. Gli apostoli si assicuravano con le 
prediche e i loro racconti fatti pubblicamente, 

compresa la menzione fedele dei loro molti peccati. Di più, essi 
continuano ad annunciare la resurrezione per decenni, a dispetto 
delle separazioni, delle persecuzioni, della povertà, delle minacce, 
delle torture e del martirio (ad eccezione di Giovanni che ebbe 
però il “privilegio” di assistere all’esecuzione di suo fratello 
Giacomo, ucciso per la testimonianza che aveva dato). 
Brevemente, essi parlavano ed agivano come uomini onesti non 
come persone che si vantassero o che ambissero al potere.  

In verità, sono così onesti che presentano Gesù senza titoli 
divini in un primo incontro. Gesù è rappresentato mostrando la 
sua debolezza, il timore, confessando la sua ignoranza, ponendo 
domande. Lo descrivono incapace di fare certe cose. I racconti 
ufficiali dei suoi discepoli lo presentano come uno che fa 
affermazioni che suonano come pericolose nella denigrazione della 
sua divinità. “Perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne 
Dio” (Marco 10,18) o “Dio mio Dio mio perché mi hai 
abbandonato?” (Matteo 27,46). Così ci chiediamo se alcuni furbi e 
bugiardi che avrebbero manovrato con astuzia la storia per far sì 
che Gesù apparisse come Dio risorto, avrebbero anche ricordato 
nelle loro relazioni simili dettagli che turbano?   

No. Ciò che appare con grande forza nel Nuovo Testamento è 
che la testimonianza viene data da uomini che dicono la verità 
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menţionat asemenea detalii tulburătoare în relatările lor?! 
Nu. Ceea ce reiese cu o forţă teribilă din Noul Testament 

este că mărturia e dată de oameni care spun adevărul, chiar şi în 
privinţa unor fapte jenante, care nu sunt numaidecât în 
avantajul lucrurilor pe care le proclamă. Ei apar ca oameni care 
cred cu adevărat în Cristos înviat, nu ca nişte oameni care spun 
minciuni despre un trup pe care ştiu bine că l-ar fi furat sau ar fi 
fost mâncat de câini. Pentru tot restul vieţii lor (chiar până la 
tortură şi execuţie), apostolii se comportă ca nişte oameni ferm 
convinşi că L-au întâlnit pe Cristos cel Înviat. Într-adevăr, sunt 
atât de convinşi încât includ numeroase detalii pe care nici un 
mincinos nu le-ar spune. De exemplu, nici un evreu mincinos 
din primul secol nu ar fi desemnat-o pe Maria Magdalena drept 
primul martor al Învierii. Pentru că Maria Magdalena nu era la 
prima vedere un martor demn de încredere pentru nici un 
auditoriu evreu din primul secol, şi aceasta din două motive: în 
primul rând, era femeie; în al doilea rând, 
era o femeie din care se spune că au fost 
scoşi şapte demoni, cu un profil 
psihologic mai degrabă dubios (Marcu 
16,9). Evangheliile apar ca relatări scrise de 
oameni cinstiţi care relatează faptele aşa 
cum s-au întâmplat – inclusiv faptul că 
unul dintre primii martori ai Învierii a fost 
o femeie de reputaţie incertă. 

Desigur, unii s-ar îndoi că lucrul acesta 
ar însemna prea mult: în fond, n-am prea 
crede mărturia unui psihotic (adică 
“demoniac”) şi atunci, de ce să ne mai 
batem capul cu mărturia Mariei? Simplu, fiindcă Maria este 
printre primii, nu printre ultimii martori. Relatările menţionează 
sute de martori, majoritatea fiind încă în viaţă atunci când a fost 
alcătuită prima Scrisoare către Corinteni, şi care descriu 
Învierea în mod coerent. Se menţionează apariţia în faţa 
femeilor, în faţa celor Doisprezece cu diferite prilejuri, în 
Ierusalim şi în împrejurimile acestuia, apariţia în faţa altor 
persoane în Galileea, toate urmate de apariţia în faţa lui Pavel 
după câţiva ani (fără a lua în calcul diferitele fenomene vizuale, 
care sunt de alt ordin). S-au găsit unii care să discute despre 
discrepanţele între relatările cuprinse în Evanghelii (cărţi care 
au fost scrise la zeci de ani după evenimente, pentru un 
auditoriu diferit şi în scop diferit sub aspect teologic). Dar ceea 
ce este cu adevărat important e similitudinea relatării. Dacă 
discrepanţele minore existente între ele ar însemna că 
Evangheliile sunt într-adevăr false, atunci ar trebui să tragem şi 
concluzia că JFK n-a fost niciodată asasinat, deoarece există 
discrepanţe frapante între descrierile diferiţilor martori. 

Adeseori detaliile însele sunt convingătoare. Un alt fapt pe 
care nimeni nu l-ar fi inventat vreodată este locul unde a fost 
îngropat Isus: mormântul lui Iosif din Arimateea, membru al 
Sinedriului. Acesta e exact tipul de detaliu care acordă 
Evangheliilor girul adevărului. Dacă ţi-ai fi imaginat toată 
povestirea, atunci ai fi pus trupul Lui Isus în mormântul 
vreunuia din discipolii Săi devotaţi şi nu la locul de odihnă 
veşnică al unui membru al corpului legislativ care era cel mai 
acerb opozant al mesajului Său. 

Menţionarea mormântului sugerează unora încă o teorie: şi 
anume că discipolii au mers de fapt la un alt mormânt, l-au 
găsit gol şi au ajuns la concluzia că Isus a înviat. Nu poţi decât 
să te miri ce-or fi având în minte astfel de oameni. Faptul ca 
apostolii să ajungă la un mormânt greşit şi să tragă concluzia, 
pe baza acestei gafe, că Isus este Domnul înviat şi în slavă, ar 
necesita o stupizenie cu totul ieşită din comun nu numai a lor, 

anche circa alcuni fatti penosi, che non sono a vantaggio delle 
opere che proclamano. Essi appaiono come uomini che 
credono veramente in Cristo risorto, non come uomini che 
dicono menzogne su un corpo che sapevano bene che sarebbe 
stato rubato o mangiato dai cani. Per tutto il resto della loro 
vita (anche sino alla tortura e all’esecuzione) gli apostoli si 
comportano come uomini molto convinti che hanno 
incontrato il Cristo risorto. Veramente sono così convinti, che 
includono numerosi dettagli che neppure un bugiardo avrebbe 
mai detto. Per esempio nessun ebreo falso del primo secolo 
avrebbe designato Maria Maddalena come primo testimone 
della Resurrezione. Perché Maria Maddalena non è a prima 
vista un testimone degno di fiducia per nessun auditorio 
ebraico del primo secolo e questo per due motivi: primo 
perché era una donna, e poi  era una donna della quale si 
diceva fosse stata posseduta da sette demoni, con un profilo 

psicologico piuttosto dubbio (Marco 16,9). Il Vangelo 
appare come una relazione scritta da uomini onorati 
che riferiscono i fatti così come sono avvenuti – 
compreso il fatto che uno dei primi testimoni della 
resurrezione fosse stata una donna di dubbia 
reputazione. 
 Sicuramente, alcuni dubiteranno che questa cosa 
significhi troppo: infondo non crederemmo 
eccessivamente alla testimonianza di uno psicotico 
(ossia di un “indemoniato”) ed allora, perché 
dobbiamo ancora torturarci con la testimonianza di 
Maria? Semplicemente perché Maria è tra i primi, non 
tra gli ultimi testimoni. Le relazioni menzionano 

centinaia di testimoni, la maggioranza dei quali era ancora in 
vita, quando fu costituita la prima Epistola ai Corinti, e che 
descrivono la Risurrezione in modo coerente. Si ricorda 
l’apparizione dinnanzi alle donne, dinnanzi ai Dodici in diverse 
circostanze, in Gerusalemme e nei dintorni della Città, 
l’apparizione dinnanzi ad altre persone in Galilea, tutte seguite 
dall’apparizione dinnanzi a Paolo dopo alcuni anni ( senza 
considerare i diversi fenomeni visivi, che sono di altro ordine). 
Si sono trovati alcuni che discutono sulle discrepanze tra le 
narrazioni dei Vangeli ( libri che sono stati scritti decine di anni 
dopo gli avvenimenti [narrati], per un uditorio diverso e con 
scopo diverso sotto l’aspetto teologico). Ma ciò che è 
veramente importante è la somiglianza della narrazione. Se le 
discrepanze minori esistenti tra di esse significassero che i 
Vangeli sono realmente falsi, allora dovremmo trarre la 
conclusione che JFH non fu mai assassinato, perché esistono 
discrepanze vistose tra le descrizioni dei diversi testimoni.  

Spesso i dettagli stessi sono convincenti. Un altro fatto che 
nessuno avrebbe mai inventato è il luogo dove fu sepolto Gesù: 
la tomba di Giuseppe d’Arimatea, membro del Sinedrio. Questo 
è giusto il tipo di dettaglio che conferisce ai Vangeli il suggello 
della verità. Se ci si immagina tutto il racconto, allora si sarebbe 
messo il corpo di Gesù nella tomba di uno dei discepoli Suoi 
devoti, non nel posto dell’eterno riposo di un membro del corpo 
legislativo che era il più acerrimo oppositore del Suo messaggio.    

Il ricordo della tomba suggerisce a qualcuno un’altra teoria: e 
cioè che i discepoli siano andati in un'altra tomba, lo trovarono 
vuota e pervennero alla conclusione che Gesù fosse risorto.  
Non puoi che meravigliarti che cosa avessero in mente siffatti 
uomini. Il fatto che gli apostoli fossero arrivati ad una tomba 
sbagliata e che avessero tratto la conclusione, sulla base di 
quest’errore, che Gesù sia il Signore risorto nella gloria, ci 
sarebbe voluta una stupidità del tutto fuori del normale, non solo 
per loro, ma anche per le autorità di Gerusalemme. Anche se 
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ci şi a autorităţilor din Ierusalim. Chiar dacă întreaga Biserică 
primară ar fi fost prea obtuză ca să găsească drumul spre locul 
de veşnică odihnă al Omului care era centrul devoţiunii lor, cu 
siguranţă că s-ar fi găsit cineva din elita Ierusalimului care să se 
opună sectei Nazarinenilor în continuă creştere, spunându-le: 
“Hei, băieţi! Iată cadavrul! L-aţi căutat unde nu trebuie. 
Altădată întrebaţi încotro e drumul!” Chiar Iosif din Arimateea 
ar fi putut ajuta aici. La fel şi femeile, care văzuseră unde L-au 
pus. Şi o astfel de teorie devine şi mai prostească dacă ne 
gândim la fascinaţia Bisericii primare faţă de relicve şi 
morminte. Primele Liturghii erau celebrate în acel timp la 
locurile de îngropăciune, dar nu putem vorbi de un cult care să 
se dezvolte în jurul Celui mai important mormânt dintre toate. 
De ce oare, dacă mormântul n-ar fi fost gol?! 

Aceasta ne duce mai departe, în discuţia despre Înviere, 
către diferitele teorii de tip salvare-de-la-moarte/leşin: ideea că 
Isus a evitat într-un fel moartea fie fugind din oraş şi lăsând un 
“înlocuitor”, fie îndurând crucificarea şi apoi evadând din 
mormânt. Greu de spus care dintre teorii e mai absurdă! Dacă 
există vreun fapt istoric de necontestat, chiar şi de către cei mai 
înverşunaţi atei, acela e moartea Sa. Chiar dacă n-am şti nimic 
altceva despre El, ştim cu siguranţă că El a murit prin 
crucificare în afara zidurilor Ierusalimului aproximativ în anul 
30 dC. 

Şi totuşi, sunt unii care insistă că nu este aşa! Ca un fel de 
Elvis al primului secol, El s-a retras deodată, misterios, undeva, 
lucru în totală contradicţie cu tot ceea ce a spus sau a făcut 
vreodată, şi a întemeiat o dinastie sau s-a apucat să studieze 
filosofia sau ceva pe-aproape în cine-ştie-ce ţară 
îndepărtată. Pe ce se sprijină această teorie? Ei bine, pe 
nimic real: doar insinuări, presupuneri, ipoteze şi “ce-
ar fi dacă…”. Este cazul unei teorii în căutarea 
dovezilor şi nu al unor dovezi care ar da naştere unei 
teorii. În acest timp, oamenii care au fost acolo au dat 
mărturie nu că Isus ar fi fugit din oraş imediat după 
Cina cea de Taină (unde a descris în mod clar Patima 
Sa, cu atâta acurateţe încât Petru a izbucnit în lacrimi 
când totul s-a petrecut exact aşa cum spusese El), ci că 
a fost trădat, târât la judecată şi răstignit. Şi iarăşi, de ce 
oare întemeietorii mincinoşi ai unui cult ar fi relatat 
această profeţie şi stânjenitoarea ei împlinire? Într-adevăr, 
martori oculari precum Ioan L-au văzut pe Isus atât la judecată, 
cât şi la răstignire. Aşa că nu există posibilitatea ca Isus să fi 
fugit din oraş şi să fi lăsat pe altul să-I ducă povara. 

