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Iubiţi fraţi şi surori,
Îi mulţumesc Domnului că
pot celebra această Sfântă
Liturghie de începere a slujirii
petrine în solemnitatea sfântului
Iosif, soţul Fecioarei Maria şi
patron al Bisericii universale: este
o coincidenţă foarte bogată în
semnificaţie, şi este şi
onomasticul veneratului meu
Predecesor: suntem aproape de
el cu rugăciunea, plină de
afecţiune şi de recunoştinţă.
Îi salut cu afecţiune pe fraţii
cardinali şi pe episcopi, pe preoţi, pe diaconi, pe călugări şi pe
călugăriţe şi pe toţi credincioşii laici. Le mulţumesc pentru
prezenţa lor Reprezentanţilor celorlalte Biserici şi Comunităţi
ecleziale, precum şi reprezentanţilor comunităţii ebraice şi ai
altor comunităţi religioase. Adresez salutul meu cordial
Şefilor de Stat şi de Guvern, Delegaţiilor oficiale din atâtea
ţări din lume şi corpului diplomatic.
Am ascultat în Evanghelie că “Iosif a făcut după cum i-a
poruncit îngerul Domnului: a luat-o la sine pe soţia lui”
(Mt 1,24). În aceste cuvinte este deja cuprinsă misiunea pe
care Dumnezeu o încredinţează lui Iosif; dar este o grijă care
se extinde după aceea la Biserică, aşa cum a subliniat fericitul
Ioan Paul al II-lea: “Sfântul Iosif, aşa cum a avut grijă cu
iubire de Maria şi s-a dedicat cu angajare bucuroasă educării
lui Isus Cristos, tot aşa păzeşte şi ocroteşte trupul său mistic,
Biserica, pentru care Sfânta Fecioară este figură şi model”
(Exortaţia apostolică Redemptoris custos, 1).
Cum exercită Iosif această ocrotire? Cu discreţie, cu
umilinţă, în tăcere, dar cu o prezenţă constantă şi o fidelitate
totală, chiar şi atunci când nu înţelege. De la căsătoria cu
Maria până la episodul cu Isus în vârstă de doisprezece ani în
templul din Ierusalim, însoţeşte cu grijă şi cu toată iubirea
fiecare moment. Este alături de Maria, soţia sa, în momentele
senine şi în cele dificile ale vieţii, în călătoria la Betleem

pentru recensământ şi în orele trepidante şi fericite ale naşterii;
în momentul dramatic al fugii în Egipt şi în căutarea neliniştită
a fiului în templu; şi apoi în viaţa de zi cu zi a casei din
Nazaret, în laboratorul unde l-a învăţat meserie pe Isus.
Cum trăieşte Iosif vocaţia sa de ocrotitor al Mariei, al lui
Isus, al Bisericii? În atenţia
constantă faţă de
Dumnezeu, deschis la
semnele sale, disponibil la
proiectul său, nu atât la
proiectul propriu; şi este
ceea ce Dumnezeu îi cere
lui David, aşa cum am
ascultat în prima lectură:
Dumnezeu nu doreşte o
casă construită de om, ci
doreşte fidelitatea faţă de
Cuvântul său, faţă de planul
său; şi însuşi Dumnezeu e
cel care construieşte casa, dar din pietre vii însemnate de
Duhul său. Şi Iosif este “ocrotitor”, pentru că ştie să-l asculte
pe Dumnezeu, se lasă condus de voinţa lui, şi tocmai pentru
aceasta este şi mai sensibil faţă de persoanele care-i sunt
încredinţate, ştie să citească evenimentele cu realism, este atent
la ceea ce-l înconjoară şi ştie să ia deciziile cele mai înţelepte.
În el, dragi prieteni, vedem cum se răspunde la chemarea lui
Dumnezeu, cu disponibilitate, cu promptitudine, dar vedem şi
care este centrul vocaţiei creştine: Cristos! Să îi purtăm de grijă
lui Cristos în viaţa noastră, pentru a-i ocroti pe alţii, pentru a
ocroti creaţia!
Însă vocaţia de a ocroti nu se referă numai la noi creştinii,
are o dimensiune care precede şi care este pur şi simplu
umană, se referă la toţi. Este ocrotirea întregii creaţii, a
frumuseţii creaţiei, aşa cum ne este spus în Cartea Genezei şi
aşa cum ne-a arătat sfântul Francisc de Assisi: înseamnă a avea
respect faţă de orice creatură a lui Dumnezeu şi faţă de mediul
în care trăim. Înseamnă a-i ocroti pe oameni, a avea grijă de
toţi, de orice persoană, cu iubire, în special de copii, de
bătrâni, de cei care sunt mai fragili şi care adesea se află în
periferia inimii noastre. Înseamnă a avea grijă unul de altul în
familie: soţii se ocrotesc reciproc, apoi ca părinţi se îngrijesc de
copii şi cu timpul şi copiii ajung să aibă grijă de părinţi.
Înseamnă a trăi cu sinceritate prieteniile, care sunt o ocrotire

reciprocă în încredere, în respect şi în bine. În fond, totul este
încredinţat grijii omului şi este o responsabilitate care ne
priveşte pe toţi. Aveţi grijă de darurile lui Dumnezeu!
Şi atunci când omul nu ţine cont de această
responsabilitate de a ocroti, când nu ne îngrijim de creaţie şi
de fraţi, atunci găseşte spaţiu distrugerea şi inima se usucă.
Din păcate, în fiecare perioadă a istoriei există “Irozi” care
plănuiesc proiecte de moarte, distrug şi desfigurează faţa
bărbatului şi a femeii.
Vă rog, aş vrea să le cer tuturor celor care ocupă roluri
de responsabilitate în domeniul economic, politic sau social,
tuturor bărbaţilor şi femeilor de bunăvoinţă: să fim
“ocrotitori” ai creaţiei, ai planului lui Dumnezeu înscris în
natură, ocrotitori ai celorlalţi, ai mediului; să nu lăsăm ca
semne de distrugere şi de moarte să însoţească drumul înainte
din această lume a noastră! Însă pentru “a ocroti” trebuie să
avem grijă şi de noi înşine! Să ne amintim că ura, invidia,
mândria murdăresc viaţa! A ocroti înseamnă deci a veghea
asupra sentimentelor noastre, asupra inimii noastre, pentru că
tocmai de acolo ies intenţiile bune şi rele: cele care
construiesc şi cele care distrug! Nu trebuie să ne fie frică de
bunătate, şi nici de tandreţe!
Şi aici adaug, deci, o altă observaţie: faptul de a avea grijă,
faptul de a ocroti cere bunătate, cere să fie trăit cu tandreţe.
În Evanghelii, sfântul Iosif apare ca un om puternic, curajos,
muncitor, dar în sufletul său iese în evidenţă o mare tandreţe,
care nu este virtutea celui slab, ba dimpotrivă, denotă tărie a
sufletului şi capacitate de atenţie, de compasiune, de
adevărată deschidere spre celălalt. Nu trebuie să ne fie teamă
de bunătate, de tandreţe!
Astăzi, împreună cu sărbătoarea sfântului Iosif, celebrăm
începerea slujirii noului Episcop de Roma, Succesor al lui
Petru, care comportă şi o putere. Desigur, Isus Cristos i-a dat
o putere lui Petru, dar despre ce putere este vorba? După
tripla întrebare a lui Isus adresată lui Petru despre iubire
urmează tripla invitaţie: paşte mieii mei, paşte oile mele. Să nu

