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SCRISOARE PASTORALĂ
LA SĂRBĂTOAREA NAŞTERII DOMNULUI 2012
„Astăzi vi s-a născut, în cetatea lui David,
un Mântuitor care este Hristos Domnul” (Lc. 2, 11).
Dragi credincioși,
Îngerii ne vestesc și nouă, precum păstorilor
odinioară, această veste minunată: s-a născut Hristos,
Mântuitorul! Domnul coboară, Domnul este în mijlocul
nostru, Domnul se face prunc pentru a ne dărui viața Sa și
pentru a ne aduce mântuirea noastră. În această noapte
luminoasă, Biserica mărturisește lumii credința sa: „Cred
întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotținătorul, Făcătorul cerului
și al pământului, văzutelor tuturor și
nevăzutelor. Și întru Unul Domn Isus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-născut,
Carele din Tatăl S-a născut mai înainte de toți
vecii”.
Dumnezeu intră în istoria lumii într-o
noapte luminată de o stea: steaua sus răsare și
îl vestește pe Hristos – lumina lumii. Nașterea
lui Isus la Bethleem este un fapt întâmplat
aievea, un eveniment istoric și în același timp
un mister: copilul născut în ieslea săracă se va
manifesta în timp ca om adevărat și ca
Dumnezeu adevărat. Eternul Dumnezeu
vine, ni se dăruie și ne cheamă la mântuire.
Astăzi este din nou Crăciunul, dar Crăciunul
este în fiecare zi dacă îl primim pe Domnul în viața noastră
cu iubire și-I pregătim o grotă, o iesle în suflet, unde să I ne
închinăm precum păstorii și magii. Da, astăzi ni s-a născut
un Mântuitor!
Iubiți credincioși,
Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea a decretat
anul 2012-2013 ”An al Credinței” la aniversarea a 50 de ani
de la deschiderea Conciliului Vatican al II-lea și la 20 de ani
de la publicarea Catehismului Bisericii Catolice. În acest an
tot creștinul este chemat de Biserică să se convertească „la
Domnul, unicul Mântuitor al lumii”; fiecare creștin este
îndemnat să trăiască în „credinţa care lucrează prin
iubire" (Gal. 5,6); fiecare creștin este invitat să recite, să
mediteze și să aprofundeze Crezul, sinteza credinței noastre
(cf. Porta Fidei 6).
Tot în anul care intrăm se împlinesc 1700 de ani de
când Împăratul Constantin cel Mare a încetat persecuțiile
creștine prin Edictul din Milano, de la 313. Prin acest edict
Împăratul a dat libertate creștinilor să-l propovăduiască pe

LETTERA PASTORALE PER LA
NATIVITÀ DEL SIGNORE 2012
„Oggi è nato nella città di David,,
un Salvatore che è Cristo il Signore” (Lc. 2, 11).
Cari Fedeli,
Gli angeli annunziano anche a noi, come un tempo ai
pastori, questa notizia meravigliosa: È nato Cristo il Salvatore!
Il Signore scende, il Signore è in mezzo a noi! Il Signore si fa
bambino per elargirci la Sua vita e per portarci la salvezza
nostra. In questa notte luminosa, la Chiesa confessa al
mondo la sua fede: „ Credo in un solo Dio Padre
Onnipotente, Creatore del cielo e della terra di tutte le cose
visibili ed invisibili: Ed in un Signore, Gesù
Cristo, Figlio di Dio, unigenito, che è nato dal
Padre prima di tutti i secoli”
Dio entra nella storia del mondo in una notte
di luce, in una notte illuminata dalla stella: la
stella sale ed annunzia Gesù – la luce del
mondo. La nascita di Gesù a Betlemme è un
fatto accaduto realmente, un avvenimento
storico e nel contempo un mistero: Gesù nato
nel povero presepe si sarebbe manifestato nel
tempo quale vero uomo e quale vero Dio. Il
Dio eterno viene per donare anche a noi e per
chiamarci alla salvezza. Oggi è nuovamente
Natale, ma ogni giorno è Natale se riceviamo il
Signore nella nostra vita con amore e se Gli
prepariamo una grotta, un presepio nell‟anima,
ove adorarlo come i pastori ed i magi. Sì, oggi ci è nato un
Salvatore!
Cari fedeli,
Il Santo Padre, Papa Benedetto XVI ha proclamato
l‟anno 2012-2013 „Anno della fede”, a cinquant‟ anni
dall‟apertura del Concilio Vaticano II ed a 20 anni dalla
pubblicazione del Catechismo della Chiesa Cattolica.
Quest‟anno ogni cristiano è invitato dalla Chiesa a convertirsi
„al Signore, l‟unico Salvatore del mondo”, ogni cristiano è
invitato a vivere nella „fede che opera per mezzo
dell‟amore” ( Gal 5,6); ogni cristiano è invitato a recitare, a
meditare e ad approfondire il Credo, la sintesi della nostra
fede(cf. Porta Fidei 6).
Sempre nell‟anno in cui entriamo si compiono 1700
anni da quando l‟Imperatore Costantino il Grande ha fatto
cessare le persecuzioni contro i cristiani con l‟Editto di Milano
del 313. Con quest‟editto, l‟Imperatore ha concesso ai cristiani
la libertà di predicare il Cristo, ha liberato gli schiavi ed ha
protetto i poveri, ha reso sacra la Domenica come il giorno
del riposo, ha edificato una nuova capitale dell‟Impero -

Hristos, a eliberat sclavii și i-a ocrotit pe cei săraci, a consfințit
duminica în zi de odihnă, a construit o nouă capitală a
imperiului – Constantinopolul - și a convocat Sinodul I
Ecumenic de la Niceea, în anul 325. Putem spune că prin
Edictul din Milano creștinismul a renăscut, a ieșit din
catacombe la lumina zilei și a început propovăduirea liberă a
Evangheliei, Vestea cea Bună.
Precum odinioară Apostolii, și noi, creștinii de astăzi,
„suntem chemați și trimiși pe drumurile lumii pentru a vesti
aceeași Evanghelie tuturor popoarelor de pe pământ (cf. Mt.
28,19)” (Porta Fidei, 7). Cel care este Calea, Adevărul și Viața (cf.
Io. 14, 6) ne cheamă să devenim Lumina lumii și sarea
pământului (cf. Mt. 5,13-16). Odată, samariteana, la fântâna lui
Iacob, îl asculta pe Isus și se minuna de ce-i spunea, astăzi noi
putem să mergem la Bethleem pentru a-l preamări, pentru a ne
întări credința, pentru a-L asculta și pentru a putea mărturisi
lumii că Domnul s-a născut. Noi, cei care credem în Hristos,
trebuie să fim sare, lumină și speranță în societatea zilelor
noastre, trebuie să regăsim dorința de a ne hrăni din cuvântul
lui Dumnezeu şi din pâinea vieţii (cf. Porta Fidei, 3). De acum
„peștera cea străină și rece” ne vorbește și ne spune: ”lucraţi …
pentru hrana care rămâne spre viaţa veşnică" (In. 6, 27);
”credeţi în cel trimis" (cf. In. 6, 29); în Bethleem s-a născut
Hristos, vestiți lumii această minune, cântați cu îngerii, bucurațivă cu păstorii, aduceți-i daruri împreună cu magii!
Dragii mei,
Totul începe la Bethleem, pentru că acolo s-a născut
Hristos, izvorul credinței noastre.
„Prin credinţă, Maria a primit vestea îngerului, a crezut
că va deveni Maica Domnului (cf. Lc. 1, 38) și l-a născut cu
bucurie pe Fiul său unic în mod feciorelnic (cf. Lc. 2, 6-7).
Prin credinţă, apostolii le-au părăsit pe toate pentru a-l
urma pe Învăţătorul (cf. Mc. 10, 28).
Prin credinţă, învățăceii au format prima comunitate
adunată în rugăciune, în celebrarea Euharistiei, care au pus în
comun tot ce aveau (cf. Fap. 2, 42-47).
Prin credinţă, martirii şi-au dat viaţa pentru a mărturisi
„vestea cea bună”, iertându-i pe cei care-i persecutau.
Prin credinţă, călugării și călugărițele şi-au consacrat
viața lui Hristos”. (cf. Porta Fidei, 13).
Prin credință și la apariția pe cer a semnului sfintei cruci
Împăratul Constantin a dat libertate creștinilor.
Prin credință și speranță au trecut înaintaşii încercările
și suferințele persecuției Bisericii noastre.
Prin credință, atâția creștini au luat drumul Europei
pentru un codru de pâine mai bun și tot prin credință nu-și uită
de cei rămași acasă.
Prin credință, noi, astăzi, suntem convinși că Domnul
vine și se naște în viața fiecăruia.
Prin credință vin și eu la poarta sufletului să vă mângâi
cu un ”colind bun și sfânt” să vă urez sănătate și haruri de la
Domnul, iar Anul care vine să ne aducă pace și bunăstare, bună
înțelegere și binecuvântare!
Sărbători fericite și La Mulți Ani!
† PS Virgil Bercea,
episcop greco-catolic de Oradea Mare,
Responsabil cu pastoraţia emigranţilor.
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Costantiniopoli- e ha convocato il I Concilio Ecumenico
di Nicea nel 325. Possiamo dire che, con l‟Editto di Milano,
il Cristianesimo è rinato, è uscito dalle catacombe alla luce
del sole, ed ha iniziato la libera predicazione del Vangelo,
della Buona Notizia.
Come una volta gli Apostoli, così anche noi
cristiani di oggi „siamo chiamati e mandati per le vie del
mondo a tutte le nazioni della terra „ (cfr. Mt. 28,19)” (Porta
Fidei, 7). Colui che è la Via, la Verità e la Vita (cfr. Gv. 14, 6)
ci chiama ad essere la Luce del mondo ed il sale della terra.
(cfr. Mt. 5,13-16). Una volta la samaritana, presso la fontana
di Giacobbe, ascolta Gesù e si meraviglia di quello che dice,
oggi noi possiamo andare a Betlemme per adorarlo. Per
fortificare la nostra fede, per ascoltarLo e per poter
testimoniare al mondo che Dio è nato. Noi che crediamo
in Cristo, dobbiamo essere il sale, la luce e la speranza, nella
società dei nostri giorni, dobbiamo ritrovare il desiderio di
nutrirci del Verbo di Dio e del Pane di vita. (cfr. Porta Fidei,
3). Da adesso”„ la grotta straniera e fredda” ci parla e ci
dice: „ procuratevi...per il cibo che rimane per la vita
eterna” (Gv. 6, 27); ”credete in Colui che è stato
inviato" (cfr. Gv. 6, 29); A Betlemme è nato Gesù,
annunziate al mondo questo miracolo, cantate con gli
angeli, rallegratevi con i pastori, portate i doni assieme ai
magi” !
Miei cari,
Tutto inizia a Betlemme, perché è là che è nato
Gesù, fonte della nostra fede. „Con la fede, Maria ha
ricevuto l‟annunzio dell‟Angelo, ha creduto che sarebbe
diventata la Madre di Dio( cfr. Lc. 1, 38) e ha messo al
mondo con gioia il Suo unico Figlio in modo verginale (cfr.
Lc. 2, 6-7).
Con la fede, gli Apostoli hanno abbandonato ogni
cosa per seguire il Maestro (cfr. Mc. 10, 28).
Con la fede i discepoli hanno formato la prima
comunità riunita in preghiera, nella celebrazione
dell‟Eucarestia ed hanno messo in comune tutto quello che
avevano (cfr. At. 2, 42-47).
Con la fede, i martiri hanno dato la loro vita per
testimoniare „il buon annunzio” perdonando coloro che li
perseguitavano.
Con la fede, i monaci e le monache hanno
consacrato la loro vita in Cristo”. (cf. Porta Fidei, 13).
Con la fede e con l‟apparizione nel Cielo del segno
santo della croce l‟Imperatore Costantino ha concesso la
libertà ai cristiani.
Con la fede e la speranza hanno vissuto i nostri
padri le prove e le sofferenze della nostra fede.
Con la fede tanti cristiani hanno preso la via
dell‟Europa per un tozzo di pane migliore e sempre per
fede non dimenticano coloro che sono rimasti a casa.
Con la fede, noi, oggi, siamo convinti che Dio viene
e nasce nella vita di ciascuno.
Con la fede vengo anch‟io alla porta dell‟anima e vi
accarezzo con una „colinda buona e santa” e Vi auguro
salute ed i doni di Dio e l‟anno che viene vi porti pace e
prospertà dal Signore, armonia e benedizione !
Buone feste ed auguri!
† PS Virgil Bercea,
vescovo di Oradea Mare