A! Dar numai Ioan L-a văzut pe Isus murind. Nazarineanul 
a primit de fapt un vin cu narcotice, şi-a pierdut cunoştinţa şi s-
a trezit într-un mormânt îngheţat într-o dimineaţă rece de 
aprilie. Iată locul tocmai perfect pentru a-şi reveni după bi-
ciuire, crucificare, pierderea masivă de sânge, şoc, cu o rană de 
suliţă în inimă. Apoi s-a ridicat împleticindu-se (după ce S-a 
eliberat în vreun fel de bandajele lipite de carnea Sa sfâşiată) şi 
îmbrâncind piatra de mai multe tone care-I sigila mormântul, a 
mers şchiopătând la discipoli pe propriile-I picioare însânger-
ate, le-a arătat mâinile (cu policele paralizate, desigur, datorită 
distrugerii ireparabile a nervilor) şi a rostit horcăind salutul în 
intervalul dintre două dureri sfâşietoare date de rana de suliţă. 
Majoritatea oamenilor, în faţa unei astfel de apariţii înspăimân-
tătoare, ar fi sunat la salvare sau la poliţie. În schimb, apostolii 
L-au felicitat, desigur, ca pe gloriosul Învingător al Morţii şi 
Domn al Universului, şi au întemeiat o nouă religie. 

“O.K., bine!” – ar spune scepticii de profesie. “Isus a murit. 
Şi discipolii nu i-au furat trupul şi nici nu mint. Dar pur şi 
simplu au avut halucinaţii. Toţi împreună. Toţi 500. Timp de 

tutta la Chiesa fosse troppo ottusa di trovare la via verso il luogo 
dell’eterno riposo dell’Uomo che era al centro della loro devozione, 
sicuramente si sarebbe trovato qualcuno dell’élite di Gerusalemme 
ad opporsi alla setta dei Nazarei, in continua crescita, dicendo loro: “ 
Ei, ragazzi! Ecco il cadavere! L’avete cercato dove non si doveva. 
Un’altra volta, chiedete, dunque,  quale sia la strada!” Anche 
Giuseppe d’Arimatea sarebbe potuto, qui, essere utile. Come le 
donne, che avevano visto dove l’avevano deposto. Ed una teoria 
simile diviene troppo stupida se pensiamo al fascino che aveva la 
Chiesa degli albori per le reliquie e le tombe. Le prime Liturgie erano 
celebrate in quel tempo nei luoghi di sepoltura, ma non possiamo 
parlare di un culto che si sviluppi attorno al sepolcro più importante. 
Perché mai, se il sepolcro non era vuoto?!  

Ciò ci conduce più lontano, nella discussione sulla Risurrezione, 
verso diverse teorie del tipo: salvare dalla morte/ svenimento: l’idea 
che Gesù abbia evitato in un certo senso la morte sia fuggendo dalla 
città e lasciando un “sostituto”, sia sopportando la crocifissione e poi 
evadendo dalla tomba. È difficile dire quale delle teorie sia la più 
assurda! Se esiste qualche fatto storico incontestabile, anche dagli atei 
più accaniti, quello è la Sua morte. Anche se non sapessimo altro su 
di Lui, sappiamo con sicurezza che è morto per mezzo della 
crocifissione fuori delle mura di Gerusalemme approssimativamente 
nel 30 d.C.  

Tuttavia ci sono alcuni che insistono che non sia così! Come una 
specie di Elvis del primo secolo, egli si ritirò d’un tratto, in modo 
misterioso, da qualche parte, cosa che è in totale contraddizione con 
tutto quello che si è detto o fatto, ed abbia fondato una dinastia o si 
sia messo a studiare filosofia o qualcosa di simile in qualche paese 

remoto. Su cosa si fonda una siffatta teoria? Eh, bene, su 
niente di reale: sono solo insinuazioni, supposizioni, 
ipotesi e “che cosa sarebbe successo se...” Si tratta di una 
teoria che cerca le prove, e non di alcune prove che 
originerebbero una teoria. In quel tempo, gli uomini che 
furono là dettero la testimonianza non che Gesù sarebbe 
fuggito dalla città immediatamente dopo l’Ultima Cena 
(dove descrisse in modo chiaro la Sua Passione, con tale 
dovizia di particolari  che Pietro scoppiò in lacrime 
quando tutto avvenne come aveva detto Lui), e che fu 
tradito, tratto in giudizio e crocifisso.  Ed ancora, perché 
mai dei fondatori bugiardi di una religione avrebbero 

riferito questa profezia e la sua imbarazzante realizzazione? 
Realmente, i testimoni oculari come Giovanni Battista videro Gesù 
sia nel giudizio, sia durante la crocifissione. Così non esiste la 
possibilità che Gesù fosse fuggito dalla città ed avesse lasciato un 
altro a portare il suo peso.   

Ah! Ma non soltanto Giovanni vide Gesù quando morì. Il 
Nazareno ricevette in verità un vino con narcotici, aveva perso 
conoscenza e si svegliò in una tomba ghiacciata in una fredda 
mattina di aprile. Ecco il luogo proprio perfetto per ridestarsi dopo la 
flagellazione, la crocifissione, la perdita consistente di sangue, lo 
choc, con una ferita di lancia nel cuore. Poi si alzò inciampando 
(dopo essersi liberato in qualche modo dalle bende incollate nella sua 
carne martoriata) e prendendo una pietra di molte tonnellate che 
sigillava la tomba, se ne andò zoppicando verso i discepoli con i suoi 
piedi insanguinati, mostrò loro le mani (con i pollici paralizzati, 
sicuramente a causa della distruzione irreparabile dei nervi),  e rivolse, 
respirando affannosamente, il saluto nell’intervallo tra due dolori 
strazianti causati dalla ferita della lancia. La maggior parte degli 
uomini, dinnanzi ad una simile apparizione spaventevole, avrebbe 
fatto venire l’ambulanza o la polizia. Invece, gli Apostoli gli porsero 
le loro felicitazioni, sicuramente al glorioso vincitore della morte e 
Signore dell’Universo e fondarono una nuova religione.    

“O.K., bene!” – direbbero gli scettici di professione. “Gesù è 
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40 de zile. Nu, pe bune…” Chiar dacă am lăsa deoparte 
elementul tulburător al mormântului gol (cu giulgiul gol şi 
învelitoarea de cap împăturită şi pusă la o parte în el), rămâne 
încă problema naturii halucinaţiilor. Halucinaţiile în masă sunt 
extrem de rare. Atât de rare, de fapt, încât sunt invocate doar 
pentru a explica lucruri precum, o, chiar Învierea. În rest, atunci 
când 500 de oameni spun că au văzut pe cineva şi au vorbit cu 
el, noi obişnuim să-i credem, în special atunci când nu au nimic 
de câştigat dacă spun aceasta, ba dimpotrivă, sunt trimişi la 
moarte tocmai fiindcă spun aşa ceva. 

Şi mai există şi alte probleme de 
rezolvat dacă dorim să susţinem Teoria 
Halucinaţiei în Masă. În primul şi-n 
primul rând apariţia unor asemenea 
halucinaţii ar trebui să fie rodul dorinţei 
intense de împlinire a unor fantezii. Se 
presupune că martorii doreau atât de 
mult ca Isus să fie viu, încât au înnebunit 
şi chiar au crezut că L-au văzut. În cel 
puţin trei ocazii, însă, discipolii nu L-au 
recunoscut atunci când s-au întâlnit cu 
El. Se spune că erau atât de dornici să-L 
vadă, încât poate că s-au înşelat crezând 
că L-au şi văzut, dar pe de altă parte 
merg o jumătate de zi alături de El, 
vorbesc cu El dar nici măcar nu-L recunosc. Ciudat! Şi mai 
mult, ce halucinaţie oare poate să fie atinsă şi, în plus, mai şi 
mănâncă peşte?! 

Ne mai rămâne şcoala de gândire tip “Isus-a-fost-o-iluzie-
divină” – gnosticii sau filosofia New Age. Dar dacă Isus cel 
Înviat nu a fost decât o iluzie pur spirituală, trimisă de divinitate 
ca să ne înveţe adevăruri superioare despre lipsa de importanţă 
a trupului şi despre nevoia de transcendere a condiţiei noastre 
omeneşti, ce poate contracara oare mai sigur această teorie 
decât un trup pe care Toma îl poate atinge, un trup care respiră 
aer şi care mănâncă peşte?! De altfel, apostolii nu s-au înghesuit 
să transmită vreodată aceste “adevăruri înalte”. În schimb, au 
predicat faptul că Isus cel Înviat a înviat cu trupul şi că nu este 
numai pe deplin Dumnezeu, ci şi pe deplin om, deşi glorificat. 

Un trup înviat. Glorificat. Dumnezeu pe deplin şi om pe 
deplin. Când alternativele s-au risipit din atenţia noastră în 
gălăgie sterilă, ceea ce rămâne şi convinge e numai vechea 
istorisire a creştinătăţii. E relatarea despre Învingătorul Morţii, 
care a purtat El însuşi moartea şi a ridicat din mormânt natura 
noastră omenească muritoare, astfel încât şi noi să putem fi 
înviaţi. Puteţi citi totul şi singuri – fără explicaţii alternative 
excentrice – în Noul Testament. Este o carte extrem de 
convingătoare, în special când atât de mulţi sceptici te fac să 
murmuri: “Aproape că m-aţi convins să fiu creştin!” 

Învierea este piatra de temelie reală a credinţei creştine. Fără 
ea, nu putem avea o Evanghelie curăţită de superstiţii, ci doar o 
sumă de concluzii aşa-zis “reale” şi ieftine care sunt cu mult 
mai greu de acceptat decât explicaţia creştină. La sfârşitul zilei, 
ceea ce rămâne este faptul că “dacă Cristos nu a înviat, 
zadarnică este predica noastră şi zadarnică este credinţa 
voastră” şi “noi suntem cei mai de plâns dintre toţi 
oamenii” (1Corinteni 15,14.19). Dar acest lucru nu pare să îl fi 
îngrijorat vreodată pe Pavel, fiindcă “Cristos a înviat din morţi, 
fiind pârga învierii celor adormiţi” (1Corinteni 15,20). 

Autor: Mark P. Shea, Traducere: Ecaterina Hanganu  

morto. Ed i discepoli non rubarono il suo corpo e neppure mentono. 
Ma hanno avuto semplicemente delle allucinazioni. Tutti assieme. Per 
40 giorni. No,  in realtà?” Anche se lasciassimo da parte l’elemento 
che turba, ossia la tomba vuota (con la sindone vuota e con il velo del 
capo piegato e messo da una parte in esso), rimane ancora il  
problema della natura delle allucinazioni.  Le allucinazioni di massa 
sono estremamente rare. Tanto rare, in realtà, che sono invocate 
solamente per spiegare cose come, addirittura, la Risurrezione. Del 
resto, quando 500 uomini affermano d’aver visto qualcuno e di aver 
parlato con lui,  noi siamo abituati a credergli, specialmente se non 

hanno niente da perdere se dice questo, ma al contrario, sono 
mandati a morte proprio per aver affermato questa cosa.    
Ed esistono ancora anche altri problemi da risolvere se 
desideriamo sostenere la teoria dell’allucinazione di Massa. Proprio 
come primo punto, l’apparizione di siffatte allucinazioni dovrebbe 
essere il frutto di desideri intensi da realizzare con la fantasia. 
Presupponiamo che i testimoni desideravano così tanto che Gesù 
fosse vivo da impazzire e addirittura che avessero creduto di 
averlo visto. In almeno tre occasioni però, i discepoli non lo 
riconobbero quando si incontrarono con Lui.  Si dice che fossero 
così desiderosi di vederlo, che forse si erano ingannati credendo di 
averLo visto, ma d’altra parte se ne vanno per mezza giornata 
accanto a Lui, ma nemmeno Lo riconoscono. Strano! Che genere 
di allucinazione avrebbe potuto essere se lo toccarono e se lo 
videro mangiare del pesce?   
Ci rimane solamente la scuola di pensiero del tipo “Gesù-fu-

un’illusione divina”- come affermavano gli gnostici oppure i seguaci 
della filosofia del New Age. Ma se Gesù il Risorto non fu che 
un’illusione puramente spirituale, inviata dalla Divinità per insegnarci 
delle verità superiori sulla mancanza di importanza del corpo o sul 
bisogno di trascendere la nostra condizione umana, che cosa può 
combattere questa teoria, più che un corpo che Tommaso può 
toccare, un corpo che respira l’aria e che mangia del pesce? Del resto 
gli apostoli non si afrettarono a trasmettere queste “alte verità”. 
Invece predicarono il fatto che Gesù è risorto con il corpo e che non 
è solo pienamente Dio, ma anche pienamente uomo, quindi che è 
glorificato.   

Un corpo risorto. Glorificato. Pienamente Dio e pienamente 
uomo. Quando le alternative si sono sprecate dalla nostra attenzione 
a causa del chiasso sterile, ciò che rimane e che convince è solamente 
la vecchia narrazione della cristianità  È la narrazione sul Vincitore 
della Morte, che ha portato su di sé la morte e che ha elevato dalla 
tomba la nostra natura umana che muore, cosicché anche noi 
possiamo risorgere. Potete leggere tutto anche da soli nel Nuovo 
Testamento, senza spiegazioni alternative o eccentriche.  È un libro 
estremamente convincente, specialmente quando tanti scettici ti 
inducono a mormorare: “Quasi mi avete convinto ad essere 
cristiano!”  