CARDINALUL BERGOGLIO:
CARITABIL ŞI EXIGENT,
PĂSTOR ŞI ADMINISTRATOR
Oscar Justo, de 60 de ani, cerşeşte lângă parohia Sf. Iosif
din Barrio de Flores, în vecinătatea locului unde s-a născut
Papa Francisc. Pe când Cardinalul Jorge Mario Bergoglio
trăia în Buenos Aires, trecea adesea pe acolo, venind de la
autobuz sau ieşind din staţia de metro. Dar îşi găsea mereu
timp să îl salute pe Justo, să îi dea o binecuvântare şi câţiva
pesos. “Îmi dădea mereu câţiva bani… uneori chiar 100 de
pesos” (aproximativ 20usd), spune Justo, care şi-a pierdut
ambele picioare într-un accident de tren.
Astfel de istorii abundă în Buenos Aires, unde Papa
Francisc a fost Arhiepiscop timp de 15 ani, până să ajungă în
Scaunul Romei, la 13 martie. Portenos, după cum sunt
cunoscuţi localnicii, îl ştiu pe Papa Francisc ca un prelat
extraordinar, care folosea mijloacele de transport în comun,
arăta grijă faţă de săraci şi era provocator cu autorităţile. Este
cel mai adesea prezentat ca un Papă al săracilor şi al

uităm niciodată că adevărata putere este slujirea şi că şi Papa
pentru a exercita puterea trebuie să intre tot mai mult în
acea slujire care îşi are apogeul său luminos pe Cruce;
trebuie să privească la slujirea umilă, concretă, bogată în
credinţă, a sfântului Iosif şi asemenea lui să deschidă braţele
pentru a avea grijă de întregul Popor al lui Dumnezeu şi a
primi cu afecţiune şi tandreţe întreaga omenire, în special
pe cei mai săraci, pe cei mai slabi, pe cei mai mici, pe cei pe
care Matei îi descrie în judecata finală cu privire la caritate:
cel căruia îi este foame, sete, cel care este străin, gol, bolnav,
în închisoare (cf. Mt 25,31-46). Numai cine slujeşte cu
iubire ştie să ocrotească!
În lectura a doua, sfântul Paul vorbeşte despre
Abraham, care “sperând împotriva oricărei speranţe, a
crezut” (Rom 4,18). Sperând împotriva oricărei speranţe! Şi
astăzi în faţa multelor trăsături de cer cenuşiu, avem nevoie
să vedem lumina speranţei şi să dăm noi înşine speranţa. A
ocroti creaţia, pe fiecare bărbate şi pe fiecare femeie, cu o
privire de duioşie şi iubire, înseamnă a deschide orizontul
speranţei, înseamnă a deschide o breşă de lumină în
mijlocul atâtor nori, înseamnă a aduce căldura speranţei! Şi
pentru cel care crede, pentru noi creştinii, ca Abraham, ca
sfântul Iosif, speranţa pe care o aducem are orizontul lui
Dumnezeu care ne-a fost deschis în Cristos, este întemeiată
stânca ce este Dumnezeu.
A-l ocroti pe Isus cu Maria, a ocroti întreaga creaţie, a
ocroti orice persoană, în special pe cea mai săracă, a ne
ocroti pe noi înşine: iată o slujire pe care Episcopul de
Roma este chemat s-o împlinească, dar la care cu toţii
suntem chemaţi pentru a face să strălucească steaua
speranţei: Să avem grijă cu iubire de ceea ce ne-a dăruit
Dumnezeu!
Cer mijlocirea Fecioarei Maria, a sfântului Iosif, a
sfinţilor Petru şi Paul, a sfântului Francisc, pentru ca Duhul
Sfânt să însoţească slujirea mea, iar vouă tuturor vă spus:
rugaţi-vă pentru mine! Amin.

oamenilor obişnuiţi. Dar o imagine mai complexă – de
preot, administrator şi pasionat de fotbal – reiese din
Argentina, unde vânzătorii au invadat cu poze şi postere cu
el, iar peroniştii – mişcare politică fondată de fostul
preşedinte Juan Peron şi a doua sa soţie, Eva Peron – au
umplut Buenos Aires-ul cu postere în care îl prezintă ca
unul de-al lor.
Ascensiunea sa în Biserică este atribuită de unii
personalităţii sale puternice şi abilităţii lui de a-şi aminti
nume şi feţe. “Are o memorie uimitoare”, afirmă pr. Andres
Aguerre. “Îi spui data naşterii tale o dată şi el şi-o aminteşte
întotdeauna.” În Arhidieceza de Buenos Aires, Cardinalul
Bergoglio a susţinut că Biserica aparţine străzii. A construit
capele şi misiuni în zonele sărace şi a trimis seminariştii să
ajute acolo. A vorbit adesea împotriva nedreptăţilor, precum
tratamentul aplicat lucrătorilor migranţi, veniţi din ţările
vecine, împotriva traficului sexual, dar şi a unor probleme
fierbinţi precum avortul sau căsătoriile homosexuale. I-a
criticat şi pe fostul preşedinte Nestor Kirchner, precum şi
2 pe actuala preşedintă Cristina Fernandez de Kirchner, care i