ziua de Rusalii, arată cu toată claritatea această dimensiune
publică a credinţei şi a vestirii fără teamă a propriei credinţe
oricărei persoane. Este darul Spiritului Sfânt care ne face potriviţi
pentru misiune şi întăreşte mărturia noastră, făcând-o sinceră şi
curajoasă.
Însăşi mărturisirea credinţei este un act personal şi în acelaşi
timp comunitar. Biserica este primul subiect al credinţei. În
credinţa comunităţii creştine, fiecare primeşte Botezul, semn
eficace al intrării în poporul celor care cred pentru a obţine
mântuirea. Aşa cum atestă Catehismul Bisericii Catolice: "‟Eu cred‟
este credinţa Bisericii mărturisită personal de fiecare credincios,
mai ales în momentul Botezului. „Noi credem‟ este credinţa
Bisericii mărturisită de Episcopii reuniţi în Conciliu sau mai
general de adunarea liturgică a credincioşilor. „Eu cred‟: este şi
Biserica Mama noastră care îi răspunde lui Dumnezeu cu
credinţa sa şi care ne învaţă să spunem „Eu cred‟, „Noi credem‟".
Aşa cum se poate observa, cunoaşterea conţinuturilor de
credinţă este esenţială pentru a da propriul asentiment, adică
pentru a adera pe deplin cu inteligenţa şi voinţa la ceea ce este
propus de Biserică. Cunoaşterea credinţei introduce la totalitatea
misterului de mântuire revelat de Dumnezeu. Asentimentul care
este dat implică aşadar faptul că, atunci când se crede, se acceptă
liber întregul mister al credinţei, pentru că garant al adevărului
său este însuşi Dumnezeu care se revelează şi ne
permite să cunoaştem misterul Său de iubire.
Pe de altă parte, nu putem uita că în contextul
nostru cultural atâtea persoane, deşi nerecunoscând
în ele darul credinţei, sunt oricum într-o căutare
sinceră a sensului ultim şi a adevărului definitiv cu
privire la existenţa lor şi cu privire la lume. Această
căutare este un autentic "preambul" la credinţă,
pentru că mişcă persoanele pe drumul care
conduce la misterul lui Dumnezeu. Într-adevăr,
însăşi raţiunea omului are sădită exigenţa a "ceea ce
are valoare şi rămâne mereu". Această exigenţă
constituie o invitaţie permanentă, înscrisă în mod
de neşters în inima umană, de a porni la drum pentru a-l găsi pe
cel pe care nu l-am căuta dacă nu ne-ar fi venit deja în
întâmpinare. Tocmai la această întâlnire credinţa ne invită şi ne
deschide în plinătate.
11. Pentru a avea acces la o cunoaştere sistematică a
conţinuturilor credinţei, toţi pot găsi în Catehismul Bisericii Catolice
un ajutor preţios şi indispensabil. El constituie unul dintre
roadele cele mai importante ale Conciliului Vatican II. În
Constituţia apostolică Fidei depositum, nu întâmplător semnată cu
prilejul aniversării a treizeci de ani de la deschiderea Conciliului
Vatican II, Fericitul Ioan Paul al II-lea scria: "Acest Catehism va
aduce o contribuţie foarte importantă la acea operă de reînnoire
a întregii vieţi ecleziale… Eu îl recunosc ca un instrument valabil
şi legitim în slujba comuniunii ecleziale şi ca o normă sigură
pentru învăţătura credinţei".
Tocmai în acest orizont Anul Credinţei va trebui să exprime o
angajare concertată pentru redescoperirea şi studierea
conţinuturilor fundamentale ale credinţei care au în Catehismul
Bisericii Catolice sinteza lor sistematică şi organică. De fapt, aici
iese în evidenţă bogăţia de învăţătură pe care Biserica a primit-o,
a păstrat-o şi a oferit-o în cei două mii de ani de istorie a sa. De la
Sfânta Scriptură la Părinţii Bisericii, de la maeştrii de teologie la
sfinţii care au străbătut secolele, Catehismul oferă o amintire
permanentă a numeroaselor moduri în care Biserica a meditat
despre credinţă şi a realizat un progres în învăţătură, pentru a da
siguranţă credincioşilor în viaţa lor de credinţă.
În însăşi structura sa, Catehismul Bisericii Catolice prezintă
dezvoltarea credinţei, ajungând să atingă marile teme ale vieţii

Scrisoarea apostolică
PORTA FIDEI
a Sf. Părinte Papa Benedict al XVI-lea,
dată în formă de motu proprio,
cu care se convocă Anul Credinţei
(numerele 1-8 au fost publicate în numărul precedent)

9. Dorim ca acest An să trezească în fiecare credincios
aspiraţia de a mărturisi credinţa în plinătate şi cu reînnoită
convingere, cu încredere şi speranţă. Va fi o ocazie propice şi
pentru intensificarea celebrării credinţei în liturgie, şi îndeosebi în
Euharistie, care este "culmea spre care tinde acţiunea Bisericii şi
în acelaşi timp izvorul din care provine toată energia ei". În
acelaşi timp, dorim ca mărturia de viaţă a celor care cred să
crească în credibilitatea sa. A redescoperi conţinuturile credinţei
mărturisite, celebrate, trăite şi rugate şi a reflecta asupra actului
însuşi cu care se crede este o angajare pe care orice credincios
trebuie să şi-o însuşească, mai ales în acest An.
Nu întâmplător, în primele secole creştinii erau obligaţi să
înveţe pe de rost Crezul. Acesta le folosea ca rugăciune zilnică
pentru a nu uita angajarea asumată cu Botezul. Cu cuvinte dense
în semnificaţie, aminteşte aceasta Sfântul
Augustin când, într-o Omilie despre redditio
symboli, încredinţarea Crezului, spune: "Simbolul
sfântului mister pe care l-aţi primit cu toţii
împreună şi pe care astăzi l-aţi dat unul câte
unul sunt cuvintele pe care este construită cu
trăinicie credinţa Bisericii mame pe
fundamentul stabil care este Cristos Domnul…
Aşadar, voi l-aţi primit şi l-aţi dat, dar în minte
şi în inimă trebuie să îl ţineţi mereu prezent,
trebuie să îl repetaţi în paturile voastre, să vă
gândiţi la el în pieţe şi să nu îl uitaţi în timpul
meselor: şi chiar atunci când dormiţi cu trupul
trebuie să vegheaţi în el cu inima".
10. Doresc, la acest punct, să schiţez un parcurs care să ajute
la înţelegerea în mod mai profund nu numai a conţinuturilor
credinţei, ci împreună cu acestea şi a actului cu care decidem să
ne încredinţăm total lui Dumnezeu, în libertate deplină. Întradevăr, există o unitate profundă între actul cu care se crede şi
conţinuturile cărora le dăm asentimentul nostru. Apostolul Paul
ne permite să intrăm în interiorul acestei realităţi atunci când
scrie: "Cu inima se crede… şi cu gura se dă mărturie" (Romani
10,10). Inima indică faptul că primul act cu care se vine la
credinţă este dar al lui Dumnezeu şi acţiune a harului, care
acţionează şi transformă persoana până în interiorul ei.
Exemplul Lidiei este deosebit de elocvent în această privinţă.
Sfântul Lc relatează că Paul, în timp ce se afla la Filipi, a mers
sâmbăta pentru a vesti Evanghelia câtorva femei; între ele era
Lidia şi "Domnul i-a deschis inima ca să asculte cu atenţie cele
spuse de Paul" (Faptele Apostolilor 16,14). Sensul cuprins în
expresie este important. Sfântul Lc învaţă că cunoaşterea
conţinuturilor care trebuie crezute nu este suficientă dacă după
aceea inima, autentic loc sacru al persoanei, nu este deschisă de
har care permite să avem ochi pentru a privi în profunzime şi a
înţelege că tot ceea ce a fost vestit este Cuvântul lui Dumnezeu.
A mărturisi cu gura, la rândul său, arată că credinţa implică o
mărturie şi o angajare publice. Creştinul nu poate considera
niciodată că a crede este un fapt privat. Credinţa înseamnă a
decide să stăm cu Domnul pentru a trăi cu El. Şi acest "a sta cu
El" introduce în înţelegerea motivelor pentru care credem.
Credinţa, tocmai pentru că este act al libertăţii, cere şi
responsabilitatea socială cu privire la ceea ce credem. Biserica, în
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Continuă la pag. 4

zilnice. Pagină după pagină se descoperă că tot ceea ce este
prezentat nu este o teorie, ci întâlnirea cu o persoană care trăieşte
în Biserică. Într-adevăr, după mărturisirea de credinţă urmează
explicaţia vieţii sacramentale, în care Cristos este prezent, activ şi
continuă să construiască Biserica Sa. Fără liturgie şi Sacramente,
mărturisirea de credinţă nu ar avea eficacitate, pentru că ar fi
lipsită de harul care susţine mărturia creştinilor. În acelaşi mod,
învăţătura Catehismului despre viaţa morală capătă întreaga sa
semnificaţie dacă este pusă în relaţie cu credinţa, liturgia şi
rugăciunea.
12. De aceea, în acest An, Catehismul Bisericii Catolice va putea
să fie un adevărat instrument în sprijinul credinţei, mai ales
pentru cei care se preocupă de formarea creştinilor, atât de
determinantă în contextul nostru cultural. În acest scop, am
invitat Congregaţia pentru Doctrina Credinţei, în acord cu
dicasteriile competente ale Sfântului Scaun, să redacteze o Notă,
prin care să ofere Bisericii şi celor care cred câteva indicaţii
pentru a trăi acest An al Credinţei în modurile cele mai eficiente şi
corespunzătoare, în slujba credinţei şi a evanghelizării.
Într-adevăr, credinţa este supusă mai mult decât în trecut la o
serie de întrebări ce provin dintr-o mentalitate schimbată care,
îndeosebi astăzi, reduce domeniul certitudinilor raţionale la cel al
cuceririlor ştiinţifice şi tehnologice. Totuşi, Bisericii nu i-a fost
teamă niciodată să arate că între credinţă şi ştiinţa autentică nu
poate să existe nici un conflict, pentru că amândouă, chiar dacă
pe căi diferite, tind la adevăr.
13. Va fi decisiv în cursul acestui An să se reparcurgă istoria
credinţei noastre, care vede misterul insondabil al împletirii dintre
sfinţenie şi păcat. În timp ce prima evidenţiază marele aport pe
care bărbaţi şi femei l-au oferit creşterii şi dezvoltării comunităţii
cu mărturia vieţii lor, al doilea trebuie să provoace în fiecare o
sinceră şi permanentă lucrare de convertire, pentru a
experimenta milostivirea Tatălui care merge în întâmpinarea
tuturor.
În acest timp vom ţine privirea îndreptată spre Isus Cristos,
"începutul şi desăvârşirea credinţei" (Evr 12,2): în El se
împlineşte orice suferinţă şi dorinţă intensă a
inimii umane. Bucuria iubirii, răspunsul la
drama suferinţei şi a durerii, forţa iertării în
faţa ofensei primite şi victoria vieţii în faţa
golului morţii, toate îşi au împlinire în
misterul Întrupării Sale, al faptului de a
deveni om, în împărtăşirea cu noi a slăbiciunii
umane pentru a o transforma cu puterea
Învierii Sale. În El, mort şi înviat pentru
mântuirea noastră, găsesc lumină deplină
exemplele de credinţă care au marcat aceşti
două mii de ani ai istoriei noastre de mântuire.
Prin credinţă, Maria a primit cuvântul îngerului şi a crezut
vestea că va deveni Mamă a lui Dumnezeu în ascultarea
devoţiunii sale (cf. Lc 1,38). Vizitând-o pe Elisabeta, a înălţat
cântarea sa de laudă către Cel Preaînalt pentru minunăţiile pe
care le-a săvârşit în cei care se încred în El (cf. Lc 1,46-55). Cu
bucurie şi emoţie l-a născut pe Fiul său unic, păstrând intactă
fecioria (cf. Lc 2,6-7). Încrezându-se în soţul său, Iosif, l-a dus pe
Isus în Egipt pentru a-l salva de persecuţia lui Irod (cf. Mt 2,1315). Cu aceeaşi credinţă l-a urmat pe Domnul în predicarea Sa şi
a rămas cu El până pe Golgota (cf. In 19,25-27). Cu credinţă,
Maria a gustat roadele învierii lui Isus şi, păstrând orice amintire
în inima sa (cf. Lc 2,19.51), le-a transmis Celor Doisprezece
reuniţi cu ea în Cenacol pentru a-l primi pe Spiritul Sfânt (cf.
Fapte 1,14; 2,1-4).
Prin credinţă, apostolii au părăsit toate pentru a-l urma pe
Învăţătorul (cf. Mc 10,28). Au crezut în cuvintele cu care vestea
împărăţia lui Dumnezeu prezentă şi împlinită în persoana Sa (cf. 4