Le Risurrezione  è la pietra fondamentale reale della fede cristiana. 
Senza di essa, non possiamo avere un Vangelo purificato dalle 
superstizioni, ma solamente una somma di conclusioni cosiddette 
“reali” ed a buon prezzo, che sono più difficilmente accettabili della 
spiegazione cristiana.  Alla fine del giorno, ciò che rimane è il fatto 
che “se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra predicazione 
e vana sarenne la nostra fede: e noi “saremmo gli uomini che 
meritano la più grande compassione” (1Corinti 15,14.19). Ma questa 
cosa non sembra aver mai preoccupato Paolo, perché “Cristo è 
risorto dai morti, essendo la primizia della resurrezione di coloro 
che si sono addormentati.” (1Corinti 15,20). 

Autore: Mark P. Shea, Traduzione: prof.Giuseppe Munarini 

Sursa/Fonte : Inside Catholic, 11 aprilie 2009,  
Preluat de pe: http://lumea.catholica.ro/2009/04/daca-isus-n-ar-fi-inviat-dovezi-ale-invierii/ 

http://lumea.catholica.ro/2009/04/daca-isus-n-ar-fi-inviat-dovezi-ale-invierii/
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APARITIILE FECIOAREI MARIA  
LA PELLEVOISIN –1876 
“ÎNVIEREA” ESTELLEI 

 
     Fecioara Mara i-a aparut de 15 ori Estellei Faguette, 

bolnava, condamnata de medici. In anul 1876 din 14 in 19 
februarie, Maria i-a aparut de 5 ori; din 1 in 3 iunie in acelasi an, 
de 3 ori,  iar intre 9 septembrie si 8 decembrie, inca 
de 7 ori. 

     De la Saint-Memmie la Paris 
     Aproape de Chalon en Champagne, intr-un 

satuc numit Saint-Memmie, traia domnul Faguette, 
hangiu si om de afaceri. Sanatatea sa, care lasa de 
dorit, si sfaturile "imprudente" ale unui unchi al lui, l
-au dus la ruina, in momentul in care Estelle, nascuta 
la 12 septembrie 1843, nu avea decat 14 ani. Atunci 
hangiul din Saint-Memmie a trebuit sa se exileze. 
Impreuna cu intreaga familie s-a instalat in cartierul 
"Gros Caillou" de la Paris. Estelle trebuia sa 
munceasca pentru a-si ajuta tatal, care avea o 
sanatate delicata. O regasim intr-o spalatorie, 
castigand atat cat sa nu moara de foame. Era destul de adulta 
pentru a munci si destul de tanara pentru a frecventa 
"patronajul" Surorilor Saint-Vincent-de-Paul. Rugaciunea sa 
mariana se dezvolta in acelasi timp in care i se marea caritatea 
pentru bolnavii pe care-i placea sa-i viziteze. 

 
De la viata religioasa, la viata in castel 
     Situatia familiala i-a permis ca, la varsta de 17 ani, sa-si 

realizeze o dorinta secreta. La 15 septembrie 1860 a intrat la 
augustinienele de la Hotel-Dieu din Paris. A trait acolo trei ani 
de formare si rugaciune. 

     In 1863, starea sanatatii sale a obligat-o sa paraseasca 
comunitatea. A inteles atunci ca datoria ei este pe langa parintii 
sai aflati in nevoie. Estelle Faguette a intrat, la varsta de 21 de 
ani, in serviciul familie  La Rochefoucauld, rue 
Saint Dominique la Paris. Contesa La 
Rochefoucauld a devenit imediat constienta ca 
avea,  in aceasta noua angajata, o persoana de 
incredere. Asadar, i-a incredintat, fara grija,  pe 
copiii sai  Estellei, atat la Paris, iarna, cat si la 
castelul din Poiriers-Montbel, la 30 km nord-vest 
de Chateauroux, si la 3 km de Pellvoisin. Parintii  
Estellei au venit sa se instaleze la 
Pellevoisin, in 1866. 

 
    Scrisoare recomandata 
     Dar iata ca la 29 august 1875,  doctorul Bucquoi a 

confirmat ca Estelle era grav bonava: ea suferea de o "ftizie 
pulmonara, de peritonita acuta si de o tumoare abdominala." 
Starea sa era atat de grava incat nu se mai punea problema sa 
mai continue sa munceasca. Estelle avea 32 de ani. In 
septembrie 1875, ea i-a scris direct Sfintei Fecioare o scrisoare 
pe care i-a incredintat-o d-rei Reiter, institutoarea castelului, ca s
-o depuna intre pietrele grotei dedicate Sfintei Fecioare de la 
Lourdes, din parcul castelului. Raspunsul la aceasta "scrisoare 
recomandata" va sosi la Pellevoisin dupa sase luni, in noaptea 
de 14 spre 15 februarie 1876. Iata textul integral al acestei 
scrisori: 

  "Oh! Buna mea Mama, iata-ma din nou prosternata la 
picioarele Tale. Nu vei putea sa refuzi sa ma asculti, pentru ca 
nu ai uitat ca eu sunt fiica Ta si Te iubesc.   Acorda-mi, asadar, 
de la Fiul Tau,  sanatatea sarmanului meu trup, pentru gloria Sa. 
Priveste la durerea parintilor mei; stii bine ca nu ma au decat pe 
mine ca sa-i sustin. N-as putea, oare, sa termin lucrarea pe care 
am inceput-o? daca nu poti, din pricina pacatelor mele, sa-mi 

obtii o vindecare totala, vei putea, cel putin, sa-mi obtii 
putina forta ca sa-mi pot castiga painea si pe cea a 
parintilor mei. Vezi, buna mea Mama,  ca vor ajunge 
sa cerseasca pentru a supravietui; nu ma pot gandi la 
asta fara sa fiu profund intristata. 
      Adu-Ti aminte, deci,  de suferintele pe care le-ai 
indurat, in noaptea nasterii Domnului, atunci cand ai 
fost obligata sa mergi din usa in usa ca sa ceri adapost! 
Adu-ti aminte si de ce ai suferit cand Isus a fost tintuit 
pe Cruce. Eu am incredere in Tine, buna mea Mama; 
daca vrei, Fiul tau poate sa ma vindece. El stie ca mi-
am dorit cu ardoare sa ma numar printre miresele Sale, 
si ca pentru a-I fi placuta mi-am jertfit existenta pentru 
familia mea care are atata nevoie de mine. Binevoieste 

si asculta implorarile mele, buna mea Mama,  si te rog sa I le 
repeti Divinului Tau Fiu. Sa-mi redea sanatatea daca 
binevoieste, dar sa se faca voia Sa si nu a mea. Sa-mi acorde 
macar resemnarea totala la planurile Sale si aceasta sa serveasca 
la mantuirea mea si a parintilor mei. Tu detii inima mea, 
Fecioara Sfanta, pastreaz-o intotdeauna ca ea sa fie zalogul 
iubirii si recunostintei mele pentru bunatatile Tale materne. Iti 
promit, buna mea Mama ca,  daca imi acorzi harurile pe care Ti 
le cer, voi face tot ce depinde de mine pentru gloria Ta si aceea 
a Fiului Tau. Ia sub ocrotirea Ta pe scumpa mea nepotica, si 
pune-o la adapost de exemplele rele. Fa, o Sfanta Fecioara, sa 
Te imit in ascultarea Ta si ca, intr-o zi, sa-L posed, cu Tine, pe 
Isus in vesnicie." 

     Atunci cand boala Estellei s-a agravat, in toamna lui 
1875, contesa a amenajat o casa, foarte aproape de 
biserica si de cimitirul din Pellevoisin, unde a 
instalat-o confortabil pe Estelle. 
     Parintii Faguette, care locuiau la Pellevoisin de 
doi ani,  s-au mutat acolo cu fiica lor; astfel le era 
mai usor sa-i acorde ingrijirile de care ea avea 
nevoie. Luni de zile s-a luptat Estelle contra unei 
boli incurabile, inconjurata de afectiune si de 

ingrijiri speciale. Ceea ce i-a dat 
seninatate totala Estellei a fost 
sacramentul bolnavilor: "In ziua aceea 
am devenit mai calma si spuneam des: 

“Dumnezeul meu, Tu stii mai bine decat mine de ce am nevoie,  
fa ceea ce-Ti place, doar ajuta-ma sa-mi traiesc jertfa cu 
generozitate." La 14 februarie 1876, doctorul Hubert a 
confirmat toate aparentele: "Nu mai are de trait decat cateva 
ore." Estelle avea macar consolarea de a-si vedea parintii alaturi 
de ea, pentru ultimele sale clipe. 

 
     Primele aparitii 
     Si iata ca, cinci nopti la rand,  a fost supusa unei noi 

incercari. In seara zilei de 14 februarie 1876, Estelle era epuizata. 
Spre miezul noptii, un sinistru personaj "care-si cauta prada in 
noapte" s-a prezentat la picoarele patului muribundei; voia sa 

Grota (copie a celei de la Lourdes) din parcul 
castelului  din  Poiriers Montbel, unde a fost depusa 

scrisoarea Estellei 

Estelle Faguette 
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profite de extrema sa oboseala. Estelle povesteste: "Brusc, 
diavolul a aparut la picioarele patului meu. Oh! cat mi-era de 
frica. Era oribil si-mi facea tot felul de grimase, cand Fecioara a 
aparut de cealalta parte a patului meu. Maria purta pe cap un şal 
alb de lana. I-a spus diavolului: "Ce faci aici? Nu vezi ca ea 
poarta livreaua Mea si pe cea a Fiului 
Meu?" (scapularul), iar Estellei i-a spus: " Nu 
te teme, stii bine ca esti fiica mea!" - pacea a 
revenit in inima bolnavei. 

     Timp de cinci zile consecutive, 
Fecioara Maria a venit sa o viziteze pe Estelle 
chiar inainte de miezul noptii, in 14, 15, 
16 ,17 si 18 februarie 1876. Prezenta 
diavolului care fusese importanta pe 14, a 
devenit mai discreta in zilele urmatoare, 
astfel incat,  pe 18, el n-a mai venit de loc. 
Dimpotriva, in acest timp, prezenta Fecioarei 
devenea din ce in ce mai materna: "Ea s-a 
apropiat printre perdelele mele" (la a cincea 
aparitie). In timpul primei aparitii, in 14 
februarie 1876, Maria a anuntat trei fapte 
importante: 

"Curaj, ai rabdare, Fiul meu se va lasa 
impresionat." 

"Vei suferi inca cinci zile in onoarea celor 
cinci rani ale Fiului Meu." "Sambata vei fi, 
sau moarta, sau vindecata." 

"Daca Fiul Meu iti reda viata, Eu vreau sa 
faci publica gloria Mea." 

 A doua zi, in noaptea de marti, 15, spre 
miercuri 16 februarie 1876, Fecioara a confirmat: 

     "Vei fi vindecata sambata." 
     Si a adaugat: " Si acum, sa examinam trecutul." 
     Estelle a primit, brusc, o lumina deplina asupra tuturor 

greselilor sale; le vedea intreaga uratenie in fata Iubirii si Maretiei 
Lui Dumnezeu: 

     "Sfanta Fecioara mi-a facut reprosuri grave pe care le 
meritam pe deplin. Voiam sa strig ca cer iertare, dar nu puteam. 
Durerea mea era prea mare. Eram stupefiata. Sfanta Fecioara m
-a privit cu bunatate, apoi a disparut, fara sa spuna nimic. Cat de 
intristata ma simteam!" 

     Estelle a trecut  - de la clarviziunea greselilor sale: "sunt 
inca foarte confuza din cauza greselilor pe care le-am comis in 
trecut si care,  in ochii mei erau greseli usoare" (aparitia din 15 
februarie 1876), - la o stare de bine  datorita a ceea ce facuse 
bine. Estelle era stupefiata sa vada cum putinul bine pe care il 
facem compenseaza ingratitudinea greselilor noastre, datorita 
bunatatii Lui Dumnezeu si Mamei Sale milostive. 

     Vei face publica gloria Mea 
     A treia aparitie, din seara zilei  de 16 februarie 1876,  ne 

face sa descoperim duiosia Lui Dumnezeu: "Aceste cateva fapte 
bune si cateva rugaciuni fierbinti pe care Mi le-ai adresat, au 
induiosat inima Mea de Mama; intre altele, acea mica scrisoare 
pe care mi-ai scris-o in luna septembrie. Cel mai mult m-a 
impresionat aceasta fraza: vezi durerea parintilor mei, daca le-as 
lipsi, ar ajunge sa cerseasca pentru a supravietui. Adu-ti aminte 
cat ai suferit cand Isus, Fiul Tau, a fost tintuit pe cruce. I-am 
aratat aceasta scrisoare Fiului Meu." 

     Chiar de la prima aparitie din 14 februarie 1876, Estelle a 
auzit:  "Daca Fiul Meu iti va reda viata, Eu vreau sa faci publica 
gloria Mea." In memoriile sale, Estelle scrie: "Am fost atat de 
surprinsa atunci, incat am raspuns imediat: < Dar cum sa fac? 
Eu sunt un nimic si nu stiu ce as putea face. >" 

     La a patra aparitie, in 17 februarie 1876, Maria i-a spus 
din nou Estellei: "Tu vei face publica gloria Mea." Pe cand 
pleca, Maria a reluat: "Fa toate eforturile." 