mult. Îi plăcea mult literatura latino-americană şi romanele
lui Feodor Dostoievski. Nu folosea calculator sau email, iar
meciurile echipei sale favorite, San Lorenzo, le asculta la
radio.
Barrio de Flores este un cartier al clasei mijlocii. Tatăl
noului Papă era muncitor feroviar, iar mama lui casnică.
Tânărul Bergoglio a studiat la şcoli publice, ajungând
chimist. Se întorcea adesea la Barrio de Flores, la parohia
Sf. Iosif, unde ar fi trebuit de altfel să celebreze Liturghia de
Florii. Credincioşii parohiei îşi amintesc cu drag de el. “Îşi
ducea singur bagajele”, spune Zaira
Sanchez, de 72 de ani. După
Liturghie “oamenii îl aşteptau afară
din biserică, unde îi binecuvânta şi
vorbea cu ei”, plecând de acolo cu
metroul. Îşi găsea timp şi pentru
cauze sociale, ajutând de exemplu
Fundaţia Alemada, care militează
împotriva exploatării muncitorilor
străini. De asemenea a acţionat
pentru ajutorarea femeilor expuse
riscului traficului sexual.
Directoarea Fundaţiei, Olga Cruz, originară din
Bolivia, îl ştie pe Bergoglio – i-a botezat ambii copii, la
vârste mari, la cererea ei. “Mi-a spus că ar fi o onoare”, îşi
aminteşte ea. Cardinalul îmbrăţişase cauza migranţilor,
făcând declaraţii publice şi celebrând Liturghii pentru
Fundaţie. Îşi aminteşte că la un moment dat a oferit
consiliere spirituală femeilor salvate din comerţul sexual, pe
care uneori le adăpostea pe la parohii. Credincioşii din
parohia Sf. Iosif sunt bucuroşi şi trişti de plecarea
Cardinalului Bergoglio, pentru o funcţie mai înaltă. “Dacă
te ştia odată, te ştia toată viaţa”, povesteşte Gloria Koen, de
73 de ani. “Din păcate acum trebuie să îl împărţim cu toată
lumea.
Preluat de pe: http://www.catholica.ro/2013/03/20/
cardinalul-bergoglio-caritabil-si-exigent-pastor-si-administrator/

-a succedat soţului în 2007, pentru modul lor de a face
politică – preocupându-se de anumite clientele politice în
loc de săraci. Aceştia au răspuns mergând la alte biserici, în
loc de Catedrala catolică, la ceremoniile mai importante.
“Aici, în Buenos Aires, era cunoscut ca un om la cuţite
– politic vorbind – cu guvernul, foarte iubit de săraci şi de
membrii opoziţiei. Dar în esenţă este un păstor şi un om
politic”, susţine Jose Maria Poirier, director al publicaţiei
catolice El Criterio, care l-a intervievat de multe pe ori pe
Cardinalul Bergoglio de-a lungul anilor. “Bergoglio este
foarte exigent. Cere multă disciplină şi
ascultare. De asemenea se consideră un
interpret privilegiat al Sf. Ignaţiu de
Loyola, iar aceasta a stârnit
controverse”, susţine Poirier. “Jumătate
(dintre iezuiţi) îl plac mult, dar jumătate
nu vor să aibă de-a face cu el.” Gabriel
Castelli, membru al consiliului
directorial al Universităţii Catolice
Pontificale din Argentina, spune că
noul Papă “a avut mereu puterea de a
spune ce gândeşte”. A făcut o prioritate
din a acorda atenţie preoţilor. Avea un mobil rezervat doar
pentru cei aproape 4.000 de preoţi diecezani ai săi, în
fiecare dimineaţă alucându-şi o oră pentru a le răspunde la
apeluri. “Era foarte dedicat preoţilor săi, ceea ce e dificil cu
o Arhidieceză atât de mare”, susţine Castelli.
Mulţi din Argentina, precum Poirier de exemplu,
vorbesc despre abilităţile lui administrative, demonstrate la
Buenos Aires. “Nu este un intelectual – ca Papa Benedict –
ci mai degrabă un om deosebit de dăruit din perspectivă
politică şi administrativă”, a afirmat directorul publicaţiei El
Criterio. Preoţii trebuiau să aibă parohiile în ordine. Acelaşi
Poirier a explicat că Bergoglio evita înalta societate; nu lua
niciodată cina la restaurante, nici nu participa la petreceri
organizate de personalităţi; îşi gătea singur şi citea foarte
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SFATURI PENTRU A ÎNCEPE O
VIAŢĂ DE RUGĂCIUNE
La începutul Postului, un preot înţelept spunea: “Nu
renunţaţi la nimic pentru Postul Mare, dacă vă gândiţi
doar la ciocolată, cafea, alcool sau Facebook. Îndreptaţi-vă
inimile spre Dumnezeu! Eliberaţi-vă de disperare, de ură,
de gelozie, de mânia care vă separă de El. Cum? vă veţi
întreba. Prin rugăciune, prin rugăciune zilnică.”
Postul Mare este un timp în care noi toţi aruncăm o
privire la regimul nostru personal de rugăciune. Avem
unul? Este el stabil şi ordonat, sau mai degrabă spontan,
atunci când se întâmplă să simţim că vrem să ne rugăm?
Unii dintre noi ar putea să recunoască faptul că niciodată
nu au ajuns la un astfel de regim. Într-o lume plină de
distracţii constante de o uimitoare varietate, într-o cultură
în care sunt importante achiziţiile, celebrităţile,
divertismentul şi terapia, creştinii sunt chemaţi cu atât mai
mult la comuniune cu Dumnezeu prin rugăciune.
“Ne rugăm aşa cum trăim, pentru că trăim aşa cum ne
rugăm.” Această declaraţie înţeleaptă din Catehismul
Bisericii Catolice (nr. 2725) este doar una dintre multele ce
se află în partea a patra, care se referă la rugăciunea
creştină. În paragrafe succinte, Catehismul explică toate
aspectele esenţiale a ceea ce este rugăciunea şi cum şi de ce
şi unde trebuie să ne rugăm. Cu toate acestea, textul este
mai mult descriptiv şi explicativ decât prescriptiv. Un
anumit regim de rugăciune nu li se potriveşte tuturor.
“Desigur, există tot atâtea căi posibile ale rugăciunii câţi
oameni care se roagă, dar Duhul Sfânt este Cel care
acţionează în toţi şi cu toţi” (nr. 2672).
Dacă sunteţi interesaţi, permiteţi-mi să vă sugerez un
regim de bază de rugăciune zilnică, în special pentru aceia
care încă nu şi-au dezvoltat unul propriu.
Urmând una dintre cele mai vechi practici creştine,
încercaţi să vă rugaţi “Tatăl nostru” de trei ori pe zi,
preferabil la intervale regulate, când puteţi lua o scurtă
pauză de la îndatoririle zilnice pentru a vă ridica inima,
mintea şi sufletul la Dumnezeu, chiar dacă doar pentru un
minut. Pe baza celor trei rugăciuni “Tatăl nostru” spuse
zilnic, construiţi cele şase rugăciuni zilnice pe care le vom
arăta mai jos. Ele sunt strâns legate de Liturgia Orelor, de
la răsărit până la asfinţit: Laudele, Ora a treia, Ora a şasea,
Ora a noua, Vesperele şi Completoriul.
1. După ce v-aţi trezit, vă ridicaţi, vă îndreptaţi spre est
şi vă rugaţi. Creştinii din primele secole se rugau de obicei
cu faţa spre est, ceea ce leagă credinţa în Cristos de
univers. Dinspre est vin zorile, semnul speranţei şi al
promisiunii lui Dumnezeu pentru umanitate. De
asemenea, linia orizontului şi traiectoria verticală a soarelui