Lc 11,20). Au trăit în comuniune de viaţă cu Isus care îi instruia cu
învăţătura Sa, lăsându-le o nouă regulă de viaţă prin care vor fi
recunoscuţi ca discipolii Săi după moartea Sa (cf. In 13,34-35). Prin
credinţă au mers în lumea întreagă, conform mandatului de a duce
Evanghelia la toată făptura (cf. Mc 16,15) şi, fără nici o teamă, au
vestit tuturor bucuria învierii ai cărei martori fideli au fost.
Prin credinţă, discipolii au format prima comunitate adunată în
jurul învăţăturii Apostolilor, în rugăciune, în celebrarea Euharistiei,
punând în comun ceea ce aveau pentru a veni în ajutorul
necesităţilor fraţilor (cf. Fapte 2,42-47).
Prin credinţă, martirii şi-au dăruit viaţa pentru a mărturisi
adevărul Evangheliei care i-a transformat şi i-a făcut capabili să
ajungă până la darul cel mai mare al iubirii, cu iertarea propriilor
persecutori.
Prin credinţă, bărbaţi şi femei şi-au consacrat lui Cristos viaţa lor,
părăsind toate pentru a trăi în simplitate evanghelică ascultarea,
sărăcia şi castitatea, semne concrete ale aşteptării Domnului care nu
întârzie să vină. Prin credinţă, atâţia creştini au promovat acţiunea în
favoarea dreptăţii pentru a face concret Cuvântul Domnului, venit
să vestească eliberarea de asuprire şi un an de har pentru toţi (cf. Lc
4,18-19).
Prin credinţă, în decursul secolelor, bărbaţi şi femei de toate
vârstele, al căror nume este scris în Cartea vieţii (cf. Ap 7,9; 13,8), au
mărturisit frumuseţea de a-l urma pe Domnul Isus acolo unde erau
chemaţi să dea mărturia faptului că sunt creştini: în familie, în
profesie, în viaţa publică, în exercitarea carismelor şi slujirilor la care
au fost chemaţi.
Prin credinţă trăim şi noi: prin recunoaşterea vie a Domnului
Isus, prezent în existenţa noastră şi în istorie.
14. Anul Credinţei va fi şi o ocazie propice pentru a intensifica
mărturia carităţii. Amintea Sfântul Paul: "Iar acum rămân acestea
trei: credinţa, speranţa şi iubirea. Dar mai mare decât toate acestea
este iubirea" (1Cor 13,13). Prin cuvinte şi mai puternice – care
dintotdeauna îi angajează pe creştini – Apostolul Iacob afirma: "Ce
folos, fraţii mei, dacă cineva spune că are credinţă, dar nu are fapte;
oare poate credinţa să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt
lipsiţi de îmbrăcăminte şi de hrana de toate zilele
şi cineva dintre voi le-ar spune: „Mergeţi în pace,
încălziţi-vă şi săturaţi-vă‟, dar nu le daţi cele
necesare pentru trup, ce folos? La fel şi credinţa,
dacă nu are fapte, este moartă în ea însăşi.
Dimpotrivă, va spune cineva: „Tu ai credinţă, iar
eu am fapte; arată-mi credinţa ta fără fapte, iar eu
îţi voi arăta credinţa cu faptele mele‟" (Iac 2,1418).
Credinţa fără caritate nu aduce rod, iar caritatea
fără credinţă ar fi un sentiment în voia constantă
a îndoielii. Credinţa şi caritatea se cer reciproc, astfel încât una îi
permite celeilalte să realizeze drumul său. Într-adevăr, nu puţini
creştini îşi dedică viaţa lor cu iubire celui care este singur,
marginalizat sau exclus, ca fiind primul spre care trebuie mers şi cel
mai important care trebuie susţinut, pentru că tocmai în el se reflectă
însuşi chipul lui Cristos. Graţie credinţei, putem recunoaşte în cei
care cer iubirea noastră chipul Domnului înviat. "Tot ceea ce aţi
făcut unuia dintre aceşti fraţi ai Mei mai mici, Mie mi-aţi făcut" (Mt
25,40): acest cuvinte ale Sale sunt un avertisment care nu trebuie
uitat şi o invitaţie perenă de a dărui din nou acea iubire cu care El se
îngrijeşte de noi. Credinţa permite să îl recunoaştem pe Cristos şi
însăşi iubirea Lui ne stimulează să îl ajutăm ori de câte ori devine
aproapele nostru pe drumul vieţii. Susţinuţi de credinţă, să privim cu
speranţă la angajarea noastră în lume, aşteptând "ceruri noi şi un
pământ nou în care va locui dreptatea" (2Pt 3,13; cf. Ap 21,1).
15. Ajungând la capătul vieţii sale, Apostolul Paul i-a cerut
discipolului Tm să "caute credinţa" (cf. 2Tm 2,22) cu aceeaşi
statornicie ca atunci când era tânăr (cf. 2Tm 3,15). Să simţim această
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CAZUL FECIORIEI PERPETUE
A MARIEI

IL CASO DELLA VERGINITÀ
PERPETUA DI MARIA

Aceia care neagă fecioria perpetuă a Mariei, cel mai
adesea fac referire la două texte:
- Matei 13,55-56 – “Nu este oare acesta fiul
lemnarului? Nu se numeşte mama lui Maria, iar fraţii lui:
Iacob, Iosif, Simon şi Iuda? Şi surorile lui oare nu sunt
toate la noi?”
- Matei 1,24-25 – “Trezindu-se din somn, Iosif a
făcut după cum i-a poruncit îngerul Domnului: a luat-o la
sine pe soţia lui şi nu a cunoscut-o înainte ca ea să fi
născut un fiu. Şi i-a pus numele Isus.”
Aceste pasaje par problematice, la o lectură
superficială. Daca Isus a avut “fraţi” şi “surori”, nu a avut
oare Maria şi alţi copii? Daca Isus a fost “întâiul născut” al
Mariei, cum apare în unele traduceri, nu ar exista cel puţin
şi un “al doilea născut”? Şi dacă Iosif “nu a cunoscut-o
înainte”, nu a “cunoscut-o” totuşi la un moment dat?
Vom începe cu Matei 13,55-56.
O, frate!
În primul rând, trebuie să înţelegem că termenul frate
are un înţeles semantic larg în Scriptura. Poate însemna
frate după aceeaşi mamă, o rudă mai îndepărtată sau chiar
un frate spiritual. În Geneză 13,8 şi 14,12, citim un
exemplu în care cuvântul frate este folosit pentru a descrie
o relaţie îndelungată: Avram şi Lot. Deşi ei erau de fapt
unchi şi nepot, se numeau unul pe celălalt frate. Mai
departe, în Noul Testament, Isus ne-a sfătuit să ne
spunem fraţi unii altora, în Matei 23,8. Evident, pasajul nu
vrea să spună că toţi creştinii avem aceeaşi mamă naturală.
În al doilea rând, dacă examinăm îndeaproape
exemplul lui Iacob, unul din aceşti patru “fraţi ai
Domnului” menţionaţi în Matei 13,55, îl descoperim ca
fiind mai degrabă un verişor sau vreo altă rudă a lui Isus
decât un frate după mamă. De exemplu, în Galateni 1,18-

Coloro che negano la perpetua verginità di Maria, si
rifanno spesso a due testi:
- Mt 13,55-56 : “Non è egli forse il figlio del carpentiere?
Sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo,
Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte
fra noi? Da dove gli vengono dunque tutte queste cose?”.
- Mt 1,24-25: “Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come
gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua
sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio,
che egli chiamò Gesù.”
Ad una lettura superficiale, questi brani possono
sembrare problematici. Se Gesù ha avuto “fratelli” e
“sorelle”, possiamo sostenere che Maria non ha avuto altri
figli? Se Gesù è stato il “primogenito” di Maria, come
compare nelle altre traduzioni, non esisterebbe quindi anche
un “secondo-genito”? E se Giuseppe “non ha conosciuto
Maria prima”, questo significa che non l‟ha “conosciuta”
neppure in un secondo momento? Inizieremo con Mt 13,5556.
O, fratello!
In primo luogo, dobbiamo comprendere che il termine
fratello ha un significato semantico ampio nella Scrittura. Può
significare fratello dalla stessa madre, un parente lontano e
anche un fratello spirituale. In Gen 13.8 e 14.2, abbiamo un
esempio in cui la parola fratello è usata per descrivere una
relazione da lontano: Abramo e Lot. Malgrado fossero
solamente zio e nipote, si chiamavano l‟un l‟altro fratello.
Andando oltre, nel Nuovo Testamento, Gesù ci consigliò di
chiamarci fratelli a vicenda, in Mt 23.8. In modo evidente, il
versetto non intende dire che tutti i cristiani abbiano la
medesima madre naturale.
In secondo luogo, se indaghiamo da vicino l‟esempio di
Giacomo, uno di questi quattro “fratelli del Signore”
Continuă la pag. 6
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acum, pentru puţin timp, trebuie să vă întristaţi de felurite încercări,
pentru ca valoarea credinţei voastre, mai preţioasă decât aurul
pieritor, care se încearcă în foc, să fie un motiv de laudă, mărire şi
cinste la arătarea lui Isus Cristos. Pe El, fără să îl fi văzut, îl iubiţi;
fără a-l vedea, dar crezând în El, tresăriţi de o bucurie negrăită şi
preamărită, încredinţaţi că veţi ajunge la ţelul credinţei voastre:
mântuirea sufletelor" (1Pt 1,6-9). Viaţa creştinilor cunoaşte
experienţa bucuriei şi cea a suferinţei. Câţi sfinţi au trăit singurătatea!
Câţi credincioşi, şi în zilele noastre, sunt încercaţi de tăcerea lui
Dumnezeu în timp ce ar dori să asculte glasul Său mângâietor!
Încercările vieţii, în timp ce permit să înţelegem misterul crucii şi să
participăm la suferinţele lui Cristos (cf. Col 1,24), sunt un preludiu la
bucuria şi speranţa la care conduce credinţa: "atunci când sunt slab,
atunci sunt puternic" (2Cor 12,10). Noi credem cu certitudine fermă
că Domnul Isus a învins răul şi moartea. Cu această încredere sigură
ne încredinţăm Lui: El, prezent în mijlocul nostru, învinge puterea
celui rău (cf. Lc 11,20) şi Biserica, comunitate vizibilă a milostivirii
Sale, dăinuie în El ca semn al reconcilierii definitive cu Tatăl.

invitaţie adresată fiecăruia dintre noi, pentru ca nimeni să nu
devină leneş în credinţă. Ea ne însoţeşte în întreaga viaţă,
permiţându-ne să percepem cu o privire mereu nouă minunăţiile
pe care Dumnezeu le săvârşeşte pentru noi. Concentrată să
perceapă semnele timpurilor în ziua de astăzi a istoriei, credinţa
ne angajează pe fiecare dintre noi să devenim semne vii ale
prezenţei Celui Înviat în lume. De aceea, lumea astăzi are nevoie
în mod deosebit de mărturia credibilă a celor care, luminaţi în
minte şi în inimă de Cuvântul Domnului, sunt capabili să
deschidă inimile şi minţile multora la dorinţa de Dumnezeu şi de
viaţă adevărată, aceea care nu are sfârşit.
"Cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie
preamărit" (2Tesaloniceni 3,1): fie ca acest An al Credinţei să facă
tot mai trainic raportul cu Cristos Domnul, pentru că numai în
El găsim siguranţa pentru a privi spre viitor şi garanţia unei iubiri
autentice şi durabile. Cuvintele Apostolului Petru aruncă o ultimă
rază de lumină asupra credinţei: "Pentru aceasta vă bucuraţi, deşi
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19 ni se spune: “Trei ani după aceea, [eu, Paul] am urcat
la Ierusalim să fac cunoştinţă cu Chefa şi am rămas la el
timp de cincisprezece zile. Dar nu am văzut pe nimeni
altul dintre apostoli, în afară de Iacob, fratele Domnului”.
Să observăm că “Iacob” despre care vorbea Paul a
fost atât un “frate al Domnului” cât şi un “apostol”.
Există doi apostoli numiţi “Iacob” între cei 12. Primul
“Iacob” este prezentat a fi “fiul lui Zevedeu”. Cel mai
probabil acesta nu poate fi “Iacob” la care ne referim
pentru că, potrivit pasajului din Fapte 12,1-2, acesta a fost
martirizat foarte devreme. Chiar dacă ar fi fost el, tatăl lui
s-a numit Zevedeu şi nu Iosif. Paul se referă cel mai
probabil la al doilea “Iacob”, care a fost un apostol,
potrivit lui Luca (6,15-16). Acest Iacob este descris ca
având un tată pe nume Alfeu, nu Iosif. Astfel, Iacob
apostolul şi Isus nu au fost fraţi după mamă. Destul de
simplu.
Unii vor argumenta, însă, că acest Iacob nu a fost
un apostol sau că nu a fost unul dintre primii 12 apostoli.
Deşi aceasta este o posibilitate – în Noul Testament, în
Faptele Apostolilor 14, se face
referire la alţii, ca Barnaba, care
sunt consideraţi “apostoli” într-un
sens mai larg – argumentul din
Scriptură este slab. Când Paul scria
că “a urcat la Ierusalim” pentru a-l
vedea pe Petru, scria despre un
eveniment petrecut cu mulţi ani în
urmă, la scurt timp după ce el s-a
convertit. Mergea de fapt la
apostoli pentru a primi aprobare ca
nu cumva să ”trebuiască să fugă
sau să fi fugit în zadar”. Ar fi mult
mai probabil ca el să fi vorbit aici despre “apostoli” în
sensul propriu, despre “cei doisprezece”.
Pentru cei ce tind însă să contrazică acestea,
Catehismul Bisericii Catolice aduce şi alte motive:
“Biserica a înţeles dintotdeauna că aceste pasaje nu fac
referire la alţi copii ai Fecioarei Maria. De fapt, Iacob şi
Iosif, „fraţi ai lui Isus‟, sunt fiii altei Maria, o ucenică a lui
Cristos, pe care Sf. Matei o numeşte „cealaltă Marie‟. Ei
sunt cunoştinţe ale lui Isus, după cum ne spune o
expresie a Vechiului Testament” (CBC, nr. 500).
Catehismul se referă aici la faptul că la 14 capitole după ce
îi găsim enumeraţi pe “fraţii” Domnului ca fiind “Iacob,
Iosif, Simon şi Iuda”, îi avem din nou menţionaţi pe
“Iacob şi Iosif”, dar de această dată mama lor este numită
Maria, dar nu Maria, mama lui Isus. Putem conchide că
“Iacob şi Iosif” sunt “fraţi” ai lui Isus, dar nu fraţi de
mamă.
Cum rămâne însă cu Matei 1,24-25 şi afirmaţia că
Isus a fost “întâiul născut” al Mariei, şi că Iosif “nu a
cunoscut-o înainte ca” Isus să se nască? Matei ne spune
aici că Maria a avut alţi copii? În Ieşire 13,1-2 ni se
dezvăluie ceva foarte important despre “întâiul născut” în
Israel: “În vremea aceea a venit Domnul cu Moise şi i-a
zis: Să-mi sfinţeşti pe tot întâiul născut, pe tot cel ce se
naşte întâi la fiii lui Israel, de la om până la dobitoc, că
este al Meu!” “Întâilor născuţi” nu le era dat acest titlu
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menzionati in Mt 13.55, ci rendiamo piuttosto conto che lui
sarebbe un cugino o un altro parente di Gesù, invece di
fratello dalla stessa madre. Per esempio in Gal 1,18-19 ci
viene detto: “in seguito, dopo tre anni andai a Gerusalemme
per consultare Cefa, e rimasi presso di lui quindici
giorni; degli apostoli non vidi nessun altro, se non Giacomo,
il fratello del Signore.”
Osserviamo quindi che “Giacomo” di cui parlava Paolo è
stato sia un “fratello del Signore”, che un “apostolo”. Tra i
dodici, esistono due apostoli chiamati “Giacomo”. Il primo
“Giacomo” è presentato come “figlio di Zebedeo”. E‟ molto
probabile che questo non sia “Giacomo” al quale facciamo
riferimento perché, in base a Atti 12.1-2, questo fu
martirizzato molto presto. Ed anche se fosse lui, il suo padre
si chiamava Zebedeo e non Giuseppe. Paolo si riferiva
probabilmente al secondo “Giacomo”, che fu apostolo,
secondo Luca (6,15-16). Questo Giacomo è descritto come
avente padre Alfeo, e non Giuseppe. Quindi, l‟apostolo
Giacomo e Gesù non sono stati fratelli secondo madre. E‟
abbastanza semplice.
Alcuni potrebbero argomentare, però, che questo
Giacomo non sia stato apostolo, o che non abbia fatto
parte dei primi 12 apostoli. Malgrado il fatto che questa
rimane una possibilità, l‟argomento della Scrittura è debole:
nel Nuovo Testamento, negli Atti degli Apostoli 14, viene
fatto riferimento ad altri che, come Barnaba, sono
considerati “apostoli” in un senso ampio. Quando Paolo
scriveva di essere “salito a Gerusalemme” per vedere
Pietro, scriveva circa un evento accaduto molti anni prima,
subito dopo la sua conversione. Andava difatti dagli
apostoli per ricevere approvazione affinché “non debba
correre o aver corso invano”. E‟ molto probabile che lui
abbia parlato qui di “apostoli” in senso stretto, ossia de “i
dodici”.
Per coloro che tendono invece a contraddire questo, il
Catechismo della Chiesa Cattolica porta altre motivazioni:
“La Chiesa ha sempre ritenuto che tali passi non indichino
altri figli della Vergine Maria: infatti Giacomo e Giuseppe,
“fratelli di Gesù” sono i figli di una Maria discepola di Cristo,
la quale è designata in modo significativo come “l'altra
Maria”. Si tratta di parenti prossimi di Gesù, secondo
un'espressione dell'Antico Testamento” (CCC, n. 500). Il
Catechismo fa riferimento al fatto che, 14 capitoli più avanti,
dopo che troviamo elencati i “fratelli” del Signore che sono
“Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda”, troviamo ancora
“Giacomo e Giuseppe”, ma questa volta la loro madre è
chiamata “Maria”, ma non “Maria” la madre di Gesù.
Possiamo concludere che “Giacomo e Giuseppe” sono
“fratelli” di Gesù, però non secondo la madre.
Come resta però con Matteo 1.24-25 e con l‟affermazione
che Gesù fu il “primogenito” di Maria, e che Giuseppe “non
l‟ha conosciuta prima” della nascita di Gesù? Forse che
Matteo ci dica qui che Maria ha avuto altri figli? Nell‟Esodo
13.1-2 ci viene detto qualcosa di molto importante circa il
“primogenito” in Israele: “In quel tempo, il Signore parlò a
Mosè e disse «Consacrami ogni primogenito, il primo parto
di ogni madre tra gli Israeliti - di uomini o di animali -: esso
appartiene a me».” Ai “primogeniti” non veniva conferito
questo titolo solo perché ne esisteva un “secondo-genito”.