     La a cincea aparitie, la 18 februarie 1876, Sfanta Fecioara 
a adaugat: "Daca vrei sa ma slujesti, fii simpla, iar faptele tale sa 

corespunda cu vorbele tale; oriunde ai fi, 
vei putea sa faci mult bine si poti face 
publica gloria Mea. Ceea ce Ma intristeaza 
cel mai mult este lipsa  de respect pe care 
oamenii o au fata de Fiul Meu in sfanta 
Impartasanie si atitudinea pe care o au la 
rugaciune, cand spiritul le este ocupat cu 
alte lucruri; spun asta pentru persoanele 
care pretind ca sunt evlavioase." 
     Apoi Fecioara da o lectie semnificativa 
de supunere fata de  Biserica: "Da, da, fa 
publica gloria Mea; dar inainte de a vorbi 
despre asta, vei astepta avizul confesorului 
si indrumatorului tau; vei avea piedici, te 
vor trata de halucinata, de exaltata, de 
nebuna, dar nu da atentie acestor lucruri; fii 
fidela, Eu te voi ajuta." 
     In cursul anului  1876, Estelle Faguette 
va mai primi de zece ori vizita Fecioarei 
Maria. Este minunata familiaritate a Sfintei 
Fecioare cu Estelle, ca si cu fiecare dintre 
noi, dar pe nevazute. Estelle va primi o 
intreaga educatie in decursul celor 15 
aparitii: la cea de-a cincisprezecea, din 8 
decembrie, in sarbatoarea Neprihanitei 

Zamisliri, a fost la fel ca la Ile Bouchard. Aceasta educatie este 
instructiva pentru fiecare dintre noi. 

 
     Fiul Meu iti reda viata 
     Estelle suferise atat de mult si era atat de pregatita sa 

moara incat,  la anuntul vindecarii sale,  in 15 februarie 1876, a 
fost foarte deceptionata: "Dar, buna mea Mama, daca as putea 
sa aleg, mi-ar place sa mor acum, cand sunt bine pregatita." 
"Ingrato", i-a raspuns Fecioara Maria, daca Fiul meu iti reda 
viata, este pentru ca ai nevoie de ea. Daca Fiul meu s-a lasat 
impresionat, este datorita marii tale resemnari si a rabdarii tale. 
Nu pierde rodul prin alegerea ta," 

     Vindecarea promisa a survenit in noaptea de vineri 18 
spre sambata 19 februarie 1876, in cursul celei de-a cincea 
aparitii. 

     "Sufeream ingrozitor(...). Imi amintesc foarte bine ca 
tineam rozariul in mana stanga, caci pe cea dreapta imi era cu 
neputinta sa o ridic. Mi-am oferit suferintele. Nu stiam ca erau 
ultimele ale acelei boli. Oh, cat i-am multumit acestei bune 
Mame din Cer!  Inima mea nu va putea niciodata sa-i mul-
tumeasca indeajuns. 

     Am intrebat cat e ceasul: era douasprezece si jumatate 
noaptea. M-am simtit vindecata, cu exceptia bratului drept." 
Dar de ce nu i-a vindecat Sfanta Fecioara si bratul drept? Este 
foarte simplu. Estelle a recapatat repede mobilitatea acestuia si 
sanatatea "dupa ce L-a primit pe Bunul Dumnezeu." Maica 
Sfanta L-a lasat pe Domnul sa termine vindecarea, prin 
impartasanie. Totul s-a terminat in biserica, in momentul 
impartasaniei, adusa de parohul din Pellevoisin pe la ora 7,45, 
sambata, 19 februarie: Estelle era total vindecata. 

     La Pellevoisin "harurile sensibile" se inmulteau intr-un 
mod foarte surprinzator, precum "podeaua" care se curba sub 
"greutatea" Fecioarei Maria.  
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   Camera Estellei, unde o vizita Fecioara Maria, a devenit 
capela aparitiilor. La 1 iulie 1876, o ploaie parea sa cada din 
mainile Fecioarei, care s-a prezentat cu bratele deschise. Fara sa 
fi fost rostit vreun cuvant, este usor de inteles ca harurile 
curgeau din maini ca niste "torente de apa vie in pustiu"; 
Viziune suplimentara celei din Rue du Bac din Paris, in 1830. 
Caci nu a spus, oare, Fecioara, la a unsprezecea aparitie: 
"Comorile Fiului Meu sunt deschise?" 

 (15 septembrie 1876). 
 
    Tu nu esti destul de calma 
     Fecioara  pare sa fie la curent cu usurinta cu care noi 

intram in panica. Adeseori suntem nelinistiti fara motiv, desi 
uneori avem dreptate sa ne nelinistim. Astfel, Fecioara Maria a 
venit ca sa ne vorbeasca despre calm. O prima cerere la cea de-
a sasea aparitie (1 iulie 1876): "Calm, copila 
mea, rabdare, vei avea dureri, dar Eu sunt 
aici." La cea de-a saptea aparitie: "Nu te teme 
de nimic, fii calma." (2 iulie 1976). La a opta 
aparitie, insista: "As vrea sa fii mai calma." (3 
iulie 1876). Apoi, Fecioara Maria trece la 
mijloace mai drastice: "Te-ai lipsit de vizita 
mea in 15 august; nu aveai destul calm." (9 
septembrie 1876). In ziua aceea, Ea a 
subliniat o trasatura de caracter  a 
francezului: "Tu ai caracterul francezului: 
el vrea sa stie totul inainte de a invata si 
sa inteleaga totul inainte de a sti." 

     Ceea ce fusese o remarca personala adresata Estellei, 
apoi globala pentru toti francezii, este transpusa intregii Biserici. 
"Voi tine cont de eforturile pe care le-ai facut ca sa fii mai 
calma; nu este numai pentru tine ceea ce cer Eu, ci si pentru 
Biserica si pentru Franta; in Biserica nu este calmul pe care il 
doresc Eu."  (15 septembrie 1876). 

 
Scapularul Sfintei Inimi 
     Fecioara Maria, dupa exemplul Fiului Sau, lasa adeseori 

la trecerea Ei un semn al vizitei Sale in aceasta lume. 
     La cea de-a noua aparitie la Pellevoisin (9 septembrie 

1876) Maria si-a ridicat bucata de lana pe care o purta pe piept: 
"Am vazut mereu aceasta bucata de lana, fara sa stiu ce era, 
caci pana atunci o vazusem in intregime alba. Ridicand aceasta 
mica bucata, am observat o inima rosie care iesea foarte bine in 
evidenta. M-am gandit imediat ca era un scapular al Sfintei 
Inimi. Ea a spus, ridicandu-l: "Iubesc aceasta devotiune." 

     La cea de-a  douasprezecea aparitie, la 1 noiembrie 1876, 
Fecioara mai purta inca scapularul. In ziua Neprihanitei 
Zamisliri, la 8 decembrie 1876, Estelle a auzit-o spunand: "Ai 
sa te duci tu insati sa-l cauti pe Prelat si-i vei prezenta modelul 
pe care l-ai facut. Spune-i sa te ajute din toate puterile si ca 
nimic nu-mi va fi mai placut decat sa vad livreaua aceasta pe 
fiecare dinntre copiii  sai: ei se vor stradui sa repare ultragiile pe 
care Fiul Meu le primeste in sacramentul Iubirii Sale. Vezi 
harurile pe care le raspandesc asupra acelora care il vor purta cu 
incredere si care te vor ajuta sa-l raspandesti."   

       "Spunand acestea, Fecioara Maria a intins mainile. Din 
ele cadea o ploaie abundenta si in fiecare dintre picaturile sale 
mi se parea ca vad scrise harurile, ca de exemplu: evlavie, 
salvare, incredere, convertire, sanatate."  

     Si, intr-adevar, arhiepiscopul de Bourges, Mons. De la 
Tour d'Auvergne, a recunoscut scapularul, la 12 decembrie 
1876. Pe urma, Papa Leon XIII a facut la fel.  

     Estelle a fost primita in audienta la Leon XIII la 30 
ianuarie 1900. Acest papa care,  la 8 septembrie 1901, a 

publicat 15 enciclice asupra Rozariului, a fost bine informat 
despre evenimentele de la Pellevoisin. El a profitat de ocazie 
pentru a-i cere precizari in legatura cu aluziile Sfintei Fecioare 
privitor la Biserica si la Franta. 

     La 4 aprilie 1900, la trei luni dupa audienta Estellei, 
Congregatia pentru rituri, la cererea papei, a autorizat oficial 
pentru intreaga Biserica, Scapularul Sfintei Inimi, asa cum il 
purta fecioara Maria la Pellevoisin; Benedict XV a adaugat: 
"Cred ca originile sunt bune si putem spune ca Pellevoisin este 
un loc ales in mod special de Sfanta Fecioara pentru a raspandi 
acolo harurile Sale." (17 octombrie 1915). 

     Scapularul este disponibil numai in sanctuarul de la 
Pellevoisin. 

 
    Sarbatoarea de la Lourdes s-a incheiat la Pellevoisin 

    Fecioara Maria a facut-o pe Estelle sa 
participe la viata cereasca intr-un mod 
foarte uman. Sa ne aducem aminte de acest  
pasaj in care Fecioara afirma: "I-am aratat 
aceasta scrisoare Fiului Meu." (16 februarie 
1876). 
     Astfel, la 3 iulie 1876,  la sfarsitul zilei, 
Estelle a vazut-o din nou pe Sfanta 

Fecioara. Aceasta a sosit foarte tarziu si 
"nu a ramas decat cateva minute";  
"Nu ti-am fixat ora la care trebuia sa 
revin, nici ziua si nu voi ramane decat 
cateva minute." In seara aceea Maica 

Dumnului avea "atitudinea omeneasca" a cuiva care vrea cu 
orice pret sa-si salute prietena inainte de sfarsitul zilei si sa-i 
spuna despre fericirea pe care a avut-o in cursul zilei. Fecioara 
Maria parea ca sosea de la o receptie importanta si voia sa-i 
impartaseasca bucuria Sa, Estellei:"Am venit sa inchei 
sarbatoarea." 

     "Eu nu stiam ce sarbatoare era. L-am intrebat a doua zi 
pe Parintele Paroh, care mi-a raspuns ca la Lourdes, avusese 
loc incoronarea Sfintei Fecioare de la Lourdes". Intr-adevar, 
era sarbatoarea de la Lourdes din 3 iulie 1876. Cardinalul 
Guilbert, arhiepiscopul de Paris, a incoronat stauia Sfintei 
Fecioare de la Lourdes, in prezenta a 36 de  aarhiepiscopi si 
episcopi. 

     O vizita a Sfintei Fecioare la Pellevoisin, dupa o asemena 
sarbatoare la Lourdes, arata nu numai o mare delicatete fata de 
Estelle Faguette,  ci si inrudirea dintre Lourdes si Pellevoisin. 
Nu trebuie, deci,  sa o diminuam pe una in favoarea celeilalte. 
Fecioara Maria nu tine cont de numarul de pelerini pentru a 
fixa importanta sanctuarului. Ea isi prezinta in mod diferit 
mesajul pentru a se adapta la diferentele psihologice care exista 
intre oameni. 

 
     Un ex-voto 
     Inca de la prima aparitie, la 14 februarie 1876,  Fecioara 

a semnalat ca va trebui sa pastram amintirea acestor aparitii. 
Vazand placa de marmura depusa in fata Ei, Estelle Faguette a 
identificat-o ca fiind un ex-voto, adica o marturie de 
recunostinta pentru o favoare obtinuta. Cea dintai grija a 
Estellei a fost sa stie unde va fi plasat acest ex-voto: "Dar, buna 
mea Mama, unde va trebui sa-l punem? La Notre-Dame des 
Victoires, la Pris sau la Pellevoisin?" 

     "Nici nu mi-a lasat timp sa termin de rostit cuvantul 
"Pellevoisin", ca mi-a raspuns: "La Notre-Dame des Victoires 
au destule semne ale puterii Mele, in timp ce la Pellevoisin nu 
este nici unul. Aveti nevoie de un stimulent." 

Camera Estellei unde au avut loc aparitiile, 
devenita Capela Aparitiilor  
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     La cea de-a cincea aparitie nu au mai existat intrebari. 
Nu numai ca se stia ca placa va fi asezata la Pellevoisin, dar si 
toate amanuntele au fost stabilite foarte precis. "Vedeam placa 
mea, dar de data aceasta nu mai era toata alba. La cele patru 
colturi erau boboci de trandafiri de aur; in partea de sus era o 
inima de aur aprinsa, cu o coroana de 
trandafiri strapunsa de o sulita." 

     Si iata ce era scris: "Am invocat-O pe 
Fecioara Maria cand ma aflam in cea mai 
adanca mizerie. Ea mi-a obtinut de la Fiul 
Sau, vindecarea totala." Aceasta placa poate fi 
vazuta si astazi pe peretele Capelei Aparitiilor, 
printre ex-voto-urile ulterioare. 

 
     In pofida ingratitudinilor tale 
     Cel mai misterios lucru este ca sa vedem ca Fecioara nu 

se preocupa de "bunatatea" acelora pe care-i alege. Ceea ce o 
intereseaza este sa-i faca buni pe cei care aud mesajul. Cei care 
nu sunt favorizati de o aparitie, sunt primii constienti de aceasta 
alegere derutanta: "Eu sunt foarte nevrednica de harurile sale 
caci, dupa toate ingratitudinile mele,  ea ar trebui mai degraba 
sa ma abandoneze decat sa ma favirizeze." (Comentariile 
Estellei dupa prima aparitie din 14 februarie 1876). A doua zi, 
ea a adaugat: "Sunt inca foarte nedumerita de greselile pe care 
le-am comis in trecut si care, in ochii mei,  erau 
greseli usoare. Fecioara mi-a facut reprosuri grave, pe 
care le-am meritat cu prisosinta." 