CONSIGLI PER INIZIARE UNA VITA
DI PREGHIERA
All’inizio del Digiuno (Quaresima), un saggio sacerdote
diceva: „Non rinunziate a nulla per il Grande Digiuno, se
pensate solamente alla cioccolata, al caffé, all’alcool o a
Facebook. Rivolgete le costre anime verso Dio! Liberatevi
dalla disperazione, dall’ira, dalla gelosia, dalla superbia, dalla
rabbia che vi separa da Lui. Come? -vi chiederete. Con la
preghiera quotidiana.”
Il Grande Digiuno è un tempo in cui noi tutti gettiamo
lo sguardo sul nostro modo personale di pregare. Ne
abbiamo uno? È stabile ed ordinato o piuttosto spontaneo,
quando capita che sentiamo che vogliamo pregare? Alcuni
di noi potrebbero riconoscere il fatto che mai non sono
giunti ad un siffatto livello. In un mondo pieno di
distrazioni constanti di sorprendente varietà, in una cultura
in cui sono importanti gli acquisti, le celebrità, i divertimenti
e la terapia, i cristiani sono chiamati sempre di più alla
Comunione con Dio con la preghiera.
“Preghiamo come viviamo, perché viviamo come
preghiamo” Questa saggia affermazione del Catechismo
della Chiesa Cattolica (nr. 2725) è solo una delle tante che si
trovano nella quarta parte, ossia quella che si riferisce alla
preghiera cristiana. Nei paragrafi, espressi in modo
succinto, il Catechismo spiega tutti gli aspetti essenziali di
quello che è la preghiera: come e perché e dove dobbiamo
pregare. Nonostante ciò, il testo è più descrittivo ed
esplicativo, che prescrittivo. Un determinato stile di
preghiera non è adatto a tutti. „Sicuramente, esistono
sempre tante vie possibili per la preghiera, quanti sono gli
uomini che pregano, ma lo Spirito Santo è quello che agisce
in tutti e con tutti.” (nr. 2672).
Se ne siete interessati, permettetemi che vi suggerisca
un regime di base di preghiera quotidiana, specialmente per
coloro che non ne abbiano sviluppato uno proprio.
Seguendo una delle più antiche pratiche cristiane,
cercate di pregare il „Padre nostro” tre volte al giorno,
preferibilmente ad intervalli regolari, quando potete
prendervi una pausa dagli impegni quotidiani per elevare la
vostra anima, la mente e lo spirito a Dio, anche solamente
per un minuto. Sulla base dei tre „Pater”, recitati
quotidianamente, costruite le sei preghiere quotidiane che
mostreremo sotto. Esse sono strettamente collegate alla
Liturgia delle Ore, da mattina a sera: Le Lodi, l’Ora terza,
l’Ora sesta, l’Ora nona, il Vespero e la Compieta.
1. Dopo esservi svegliati, volgetevi verso l’Oriente e
pregate. I cristiani dei primi secoli pregavano volgendosi
verso l’Oriente, perché ciò ci lega alla fede in Cristo
dell’Universo. Dall’Oriente viene l’alba, segno della
speranza e della promessa di Dio per l’umanità. Del resto,
anche la linea dell’orizzonte e la traiettoria verticale del sole
che sorge forma la croce di Cristo, scritta nella natura e nel
cosmo. Innalzate i vostri ringraziamenti al Signore per il
nuovo giorno con tutto il vostro essere, il vostro cuore, la
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care răsare formează Crucea lui Cristos scrisă în natură şi
în cosmos. Extindeţi-vă mulţumirea către Domnul
pentru noua zi cu întreaga fiinţă, inimă, minte şi suflet.
Dedicaţi-vă fiinţa întreagă şi ceea ce înfăptuiţi lui
Dumnezeu. Oferiţi-i ziua. Rugaţi-vă “Tatăl nostru” întrun ritm rar, un cuvânt sau o frază pe respiraţie.
2. La jumătatea dimineţii, luaţi o pauză scurtă de la
activităţile dumneavoastră. Puneţi-vă în prezenţa lui
Dumnezeu, după învăţătura Sf. Francisc de Sales.
Amintiţi-vă pentru un moment că sunteţi creaţia lui
Dumnezeu, copilul Său şi că fără El nu aţi exista. Ştiţi că
El este cu dumneavoastră, deasupra în ceruri privind în
jos, viu în inima dumneavoastră şi peste tot în jurul
dumneavoastră, în viaţă şi în natură. Fiinţa Lui
infinită, iubitoare şi transcendentă, vă include şi
vă cuprinde. Rugaţi-vă “Bucură-te Marie”.
Preasfânta Fecioară este o cale spre Dumnezeu,
ea mijloceşte pentru dumneavoastră. Rugaţi-vă o
decadă de Rozar dacă timpul vă permite.
3. La prânz, asiguraţi-vă un moment de linişte
pentru a vă ruga Tatăl nostru foarte rar, un
cuvânt sau o frază pe respiraţie. Amintiţi-vă că
ziua este a Lui şi că scopul vieţii creştine este să
unească sufletul dumneavoastră cu Cristos,
pentru ca El să trăiască în şi prin dumneavoastră.
4. După-amiază, luaţi o pauză de cinci minute de la
muncă şi rugaţi-vă “Îngerul Domnului” (Angelus). Dacă
puteţi să ieşiţi în aer liber la o scurtă plimbare, rugaţi-vă
acolo. Dacă vă puteţi ruga în timp ce vă deplasaţi cu
mijloacele de transport în comun spre casă, faceţi-o.
Lăsaţi cele rele în urmă şi pregătiţi-vă să vă întoarceţi
acasă, în biserica domestică.
5. La cină, dacă aveţi o familie, asiguraţi-vă că vă rugaţi
împreună, scurt, la masă. Întrebaţi pe fiecare despre
momentul favorit al zilei. Sau întrebaţi pentru ce are
fiecare să mulţumească cel mai mult.
6. Înainte de culcare, îndreptaţi-vă din nou spre est.
Examinaţi-vă conştiinţa. Fiţi oneşti cu privire la căderile
din timpul zilei. Puneţi-vă speranţa în Cristos, sursa
întregii speranţe, pentru a doua zi. Rugaţi-vă “Tatăl
nostru” din nou foarte rar. Împăcaţi-vă cu toţi membrii
familiei înainte de a vă aşeza pentru culcare.
Subliniez încă o dată: este doar un început, dar este un
plan gestionat şi ordonat de a-L include pe Domnul în
ziua dumneavoastră în mod regulat.
Următorul pas este lectio divina. După ce cele şase
rugăciuni zilnice devin atât de naturale încât dacă săriţi
una simţiţi lipsa ei, adăugaţi un timp special pentru a vă
deschide inima faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. Lectio
divina este o lectură de meditaţie şi rugăciune cu
Scriptura, parte a vieţii religioase de mai mult de o mie de
ani. O dată pe zi, rugaţi-vă un psalm sau citiţi un pasaj din
Evanghelie rugându-vă. Puteţi folosi de asemenea