doar pentru că exista un “al doilea născut”. Erau numiţi
“întâi născut” la naştere. Isus fiind “întâiul născut” nu
cere ca alţi fraţi să se fi născut după El.
Înainte ca
Declaraţia Scripturii cum că Iosif “nu a cunoscut-o
înainte ca ea să fi născut un fiu” – până ca ea să fi născut
un fiu – nu ar însemna neapărat că ei s-au “cunoscut”
după ce ea l-a născut pe Isus.
“Până” este adesea folosit în
Scriptură ca parte a unei
expresii idiomatice. Aş putea
să îţi spun: “Până ne mai
întâlnim, Domnul să te
binecuvânteze”. Aceasta înseamnă că după ce ne întâlnim, vreau ca Domnul să te
blesteme? În niciun caz. O
frază ca aceasta este folosită
pentru a sublinia ceea ce este
descris înainte de împlinirea acelui “până”. Nu se
intenţionează a se spune ceva despre viitorul precedat de
întâlnire. Avem aici câteva exemple biblice:
- 2Samuel 6,23 – “Şi Micol, fiica lui Saul, n-a avut
copii până în ziua morţii ei”. (Aceasta înseamnă că ea a
avut copii după ce a murit?)
- 1Timotei 4,13 – “Până când voi veni, preocupă-te
de lecturi, de predică şi de învăţătură”. (Aceasta înseamnă
că Timotei ar trebui să nu mai predice după ce vine
Paul?)
- 1Corinteni 15,25 – “Căci el trebuie să domnească
până când va pune toţi duşmanii sub picioarele lui”.
(Aceasta înseamnă că Împărăţia lui Cristos se va sfârşi? În
niciun caz! Luca 1,33 spune: “şi va domni peste casa lui
Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârşit”.)
În ultimii ani, unii au afirmat că, deoarece Matei 1,25
foloseşte grecescul “heos hou” pentru cuvântul “până” –
pe când textul la care m-am referit mai sus din Noul
Testament foloseşte doar “heos” – există o diferenţă de
sens. Argumentul ar fi acela că “heos hou” indică faptul
că acţiunea primei clauze nu se continuă ulterior. Astfel,
faptul că Maria şi Iosif nu s-au “cunoscut” avea să se
sfârşească după naşterea lui Isus.
Problemele cu această teorie încep cu faptul că nu
există studii care să coincidă cu ea. De fapt, proba
dovedeşte contrariul. “Heos hou” şi “heos” sunt folosite
interschimbabil şi au acelaşi înţeles. Faptele Apostolilor
25,21 ar trebui să fie de ajuns pentru a lămuri problema:
“Dar, pentru că Paul a făcut apel, [voind] să rămână în
închisoare până la decizia maiestăţii sale, am poruncit ca
el să fie păzit până (grecescul “heos hou”) când îl voi
trimite la cezar”. Acest pasaj înseamnă oare că Paul nu ar
mai fi fost păzit după “trimiterea” la cezar? Potrivit
scrierilor biblice, nu. El urma să fie păzit pe perioada
transferului său (vezi Fapte 27,1), şi după ce a ajuns în
Roma pentru un timp (vezi Fapte 28,16). Acţiunea
clauzei principale nu a încetat cu “heos hou”.

Erano chiamati “primogenito” alla nascita. Essendo
“primogenito” alla nascita, non significa che
automaticamente altri fratelli fossero nati dopo di Lui.
Prima che
La dichiarazione della Scrittura, in base alla quale
“Giuseppe non ha conosciuto Maria prima che essa
partorisse il figlio, non significa per forza che essi si fossero
“conosciuti” dopo che Ella ebbe
partorito Gesù. “Fino a” viene spesso
usato nella Scrittura come parte di
un‟espressione idiomatica. Potrei dirti:
“Fino a quando non ci incontriamo, il
Signore ti benedica!” Questo forse
significa che dopo il nostro incontro io
voglia che il Signore ti maledica? Proprio
per niente. Una simile frase viene usata
per sottolineare quello che viene
descritto prima del compimento di quel
“fino a”. Non si intende dire qualcosa
sul futuro del dopo l‟incontro. Abbiamo qui alcuni esempi
biblici:
- 2Sam 6,23 – “Mikal, figlia di Saul, non ebbe figli fino al
giorno della sua morte. ” (Questo può forse significare che li
ha avuti dopo la sua morte?)
-1Tim 4,13 - «Fino al mio arrivo, dèdicati alla lettura,
all'esortazione e all'insegnamento.» (Questo significherebbe
che Timoteo non dovrebbe più insegnare dopo l‟arrivo di
Paolo?)
-1Cor 15,25 – “Bisogna infatti che egli regni finché non
abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi.” (Questo significa
che il Regno di Cristo finirebbe? In nessun caso! In Lc 1.33 ci
viene detto “e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il
suo regno non avrà fine ”).
Negli ultimi anni, alcuni affermarono che, poiché Mt 1.25
usa il greco “heos hou” per esprimere il “fino a”- mentre il
testo a cui abbiamo fatto riferimento qui usa solamente il
“heos” -esiste una differenza di senso. L‟argomento sarebbe
quindi quello del fatto che “heos hou” indica l‟azione della
prima clausola e non continua ulteriormente. E quindi, il
fatto che Maria e Giuseppe non si sono “conosciuti”, non
doveva necessariamente finire dopo la nascita di Gesù.
I problemi di questa teoria iniziano dal fatto che non
esistono studi che coincidano con essa. La prova infatti,
dimostra il contrario. “Heos hou” e “heos” sono utilizzate in
modo intercambiabile e hanno il medesimo significato. Gli
Atti degli Apostoli 25,21 dovrebbero essere sufficienti per
chiarire il problema: “Ma Paolo si appellò perché la sua causa
fosse riservata al giudizio dell'imperatore, e così ordinai che
fosse tenuto sotto custodia fino a quando (il greco “heos hou”)
potrò inviarlo a Cesare”. Questo versetto può forse
significare che Paolo non sarebbe più stato dopo l‟essere
inviato da Cesare? Se stiamo agli scritti biblici, vuol dire no.
Egli stava per essere custodito durante il suo trasferimento
(vedi At 27.1), come pure per un certo tempo, dopo l’arrivo a
Roma (vedi At 28.16). L‟azione espressa dalla clausola
principale non è venuta meno con il “heos hou”.

Acum haideţi să vedem câteva dintre motivele care
ne fac să credem în fecioria perpetuă a Mariei. Printre

Vediamo alcuni dei motivi che ci fanno credere nella
verginità perpetua di Maria. Tra le molte cose da prendere in
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multe lucruri de examinat, noi vom analiza pe scurt trei
dintre ele:
1. În Luca 1,34, când îngerul Gabriel i-a spus Mariei că
a fost aleasă să fie Mama lui Mesia, ea a pus întrebarea,
tradusă literar din greacă: “Cum va fi aceasta, din moment
ce nu cunosc bărbat?” Această întrebare nu are sens decât
dacă Maria avea un vot de castitate.
Daca socotim că Maria şi Iosif erau deja “logodiţi”,
conform versetului 27 al aceluiaşi capitol, înţelegem că
Maria şi Iosif aveau deja ceea ce înseamnă o căsătorie
confirmată în Noul Legământ. Erau căsătoriţi. Aceasta
însemna că Iosif ar fi avut dreptul la patul matrimonial. În
mod normal, după logodnă, soţul ar pleca să pregătească o
casă pentru noua lui mireasă şi apoi ar veni şi ar primi-o în
casa lui, unde unirea s-ar consuma. Tocmai de aceea Iosif a
intenţionat să “o lase pe ascuns” (Matei 1,19) după ce a
aflat că ea este însărcinată.
Acest context este semnificativ, pentru că o femeie
proaspăt căsătorită nu ar pune întrebarea: “Cum se poate
aceasta?” Ar şti acest lucru – doar dacă, bineînţeles, femeia
nu ar fi făcut un vot de castitate. Maria a dat crezare
mesajului, dar a vrut să ştie cum se va realiza el. Aceasta
indica faptul că ea nu plănuia cursul normal al lucrurilor
pentru viitorul cu Iosif.
2. În Ioan 19,26, Isus a încredinţat-o pe Mama Lui în
grija lui Ioan, chiar dacă după lege următorul frate mai mare
ar avea responsabilitatea să aibă grijă de ea. Este de
neconceput că Isus ar lua-o pe Mama Sa de lângă familia
lui, nerespectând legea. Unii susţin că Isus a făcut aceasta
pentru că fraţii şi surorile lui nu erau acolo. Ei l-ar fi părăsit.
Astfel, Isus şi-a încredinţat Mama lui Ioan, care era
credincios şi prezent la picioarele crucii. Acest lucru
trădează o Cristologie foarte slabă şi nebiblică. Cum spunea
Ioan, Isus “cunoştea ce era în om” (cf. Ioan 2,25). Daca
Iacob era fratele Lui după mamă, Isus ar fi ştiut că el va fi
credincios împreună cu “fratele” său Iuda. Adevărul este că
Isus nu a avut fraţi şi surori, astfel având responsabilitatea,
la nivel uman, de a se îngriji de Mama Lui.
3. Maria este prezentată în Scriptură ca mireasa
Duhului Sfânt. În Luca 1,34, când Maria întreabă îngerul
cum va concepe ea un copil, acesta îi răspunde: “Duhul
Sfânt va veni asupra ta şi puterea Celui Preaînalt te va
umbri; de aceea Sfântul care se va naşte va fi numit Fiul lui
Dumnezeu”. Acesta este un limbaj nupţial care ne duce cu
gândul la Rut 3,9, unde Rut i-a spus lui Booz: “Întinde-ţi
aripa peste roaba ta”, când i-a dezvăluit datoria lui de a se
căsători cu ea conform legii din Deuteronom 25. Când
Maria a rămas însărcinată, Iosif ar fi trebuit să divorţeze de
ea, pentru că ea aparţinea atunci altuia (vezi Deuteronom
24,1-4, Ieremia 3,1). Dar când Iosif a aflat că “celălalt” era
Duhul Sfânt, ideea ca el să aibă relaţii conjugale cu Maria nu
se putea lua în considerare.