      Cum nu suntem prea familiarizati cu 
pedagogia cereasca, sa ascultam comentariile Estellei 
din 16 februarie 1876: "Ea mi-a facut din nou 
reprosuri, dar cu atata blandete incat m-am linistit. Mi
-a spus: "Toate acestea au trecut; prin resemnarea ta, 
ai rascumparat aceste greseli. Cele cateva fapte bune 
si cele cateva rugaciuni fierbinti pe care Mi le-ai 
adresat Mi-au atins inima de Mama." Iar la 18 
februarie 1876, Maria a formulat o regula de viata: 
"Daca vrei sa ma slujesti, fii simpla; si faptele tale sa corespunda 
cu vorbele tale". 

     Aceasta recomandare face ecou cuvintelor Sfantului 
Paul: "Lasati-va atrasi de ceea ce este simplu." (Rm.12,16) 

     Aceasta putere a Fecioarei Maria, vine de la Fiul Sau care 

are intotdeauna primul loc. Ne-o marturiseste Ea Insasi ca nu 
este decat mijlocitoarea  bunatatii Lui Dumnezeu: "Inima 
Fiului Meu are atata iubire pentru a Mea incat nu poate refuza 
cererile Mele." (12 iulie 1876) 

     "Aceste haruri sunt de la Fiul Meu, Eu le iau din 
Inima Sa, caci El nu poate sa Ma refuze."  (8 
decembrie 1876). 
 
Estelle Faguette 
     Umila Estelle Faguette a murit la varsta de 86 de 
ani si se odihneste in cimitirul din Pellevoisin, nu 
departe de mormantul marelui romancier Georges 
Bernanos. Pe mormantul ei, sunt scrise doua 
cuvinte: "FII SIMPLA". 

 
     Fecioara Maria catre Estelle:  
Aici Eu voi fi cinstită 
     Inca din 1876, camera in care a fost vindecata Estelle, a 

fost transformata in capela si pelerinajele au fost autorizate. de 
atunci, din lumea intreaga vin aici pelerini sa se roage Sfintei 
Fecioare a Milostivirii. 

    In ce stadiu se afla recunoasterea aparitiilor? In sec. XIX, 
tulburari si conflicte, inclusiv cu episcopul, impiedicasera 

recunoasterea lor oficiala. dar Mons. Vignancourt a 
reluat problema cu ocazia centenarului a carui 
celebrarea a dispus-o, incurajand scrierile si lucrarile 
pe aceasta tema. A supus examinarea vindecarii 
Estellei si a recunoscut caracterul ei miraculos. Este 
ca o prefata la recunoasterea aparitiilor pe care o 
prevede, pe baza unor studii foarte serioase, 
succesorul sau, Mons. Plateau. Fericit proiect, a carui 
realizare o dorim. Vindecarea Estellei Faguette a fost 
declarata in mod oficial miraculoasa, in 1983, de 
Mons.  Paul  Vignancour, arhiepiscop de Bourges.    
     In prezent, sanctuarul de la Pellevoisin a fost dat 

in grija fratilor si surorilor comunitatii Sfantului Ioan. 
de Parintele Daniel Pichette 

(Stella Maris nr.404 si 405) 
      Preluat de pe: http://

dinimaginatie.blogspot.it/2012/05/aparitiile-fecioarei-maria-
la_21.html 

LUNCUŞOARA ÎN PARESEMI 
roman publicat pentru întâia oară la Bucureşti în 1920. 

Din vol. Ion Agârbiceanu, Scrieri creştine, Ed. Buna Vestire, Blaj 2008, pp. 148-159. 

Suferinţa lui Martin 
În săptămânile din Păresemi, puţini creştini rămân să se 

spovedească sâmbăta. Unii vin lunea, ca să aibă vreme destulă 
pentru a-şi îndeplini canonul până duminică, la împărtăşire. 
Alţii aleg zilele de miercuri şi de vineri, ca fiind sfinte pentru 
legătura ce o au aceste zile cu postul şi patimile Domnului, 
crezând că, făcută atunci, pocăinţa e mai primită. Pe sâmbăta 
rămân argaţii, nevoiaşii, care, nici pe un ceas din viaţa lor 
trudită nu-s stăpâni şi mai rămân bolnavii, pe care popa 
trebuie să-i împărtăşească acasă. Aşa e datina la Luncuşoara, şi 
tot aşa e şi pe alte sate. 

Sâmbăta, în săptămâna a cincea din Păresemi, abia se sculă 
părintele Man şi slujnica îi spuse că o femeie aşteaptă de vr-un 

ceas în bucătărie. îl chema la un bolnav. „La cine?" întrebă grăbit 
părintele Man. „Mi se pare că la Martin", răspunse slujnica. 

Părintele adormise târziu, că vineri seară au fost denii, s-a 
cântat în biserică Acatistul Preasfmtei Născătoare, slujbă 
frumoasă, plină de poezie, în care poeţii cântărilor bisericeşti s-
au întrecut în laude strălucitoare pentru Pururea Fecioara. 

Slujba în sine a ţinut până noaptea târziu, icoasele citite cu 
glasul dulce al părintelui Man făcură însă pe creştini să le pară că 
ies prea curând din biserică. 

Popa citise cu toată căldura sufletului său pătruns de taina şi 
de covârşitoarea frumuseţe a laudelor. Dar, ajuns acasă, nu putu 
adormi decât foarte târziu. Simţea o vie durere să se trezească 
din visarea divină a celor trei ceasuri petrecute în biserică. Astfel 

Continuare de la pag. 13 
Continuă la pag. 15 
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îngrozită. Martin spunea popii şi vecinilor care veneau să-l 
vadă c-o iartă pe soţie. 

Dar, poate că luncuşorenii încă vor fi având oarecare temei 
în judecata lor. Poate era mai bine dacă rămânea nevasta lângă 
bărbat; Martin agonisise destul în tinereţe, ca doi oameni 
harnici să aibă de unde începe o bună gospodărie. Nici nu avea 
el de gând să-şi petreacă viaţa în coliba asta moştenită de la 
părinţii lui, aştepta numai să-i crească mari cei patru viţei, să-i 
vândă, să ridice o casă nouă. Dar viţeii ajunseseră numai de doi 
ani şi jumătate, când se îmbolnăvi Martin. El nu se mai gândea 
acum la casă, la avere, ci la moartea pe care o simţea atât de 
aproape. Apoi, decum îl lovi neputinţa, el nu mai putu lucra 
nimic şi nu mai putu câştiga niciun ban. 

Cine îngrijeşte de altul de pomană, chiar şi într-un sat de 
oameni cumsecade, cum era Luncuşoara, atâta vreme cât ştie 
că acela are ceva? Astfel, o rudenie vându cei patru junei, din 
încredinţarea lui Martin, şi acesta, din banii căpătaţi, trăi vreo 
opt ani sub grija neamurilor, apoi, tot sub paza lor, trăi alţi vreo 
zece-cinsprezece ani din preţul moşiei ce biet avea. 

Nu erau oameni răi rudeniile lui Martin, dar erau săraci şi ei 
şi nu-l puteau ajuta altfel. 

In anii din urmă, bolnavul trăia din mila vecinilor, a 
rudeniilor şi a altor creştini din sat. 

Martin, decum îl lovise boala, nu mai putuse ieşi din 
strâmta lui ogradă, nu mai putuse tăia un lemn şi nu se mai 
putea apleca nici să ridice un gătej, căci, la cea mai mică 
mişcare, lăncile ascuţite începeau să-i taie măruntaiele. 

Cu ziua, cu noaptea de cap, stătea întins pe o laviţă de brad, 
aşternută cu un suman. Peste zi, ba vreo vecină, ba fetiţa 
vreunei rudenii îi mătura prin casă, îi punea o ulcică cu fiertură 
pe masă; în zilele ploioase ori iarna, mai venea câte-un bărbat 
să-l vadă ce mai face. 

Noaptea rămânea singur, nimeni nu avea tăria ca în puterea 
nopţii să-i asculte ţipetele, decum s-ar fi întâmplat să-l apuce. 
Astfel, în liniştea nopţilor, de multe ori se auzeau urlând câinii 
din vecini: prin pereţii colibei, prin micile fereşti pătrundeau 
ţipetele înăbuşite ale bolnavului. Toţi vecinii ştiau, când auzeau 
câinii urlând, că pe Martin iar „l-a apucat", îşi făceau cruce şi 
ziceau: „Doamne fereşte şi pe pui de şarpe" şi, adeseori, vreun 
bărbat din vecini se strecura în coliba lui Martin. 

Dacă nu l-ar fi părăsit nevastă-sa, s-ar fi obişnuit, poate, de 
la o vreme, cu chinurile lui, n-ar fi rămas bolnavul în primejdie 
să moară fară luminiţă, poate nu s-ar fi împrăştiat nici 
agoniseala lui Martin chiar aşa în grabă. De aceea ziceau 
luncuşorenii c-a făcut un rău nevasta părăsindu-l şi n-o puteau 
ierta. 

După o vreme, luncuşorenii care locuiau pe mai departe 
începură să-l uite pe Martin; îşi mai aduceau aminte de el 
numai când popa vestea la biserică: „Se adună bani să se facă 
un maslu de milă lui Martin cel în suferinţă îndelungată". 

Din an în an, Martin se usca tot mai tare: se încovoiase de 
spinare, umerii obrajilor i se înnegriseră, barba, mustăţile, părul 
i se sălbăticiseră, faţa lui era veşnic împietrită şi, de peste 
cincisprezece ani, Martin nu mai vedea. Nu i se făcuse albeaţă 
pe ochi, nu-l dureau, nu-i lăcrimau, doar se uită tulburi şi fară 
viaţă, ca două picături de glod. 

Popa Man, de câte ori venise să-l împărtăşească în aceşti 
patru ani, nu văzuse o singură lacrimă în ochii lui morţi. 

Când l-a cercetat mai întâi, bătrânuţul păru neliniştit auzind 

glas străin. „Aşa, popa Costan a murit, Dumnezeu să-l 
hodinească" a zis Martin simţindu-se neîndemânatic în faţa 
străinului. Dar, după ce părintele Man începu să-i spună despre 
Hristos, care a pătimit aşa de mult pentru noi, după ce i-a zis 
că Dumnezeu îl vede, că-i lângă el şi-i ştie suferinţele şi că, 
pentru chinurile de aici, dacă le poartă cu răbdare creştinească, 
va dobândi raiul, Martin se linişti şi zise: „Da, aşa-mi spunea şi 
popa Costan, Dumnezeu să-l hodinească". 

Popa Man, ca preot tânăr, se îngrozi văzând atâta linişte 
într-o suferinţă aşa de îndelungată. întâi crezu că bolnavul 
poate că nici nu mai simte în măsură aşa de mare chinurile, că i 
s-au tocit simţurile, dar, odată, „l-a apucat" pe Martin chiar 
catod era şi el de faţă. Atunci a văzut cu ochii lui muncile 
iadului. Lui Martin îi veni, ca de obicei, pe neaşteptate, şi s^ 
zbătu schimonosindu-se înfricoşat, până ce izbuti să ia crucea 
de lemn de la icoană. O încleştă cu amândouă mâinile, o 
strânse la piept, se zgârci într-un ungher şi, mai mult de o 
jumătate de ceas a tot gemut, a tot învârtit ochii, dar n-a mai 
ţipat. 

După ce se mai linişti, zise: „Numai aşa pot să nu-mi speriu 
mereu vecinii cu ţipetele mele. Destul canon le sunt, şi aşa, cu 
vecinătatea mea." 

De-atunci, popa Man începu să priceapă suferinţa lui 
Martin şi începu să se alipească de el mai mult decât de oricare 
bolnav din sat. Nu o dată îi trimitea preoteasa câte o fiertură, 
deşi Martin locuia pe o culme, în capul satului, şi slujnica 
pierdea totdeauna câte un ceas cu dusul şi cu întorsul. 

În dimineaţa aceasta de sâmbătă, când intră părintele Man 
în coliba lui Martin, bolnavul era întins, ca şi mort, pe păcelul 
lui de lemn. Nu-l simţi pe popa. Pe masă era un pahar cu apă. 
Părintele se opri cu răsuflarea înecată: crezu că-i mort. Ştia că 
nu-l aflase niciodată dormind şi că bolnavul îl simţea totdeauna 
de departe. Se apropie de păcel, ascultă, şi-i păru, de la o 
vreme, că Martin mormăie o cântare bisericească. Da, era într-
adevăr o melodie bisericească. 

- Moş Martine, zise încetişor părintele. Moş Martine! 
Bolnavul zâmbi ca în vis, întâiul zâmbet ce-l văzu popa 

Man pe faţa bărboasă a lui Martin. 
- Moş Martine, zise a treia oară părintele. 
Acum, bolnavul tresări, dete bineţe, se ridică anevoie din 

păcel. Părea într-adevăr neliniştit acum, după cum îi spusese 
femeia, nu ştia cum să steie mai bine şi părea că îi e străină 
coliba. 

Ce amar de păcate să mai facă un neputincios ca Martin? 
Preotul îi ţinu, ca de obicei, o cuvântare de întărire şi-l 
împărtăşi. Apoi, după ce mai povestiră un răstimp, popa Man 
se pregăti de ducă. Bolnavul fusese astăzi foarte greu la vorbă, 
mereu pierdea şirul, repeta răspunsurile, părea că se gândeşte la 
altceva, că are să-i spună ceva popii şi nu îndrăznea. 