vostra mente e la vostra anima. Dedicate tutto il vostro
essere e quello che realizzate a Dio. Offrite a Lui il giorno.
Recitate il „Padre nostro” respirando lentamente, una parola
o una proposizione ad ogni vostro respiro
2. A metà mattina, prendete una breve pausa dalle vostre
attività. Mettetevi al cospetto di Dio, secondo
l’insegnamento di San Francesco di Sales. Ricordatevi per
un istante che siete creatura di Dio, il suo bambino e che
senza di Lui non esistereste. Sappiate che Lui è con voi, su,
nel cielo, o guardando in giù, vivo nella vostro cuore, ed in
ogni luogo attorno a voi, nella vita e nella natura. Il
Suo essere, essere d’amore e trascendente, vi include e
vi abbraccia. Pregate l’Ave Maria. La Santa Madre di Dio è
una via verso Dio, essa intercede per voi. Recitate una
decina di Ave Marie del Rosario, se il tempo ve lo permette.
3. A mezzogiorno, prendetevi un
momento di tranquillità per recitare il
Padre Nostro molto lentamente, una
parola o una proposizione ad ogni
respirazione. Ricordatevi che a Lui
appartiene il giorno e che lo scopo
della vita cristiana è quello di unire la
vostra anima a Cristo, perché Egli
viva in voi.
4. Nel pomeriggio, prendetevi una
pausa di cinque minuti dal lavoro e
recitate „L’Angelus”. Se potete,
uscite all’aperto per una breve passeggiata, pregate là. Se
potete pregare mentre vi spostate con i mezzi pubblici di
trasporto verso la vostra abitazione, fatelo. Lasciate alle
vostre spalle gli accadimenti cattivi, e preparatevi a ritornare
a casa, la chiesa domestica.
5. Durante la cena, se avete una famiglia, cercate di
pregare con i vostri familiari, brevemente, a tavola. Chiedete
a ciascuno quale sia stato il momento più bello del
giorno. O chiedete perché ciascuno debba rendere grazie
maggiormente.
6. Prima di coricarvi, volgetevi ancora verso l’Oriente.
Fatevi un esame di coscienza. Siate onesti sulle cadute/
peccati commessi durante il giorno. Riponete la vostra
speranza in Cristo, fonte di ogni speranza, per il giorno
seguente. Pregate il „Padre Nostro” ancora molto
lentamente. Riappacificatevi con tutti i membri della vostra
famiglia prima di dormire.
Sottolineo ancora una volta: è solo un inizio, ma è un
piano che serve a gestire e che è volto a includere il Signore
nel vostro giorno in modo regolato.
Il passo seguente è la lectio divina. Dopo che le sei
preghiere quotidiane sono divenute tanto naturali che se ne
saltate una ne sentite la mancanza, aggiungete un tempo
speciale per dischiudere l’animo al Verbo di Dio. La Lectio
divina è una lettura meditata ed una preghiera con la Sacra
Scrittura, parte della vita religiosa di più di mille anni. Una
volta al giorno, pregate un salmo o leggete un passo del
Vangelo, pregando. Potete servirvi di tali letture, traendole
dalla Santa Liturgia. Preparatevi. Chiedete a Dio di parlarvi:
5 „Il Tuo servo ascolta”. Leggete poi, ad alta voce, o

"ACUM ŞTIU, AM AFLAT ŞI EU... "

“ORA LO SO, ORA SON VENUTO A
SAPERLO PURE IO”

Cînd un om reuşeşte să facă ceva ce i-a solicitat
mult efort, în el începe să lucreze trufia. Cel ce slăbeşte, se
uită cu dispreţ la graşi, iar cel ce s-a lăsat de fumat
răsuceşte nasul dispreţuitor cînd altul se bălăceşte, încă, în
viciul său. Dacă unul îşi reprimă cu sîrg sexualitatea, se
uită cu dispreţ şi cu trufie către păcătosul, care se căzneşte
să scape de păcat, dar instinctul i-o ia înainte! Ceea ce
reuşim, ne poate spurca mai ceva decît păcatul însuşi.
Ceea ce obţinem se poate să ne dea peste cap reperele
emoţionale în aşa manieră încît ne umple sufletul de
venin.
Continuă la pag. 7
Continuare de la pag. 5

Quando una persona riesce a fare qualcosa che gli abbia
richiesto un grande sforzo, in lui incomincia ad agire la
superbia. Chi dimagrisce, guarda con disprezzo i ciccioni, e
chi ha abbandonato il fumo, strizza il naso sprezzante,
quando un’altro sguazza ancora nel suo vizio. Se uno reprime
arduamente la sua sessualità, guarda con disprezzo e superbia
il peccatore che si sforza di liberarsi dal peccato, però l’istinto
è più forte di lui! Quello che riusciamo a fare ci può
contaminare più del peccato stesso. Quello che otteniamo ci
può stravolgere i riferimenti emozionali in un modo tale da
riempirci il cuore di veleno.
Continua a pag. 7