esame, noi analizzeremo brevemente tre:
1. In Lc 1.34, quando l’Angelo Gabriele comunica a Maria
di essere stata scelta per essere la Madre del Messia, Lei pose la
questione tradotta letteralmente dal greco: “Come è possibile?
Non conosco uomo”. Questa domanda aveva senso solo se
Maria avrebbe avuto un voto di castità.
Se pensiamo che Maria e Giuseppe erano già “fidanzati”, in
base al versetto 27 del medesimo capitolo comprendiamo che
Maria e Giuseppe avevano già ciò che significa un‟unione
confermata nella Nuova Alleanza. Erano sposati. Questo
significa che Giuseppe avrebbe avuto diritto al letto
matrimoniale. Normalmente, dopo il fidanzamento, il marito
doveva partire per preparare una casa per la sua nuova sposa
per poi accoglierla nella sua casa, dove si sarebbe consumata
l‟unione. E‟ proprio per quello che Giuseppe intende “lasciarla
di nascosto” (Mt 1.19), dopo l‟aver sentito che fosse incinta.
Questo contesto è significativo, poiché una donna appena
sposata non porrebbe la domanda: “Com‟è possibile?”
Saprebbe questo solo se, certamente, la donna non avrebbe
fatto un voto di castità. Maria credette al messaggio, però volle
anche sapere come questo si sarebbe realizzato. Questo
significa che essa non progettava lo svolgimento normale delle
cose per il futuro assieme a Giuseppe.
2. In Gv 19.26, Gesù affida sua Madre alle cure di Giovanni
anche se, in base alla legge, il fratello avrebbe avuto la
responsabilità di occuparsene. Sarebbe inconcepibile che Gesù
staccasse Sua Madre dalla propria famiglia, andando contro le
legge. Alcuni sostengono che Lui abbia fatto questo, poiché i
suoi fratelli e sorelle non erano presenti; loro lo avrebbero
abbandonato. In questo modo dunque, Gesù avrebbe affidato
sua Madre a Giovanni, che gli era stato fedele ed era presente ai
piedi della croce. Questo fatto tradisce una Cristologia molto
debole e non-biblica. Come scriveva Giovanni, Gesù
“conosceva quello che era nell‟uomo” (vedi Gv 2.25). Se
Giacomo fosse stato il suo fratello secondo Madre, Gesù
avrebbe saputo che egli sarebbe stato fedele assieme al suo
“fratello” Giuda. La verità invece è che Gesù non ha avuto
fratelli o sorelle, avendo invece umanamente la responsabilità
di curare la propria Madre.
3. Maria viene presentata dalla Scrittura come la sposa dello
Spirito Santo. In Lc 1,35, quando Maria domanda all‟Angelo
come avrebbe fatto a partorire un bambino, questo Le
risponde: “Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la
sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà
dunque santo e chiamato Figlio di Dio.” Questo è un
linguaggio nuziale, che ci porta a pensare Rut 3.9, dove Rut
disse a Booz: “Sono Rut, tua serva; stendi il lembo del tuo
mantello sulla tua serva”, per comunicargli il suo dovere di
sposarla in base alla legge del Dt 25. Quando Maria rimase
incinta, Giuseppe avrebbe dovuto separarsi da lei, in quanto lei
apparteneva già ad un altro (vedi Dt 24.1-4; Ger 3.1). Però
quando Giuseppe venne a sapere che “l‟altro” fosse lo Spirito
Santo, l‟idea che lui avesse ancora relazioni intime con Maria
non la si poteva più tenere in considerazione.

Protectorul Mariei

Rămâne o întrebare evidentă. De ce atunci Sf. Iosif “a
luat-o la sine pe soţia lui”, după spusele lui Matei 1,24, dacă
ea aparţinea Spiritului Sfânt? Spiritul Sfânt este soţul Mariei,
dar Iosif era soţul şi protectorul ei pe acest pământ din cel
puţin două motive evidente. Primul motiv, aşa cum Matei
punctează în genealogia sa în capitolul 1, Iosif era în linia

Il protettore di Maria
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Rimane una domanda evidente. Allora perché Giuseppe
“prese con sé la sua sposa”, in base a Mt 1.24, se Ella
apparteneva allo Spirito Santo? Lo Spirito Santo è lo sposo di
Maria, ma Giuseppe era il marito ed il suo protettore qui in

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: 348-352.

UNIREA RELIGIOASĂ CU BISERICA ROMEI CATOLICE,
ÎNFĂPTUITĂ LA ALBA IULIA - 1700
III. Duşmanii Unirii (continuare din numărul precedent)

Pacificarea satelor de către Buccow.
Mişcările ţărăneşti cresc, flăcările purtate în Apuseni de
Măsuri cerute de Curtea de la Viena
Sofronie şi de popa Tunsu pe Mureş, aprinzându-se în întreg
Au loc confruntări între uniţi și neuniți la nivelul
domeniul Zlatnei şi în jurul comunei Pogăceaua (comitatul
maselor. Biserica Unită este pusă din nou la grele încercări.
Mureş-Turda). Pentru că nemulţumirile sunt îndreptate şi
În consecinţă Curtea de la Viena cere guvernului
împotriva unor funcţionari şi demnitari, Viena și puterea
transilvănean să ia măsuri de apărare a Bisericii Unite
imperială, neliniştite, îşi dau seama că frământările din
(1756) şi să limiteze drepturile
Transilvania vădesc un tot mai pronunţat
mitropolitului de la Carloviţ în Transilvania.
caracter social, antifeudal şi ca urmare,
Guvernul dispune restituirea unor biserici
dispun arestarea răzvrătiţilor şi pacificarea
luate uniţilor, împărăteasa de la Viena
satelor. Teama puterii politice locale era
aprobă, în 1758, numirea şi a unui episcop
posibilitatea transformării conflictului religios
neunit în Transilvania. Prin Decretul de
într-o mişcare care să afecteze sistemul politic
toleranţă din iulie 1759, Curtea de la Viena
şi social. În faţa acestei situaţii, puterea
spera ca problema religioasă a românilor
imperială trebuia să ia o decizie.
din Transilvania să se încheie. Se
Pacificarea românilor e încredinţată de către
recunoştea prin decret dreptul de-a rămâne
Conferinţa ministerială din 12 martie 1761
în rândul neuniţilor, celor care „s-au lepădat
generalului Buccow, numit comandant al
de Unire" până la publicarea acestuia.
forţelor militare din Transilvania şi preşedinte
Recunoaşterea era condiţionată de
al comisiei care avea misiunea să pună capăt
restituirea către uniţi a bisericilor luate prin
dezordinii (răscoalei provocate de agentul
violenţă, în ultimii doi-trei ani, a
sârb Sofronie contra românilor uniţi), prin
pământurilor date uniţilor de către stat sau
îndrumarea poporului la ordine şi linişte, să
Generalul Bucow
de persoane private şi de asigurarea liniştii
delimiteze drepturile uniţilor şi ale neuniţilor,
pentru practicarea de către uniţi a religiei lor şi a posibilităţii
prin măsuri blânde, iar dacă acest lucru se va dovedi
oferite misionarilor uniţi, de „predicare în linişte a sfintei
imposibil, să se recurgă la forţă.
Uniri".
Nu greco-catolicii (cum afirmă în mod calomnios,
Decretul de toleranţă l-a nemulţumit însă, în primul
mincinos şi diversionist inamicii români ai Unirii) au solicitat
rând pe mitropolitul sârb de la Carloviţ, Pavel Nenadovici,
intervenţia generalului Buccow și a armatei (sosiţi la 4 aprilie
în concepţia căruia Unirea nu trebuie apărată, ci distrusă
1761 la Sibiu, unde era sediul guvernului), ci autorităţile
fară urmă, pe când ortodoxismul trebuia să se extindă în
provinciale, guvernatorul Ladislau Kemenv. La Sibiu, primul
Transilvania.
contact al generalului (din 7 aprilie) a fost cu o delegaţie de
Continuă la pag. 10
Continuare de la pag. 8

Continua da pag. 8

succesorilor lui David ca Rege al Israelului. Astfel, pentru
ca Isus să fie adevăratul “fiu al lui David” şi rege al
Israelului (vezi 2Samuel 7,14; Evrei 1,5; Apocalips
19,16.22,16), el trebuia să fie fiul lui Iosif. Ca singur fiu al lui
Iosif, chiar şi adoptat, el urma să fie moştenitorul tronului.
De asemenea, într-o cultură care nu era prea binevoitoare
cu femeile căsătorite care rămâneau însărcinate cu altcineva
decât cu soţul lor, Maria ar fi fost în pericol de moarte.
Astfel, Iosif a devenit soţul pământesc şi ocrotitorul Mariei,
precum şi protectorul Pruncului Isus.
Autor: Tim Staples
Sursa: This Rock, iunie-iulie 2009
http://lumea.catholica.ro/2010/04/cazul-feciorieiperpetue-a-mariei/