Când vru părintele Man să iasă, Martin zise cu vocea lui 
puţină şi fară nicio culoare: 

- Părinte, părinte, te-aş ruga ceva. 
- Bucuros, moş Martine, zise popa întorcându-se şi punând 

cartea pe masă. 
- Uite ce te rog, aş voi să aud Acatistul. Nu l-am auzit de 

mult. 
- Bucuros, moş Martine. 
- Da, numai cât nu vreau să mi-l citeşti, ci să mi-l cânţi, cum 

se cântă în biserică, toate, toate pe rând. Am eu dorinţa asta. 

Continuare de la pag. 14 
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se trezi mai târziu decât de obicei. 
Îndată ce se întâlni cu preoteasa, părintele îi zise neliniştit: 
- Pentru ce nu m-ai trezit, dacă ştiai că-s chemat la un 

bolnav? în vreme ce vorbea, îşi luă cartea învăluită în patrafir. 
Mâncarea de dimineaţă aştepta pe masă: o zeamă de chimin, 
din care se înălţau fini aburi mirositori. 

- Pentru că ştiam că ai să pleci numaidecât, nemâncat, 
răspunse preoteasa, tocmind scaunele înaintea celor două ceşti. 

- Şi acum n-o să fac tot astfel? întrebă părintele, pornind 
spre uşă. 

El se mâniase puţin, pentru că, de nenumărate ori, spusese 
şi preotesei şi slujnicei să-l înştiinţeze îndată, dacă e chemat 
undeva la bolnavi. 

- Nu vei pleca nemâncat pentru că întâi 
trebuie să isprăveşti cu trei slugi, care aşteaptă 
la biserică, răspunse zâmbind cu satisfacţie 
preoteasa. 

Părintele Man trecu numaidecât în 
bucătărie. 

- Îi e mai rău lui Martin? întrebă pe 
femeia care aştepta încă. 

- Cum îl ştii, părinte, tot cum îl ştii: nici 
mai bine, nici mai rău. Dar în Păresemile 
acestea nu s-a grijit încă şi zice că, dacă poţi, 
să faci bine să osteneşti şi până la un 
neputincios ca el. Femeia care vorbi nu era 
nevasta lui Martin, era o vecină, nevasta lui 
Martin îl părăsise demult. 

- Să-i spui că, cel mult într-un ceas, sunt acolo. Mai am doi-
trei de spovedit la biserică. Să-i spui să nu mănânce, zise mai 
uşurat părintele Man. 

- De pe partea mâncării! oftă femeia, făcând un gest 
depărtat cu mâna dreaptă, pentru mâncare nu-i niciun necaz, 
că abia soarbe o lingură de fiertură pe zi. Dar, mi se pare, 
adause femeia, că e schimbat: nu se vaită de nimic, dar e mai 
neliniştit ca de obicei.  

- Bine, bine. O să viu numaidecât, zise părintele, 
neliniştindu-se din nou. 

Preoteasa îşi ajunsese ţinta: popa Man a sorbit zeama de 
chimin în dimineaţa aceea de sâmbătă, dar a sorbit-o din trei 
înghiţituri, nici nu s-a uitat la pâinea prăjită care rumenea în 
farfuria albă. Asta nu-i plăcu preotesei şi zise: 

- Nu-i nevoie să fii veşnic aşa de grăbit, omul aşteaptă 
bucuros, dacă ştie că mergi. 

Dar părintele Man nu mai auzi cuvintele din urmă, ieşise 
repede din casă. 

Preoteasa, ca orice femeie, ţinea şi la sănătatea bărbatului şi 
nu-i plăcea că-l vedea aşa de pornit spre a-şi îndeplini slujba. Se 
temea să nu se îmbolnăvească de atâta neodihnă. Apoi, mai era 
şi nevasta tânără şi ar fi dorit să-l vadă mai mult acasă pe 
părintele Man, iar în Păresemile acestea, numai despre aşa ceva 
nu putea fi vorbă. 

Părintele Man isprăvi cu cei care aşteptau la biserică, apoi 
porni spre locuinţa lui Martin. Ştia drumul din săptămâna cea 
dintâi a păstoriei sale în Luncuşoară şi, de atunci, îl făcuse tot la 
şase săptămâni. 

Pe Martin îl aflase bolnav când venise în Luncuşoara. 
Suferinţele lui Martin ţineau de mai bine de treizeci de ani. 
Atâta mângâiere avea şi el în lumea aceasta: din şase în şase 
săptămâni, să vie popa să-l împărtăşească. 

De câte ori a făcut drumul până la coliba lui şi răposatul 

părinte Costan! Martin nu se putea lăsa neîmpărtăşit; de peste 
treizeci de ani, în fiecare ceas îşi aştepta moartea, care venea în 
fiecare zi, îl ardea cu foc în măruntaie, i se holba din ochi, îi 
aduna în cârcei mădularele, dar nu se îndura încă să-l ducă. 

Nici el nu ştia din ce i-a venit. Dacă-l întrebi, uneori spune 
că a ridicat prea multă povară în tinereţe, fusese slugă la un 
fruntaş din sat, alteori zice că dintr-o răceală, ori că a căpătat 
„vierme", dar, de cele mai multe ori, se mulţumeşte să spună: 
„Se vede c-aşa mi-a fost rânduit". 

Tot satul întăreşte că Martin a fost harnic cât şapte, 
sprinten, om de ispravă şi tare, de se juca cu sacul sătul de 
grăunţe. Nu se arăta voinic în trup nici în tinereţele lui; era 

uscat, mijlociu de statură, dar vânjos şi 
neobosit. 
S-a însurat cu o fată orfană, cu care a trăit 
bine până a ţinut sănătatea lui, dar, după trei 
ani de căsătorie, se îmbolnăvi Martin, îl 
cuprinseră dintr-odată, într-o noapte, chinuri 
cumplite şi, până în zori, a ţipat ca din gură 
de şarpe, ca străpuns cu suliţi, ca pus pe jar. 
A ţipat, s-a zvârcolit, şi-n pat şi pe faţa casei, 
şi-n curte. Abia s-a mai liniştit răsărind 
sfântul soare. 
Nevasta a alergat, plângând, după popa 
Costan. Popa l-a aflat galben la faţă, cu 
obrajii supţi, c-o adâncă spaimă nedesluşită 
în ochii sticloşi. Până s-a încreştinat Martin, 

nevasta a trecut la o vecină. Venind ea şi părându-i că vede un 
zâmbet în ochii lui, s-a mai liniştit. Gândea că i-a venit un rău, 
dar i-a trecut. Insă muierea nu înţelesese bine zâmbetul lui 
Martin. Zâmbetul lui zicea: „S-a isprăvit cu mine, dintr-asta nu 
mă mai tămăduiesc". 

În ziua următoare, în noaptea a treia, în ziua a patra, şi de 
aici încolo, când noaptea, când dimineaţa, când seara, Martin 
îngălbenea, îşi petrecea mâinile peste pântece şi începea să ţipe, 
să se zvârcolească, să se rostogolească prin casă, ca un ghem. 
Ochii lui plini de spaimă se bulbuiau, uneori privirile 
înţepeneau, pline de ură, de deznădejde, ca la ucigaşi. 

Treceau ceasuri până se liniştea, dar, după fiecare atac al 
morţii chinuitoare, Martin rămânea tot mai palid, cu faţa tot 
mai suptă, tot mai secătuit de puteri. Un zâmbet ciudat i se 
arăta în colţul gurii şi zâmbetul parcă zicea: „N-a trecut nimic, 
este împlântat în măruntaiele mele un cuţit cu limbă de foc, o 
clipă stă ridicat, dar, în curând, mă va tăia din nou". 

După un an, nevasta a priceput şi zâmbetul acesta. L-a 
priceput şi l-a părăsit pe Martin. Spunea oamenilor că nu-l mai 
poate vedea, că, de mai rămâne, înnebuneşte. Adevărat că, într-
un an, din femeia cea voinică rămăsese numai o umbră. Totuşi, 
luncuşorenii nu-i dădură dreptate şi cu atât mai puţin o iertă 
popa Costan. „Femeia, în bine şi în rău, trebuie să rămână 
lângă bărbat", ziceau şi popa şi sătenii. Nu ştiau ei, vezi bine, de 
ce rău era vorba aici. 

Femeia se cuibări întâi la o mătuşă, apoi la alta, iar în urmă 
fu silită să părăsească Luncuşoara: nimeni nu se uita la ea cu 
ochi buni, nimeni nu-i dădea o vorbă cumsecade. Plecă în 
lume şi de atunci dusă a rămas. 

Un singur om era în sat care n-o mustra că-şi părăsise 
bărbatul în suferinţă şi acest om era Martin. El o luase din 
dragoste şi plângea inima în el când o vedea cum se usucă 
lângă dânsul. De multe ori, avea priviri de ucigaş, împotriva 
durerii din el, tocmai pentru că o vedea pe ea suferind, o vedea 
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Nu poftesc pe degeaba. îţi plătesc. Uite, continuă el apropiindu
-se de pat şi luând de sub suman o zdreanţă cocoloşită, uite, 
aici am trei zloţi, adunaţi criţăreşte. Mi-a dat unul şi altul. Că eu, 
bani de-ai mei nu mai am. De trei ani adun la banii ăştia să-mi 
cânţi un Acatist. 

Popa Man, ascultându-l, simţea cum începe să-l biciuie un 
foc ciudat prin trup. Se uită la bătrân şi, în ochii lui morţi, văzu 
ivindu-se două lacrimi. 

- Îl cânt, moş Martin, zise cu glas înecat părintele. Şi ochii 
lui erau umezi. Îşi puse patrafirul, deschise cartea. 

Bolnavul se răzimă de un părete şi faţa lui se lumină de-un 
zâmbet negrăit. Nemişcat, ascultă cântările: Porunca cea de taină 
luând-o întru cunoştinţă Cel fără de trup, în casa lui losif de grab' s-a 
înfăţişat, zicând Celei nenuntite! Apoi: Ţie apărătoare stăpână, 
măntuindu-ne din nevoi, mulţămiri de 
biruinţă aducem, Născătoare de Dumnezeu, 
noi, robii tăi. 

Părintele începu să cânte icoasele, pe rând, 
cu strălucitele laude aduse Preacuratei: 

Bucură-te chemarea lui Adam celui 
căzut; 

Bucură-te mântuirea lacrimilor Evei; 
Bucură-te înălţimea întru care cu anevoie 

se suie gândul omenesc; 
Bucură-te adâncime care nu te poţi lesne vedea nici cu ochii îngerilor; 
Bucură-te steaua care arăţi soarele...; 
Bucură-te credinţa celor ce se roagă în tăcere; 
Bucură-te ceea ce înfloreşti livada desfătării; 
Bucură-te tămâia primită a rugăciunii...  
Şi, aproape trei ceasuri, popa Man a tot cântat, tot mai 

însufleţit, tot mai cu inimă. 
Şi, aproape trei ceasuri, Martin a ascultat cu zâmbetul acela 

pe faţă. 
În răstimpuri, bolnavul suspina din adânc, nu de durere, ci 

de fericire; din ochii lui morţi curgeau nesecate lacrimile, i se 
scurgeau în barbă, se strecurau din barba argintie, sălbatecă, 

cădeau la picioarele moşului. Dar el nu se mişca. Niciodată n-a 
ascultat vreun creştin cu mai mare evlavie slujba, în vreo 
mănăstire. 

Părea că moş Martin nici nu ascultă, ci visează un vis 
încântător: avea zâmbetul de copil nevinovat, zâmbet de 
mulţumire adâncă, ochii lui orbi se aţintiseră în înălţimi, ca şi 
când ar fi văzut raiul. După ce isprăvi părintele Man, moş 
Martin oftă şi zise: 

- Frumoasă slujbă! N-am auzit-o de-o groază de ani. 
- Vei mai auzi-o de-aici încolo, moşule. Spune-mi numai 

când pofteşti şi vin bucuros, zise popa Man. 
Bolnavul oftă din nou; niciun zâmbet nu mai era acum pe 

faţa lui. 
- Vezi că asta nu se poate aşa uşor, zise el în silă, abia auzit. 
- Şi pentru ce nu? întrebă popa. 

După un răstimp de tăcere, Martin, 
întinzând zdreanţa în care erau cocoloşiţi 
banii, zise: 
- Pentru că îmi mai trebuie trei ani până 
să adun trei zloţi. 
Popa Man tăcu şi el un răstimp, apoi zise: 
- Uite ce-i, moş Martin, eu banii nu-i iau; 
vecinii şi alţi creştini te ajută cu mâncare, 
îţi spală rufele, îţi aduc un braţ de lemne, 
fiecare te ajută cu ce poate; dau din ce au, 

fară bani. Se cade ca şi popa să dea din ce are, fară bani. Să nu 
te superi, deci, dacă nu-ţi iau acum cei trei zloţi, şi dacă, tot la 
două săptămâni, voi veni să-ţi cânt Acatistul. 

Bolnavul se gândi un răstimp, apoi zise fară nicio şovăire: 
- Da, aşa se cade; aşa cred şi eu că se cuvine. 
Cuvintele acestea le spuse cu vocea lui seacă, puţină; părea 

că nu l-a atins bunăvoinţa popii. Dar, după ce ieşi părintele 
Man, bolnavul Martin începu să plângă în hohote, cum nu mai 
plânsese nici ele douăzeci de ani, şi până seara nu se linişti. 