lecturile zilei de la Sfânta Liturghie. Pregătiţi-vă. Cereţi-i
lui Dumnezeu să vă vorbească: “servitorul Tău ascultă”.
Apoi citiţi cu voce tare sau în şoaptă, rar, respirând la
fiecare cuvânt sau frază. Eliberaţi mintea ca să poată
rămâne asupra unui cuvânt, asupra unei imagini sau a
unui pasaj. Permiteţi textului inspirat să vorbească
sufletului dumneavoastră. Meditaţi asupra textului,
contemplaţi scena. Fiţi acolo cu Cristos.
De asemenea, când sunteţi pregătiţi, rugăciunea finală
a zilei se poate transforma într-o examinare a conştiinţei.
Puneţi-vă în prezenţa lui Dumnezeu şi analizaţi ziua care
a trecut, virtuţile ei şi păcatele ei. Discerneţi unde aţi făcut
ceea ce Dumnezeu aşteaptă de la noi şi unde nu.
Bazându-vă pe aceste observaţii, faceţi un plan pentru a
doua zi, ca să fiţi mai aproape de Dumnezeu decât aţi
fost astăzi.
Regimul de mai sus nu specifică timpurile pentru
dorinţele şi cererile către Dumnezeu, pe care Isus ne-a
încurajat să le adresăm cu un spirit credinţă şi iubire filială.
Rugăciunile de cerere pot fi făcute oricând – “Tatăl
nostru” include şapte – dar ele pot fi periculoase. Nu ar
trebui să cerem de la Dumnezeu lucruri pentru a-l testa
sau pentru a vedea dacă ascultă şi răspunde la rugăciuni
pentru satisfacţia noastră. Din contră, în loc să aşteptăm
impacientaţi rezultatele, noi ar trebui să ne gândim în
primul rând dacă rugăciunile noastre sunt plăcute şi
primite de Dumnezeu! El este Tatăl şi Mântuitorul, nu un
mod de satisfacţie personală.
Nu pretind nici măcar pentru o clipă să fiu o
autoritate spirituală, dar pot să spun că acest regim de
rugăciune zilnică a adus haruri minunate în viaţa, familia
şi munca mea. Nu este altă explicaţie convingătoare şi
raţională. Cei care resping uşor eficacitatea rugăciunii întradevăr ar trebui să încerce ei înşişi, în credinţă, umilinţă şi
caritate. Ar putea fi plăcut şi pozitiv surprinşi.
Autor: Brennan Pursell
Traducere: Mihai Floran
Sursa: Crisis Magazine, 21 martie 2012
Preluat de pe: http://lumea.catholica.ro/2012/04/sfaturipentru-a-incepe-o-viata-de-rugaciune/ 6

anche sottovoce, piano, respirando ad ogni parola o frase.
Sgombrate la vostra mente perché possa, soffermarsi su
una parola, su un’immagine o su un passo. Permettete al
testo ispirato [da Dio] di parlare alla vostra anima. Meditate
sul testo, contemplate la scena. Siate là con Cristo.
Lo stesso, quando siete preparati, la preghiera finale del
giorno si può trasformare in un esame di coscienza.
Mettetevi al cospetto di Dio ed analizzate il giorno
trascorso, le vostre virtù, ed i vostri peccati. Distinguete
quando avete fatto ciò che Dio si aspetta da noi e quando
non l’avete fatto. Fondandovi su queste osservazioni,
fatevi un piano per il giorno seguente, per essere più vicini a
Dio di quanto non siate stati oggi.
Il regime di cui abbiamo parlato prima, non specifica i
tempi per i desideri e le richieste a Dio, che Gesù ci ha
incoraggiati a rivolgere con uno spirito di affetto e di amore
filiale. Le preghiere di richiesta si possono fare in ogni
momento- il „Padre Nostro” ne include sette, ma esse
possono essere pericolose. Non dovremmo chiedere a
Dio cose per metterlo alla prova o per vedere se ascolta o
risponde alla preghiera per soddisfarci. Al contrario, invece
di aspettare impazienti i risultati, dovremmo pensare
dapprima se le nostre preghiere siano piaciute e ricevute da
Dio! Egli è il Padre ed il Salvatore, non un modo di
soddisfazione personale.
Non pretendo neppure per un istante essere un’autorità
spirituale, ma posso dire che questo regime di preghiera
quotidiana ha portato grazie meravigliose, nella vita, nella
mia famiglia e nel mio lavoro. Non c’è altra spiegazione
convincente e razionale. Coloro che respingono con facilità
l’efficacia della preghiera dovrebbero provarla essi stessi,
mettendosi a pratticarla nella fede, umiltà e
carità. Potremmo essere piacevolmente e positivamente
sorpresi.
Autore: Brennan Pursell
Traduzione (dal romeno): Giuseppe Munarini
Fonte: Crisis Magazine, 21 Marzo 2012
Preso da: http://lumea.catholica.ro/2012/04/sfaturi-pentru-aincepe-o-viata-de-rugaciune/

Banii care vin spre noi ne pot face aroganţi şi zgîrciţi,
cum succesul ne poate răsturna în abisul înfricoşător al
patimilor sufleteşti. Drumul către iubire se îngustează cînd
ne uităm spre ceilalţi de la înălţimea vulturilor aflaţi în zbor.
Blîndeţea inimii se usucă pe vrejii de dispreţ, de ură şi de
trufie, dacă sufletul nu este pregătit să primească reuşita sa
cu modestia şi graţia unei flori. Tot ce reuşim pentru noi şi
ne aduce energie, daca nu avem smerenie, va urma a se
întoarce către aceia ce se zbat, încă, în suferinţă şi-n păcat.
Ochii noştri nu sunt concepuţi pentru dispreţ, ci pentru
a exprima cu ei chipul iubirii ce se căzneşte să iasă din
sufletele noastre. Succesele nu ne sunt date spre a ne înfoia
în pene, ca în mantiile statuilor, ci pentru a le transforma în
dragoste, în dezvoltare şi în dăruire pentru cei din jur.
Dacă reprimi foamea în timp ce posteşti, foamea se va
face tot mai mare. Mintea ta o să viseze mîncăruri gustoase
şi alese, mintea o să simtă mirosurile
cele mai apetisante chiar şi în somn,
pentru ca, în ziua următoare,
înebunită de frustrare, să
compenseze lipsa ei printr-un
dispreţ sfidător faţă de cel ce nu
posteşte. Atunci, postul devine prilej
de trufie, de exprimare a orgoliului
şi a izbînzii trufaşe asupra poftelor.
Dar, dincolo de orice, trufia rămîne
trufie, iar sentimentul frustrării o
confirmă.
Dacă ai reuşit în viaţă, nu te agăţa de nereuşitele altuia,
pentru a nu trezi în tine viermele cel aprig al orgoliului şi
patima înfumurării. Reuşita este energia iubirii şi a
capacităţii tale de acceptare a vieţii, dar ea nu rămîne
nemişcată, nu este ca un munte sau ca un ocean.
Îngîmfarea şi trufia reuşitei te coboară, încetul cu încetul de
pe soclul tău, căci ele desenează pe cerul vieţii tale
evenimente specifice lor.
Slăbeşte, bucură-te şi taci! Lasă-te de fumat, bucură-te şi
taci! Curăţă ograda ta, bucură-te de curăţenie şi lasă gunoiul
vecinului acolo unde vecinul însuşi l-a pus. Căci între vecin
şi gunoiul din curte există o relaţie ascunsă, nişte emoţii pe
care nu le cunoşti, sentimente pe care nu le vei bănui
vreodată şi cauze ce vor rămîne, poate, pentru totdeauna
ascunse minţii şi inimii tale.
Între omul gras şi grăsimea sa există o relaţie ascunsă. O
înţelegere. Un secret. Un sentiment neînţeles. O emoţie
neconsumată. O dragoste respinsă. Grăsimea este
profesorul grasului. Viciul este profesorul viciosului. Şi, în
viaţa noastră nu există profesori mai severi decît viciile şi
incapacităţile noastre.
Acum stiu, stiu ca orice ura, orice aversiune, orice tinere
de minte a raului, orice lipsa de mila, orice lipsa de
intelegere, bunavointa, simpatie, orice purtare cu oamenii
care nu e la nivelul gratiei si gingasiei unui menuet de
Mozart ... este un pacat si o spurcaciune; nu numai omorul,
ranirea, lovirea, jefuirea, injuratura, alungarea, dar orice
vulgaritate, desconsiderarea, orice cautatura rea, orice
dispret, orice rea dispozitie este de la diavol si strica totul.
Acum stiu, am aflat si eu...
Nicolae Steinhardt