terra, almeno per due ragioni molto evidenti. Il primo motivo,
così come precisa Mt nella genealogia del cap. 1, Giuseppe era
nella linea dei successori di Davide come Re d‟Israele. Quindi,
affinché Gesù potesse essere il vero “figlio di Davide” e re
d‟Israele (vedi 2Sam 7.14; Eb 1.5; Ap 19,16.22,16), lui doveva
essere figlio di Giuseppe. Come unico figlio di Giuseppe,
anche adottato, Lui avrebbe dovuto essere l‟erede del trono.
Allo stesso modo, in una cultura non particolarmente benevola
nei confronti delle donne sposate che rimanevano incinte con
qualche altro invece del proprio marito, Maria sarebbe stata in
pericolo di morte. Quindi Giuseppe diventò il marito terreno
ed il difensore di Maria, come pure il difensore di Gesù.
Tim Staples
Sursa: This Rock, iunie-iulie 2009
http://lumea.catholica.ro/2010/04/cazul-fecioriei-perpetue-a-mariei/
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40 de români ortodocşi, conduşi de protopopul Ioan de la
scaunul Sibiului şi Cincul Mare și din alte locuri (ibidem, p.
Sălişte, care au cerut: să li se trimită un episcop „cu
345-351).
binecuvântarea şi voia" mitropolitului de la Carloviţ, să fie
scutiţi de contribuţie preoţii neuniţi, să nu fie persecutaţi şi
Concluzii și precizări:
întemniţaţi pentru probleme religioase, să fie eliberaţi cei 4
- Tunurile lui Buccow au dărâmat câteva ziduri, câteva
ortodocşi închişi, să fie lăsat Sofronie să propovăduiască, să
mănăstiri ale unor călugări care n-au respectat măsurile
li se permită să-şi sfinţească preoţi în ţările vecine.
luate de el, principiile fixate la începutul acţiunii de
Printr-o proclamaţie alcătuită în limba română de
pacificare, dar călugărul Sofronie şi mitropolitul de la
generalul Buccow, românii erau chemaţi la Sibiu, pentru 26
Carloviţ au pus Biserica Unită în primejdie de destrămare.
aprilie, câte un delegat unit şi unul neunit de fiecare comitat,
Dacă armele lui Bucow au fost primejdioase întrucâtva
scaun şi district, pentru a-şi spune doleanţele în faţa unei
pentru ortodoxismul românesc, nu trebuie să se uite că
Comisii de Curte. Buccow promitea dreptate ambelor
ierarhia ortodoxă se instituie în Transilvania
părţi, ortodocşi si catolici, şi cerea „să nu se hulească
prin mijlocirea lui Buccow, că de la el se face
şi să nu fie între dânşii nevoie şi vrajbă, ci să fie pace şi
o
primă delimitare între credincioşii şi
să trăiască în pace unul cu altul în odihnă" (Ibidem,
bunurile celor două Biserici româneşti, pentru
206). Generalul Buccow a dispus să se facă în întreg
o perioadă de aproape două veacuri. Prin
Principatul două conscripţii, una din partea organelor
acţiunile generalului s-au stins flăcările
administrativ-politice şi alta din partea protopopilor
nemulţumirilor religioase (măcar în parte).
uniţi, urmând ca acestea să fie confruntate. Dorea să
Numirea şi instalarea la Braşov, în 4
cunoască situația uniţilor si a neuniților, numărul lor,
septembrie 1761, a episcopului sârb ortodox
al bisericilor și al bunurilor fiecărei părţi, pentru a se
Dionisie Novacovici, ca episcop al românilor
putea trece la „dezmembrarea neuniților de uniţi".
ortodocşi din Transilvania, a avut loc în
Din partea neuniţilor au venit la Sibiu mult mai
Episcopul Unit prezenţa generalului Buccow, după ce acesta
mulţi, însoţindu-l pe Sofronie, îmbrăcat în haine Petru Pavel Aron fusese învestit în această funcţie de către
ţărăneşti. În faţa generalului, Sofronie recunoaşte că în
împărăteasa Maria Tereza. Atât discursul ţinut
toate drumeţiile lui s-a folosit de „un ordin împărătesc fals,
la instalarea episcopului, de către Buccow, prin care acesta
fabricat de secretarul mitropolitului sârbesc şi prevăzut cu
cere credincioşilor ortodocşi să-l recunoască şi să-l
un sigil dezlipit de pe o altă patentă împărătească" (ibidem,
cinstească, cât şi cel rostit de către episcopul Novacovici
p. 210). Mărturiseşte că a pretins a vorbi în numele
însuşi, prin care aduce mulţumiri împărătesei în numele
împăratului, care a permis românilor să părăsească Unirea,
noilor săi credincioşi, sunt rostite în limba latină. În vizitele
să le fie luate preoţilor uniţi bisericile şi casele parohiale, că a
sale canonice de după instalarea sa, episcopul Dionisie
amăgit mulţimile. După ce în faţa Comisiei prezidate de
Novacovici îşi exprimă dorinţa ca în satele din Transilvania
Buccow, semnează un act cuprinzând drepturile şi în
să fie instaurată pacea şi liniştea. Dar episcopul Dionisie
datoririle neuniţilor, la care au consimţit ambele părţi,
Novacovici n-a găsit întotdeauna şi peste tot înţelegerea
Sofronie se reîntoarce în munţi să ţină sinoade şi să încalce
aşteptată în rândul românilor. El era omul Vienei, nu venise
atât cele promise de el la Sibiu, cât si cele cerute de Buccow
din partea mitropolitului sârb de la Carloviţ. Episcopul
prin circulara din 9 aprilie. Pe baza conscripţiilor sosite la
Novacovici simte împotrivirile mitropolitului Pavel
Sibiu, Comisia a început dezmembrarea uniţilor de neuniți, a
Nenadovici şi ale unor preoţi români trecuţi la ortodoxie,
bisericilor și a bunurilor lor, stabilind câteva principii
care doreau să rămână legaţi de mitropolitul sârb şi se
raţionale şi echilibrate, iar generalul Buccow a trecut la
împotriveau în interiorul Bisericii sale. El nu l-a urmat pe
aplicarea lor în comitate, prin comisari ai acestora, ai
Sofronie, n-a împărtăşit planurile lui, opţiunile sale fiind
scaunelor şi ai districtelor. Între părţi au existat şi înţelegeri,
păstrarea ambelor credinţe, împăcarea între ele, iar nu
dar şi împotriviri în anumite locuri, ca cele de la Ocna
eliminarea uniţilor. Dezamăgit, se va retrage, în toamna
Sibiului, Sad şi Răşinari. La rugămintea episcopului unit
anului 1767, la Buda, şi va muri în acelaşi an.
Petru Pavel Aron, Buccow renunţă la pedepsele aspre. Şi în
- Episcopul Dionisie Novacovici a fost întâiul
Munţii Apuseni pacificarea avusese loc fără probleme
episcop al românilor neuniţi din Transilvania, recunoscut
deosebite. Sofronie, care trecuse din nou în Ţara
de puterea politică de la Viena. El îşi organizează Biserica
Românească (unde va muri), ani la rând ţinuse legătură cu
pe temelii noi, după modelul Bisericii Unite. Cei doi
adepţii săi din Transilvania, unde duşmani ai Unirii se
episcopi, Petru Pavel Aron (catolic-unit) şi Dionisie
adăposteau între zidurile unor mănăstiri. Acesta a fost
Novacovici (ortodox), proclamând pacea între cele două
motivul pentru care generalul Buccow a dispus desfiinţarea
Biserici, sunt deschizători de drumuri, prin semnificaţia
sau chiar distrugerea acestora. Astfel au fost distruse
faptelor lor, rămânând alături în istoria spiritualităţii
mănăstirile din districtul Făgăraşului, (cu excepţia celei din
româneşti din Transilvania.
Sâmbăta de Sus - 1761, mănăstirile de la Prislop, Plosca,
La temeliile marelui ideal naţional care se va împlini la
Geoagiul de Sus şi Râmeţi - 1762). Au rămas intacte
1 Decembrie 1918, ei au pus pietrele de rezistenţă, iar
mănăstirile din comitatele Alba, Turda, Cluj, Dăbâca,
obligaţia noastră este să înţelegem semnificaţia adevărată a
Solnocul de Mijloc, din districtele Chioarului, Rodnei, din
faptelor lor. în Unirea religioasă de la 1697-1701 trebuie să
vedem un proces istoric desfăşurat în timp, un proces
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temelie şi primarul, să se fi pus în
creştet, nu mai putea mulţumi pe
toţi. Ba, din zi în zi cei nemulţumiţi
erau tot mai mulţi, căci, zi de zi,
Pavel Rotar aţâţa mai tare focul.
Şi unde, mai înainte, satul întreg mergea pe un singur
drum, acum, orice era de pus la cale, unii porneau în dreapta,
alţii în stânga, şi nu puteau duce nimic la îndeplinire.
Şi unde, mai înainte, puteai vedea la cei doi fruntaşi, câte
patru boi, acum cercau să se întreacă, şi, dacă Pavel mai
cumpăra o pereche de juncani, Andrei fugea la bâlciul cel mai
apropiat şi se întorcea cu o pereche de boi mari, la care faptă,
Pavel îi răspundea aşa: vindea juncanii, cumpăra şi el boi mari
şi, pe deasupra, şi o călărie.
Uneori, se trezeau în inima iernii că n-au nutreţ de ajuns
pentru câte vite adunaseră în grajduri şi se împrumutau pe la
bănci, să nu ştie nimeni, ca să cumpere nutreţ, ori erau gata să
vândă din vite.
N-a trecut un an şi a căzut din primărie Andrei Roşu şi-l
aleseră pe Pavel. N-au trecut nouă luni şi
ajunsese iar Andrei. Şi tot aşa, vreo şapte
ani, până ce, de la o vreme, se săturară
amândoi de harţa asta fară nicio dobândă
şi îşi văzură de economie şi nu mai vrură
niciunul să primească slujba de primar.
Erau oameni cuminţi, căci alţii în locul lor,
odată porniţi aşa, nu se opreau până-n
pânzele albe.
Nu se mai băteau pentru primărie, ci se
întreceau acum în stogurile de grâu, în
clăile de fân, în albeaţa şi grăsimea boilor, în frumuseţea
caselor: amândoi au doborât casele rămase de la bătrâni şi au
ridicat altele, înalte şi luminoase, ca pe la oraş.
Nu se mai duşmăneau de moarte, dar totuşi nu se puteau
vedea, deşi rău nu-şi doreau şi nu-şi făceau unul altuia. Se
înconjurau însă şi nu-şi dădeau bineţe şi asta, poate tot din
vina femeilor, căci cele două primărese purtaseră lupta de
rivalitate cu o patimă mult mai adâncă decât bărbaţii lor.
Când veni părintele Man în Luncuşoara, valurile mâniei
de demult între cei doi fruntaşi, valuri care bătuseră cu furie
peste tot satul, se potoliseră binişor.
La început, el n-a băgat nimic de seamă, n-a simţit rana
satului, până când, odată, povestind la portiţă cu bădicul
Pavel, trecu pe lângă ei Andrei Roşu şi abia-abia îşi ridică
pălăria.
- Să fie bolnav bădicul Andrei? întrebă popa.
- Aş! facu, zâmbind, Pavel.
- Pare aşa de veştejit.
- Nu-i pare bine că mă vede vorbind cu dumneata.
Atunci, părintele Man îşi aduse aminte că, a doua zi după
sosirea lui în Luncuşoara, o femeie venise şi ceruse să-i
vorbească în taină. Era o nevastă bucălată, bine hrănită,

SE ÎMPACĂ DOI DUŞMANI
Unde-i pădurea fară uscături, unde-i omul fară slăbiciuni,
unde-i satul care să le aibă pe toate?
Numai lumina se apropie de desăvârşire şi totuşi, cică, şi
sfântul soare are pete! D-apoi un sat!
Oricât ne-ar plăcea să lăudăm satul în care păstorea
părintele Man, trebuie să spunem că avea şi Luncuşoara pete
şi că, cea mai grea şi mai întunecată era duşmănia dintre Pavel
Rotar, care-l chemase pe diacul Ierotei la pomană în ziua de
Blagoveştenii, şi între Andrei Roşu.
Amândoi aceştia erau fruntaşi între fruntaşii satului. Un
răstimp se perindau la primărie, trei ani unul, trei ani altul.
„Mai fii şi tu, că eu m-am săturat" zicea când Pavel, când
Andrei. De alţii nu era poveste, căci la alegeri satul întreg
striga: „Ori pe Roşu, ori pe Rotar îl vrem".
Alţii dintre fruntaşi puteau să se înverzească de inimă rea,
puteau bufni în ei, dar, pe faţă, niciunul nu se arăta că-i
supărat. Nu se puteau pune cu cei doi, oameni avuţi şi de la
părinţi, dar şi îmbogăţiţi, mai ales, prin
vrednicia lor. Patru boi la unul, patru
boi la celălalt, vaci cu lapte, cai la
căruţă, ş-apoi moşiile lor! Cele dintâi în
tot satul. Unde mai pui că, amândoi,
scriau uşor, ca nişte aghenţi de
cancelarie, şi citeau mai bine ca diacul
Ierotei. Ba cântau şi în strană uneori.
Un lucru ştiau toţi slujbaşii mai
înalţi: Luncuşoara zicea ce zicea
primarul, ori era la putere Andrei, ori
Pavel. Şi, dacă voiau să se pună bine cu sătenii, trebuiau întâi
să se pună bine cu primarul.
Din nenorocire, buna înţelegere n-a ţinut mult între cei
doi fruntaşi; nime n-ar mai şti să ne spună din ce li s-a stricat
brânza, dar, după câte se zvonesc, tot de la muieri s-a început
răul. Cică primăreasa lui Pavel ar fi spus odată, la o şezătoare:
„N-ar avea de ce să se ţină a lui Andrei aşa de sus, că, de-i
primăreasă acum, tot din mila noastră este".
Vorbele n-au aripi şi totuşi zboară mai iute ca paserile. A
doua zi, cei doi prieteni se înconjurară, a treia zi trecură unul
pe lângă altul fară să-şi dea bineţe şi, iac-aşa, se facu începutul
răutăţii.
Dar răutatea cea mare urmă abia când se împliniră cei trei
ani de primărie ai lui Andrei Roşu; el nu s-a mai apropiat de
Pavel Rotar să-i zică: „Mai fii şi tu, că eu m-am săturat". Şi-a
câştigat majoritatea de partea lui şi s-a ales din nou pe trei ani,
„ca să vadă că nu din mila lor..."
Pavel a simţit că se înăduşe în ziua alegerii şi, de atunci, îi
purta sâmbetele. Andrei Roşu i le purta de când îi ajunseseră
la ureche cuvintele nevestei lui Pavel.
Şi unde, până acum, tot ce facea primarul era bine făcut,
tot ce .zicea, bine zis, deodată, se schimbară credinţele din
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vioaie, care-i ceru popii să-i citească o psaltire ca Dumnezeu
s-o slobozească de duşmani. Popa i-a spus că nu citeşte
psaltiri şi că nu-i suflet creştinesc cel ce vrea moartea
păcătosului.
Abia trecuse un ceas, şi veni altă femeie, tot aşa de
voinică, tot aşa de bine îmbrăcată, şi ceru, de asemenea, să-i
citească o psaltire împotriva duşmanilor. S-a dus şi ea
nemângâiată, ca şi cea dintâi.
Atunci n-a ştiut cine-s femeile; mai târziu, le-a cunoscut,
dar nu ştia cine vor fi fost duşmanii pentru care ar fi plătit
ele, bucuroase, psaltiri. Acum, după ce-l auzi pe Pavel,
cunoştea şi pe duşmani.
N-a mai zis niciun cuvânt, ci, peste o zi, îi spuse diacul,
vreme de un ceas, toată pacostea ce căzuse mai de mult
peste sat, pentru duşmănia celor două familii.
- Chiar acum, sfârşi diacul, nu-i pace între ei, ci, vorba
ceea, foc în spuză, până le vine odată la socoteală să se
răfuiască.
- Crezi că-i mai bat gânduri de acestea? întrebă gânditor
părintele.
- De nu-i bat pe ei, apoi ştiu că le fierbe pe cele două
primărese, răspunse, zâmbind, diacul.
- Asta se poate, zise preotul cu nelinişte.
- Ba bine că nu! Muierea, dacă şi-a pus odată ceva în
gând, nu se lasă până n-o scoate la capăt. Muierea, când se
hodineşte? Când înţepeneşte. Nu-n zadar se zice c-a
îmbătrânit pe dracul! Şi-i pagubă, o pagubă mare, c-au fost
doi oameni ca doi fraţi buni.
De atunci, popa Man a început să fie băgător de seamă.
Şi, nu o dată, a putut vedea că, un lucru bun nu poate fi scos
la cale numai din pricină că, la cutare adunare a consiliului
comunal, lipsea când Pavel, când Andrei, când amândoi. Şi,
vedea iarăşi, că părerile lor trăgeau greu în cumpăna
hotărârilor ce se luau.
Când foştii primari erau de faţă amândoi şi amândoi
erau de o părere, hotărârea era pecetluită; când unul trăgea
în stânga şi altul în dreapta, le treceau ceasuri întregi de
gălăgie, căci părerile membrilor din consiliul comunal se
împărţeau.
Când unul lipsea, partizanii lui ziceau: „Să mai amânăm
până la altă şedinţă".
Fără să-şi dea seama, oamenii rămăseseră să ia şi acum
atitudini ca pe vremea când cei doi fruntaşi se certau pentru
scaunul de primar.
Părintele Man se întristă; vedea că valurile mâniei vechi
bat încă peste sat şi se gândea că altele noi pot să crească,
cine ştie din ce. Nu era iubitor de ceartă, ci dimpotrivă, i-ar
fi plăcut ca toată lumea să trăiască în bună înţelegere. Dar
părintele Man ştia că întristarea, oricât ar fi de sinceră, nu
foloseşte la nimic. De aceea, el se puse pe lucru.
Începu să ţină un şir de predici despre buna înţelegere
ce trebuie să stăpânească într-un sat. Arătă, cu multă
îndemânare, pagubele care pot urma pentru sat din ura ce-şi
poartă oamenii, arătă foloasele care vin din împreună
lucrarea tuturor. Pomeni că fiecare om trebuie să-şi calce pe
inimă, pentru că toţi avem slăbiciuni şi, deci, trebuie să ne
iertăm unii altora. Pomeni de aşa numiţii „sfredelul
dracului", care pot fi bărbaţi, dar, de cele mai multe ori, sunt
femei, care se îndeasă pretutindenea şi tulbură izvoarele cele
mai curate.
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Ţinuse ciclul acela de predici într-o vară, când nu prea
venea lume multă la biserică, dar totuşi, cuvintele popii
făcură oarecare vâlvă în sat.
Cum era prea tânăr, părintele Man credea, poate şi
ispitit de diavolul vanităţii, că cei doi duşmani vor veni la el
şi-şi vor întinde mâna de împăcare. Dar aşteptă în zadar, şi
azi, şi mâine.
Se simţea descurajat, dar totuşi nu se dădu bătut, începu
să cerceteze tot mai des şi pe Andrei şi pe Pavel. Fostele
primărese se bucurau din toată inima când îl vedeau pe
părintele intrând în casa lor, dar, când vedeau că intră la
cealaltă, înverzeu de ciudă.
Popa Man ajunsese să se înţeleagă foarte bine şi cu
Andrei şi cu Pavel şi cu nevestele lor. Credea că-i duce pe
calea împăcării, când colo, el aprindea focul de sub spuză,
cu vizitele lui.
Nici nevasta lui Roşu nu se putea împăca cu gândul ca
popa să meargă, tot de atâtea ori, la Rotar, nici soţia acestuia,
ca părintele să calce tot de atâtea ori pragul lui Roşu. Nu
locuiau departe unul de celălalt cei doi fruntaşi şi nevestele
lor spionau bine şi numărau fară greş toţi paşii părintelui
Man.
Cum că spuza fusese vânturată de pe jar se adeveri
chiar în câşlegile trecute prin mici certuri între cele două
familii, printr-o judecată chiar, care, din norocire se sfârşi
repede.
Dar, în câşlegi, numai cenuşa fusese suflată de vânt, în
Paresemile acestea însă, jarul începu să scânteieze şi chiar să
se îmbrace în flacără. Şi flacăra cuprinse, spre deznădejdea
părintelui Man, satul întreg.
Murise, înainte de Crăciun, notarul din Luncuşoara şi,
pe dumineca Floriilor era pusă alegerea altuia în loc.
Notarul era de cerc: peste Luncuşoara, sat curat
românesc, şi peste alte două sate mai mici, înjumătăţite cu
unguri, care, în vremea din urmă, începuseră să-şi înveţe
limba uitată.
Cât ce se ştiură numele candidaţilor, cele două foste
primărese începură să se gândească. Mai întâi, se declară
nevasta lui Roşu: „Pe domnul Munteanu îl alegem că-i om
deştept şi de omenie. A fost pe la noi". Numaidecât, se
declară şi soţia lui Rotar: „îl alegem pe domnul Stoica, e bun
ca pâinea şi cinstit român. A fost pe la noi şi îl cunoaştem".
Cei doi candidaţi români fuseseră într-adevăr în
Luncuşoara şi făcuseră vizite pe la fruntaşi, dar niciunul
dintre ei nu cutezase, fiind informaţi, poate, chiar anume de
prim pretorul, să meargă şi la Pavel şi la Andrei. Astfel, satul
întreg se împărţi în două tabere.
Părintele Man încercă în fel şi chip să găsească o
împăcare, dar toată străduinţa lui fu zadarnică. Cei doi
fruntaşi ziceau că n-au nimic de zis, oricare va reuşi dintre
cei doi români, şi poate că spuneau adevărul.
Dar, zadarnică era bunăvoinţa lor: opinia publică din
sat, hrănită mereu de cele două primărese, era mai tare decât
ei, mai tare decât popa!
Ce chin pe capul bietului părinte Man! Socotise voturile
până la unul şi ştia că, dacă luncuşorenii nu votează toţi cu
unul dintre cei doi candidaţi români, atunci, cu voturile din
cele două sate vecine, va fi ales al treilea candidat...
Le-a tocat azi, le-a tocat mâine la ureche luncuşorenilor,
dar bătea toaca la urechea surdului. Oamenii parcă se