Cine-ar şti să spună: plângea de bucuria că auzise Acatistul, 
ori la gândul că-l va auzi de aici încolo tot la două săptămâni. 

Continuăm şi în acest număr publicarea unor pagini de istorie a Bisericii Greco-Catolice.  
Rozalia şi Gheorghe Cosma, Credinţă şi cultură, Vicisitudini şi speranţă, Ed. Citadela, Satu Mare 2011.  

Textul care urmează este preluat de la paginile: 356-363. 

UNIREA RELIGIOASĂ CU BISERICA ROMEI CATOLICE,  
ÎNFĂPTUITĂ LA ALBA IULIA - 1700 

IV. Beneficiile unirii religioase de la 1700 pentru români 

IV. Beneficii ale Unirii religioase de la 1700 
pentru români (continuă din numărul trecut) 

Vorbind despre „aceşti umili călugări, care au văzut 
Roma, au admirat Forul lui Traian şi Columna, ce 
eternizează luptele împărătescului nostru colonizator în 
Dacia", dr. Ilie Dăianu, fost deputat în 

Parlamentul României, precizează că ei „cu toate scrierile 
lor istorice şi filologice, nu fac altceva decât să constate 
faptul că noi, românii, am venit aici, nu mânaţi de foame sau 
de hoarde barbare, ci cu o misiune precisă, ca o sentinelă a 
Romei, trimisă la hotarele cele mai primejduite şi ameninţate, 
pentru a apăra pacea romană şi civilizaţia acestei împărăţii, 
care era ultima expresie a cui turei si umanităţii", „cu menirea 

de a garanta liniştea imperiului, ...în valea Dunărei şi în 
fortăreţele naturale ale Carpaţilor"( Ilie Dăianu, „Busturi 
sufleteşti", p. 32). 

Consecinţa firească a acestor constatări va fi cererea lui 
Inochen- tie Micu Clain, în Dieta din Ardeal, cuprinsă în 
„Supplex Libellus..." de la 1791, înaintat împăratului de la 
Viena. Desconsideraţi de stăpânii lor, românii auzeau noile 
propovăduiri ca pe o nouă evanghelie: dacă ei sunt „din 
neamul preaslăvit al romanilor, atunci ei sunt de mai bun 
neam născuţi decât vecinii lor" şi „dacă împăratul Traian i-a 
adus pe ei aici să păzească hotarele împărăţiei, atunci ei sunt 
mai vechi pe aceste plaiuri decât cei... care-i stăpânesc". Dacă 

Continuare de la pag. 16 

Continuă la pag. 18 
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Cantemir, care lărgeşte, în spiritul umanismului, semnificaţia 
originii noastre romane, arătând că suntem urmaşii unui 
popor care a creat o civilizaţie şi o cultură clasică. 

Observând asemănările limbii române cu limba latină, la 
colegiile iezuite din Polonia, la care studiau, şi găsind în 
cronicile poloneze şi italiene unele informaţii istorice, Grigore 
Ureche şi Miron Costin au ajuns la formularea ideilor privind 
geneza, vechimea şi continuitatea poporului român şi 
latinitatea limbii române, mai mult pe cale intuitivă si 
deductivă. Pe de altă parte, ei nu numai că n-au conceput un 
sistem, dar ideile lor nici n-au putut rodi, din două motive: pe 
de o parte, odată cu instaurarea domniilor fanariote, străine 
de neam, (1711 - în Moldova, 1716 - în Ţara Românească) 
aceste idei au fost înăbuşite în faşă, iar pe de alta, lucrările cro
nicarilor n-au fost tipărite decât între 1841-1845, în revista 

„Arhiva românească", scoasă de M. Kogălniceanu 
(cronicile moldoveneşti) şi în revista „Magazin istoric 
pentru Dacia", scoasă de N. Bălcescu şi A. T. Laurian 
(cele muntene) şi, ca urmare, n-au putut influenţa 
conştiinţele, timp de aproape un secol. 
Operele reprezentanţilor Şcolii Ardelene au depăşit 
stadiul cronicăresc al istoriografiei, fiind lucrări 
moderne prin spiritul ştiinţific, prin caracterul lor 
profund militant pentru acel timp, prin interpretarea 
critică a izvoarelor şi prin preocupările faţă de istoria 

poporului român în întregul lui, iar autorii lor 
sunt istorici în sensul modern al noţiunii. Pe 
de altă parte, mobilurile abordării problemei 
etnogenezei, la cronicari, sunt de ordin 
patriotic si moral: cultivarea patriotismului şi a 
mândriei izvorâte din conştiinţa nobleţei 

originii. La corifeii Şcolii Ardelene însă mobilurile sunt nu 
numai de ordin patriotic, ci şi de ordin social-politic, în primul 
rând: necesitatea luptei pentru revendicări politice ale 
românilor transilvăneni; ei îşi dezvăluie patriotismul luptând 
pentru o cauză naţională, iar pentru jertfa lor, aceştia au fost 
elogiaţi de Mihail Kogălniceanu, care afirmă în legătură cu 
Samuil Micu şi Gheorghe Şincai: „a căror viaţă n-a fost decât 
o lungă luptă si o întreagă jertfa pentru patrie". 

Contextul abordării problemei din opera tuturor acestora 
este polemic: Miron Costin, Constantin Cantacuzino şi 
Dimitrie Cantemir erau preocupaţi de combaterea calomniilor 
lui Simion Dascălul, din interpolările la cronica lui Grigore 
Ureche, iar reprezentanţii Şcolii Ardelene au urmărit ştergerea 
epitetelor de „venetici" şi „toleraţi", spulberarea versiunilor 
tendenţioase ale istoricilor străini, Eder, Sulzer şi Engel, în 
legătură cu etnogeneza poporului român. Tinerii români greco
-catolici, trimişi la studii la Viena şi Roma, se vor dedica cu 
ardoare studiului istoriei şi îşi vor elabora lucrările pe bază de 
documentaţie bogată şi severă, pe baze stiintifice. Urmarea e 
îndeobşte cunoscută: marea revelaţie a descendenţei noastre 
latine, devenită incomparabil mai răscolitoare în Transilvania 
decât la cronicari - o idee forţă, un imbold, o chemare la luptă 
pentru drepturi social-nationale. Dăinuie până departe în timp 
şi spaţiu răsunetul rodnicului elan latinist, de la afirmaţia 
semeaţă: „Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman, Şi că-
n a noastre piepturi purtăm cu fală un nume Triumfător în 
lupte, un nume de Traian.", din imnul „Un răsunet" al lui 
Andrei Muresanu (el însuşi un fost elev al şcolilor blăjene) şi 
de la discursul solemn rostit în Catedrala Neamului din Blaj, 
de către Simion Bărnutiu - până la bucuria de a vedea 
reînviind „în sufletul bărbaţilor / Mândriile romane", din 

ei au fost scoşi „cu puterea sau cu înşelăciunea din moşiile şi 
drepturile străbune, ei au drept să şi le reclame". Pătrunzând 
aceste reflecţii în sufletele româneşti, au produs concluzia 
„uimitoare şi înălţătoare", rostită de Samuil Micu: „Mare lucru 
iaste a fi născut român!"( ibidem, p. 33). Din aceste 
considerente au izvorât postulatele şi atitudinile pe care le-au 
avut românii în cursul istoriei. Aceste idei au constituit noua 
evanghelie naţională. 

Prioritare în însuşirea de către aceşti tineri a unei culturi 
bogate au fost însuşirea limbii latine şi a istoriei Imperiului 
Roman, ceea ce le-a furnizat argumentul fundamentării 
conştiinţei descendenţei lor romanice, iar latinitatea regăsită a 
devenit suportul spiritual al absolvenţilor şcolilor greco-catolice 
de la Blaj. Propagând ideile despre romanitatea neamului si 
latinitatea limbii noastre, ei au contribuit la formarea si în- 
tărirea sentimentului mândriei de neam, de neam 
romanic. Mare bucurie l-a cuprins pe „biet român, 
săracul", aflând că se trage dintr-un neam mare, dintr-
un „neam împărătesc", „dintr-un popor strălucit, cum 
altul n-a mai fost pe lume", cum spunea Gheorghe 
Lazăr. 

Pentru a justifica lupta românilor pentru drepturi 
politice, reprezentanţii Şcolii Ardelene au opus ideii 
susţinute de maghiari, aceea a descendenţei lor 
nobiliare, (pentru a-şi justifica privilegiile), ideea 
descendenţei etnice nobile a românilor, din 
marele popor roman. Pe de altă parte, ei au 
justificat si îmbrăţişarea catolicismului, cu 
argumentul că, românii fiind de neam romanic, 
aveau datoria să se întoarcă la Biserica Romei, 
să se orienteze spre Occidentul catolic, prin 
emanciparea de sub dominaţia religioasă a ortodoxismului 
oriental greco-slavon. Aceştia au fost cei dintâi care au încercat 
să creeze o punte de legătură între românii din Transilvania, 
vorbitori de limbă de origine latină, şi Europa occidentală, 
predominant catolică si în cea mai mare parte romanică. Prin 
activitatea lor, absolvenţii greco-catolici din Blaj şi cei ai 
Colegiilor şi Universităţilor occidentale au urmărit, în ultimele 
decenii ale veacului al XVIII-lea şi la începutul celui de-al XlX-
lea, conturarea, în rândurile românilor transilvăneîi, a unei 
conştiinţe naţionale şi a unei apartenenţe europene. 

Idei cu privire la romanitatea, vechimea şi continuitatea ro
mânilor în Dacia au formulat, în secolul al XVI-lea, umanistul 
Nicolaus Olahus, în lucrarea „Hungaria...", iar în secolul al 
XVII-lea şi la începutul celui de-al XVIII-lea, cronicarii 
moldoveni: Grigore Ureche, Miron Costin şi Dimitrie 
Cantemir, precum şi cronicarul muntean Stolnicul Constantin 
Cantacuzino. 

S-a afirmat de către unii, care urmăreau să minimalizeze im
portanţa Şcolii Ardelene, că nu i se poate atribui un merit 
deosebit acestei mişcări în problema abordării romanităţii 
neamului, a latinităţii limbii, a vechimii şi continuităţii 
poporului român pe teritoriul fostei Dacii, pentru că aceste 
probleme au mai fost prezente în operele cronicarilor români. 
Contextul ne permite să ne întrebăm: I se pot contesta meritele 
lui J. J. Rousseau, numai pentru că ideile abordate în operele 
sale au mai fost puse de predecesorii lui, aşa cum au încercat 
unii critici. Unele idei privind geneza românilor, este adevărat, 
se află la cronicari, a căror operă învăţaţii de la Blaj au cunoscut-
o, dar la baza lucrărilor cronicarilor moldoveni şi munteni nu se 
află decât într-o măsură insignifiantă cercetarea ştiinţifică, 
studiul documentelor de arhivă. Excepţie face Dimitrie 

Scriitorul greco-catolic Andrei 
Muresanu, autor al poemului 

„Un răsunet"   
(Deşteaptă-te române),  actualmente 

imnul de stat al României 
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patetica odă „Ţara", scrisă de Vasile Alecsandri, şi la 
pelerinajele pedestre la Roma ale vestitului Bade Cârţan, 
inspirate ţăranului fagărăşan atât de original, printre altele, de 
lectura „Istoriei poporului romanu" de Tit Liviu, apărută 
la Blaj, în 1860, în traducerea lui Ioane Antoneli, 
profesor la gimnaziu. 

Se ştie despre Badea Cârţan că, în 1896, pe când se 
afla la Roma, a fost găsit lângă Columna lui Traian de un 
jandarm, care le spune autorităţilor: „Un dac a coborât 
de pe Columna lui Traian". Altădată, Badea Cârţan 
merge la mama Roma să ducă un plocon - şi ce duce? 
Un pumn de ţărână din gospodăria lui, unul cu grâu şi 
unul cu secară, presărând boabele de jur împrejurul 
Columnei lui Traian. 

Ca mişcare politică, socială şi culturală, Şcoala 
Ardeleană a fost „întemeiere de cultură majoră, printr-un 
descălecat spiritual", ai cărei promotori au fost uniţii de la Blaj, 
coborâtori din şcoli înalte, biblioteci şi arhive. Ideile corifeilor 
Şcolii Ardelene au avut o circulaţie largă şi intensă în masele 
de români şi au fost însuşite în şcoli, fiind exprimate în cărţi 
ştiinţifice, care au străbătut întreg cuprinsul românesc. De 
îndată ce au cuprins masele, care le-au primit cu entuziasm, ele 
au devenit o forţă deosebită, transformându-se în arme de 
luptă pentru emanciparea şi înălţarea neamului. Ele au fost 
rodul muncii unor „oameni mari", „oameni aleşi", ai 
„intelighenţei ardelene" şi s-au constituit într-o doctrină si un 
program politic, care a însoţit mereu acţiunea, până la 
împlinirea idealului naţional, în 1918. Spre deosebire de 
cronicari, reprezentaţii acestei mişcări au impregnat ideile 
amintite cu ideile iluministe despre libertate, egalitate, despre 
dreptul natural, justiţie naţională şi socială, mărindu-le astfel 
efectul mobilizator. In cadrul curentului latinist s-a plămădit o 
conştiinţă nouă, aceea de om liber, egal în drepturi cu celelalte 
naţiuni, depăşindu-se mentalitatea de rob. 