I soldi che arrivano verso di noi ci possono fare arroganti
e tirchi, così come il successo ci può rovesciare nello
spaventoso abisso delle passioni dello spirito. Il cammino
verso l’amore si strettisce quando guardiamo verso gli altri
dall’altezza delle aquile che sono in volo. La bontà del cuore
si secca sui viticci del disprezzo, dell’odio e di superbia, se il
cuore non è preparato a ricevere la sua riuscita con la
modestia e la grazia di un fiore. Tutto quello che siamo in
grado di riuscire per noi e ci porta energia, se non abbiamo
l’umiltà, si ritorcerà contro di quelli che lottano ancora nella
sofferenza e nel peccato.
I nostri occhi non sono fatti per il disprezzo, ma per
esprimere attraverso di essi il volto dell’amore che si sforza di
fuoruscire dai nostri cuori. I successi non ci sono dati per
gonfiarci, come nei mantelli di certe statue, ma per
trasformarli in amore, in sviluppo e donazione nei confronti
di chi ci circonda.
Se reprimi la fame mentre digiuni, la fame si farà sempre
maggiore. La tua mente sognerà cibi gustosi e succulenti, la
mente sentirà gli odori i più appetibili anche nel sonno,
affinché, nel giorno seguente, impazzita per la frustrazione,
compensi la loro mancanza attraverso un disprezzo
provocante nei confronti di chi non digiuna. Così, il digiuno
diventa occasione per la superbia, per l’espressione
dell’orgoglio e della vittoria arrogante sulle passioni. Ma, aldilà
di qualunque cosa, l’orgoglio rimane orgoglio, mentre il
sentimento della frustrazione lo conferma.
Se nella vita hai gustato la vittoria, non aggrapparti alle
sconfitte altrui, per non risvegliare in te il verme terribile
dell’orgoglio e la passione della presunzione. La vittoria è
l’energia dell’amore e della tua capacità di accettazione della
vita, ma essa non rimane ferma, non è come una montagna
od un oceano. La superbia e la presunzione della vittoria ti
fanno scendere, pian-piano, dalla tua vetta, perché esse
disegnano sullo sfondo della tua vita eventi che li sono
specifici.
Dimagrisci, rallegrati e taci! Abbandona il fumo, rallegrati
e taci! Pulisci il tuo orto, rallegrati della pulizia e lascia stare la
spazzatura del tuo vicino laddove lui stesso l’ha sistemata.
Poiché tra il tuo vicino e la spazzatura del cortile esiste una
relazione nascosta, delle emozioni che tu ignori, sentimenti
che non intuirai mai e cause che resteranno, forse, per
sempre nascoste al tuo cuore e alla tua mente.
Tra l’uomo ciccione e il suo grasso esiste una relazione
nascosta. Un’intesa. Un segreto. Un sentimento
incomprensibile. Un’emozione non consumata. Un amore
respinto. Il grasso è il maestro del ciccione. Il vizio è il
maestro del vizioso. E, nella nostra vita, non esistono
professori più severi dei nostri vizi e delle nostre incapacità.
Ora so che ogni tipo di odio, di avversione, ogni memoria
del male, ogni mancanza di compassione, ogni mancanza di
comprensione, benevolenza, simpatia, ogni comportamento
con gli uomini che non raggiunga il livello di grazia e di
delicatezza di un minuetto di Mozart ...è un peccato e
un’impurità; non solo il crimine, la percossa, il saccheggio, la
bestemmia, lo sfratto, ma qualunque volgarità, disistima,
sguardo cattivo, ogni disprezzo, ogni cattiva disposizione
viene dal maligno e rovina tutto.
Ora lo so, son venuto a saperlo pure io...
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APARIŢIA FECIOAREI MARIA LA
LA SALETTE ÎN FRANŢA –1846
"Se lucrează mult pentru pace, dar pace nu va fi între oameni cât
timp nu se va face pace cu Dumnezeu, şi aceasta nu se poate înfăptui
fără rugăciune şi pocăinţă".
Aceste cuvinte le rostea în discursul său în 1946 când se
împlineau 100 de ani de la apariţia de la
Salette, Mons. Roncalli, viitorul papă Ioan
XXIII, pe vremea aceea nunţiu la Paris.
Vizionarii de la Salette au fost doi copii:
Melania dintr-o familie cu opt copii, atât de
săracă încât de la vârsta de zece ani e dată ca
slugă la altă familie care o pune şi duminica la
treabă şi n-o lasă la liturghie; Maximin, dintro familie aproape la fel de săracă. În plus, nici
prea inteligenţi nu erau copiii. Nu ştiau carte
şi nu fuseseră admişi la Sfânta Împărtăşanie,
deşi aveau vârsta (Melania 15 ani şi Maximin
11 ani), fiindcă nu fuseseră capabili să reţină
un rând din catehism.
În dimineaţa zilei de 19 septembrie a
anului 1846, cei doi copii mânau la păşune, în
munţi (e vorba de Alpi), fiecare câte patru vaci. La amiază,
după ce au mâncat bucata de pâine cu brânză ce li se pusese
de acasă pentru prânz şi după ce au adăpat vitele la pârâul
din apropiere, au adormit pe gazonul verde. După un timp
se trezesc. Vitele nu se văd. Iau toiegele şi pornesc în
căutarea lor. Melania povesteşte: “Dintr-odată am văzut o
lumină frumoasă, mai strălucitoare decât soarele, şi abia dacă
am putut să spun: „Maximin, vezi? Acolo?! O, Doamne!”,
iar bastonul pe care îl ţineam în mână mi-a căzut. Nu ştiu
exact ce s-a petrecut cu mine atunci, ceva foarte mângâietor,
mă simţeam atrasă de lumină şi simţeam un mare respect,
plin de iubire, iar inima mea ar fi vrut să alerge mai repede
decât mine.
Priveam fix la această lumină, care nu se mişca şi, ca şi
cum s-ar fi deschis, am văzut înăuntrul ei o altă lumină, mult
mai strălucitoare, care se mişca, iar în această lumină era o
Femeie foarte frumoasă care stătea aşezată pe
„Paradisul” nostru (=o colină pe care se jucaseră
în cursul dimineţii), ţinându-şi capul în mâini.
Această Femeie frumoasă s-a ridicat, şi-a încrucişat
braţele şi, privindu-ne, ne-a spus:
„Veniţi, copii, nu vă temeţi. Am venit ca să vă dau o
veste mare.” Doamna care plângea, era toată
îmbrăcată în lumină, care îi acoperea pe toţi trei şi
izvora dintr-un mare crucifix pe care Doamna îl
avea la piept. Pe cruce era atârnat un cleşte şi un
ciocan. La gât purta un lanţ destul de greu şi era
înconjurată de o mulţime de trandafiri. S-o
ascultăm pe Melania povestind:
"Cuvintele Ei blânde, suave, m-au făcut să zbor până la
ea, iar inima mea ar fi vrut să se lipească de ea pentru
totdeauna. Iar când am ajuns în faţa ei, la dreapta sa, ea
începu să vorbească, iar lacrimile începură să-i curgă din
ochii cei frumoşi:
„Dacă poporul meu nu vrea să se supună, voi fi forţată să îi dau