SFÂNTA FECIOARĂ DE GUADALUPE
Pentru azteci - indienii, populaţia indigenă a Mexicului anul 1519 era anul în care după profeţiile lor, trebuia să se
reîntoarcă la ei zeul Quetzalcoatl. Dar mare le-a fost
surpriza şi bucuria văzând că zeul nu a venit singur, ci
însoţit cu o armată întreagă de zei. Au venit pe cai. Indienii,
care nu mai văzuseră cai, credeau că aceste fiinţe
supranaturale formau o singură fiinţă cu caii lor. I-au primit
cu toate onorurile cuvenite. Dar au rămas complet
decepţionaţi: aceşti zei nu aveau nimic dumnezeiesc in ei;
erau de fapt conchistadorii, năvălitorii spanioli care, cu
condotierul lor Fernando Cortes în frunte, le-au cucerit cu
armele ţara şi le-au distrus civilizaţia. Tot cu armele au
încercat să le impună şi creştinismul. Misionarii, sosiţi şi ei,
au intrat în conflict grav cu conchistadorii şi au făcut
eforturi eroice să evanghelizeze populaţia mexicană prin
mijloace paşnice şi dialog, străduindu-se să le înveţe limba,
obiceiurile şi tradiţiile locale. Dar nu
reuşeau mare lucru căci, cu structura lor
mintală europeană, nu reuşeau să
înţeleagă modul de a gândi şi de a simţi al
indigenilor. Potrivit filozofiei aztecilor,
unicul lucru adevărat şi autentic de pe
pământ e poezia, adică florile şi cântecul.
Acestea cuprindeau în ele şi reprezentau
toată frumuseţea, adevărul, splendoarea
şi misterul divinităţii, era mijlocul de a
comunica cu Ometeol, zeul tuturor
forţelor naturii. Puteau să survină erori şi
catastrofe, dar drumul florilor şi al
Continuare de la pag. 12
învrăjbeau şi mai tare.
- Ne facem de râs, o să ne facem de batjocura lumii,
zicea părintele, seara, preotesei. Cum nu înţeleg atâta lucru
românii noştri.
Unde mai pui că părintele avea chiar în Paresemile
acestea alte o mie de griji! între altele, sora lui, domnişoara
Mărioara avea să se cunune după Paşti cu clericul Vasile
Jinariu, care avea să preoţească într-un sat vecin cu
Luncuşoara.
Mărioara era orfană de tată şi toată grija i-o purta, de doi
ani încoace, frate-său, popa Man. Chiar cununia avea să se
facă în biserica din Luncuşoara şi ospăţul la casele parohiale
de aici. Câte pregătiri şi câte griji pe capul părintelui!
Într-asta soseau Floriile, cu ziua alegerii.
Mama popii Man, cu fata, se mutară în Luncuşoara.
Mai erau două zile până la Florii; venise, plin de dragoste, şi
mirele Vasile Jinar şi se pregăteau de sărbători vesele. Dar
popa Man, de câteva zile, tăcea mereu.
În sat, fierberea, îndârjirea era tot mai mare, nu mai era
putere să-i abată pe toţi pe un singur drum.
În sâmbăta Floriilor, părintele Man, după ce tăcuse
toată ziua, se apropie de Vasile Jinar şi-i zise:
- Te-ai speria dacă ţi-aş spune că v-am găsit naşi?
- Dimpotrivă, m-aş bucura foarte mult, răspunse,
surprins totuşi, tânărul.

cântecului rămânea întotdeauna deschis pentru o
întoarcere la Dumnezeu. şi ce n-au înţeles şi n-au putut să
facă misionarii spanioli, a făcut Sfânta Fecioară: i-a
convertit pe mexicani la creştinism prin cântece şi flori.
În dimineaţa zilei de 9 decembrie a anului 1531, un
campesino, un ţăran indian, un om sărac, simplu, un
dezmoştenit al pământului, mergea pe drumul care ducea
spre Ciudad de Mexico. Avea 48 de ani, se convertise şi se
botezase de curând, şi acum mergea la mănăstirea Sfânta
Cruce a franciscanilor din marginea oraşului Mexico să
asculte liturghia şi să continuie instrucţia religioasă. La
botez şi-a părăsit muncile păgâne şi şi-a luat numele de
Juan Diego. Trecând pe lângă colina Tepegac aude un
concert extraordinar de păsări: ecoul repeta melodiile ca o
muzică cerească. Surprins, ţăranul se întreabă: "Sunt oare
vrednic de ce aud? Nu cumva visez? Oare m-am trezit?
Unde sunt? Oare în paradisul pământesc despre care ne-au
vorbit bătrânii, înaintaşii noştri? Sau sunt deja în cer?" De
doi ani de când îi murise soţia, Maria
Lucia, încreştinată şi ea, nu mai dorea
altceva decât să moară şi să o
reîntâlnească în cer. Cântecul încetează.
Privind în jur aude de sus un glas care-l
cheamă pe nume: "Juanito, Juan
Dieguito!" Îl invită să se apropie. Când
ajunge pe vârful colinei, o femeie de o
frumuseţe supraomenească îi
spune: "Află, Juan Diego, tu care eşti
unul din copii mei cei mai mici, că eu
sunt Fecioara Maria, Mama
Dumnezeului adevărat, Creatorul viu,
Continuare la pag. 14
- Sunt doi ţărani fruntaşi de la noi, zise, zâmbind, popa.
Vasile Jinar se miră, îl privi ţintă în ochi pe Man. Era
fecior de protopop, Vasile.
- Ei, ce zici? îl întrebă popa.
- Ce să zic? Stai să vorbim puţin cu Mărioara şi cu
mama.
Cei trei, împreună cu preoteasa lui Man, începură să
vorbească deodată toţi, tare, apoi mai încet, tot mai în taină,
în vreme ce priveau mereu spre Man. În urmă, Mărioara
zvâcni dintre ceilalţi, îşi încolăci braţele pe după capul
fratelui şi-i zise:
- Primim! Primim cu plăcere!
Încă în seara aceea se întâlniră în cancelaria parohială cei
doi fruntaşi cu nevestele lor; tuspatru ascultară adânc miraţi,
cu o nemărginită satisfacţie, invitaţia părintelui. Nu putură
răspunde nimic un răstimp, ci, tuspatru priviră, ruşinaţi, în
pământ. Când îşi ridicară apoi privirile să dea mâna cu
viitoarea fină şi viitorul fin, care intraseră veseli în cancelarie,
toată ura şi pizma se topise din ochii lor.
Şi astfel, la Florii, aleseră notar cu unanimitate pe
candidatul Stoica iar, trei săptămâni după Paşti, cei doi
fruntaşi cu nevestele lor împliniră cu mândrie cinstea de
nănaşi.
Cea din urmă întrecere a celor doi români vrednici s-a
arătat în cinstirea miresei: Andrei dădu doi juncani şi-un cal
13 frumos, Pavel două juninci şi-o bivoliţă.