Numai la mijlocul secolului al XVIII-lea s-au creat 
condiţiile pentru formarea unui număr destul de mare de 
intelectuali capabili să asimileze aceste idei foarte importante şi 
să le propage în lumea satelor. Absolvenţii Gimnaziului si ai 
Teologiei de la Blaj vor merge în anii următori anului 1754, în 
satele transilvănene, ca preoţi, învăţători, cantori sau 
funcţionari comunali, înarmaţi cu ideile Şcolii Ardelene, 
însuşite în timpul şcolarităţii prin lecţiile de gramatică şi 
literatură, de istorie şi filosofie, precum şi prin cele de limbă 
latină. 

La dezvoltarea conştiinţei naţionale, în afara lucrărilor amin
tite ale corifeilor Şcolii Ardelene, au contribuit şi cele trei 
documente importante ale vremii (menţionate deja): „Supplex 

Libellus Valachorum Transilvaniae" (1791), 
„Pronunciamentul de la Blaj" (1868), 
„Memorandumul" (1892), care formulează explicit 
cerinţele următoare: dreptul firesc la existenţă, ca 
naţiune egală cu celelalte naţiuni dominante ale 
Imperiului Habsburgic (maghiari, saşi şi secui), şcoli, 
cultură, administraţie şi justiţie în limba română, 
libertatea vieţii economice etc. Toate lucrările si 
documentele amintite n-ar fi existat, iar revendicările 
românilor n-ar fi fost posibile si n-ar fi fost auzite, dacă 
nu s-ar fi înfăptuit Unirea religioasă de la 1700, pentru 
simplul fapt că autorii lor unici au fost fii ai Bisericii 
Greco-Catolice, formaţi în spiritul Scolii Ardelene. 

Ca expresie a conştiinţei naţionale în plină dezvoltare, s-a 
auzit pe Câmpia Libertăţii din Blaj, în 1848, strigătul „Noi 
vrem să ne unim cu Ţara!", strigăt, care a devenit ideal şi 
deviză, având un puternic ecou peste ani, fiind purtat din tată 
în fiu şi împlinin- du-se la 1 Decembrie 1918, când ceasul a 
bătut „plinirea vremii". La procesul Memorandumului (ţinut la 
Cluj - 1894, Ioan Raţiu, inculpat şi judecat, simţind sprijinul 
maselor, care au venit la Cluj pentru a-şi apăra reprezentanţii, a 
rostit ferm în faţa juriului, dovedind o conştiinţă naţională 
puternică şi un spirit justiţiar: „Soarta unui popor, a unei 
naţiuni, nu se discută, ci se afirmă". 

Poezia cu accente revoluţionare a lui George Cosbuc, „In 
opressores", a fost introdusă pe foi volante în sala în care a 
avut loc procesul memorandiştilor. Chemare directă la răscoală 
împotriva conducătorilor statului, poezia are ecou şi în 
conştiinţa cititorului de azi, după atâta vreme de la săvârşirea 
evenimentului care a inspirat-o. Ultimele două documente 
amintite, având mare răsunet european, chiar şi în cancelariile 
diplomatice, au atras simpatie pentru românii care sufereau 
mari nedreptăţi. 

Desigur, la crearea ideologiei şi a conştiinţei naţionale au 
contribuit şi alţi intelectuali: primii profesori ai Gimnaziului din 
Blaj (Grigore Maior, Gherontie Cotorea sau Silvestru Caliani), 
apoi contemporanii Şcolii Ardelene (Ioan Para, Ion Budai-
Deleanu, Ignatie Darabant - care au absolvit după 1775 
Seminarul Central „Sfânta Barbara" din Viena, înfiinţat de 
Maria Tereza) etc.  

 
 

Badea Cârţan  

INTRĂRI 
(Intrările provin din oferte strânse la tas, în timpul Sf. Liturghii, 

precum şi din alte oferte individuale.) 
IEŞIRI: 

 -ofertă pentru surorile care ne găzduiesc, reprezentând 
contribuţia pentru curent şi încălzire   

 (150€ la Paşti şi 150€ la Crăciun)   
 -ofertă pentru sinistraţii din Ostiglia 

 -diverse (vin şi lumânări pentru Paşti, pahare,  feţe de masă de 
hârtie, şerveţele şamd pentru pelerinajul la  sf.Anton 

 -pentru calendare (recuperaţi mai apoi prin vânzări +oferte) 
 -pentru revista parohială (Au fost tipărite 5 numere; s-a dat 

oferta de 50€ pentru 4 dintre acestea) 
 -statuie Sf.Fecioară pt d-na Livia Blăjan  

 

SOLD FINAL PE DATA DE 31.12.2012  

ENTRATE 
(Le entrate provengono dalle offerte durante le Divine Liturgie e 
altre offerte individuali) 
LE USCITE:  
-offerta per le suore rappresentando il contributo per la luce e 
riscaldamento, (150 a Pasqua si 150 a Natale) 
 
-offerta per terremotati di Ostiglia 
- diverse (vino e candele per la Pasqua, bicchieri, tovaglie di carta, 
tovaglioli ecc per il pellegrinaggio alla basilica di s.Antonio 
- per  i calendari (ricuperati con la vendita+ le offerte) 
-rivista parrocchiale (sono usciti 5 numeri; è stata data l’offerta di 

50€ per 4 di questi) 

 
 

 

-statua della Madonna per la sig.ra Livia Blăjan 
SALDO FINALE IL 31.12.2012 

Tot. 912 € 
 
 

 
 
 

Tot. 640 € 
300 € 

 
 

75 € 
 

65 € 

150 € 

200 € 
 

35 € 

Tot 87 € 
 

Continuare de la pag. 18 
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PROGRAMUL GENERAL AL COMUNITĂŢII 
Liturghiile se celebrează în fiecare Duminică de la orele 10.00. În 
sărbătorile mari, peste săptămână, la orele 18.30. 
La Bazilica Sf.Anton (în a 4a duminică a lunii) de la 10.00, în 
Capela Arhiconfraternităţii. 

IL PROGRAMMA GENERALE DELLA COMUNITÀ 
Le Liturgie vengono celebrate ogni domenica dalle 10.00.  
Durante la settimana, solo nelle grandi feste, dalle 18.30. 
Presso la Basilica di S.Antonio (nella 4a domenica del mese)  
dalle 10.00, nella Cappella dell’Arciconfraternita. 

PERSOANE DE CONTACT  /  PERSONE DI CONTATTO 
Parroco –P.Aetius Pop (Padova) Cell. 3498273615; e-mail: aetiuspop@yahoo.com; P. Cristian Sabău (Torreglia)  Cell: 3461796071, 

e-mail: pr.cristian@yahoo.it, Ipodiacono Giuseppe  Munarini (Padova) , Cell: 3493586861; e-mail: giuseppe.munarini@virgilio.it 

Vizitaţi / Visitate: www.bru-italia.eu 

CUVINTE PENTRU  
SĂPTĂMÂNA MARE 

 
 E inevitabil, în ajunul sărbătorilor pascale, să ne punem, 
iarăşi şi iarăşi, problema Învierii, respectiv a unei promise victorii 
împotriva morţii. 

Dar pînă să ajungem la marea interogaţie privind „nemurirea 
sufletului”, n-ar strica să reflectăm şi la „învierile” la îndemînă, 
cele pe care le putem obţine în viaţa de dinaintea morţii, pornind 
de la constatarea că fragmente întregi din existenţa zilnică şi din 
alcătuirea noastră sufletească sunt „moarte”, neînsufleţite, 
sclerozate. Fiecare ar trebui să se întrebe ce 
este deja mort în comportamentul, limbajul şi 
gîndirea lui. „Mort” adică mineralizat, 
încremenit, inexpresiv. Stereotipiile verbale, 
ideile gata făcute, aderenţa oarbă la duhul 
impersonal al vremii, adoptarea retoricilor la 
modă, a idolatriilor gregare, livrate, clipă de 
clipă, de „modelele” bălţate ale lumescului, 
toate sunt semne ale unei necroze care, odată 
recunoscută, poate fi tratată. Biserica ar trebui 
să fie în mod special atentă la asemenea patologii letale, să fie 
preocupată de corijarea lor, dar, mai ales, să se ferească ea însăşi 
de ameninţarea entropiei spirituale, de formulistica previzibilă a 
predicii moralizatoare, de înlocuirea gîndirii vii prin citat mecanic. 
Lectura unui text religios nu trebuie să fie, fireşte, o experienţă 
„estetică”, o vînătoare de „originalităţi” seducătoare. Dar nici 
mestecarea obosită a unei materii cu gust de iască, a unei 
frazeologii care nu trezeşte şi nu ajută pe nimeni. Or, o spun cu 
tristeţe, gîndul viu şi cuvîntul viu nu se întîlnesc suficient de des în 
producţia teologică de uz curent. Cu atît mai mult mă bucur cînd 
dau peste excepţii, cînd simt că, din parcurgerea unui text, mă aleg 
cu ceva consistent, sau, măcar, cu un prilej de reflecţie proprie. E 
ceea ce mi s-a întîmplat răsfoind, zilele trecute, o culegere de 
„uimiri” şi „rostiri” ale Monahiei Siluana Vlad. Trec cititorului 
cîteva mostre, în perspectiva Sf. Paşti.  „Ca să putem înţelege ce 
este pocăinţa adevărată, avem nevoie să o deosebim de 

sentimentul nevrotic al vinovăţiei. Vinovăţia nevrotică este o 
reacţie a egoului care imită pocăinţa. Cînd ne simţim vinovaţi, 
chiar dacă ne cerem iertare, de fapt ne îndreptăţim, căutăm 
cauzele faptelor rele în altă parte, acuzăm pe altcineva…(…). 
Semnele pocăinţei sunt: lacrimile, durerea inimii însoţită de 
mîngîiere şi de încrederea în făgăduinţele Domnului. Semnele 
vinovăţiei nevrotice sunt: frica, furia, auto-compătimirea, 
victimizarea.” Deosebirea dintre căinţă şi sentimentul strictei 
vinovăţii e esenţială pentru cine vrea să înţeleagă corect gestul 
spovedirii. A mărturisi o greşeală fără a crede în iertare e a fi în 
afara spaţiului credinţei. E ca şi cum ai crede în moarte fără a 
miza pe Înviere. Sărbătoarea pascală e o sărbătoare a eliberării 

de frică, a reinstaurării bucuriei, a încrederii. 
Ea contrazice o anumită omiletică a 
dăscălelii moralizatoare, a păcatului ubicuu 
şi tenace, a pedepsei nemiloase şi veşnice. 
„Dumnezeu - spune monahia Siluana - nu 
numără căderile, ci ridicările din păcat”. Nu 
poţi construi o teologie a Învierii pe o 
ideologie a judecăţii fatale şi a proastei 
dispoziţii. Îmi place să amintesc mereu, în 
acest context, observaţia unui teolog 

contemporan din Statele Unite: creştinii par să fi uitat că 
termenul grecesc „evanghelie” înseamnă „veste bună”. Bună, 
nu proastă! Să abandonăm, deci, postura tragică a pietăţii 
apocaliptice, spaima infantilă (şi, de fapt, egolatră) de iad, 
sindromul condamnării definitive. În alt loc, monahia Siluana 
observă, nu fără umor (o virtute fundamental creştină…) că 
„fricoşii nu ajung în Rai”. Învierea admite şi ea, e drept, că 
suntem condamnaţi. Dar la o soluţie a iubirii recuperatoare. 
Asta nu înseamnă că totul e scuzabil, ci doar că totul e de 
sperat. Aşadar, dragi prieteni, creştini şi necreştini, îngăduitori 
cu vorbele mele sau supăraţi pe veci pe fiecare virgulă a textelor 
pe care le public, băsişti, anti-băsişti, pro- şi anti-europeni, elitişti 
şi populişti, şmecheri şi inocenţi, plicticoşi, paranoici, sau geniali, 
luaţi-vă o scurtă pauză în Săptămîna Mare. Bucuraţi-vă! 

Andrei Pleşu 
Preluat de pe: http://adevarul.ro/cultura/spiritualitate/cuvinte-
saptamana-mare-1_517e0515053c7dd83f584866/index.html  

IL PROGRAMMA DEL TRIDUO/ PASQUA 
Giovedì 2 maggio, ore 18.30: La Celebrazione dei 12 Vangeli 
Venerdì 3 maggio, ore 18.30 :"Requiem" del Signore  
Sabato 4 maggio, ore 21.00: La Veglia di Pasqua 
Domenica 5 maggio, ore 10.00, Divina Liturgia della risurrezione, 
Lunedì, 6 maggio, ore 10.00 Divina Liturgia del Lunedì in Albis. 

PROGRAMUL PENTRU TRIDUUM/PAŞTI 
Joi, 2 mai, orele 18,30: Slujba celor 12 Evanghelii 
Vineri, 3mai, orele 18,30: Prohodul Domnului 
Sâmbătă, 4 mai, orele 21,00: Utrenia Învierii 
Duminică, 5 mai, orele 10,00: Sf.Liturghie a Învierii 
Luni, 6mai orele 10,00: Sf. Liturghie a Lunii celei luminate. 

SALUTUL D-NEI FLORICA MAN- 7.04.2013 IL SALUTO ALLA SIG.RA FLORICA MAN –7.04.2013 
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