Stăpânul cerului şi al pământului. Doresc ca în acest loc să
se construiască un sanctuar(«teocalli» în indiană) care să-mi
fie consacrat, ca cei care mă caută să mă găsească, şi, de
asemenea, eu să-mi pot arăta compătimirea şi iubirea faţă de
toţi locuitorii ţării tale. Eu voi fi prezentă ca să ascult
rugăciunile, plângerile şi suferinţele şi ca să-i mângâi pe
nenorociţi şi ca să-i apăr pe toţi cei care cer ocrotirea mea".
şi îl trimite la episcopul, desigur spaniol, Juan Zumarraga săi transmită dorinţa ei. Merge de îndată la palatul episcopal.
Aici ştim ce-l aşteaptă: nu-l crede nimeni. E luat în râs,
alungat de servitori, şi i se refuză audienţa la episcop; ce să
caute la episcop un ţăran mizerabil, îmbrăcat
cu o ayata grosolană (ayata este pătura aceea
cu o gaură în mijloc în care se bagă capul, pe
care o poartă şi azi ţăranii mexicani). Stă
ceasuri întregi în curte. Cum nu pot scăpa de
el, îl lasă să intre la episcop. Episcopul îl
ascultă, dar bineînţeles, nu crede nimic din ce-i
spune.
De patru ori îi apare Sfânta Fecioară, de
patru ori merge la episcop, îndurând de fiecare
dată aceleaşi umiliri. Descurajat, i se plânge
Mariei: "Stăpâna mea, mă simt un om
neînsemnat, un calic, o frunză călcată de toţi în
picioare, mă trimiţi într-un palat de oameni
mari cu care eu nu sunt obişnuit, nu mă cred pe mine.
Încredinţează misiunea aceasta unei persoane înalte. Iartămă dacă te supăr". Nici minunile pe care le face Sfânta
Fecioară nu zdruncină necredinţa episcopului şi a
anturajului său. A cincea apariţie aduce victoria. În
dimineaţa de 12 decembrie, ţăranul găseşte colina apariţiilor
acoperită de un covor de flori multicolore, parfumate, cu
rouă pe ele, şi în special trandafiri. "Fiul meu, copilaşul meu,
du aceste flori episcopului. Spune-i din partea mea că aceste
flori, aceşti trandafiri, sunt semnul voinţei mele. Povesteşte-i
cum ai cules aceste flori". Cu un braţ de flori ascunse în
mantia sa, reuşeşte să intre a cincea oară la
episcop. În genunchi repetă mesajul, apoi îşi
desface mantia şi lasă să cadă florile pe jos.
Episcopul rămâne descumpănit. În decembrie,
în plină iarnă, nu se puteau culege de nicăieri
flori. Ceva şi mai uluitor însă: abia căzute
frunzele jos, pe interiorul mantiei unde
fuseseră florile, apare o imagine foarte
frumoasă a Sfintei Fecioare. E imaginea care
poate fi văzută şi azi în sanctuarul de pe colina
apariţiilor. Vizionarul a voit ca această colină să
nu se mai numească Tepeyac ci Guadalupe.
Zguduit, episcopul reţine mantia cu imaginea
miraculoasă şi o pune în capela sa. A doua zi,
episcopul merge în procesiune cu clerul sus pe
colina apariţiilor; franciscanii poartă pe braţe
mantia cu imaginea miraculoasă, băştinaşii dansează, cântă
din flaute şi tambururi, dansează şi umplu văzduhul cu
petale de flori. În genunchi, episcopul promite să
împlinească dorinţa Sfintei Fecioare. Vestea se răspândeşte,
indienii se convertesc în masă: misionarii nu mai dovedesc
să boteze: 15 mii de botezuri pe zi, toţi la botez cu cununi
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de flori pe cap; în zece ani se încreştinează circa 8 milioane
de indieni. Guadalupe, cu cele circa 20 de milioane de
pelerini anual, e centrul spiritual şi religios al Americii
Latine. Douăzeci şi cinci de papi au încurajat devoţiunea
către Sfânta Fecioară de la Guadalupe. Paul VI a trimis un
trandafir de aur Fecioarei brunete - Virgo morena.
Să revenim la imaginea miraculoasă de pe mantia lui
Juan Diego. Având dimensiunile de 1,43 x 0,55 m, poate
fi admirată Maria cu un chip nobil, de culoare brunetă, cu
mâinile împreunate. Douăsprezece raze îi încadrează
capul, formând o coroană. Chipul acesta desenat pe pânza
grosolană de suman, exprimă, după atâtea
secole, în culori vii, trăsăturile dulci, de o infinită
duioşie şi graţiile Sfintei Fecioare. Când i s-a
adus o copie, o icoană, Papa Benedict XII a
exclamat: "Non fecit taliter omni nationi". Toate
analizele făcute din secolul XVII până azi arată
că e o pictură unică, extraordinară, plută de
enigme, din punct de vedere uman inexplicabilă.
Ea sfidează ştiinţa. Analizele din laboratoare
arată că pictura nu conţine nici un mineral
cunoscut, vegetal sau sintetic. şi totuşi culorile se
păstrează vii, cu toate că pânza a fost ţinută
veacuri la rând în aer liber: racla de cristal în care
e păstrată acum datează doar de la sfârşitul
secolului trecut. Orice pictură pe bază de ulei sau apă
presupune o pregătire, o apretare a pânzei pe care se
pictează. Ceea ce nu e cazul la pictura de pe sumanul lui
Juan Diego: o minune egalată numai de giulgiul din
Torino. şi încă un amănunt: în 1951 un fotograf a
descoperit un lucru prezent uneori în fotografie sau în
film, dar niciodată în pictură, lucru confirmat de
minuţioase cercetări ştiinţifice, şi anume: pe pupila unuia
dintre ochii icoanei, celălalt e aproape închis, se reflectă un
chip uman, cu barbă, în profil, ca într-o fotografie. E
chipul vizionarului imprimat în ochii Sfintei Fecioare în
momentul în care a lăsat să cadă trandafirii în
faţa episcopului.
Cât despre sărmanul campesino, Juan Diego,
s-a stins după 17 ani de la apariţii. Cenuşa lui
se află într-o capelă a Sanctuarului din
Guadalupe. În ultimul pelerinaj făcut în
Mexico, Papa Ioan Paul II l-a ridicat la
cinstea altarelor.
Ştiinţa a descoperit lucruri deosebit de
interesante legat de mantia Sfintei Fecioare
de Guadalupe:
1. Studii oftalmologice realizate pe ochii
Mariei au detectat faptul că, apropiind de ei o
sursă de lumină, retina se contractă, iar
îndepărtând-o, se dilată din nou, exact cum
se întâmplă într-un ochi viu.
2. Temperatura fibrei de agavă, din care este făcută
mantia, menţine o temperatură constantă de 36.6 grade,
asemănătoare aceleia a unui om în viaţă.
3. Unul dintre medicii care analizau mantia şi-a aşezat
stetoscopul sub panglica pe care o are Maria la brâu (semn
că este însărcinată) şi a auzit bătăi care se repetau ritmic, la
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115 pulsaţii pe minut, la fel ca un copil în sânul
matern.
4. Nu s-a descoperit nici o urmă de pictură în
material. De fapt, la o distanţă de 10 centimetri
de icoană, se vede doar ţesătură de agavă crudă:
culorile dispar. Studiile ştiinţifice nu reuşesc să
descopere originea coloraturii care formează
icoana, nici modul în care a fost pictată. Nu se
detectează urme de penel nici de altă tehnică de
pictat cunoscută. Oamenii de ştiinţă de la NASA
au afirmat că materialul care formează culorile nu
aparţine niciunui grup de elemente cunoscute pe
pământ.
5. S-a trecut o rază laser lateral, peste
ţesătură şi s-a constatat faptul că, la aceasta,
coloratura nu se află nici pe faţă nici pe dos, ci
culorile plutesc la o distanţă de trei zecimi de
milimetru deasupra ţesăturii, fără a o atinge.
Culorile plutesc în aer, pe suprafaţa mantiei.
6. Fibra de agavă, care constituie pânza
icoanei, nu poate dura mai mult de 20-30 de
ani. Acum câteva secole s-a pictat o replică a
icoanei pe o pânză din fibră de agavă, însă
aceasta s-a dezintegrat după câteva decenii. În
schimb, la aproape 500 de ani de la minune, icoana Mariei
este la fel de rezistentă ca în prima zi. Ştiinţa nu-şi explică
originea incoruptibilităţii pânzei.
7. În 1791 s-a vărsat din greşeală acid clorhidric în partea
de dreapta sus a pânzei. În decurs de 30 de zile, fără vreun
tratament anume, ţesutul afectat s-a reconstituit în mod
miraculos.
8. Stelele vizibile pe mantia Mariei reflectă configuraţia
exactă şi poziţia pe care o avea cerul Mexicului în ziua în

care s-a produs minunea.
Pot fi identificate în totalitatea şi la locul lor, cele
46 de stele mai strălucitoare, care înconjoară
orizontul din Valea Mexicului.
9. La începutul secolului al XX-lea, un om, pus
de guvern, a ascuns o bombă de mare putere într
-un aranjament floral, pe care l-a aşezat la
picioarele icoanei. Explozia a distrus totul din jur,
mai puţin pânza, care a rămas în perfectă stare de
conservare.
10. Ştiinţa a descoperit că ochii Mariei deţin cele
trei efecte de refracţie a imaginii a oricărui ochi
omenesc.
11. În ochii Mariei (de doar 7 şi 8 mm) s-au
descoperit minuscule imagini omeneşti pe care
nici un artist nu le-ar putea picta. Sunt două
scene şi amândouă se repetă în ambii ochi.
Imaginea episcopului Zumárraga din ochii
Mariei a fost mărită prin intermediul tehnologiei
digitale, descoperindu-se faptul că în ochii săi
este reprodusă figura indianului Juan Diego,
desfăcând pânza înaintea episcopului. Mărimea
acestei imagini: a patra parte dintr-o milionime
de milimetru.
În încheiere, ţine minte alte trei lucruri surprinzătoare:
a. "Guadalupe" înseamnă în limba indigenă “striveşte
capul şarpelui”. Este chiar protoevanghelia din Geneză 3,15:
María, învingătoarea celui rău.
b. Icoana este o pictură aşa cum o descrie Apocalips 12:
“pe cer apăru un semn mare: o femeie înveşmântată cu
soarele, având luna la picioarele ei”.
c. Fecioara are o panglică la brâu, este “însărcinată”,
pentru a arăta faptul că Dumnezeu voia ca Isus să se nască
15 în America, în inima fiecărui american.

“Dumnezeu s-a făcut om, pentru ca omul să devină
Dumnezeu”, cum spunea Sfântul Atanasie.
Mântuitorul se naște de fiecare an în peștera din
Betleem pentru ca să ne facem și noi prunci.
De Crăciun, cu siguranță fiecare dintre noi admiră
brăduțul împodobit și savurează cozonacul tradițional,
sau poate un panetone bun, fiecare își va aduce aminte
de o colindă frumoasă și nu în ultimul rând îi va adresa
Pruncului Isus o rugăciune din suflet. În fiecare an
suntem chemați să-L adorăm pe Pruncul divin care
dorește să sălășluiască în sufletele noastre.
Aproape că a mai trecut un an, cu zile mai însorite
sau mai întunecoase, cu zile călduroase sau cu gerul pe
la geam, cu vești ca din povești sau cu unele care îți
dau lacrimile, oricum ne pregătim pentru un început de
an, cu speranță și cu bucurie în suflet.
Vă dorim un Crăciun fericit și un An Nou plin de
bucurii, Domnul să fie cu noi!
Părintele Aetius, Părintele Cristian, Ipod. Giuseppe

“Dio si è fatto uomo perché noi divenissimo Dio”
così affermava Sant‟Atanasio. Il Salvatore nasce ogni anno
nelle grotta di Betlemme perché noi diventiamo bambini.
A Natale, sicuramente, ognuno di noi ammira
l‟alberello ornato ed assapora il tradizionale „cozonac”, o
forse, un buon panettone, ciascuno si ricorda di una bella
„colinda” e, non da ultimo, rivolge al Bambino Gesù una
preghiera che sgorga dal cuore.
Ogni anno, siamo invitati ad adorare il Bambin Gesù
che desidera trovare un asilo nei nostri cuori.
È passato ancora un anno, con giorni più sereni o
più bui, con giorni caldi o con il gelo sulle finestre, con
giorni incantevoli, ma anche con giorni che ti hanno fatto
sgorgare le lacrime; ci prepariamo, però, per l‟inizio del
nuovo anno con con la speranza e con la gioia nel cuore.
Vi auguriamo un felice Natale ed un Nuovo anno
pieno di gioie. Il Signore sia con voi!
P. Aetius, P. Cristian, Ipodiacono Giuseppe
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PROGRAMMA PER LE FESTE INVERNALI
2012-2013

Marţi 25 decembrie -Naşterea Domnului nostru Isus Hristos

9,15 -program de spovezi

10,00 -Sfânta Liturghie de Naşterea Domnului

Martedì, 25 dicembre – La Natività del Signore Gesù Cristo

9,15 -confessioni

10,00 -Divina Liturgia della Natività

Miercuri 26 decembrie -Serbarea Maicii Domnului

9,15 -program de spovezi

10,00 -Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie

Mercoledì, - 26 dicembre - La Festa della Madre di Dio

9,15 -confessioni,

10,00 - Divina Liturgia

În intervalul 27 decembrie 2012 - 4 ianuarie 2013, a
mbii preoţi ai comunităţii vor fi plecaţi în România.
Sâmbătă 5 ianuarie Ajunul Boboteazei

Nel intervallo 27 dicembre 2012 - 4 gennaio 2013, tutti e due i
sacerdoti della comunità si troveranno in Romania.



18,00 -Slujba Sfinţirii Mari a Apei

Sabato, 5 gennaio –Vigilia del Battesimo del Signore
18,00 – rito della grande benedizione delle acque

Domenica, 6 Gennaio - Battesimo del Signore, Epifania,
Duminică 6 ianuarie –Boboteaza, Epifania, Sărbătoarea
Festa delle Genti (nella chiesa “Tempio della Pace”)
neamurilor (în biserica „Templul Păcii”)
10,30 S.Messa in rito latino (celebrata dall’Arcivescovo

10,30 –Sf.Liturghie în ritul latin (celebrată de Arhiepiscopul 
†Antonio Mattiazzo)
de Padova †Antonio Mattiazzo)
Lunedì 7 gennaio - La festa di San Giovanni Batista
Luni 7 ianuarie - Sfântul Ioan Botezătorul

18,00 -Divina Liturgia

18,00 -Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie
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