drumul asupra sa mâinii Fiului meu. Ea e atât de grea şi de
apăsătoare, că nu mai pot să o ţin.
De cât timp sufăr pentru voi! Dacă vreau ca Fiul meu să nu vă
părăsească, trebuie să-l rog neîncetat. Iar vouă nu vă pasă. Puteţi să
vă rugaţi cât vreţi şi să faceţi cât bine vreţi, nu o să puteţi niciodată să
răsplătiţi durerea pe care o trăiesc pentru voi.
V-am dat şase zile ca să lucraţi, iar una am ţinut-o pentru mine,
dar voi nu vreţi să mi-o daţi. Asta îngreunează atât
braţul Fiului meu.
Iar cei care conduc birjele nu ştiu să vorbească fără a
amesteca în mizerie numele Fiului meu. Acestea
sunt cele două lucruri care fac braţul Fiului meu
atât de greu.
Dacă se va strica recolta, e din vina voastră.
V-am arătat-o anul trecut, cu cartofii („pommes
de terres” – în franceză.). Nu aţi ţinut seama.
Dimpotrivă, când găseaţi cartofi stricaţi înjuraţi şi
puneaţi în înjurăturile voastre numele Fiului meu.
Cartofii vor continua să se strice, iar de Crăciun nu
veţi mai avea deloc.”
Aici –scrie Melania- am căutat să înţeleg
cuvântul „pommes de terres”, credeam că
înseamnă mere („pommes” – fr.) Frumoasa
şi buna Doamnă a ghicit gândul meu şi a reluat:
„Nu mă înţelegeţi, copii? O să vă spun altfel.”
Din acest punct Fecioara Maria le traduce copiilor o
parte din ce a spus în dialectul local, un dialect occitan, ca să
înţeleagă mai bine:
„Dacă recolta se strică, e doar din cauza voastră. V-am arătat-o
anul trecut cu cartofii, dar nu v-a păsat. Dimpotrivă, când găseaţi
cartofi stricaţi, înjuraţi, şi puneaţi în înjurături numele Fiului meu.
Cartofii vor continua să se strice, iar la Crăciun nu veţi mai avea
deloc.
Dacă aveţi grâu, să nu îl semănaţi. Tot ceea ce veţi semăna va fi
mâncat de animale. Iar ceea ce totuşi va răsări, o să se facă praf când
o să strângeţi recolta. Va veni o mare foamete. Înainte să vină
foametea, copiii mai mici de şapte ani se vor îmbolnăvi de friguri şi vor
muri între braţele celor care îi au. Alţii vor face penitenţă prin foame.
Nucile se vor strica, iar strugurii vor putrezi.”
În acest moment frumoasa Doamnă care mă
fascina rămase o vreme fără voce. Totuşi, vedeam
că ea continuă să îşi mişte graţios buzele, ca şi cum
ar fi vorbit. Atunci şi-a primit Maximin secretul.
Apoi, adresându-mi-se mie, Preasfânta Fecioară îmi
dădu, în franceză, un secret.(...)
Apoi, Sfânta Fecioară îşi continuă discursul astfel:
„Dacă oamenii se convertesc, pietrele şi stâncile se vor
transforma în grâu, iar cartofii se vor însămânţa singuri în
pământ.
Voi vă spuneţi rugăciunile, nu-i aşa?”
Am răspuns împreună:
„O, Doamnă, nu prea le spunem…”
„Vai, copii, trebuie să facem asta, seara şi dimineaţa. Când nu
puteţi spune mai mult, spuneţi un «Tatăl nostru» şi un «Ave
Maria». Iar când aveţi mai mult timp, spuneţi mai multe.
La slujbă nu se mai duc decât câteva femei bătrâne, celelalte
lucrează în fiecare duminică, toată vara… Iar iarna, când nu au de
8 lucru, se duc la slujbă doar ca să-şi bată joc de religie. Şi în post se duc

la măcelărie ca nişte câini.
Aţi văzut vreodată grâu stricat, copiii mei?”
Am răspuns împreună: „Nu, Doamnă!”
Atunci Sfânta Fecioară i se adresă lui Maximin: „Dar tu,
copilul meu, trebuie să fii văzut o dată, la Coin, cu tatăl tău. Omul
din acea încăpere i-a spus tatălui tău: «Veniţi să vedeţi cum mi s-a
stricat grâul.» V-aţi dus cu el. Tatăl tău a luat două sau trei spice în
mâna lui, le-a frecat între degete, iar ele s-au transformat în pulbere.
Apoi, când vă întorceaţi, când nu mai aveaţi decât o jumătate de oră
până la Corps, tatăl tău ţi-a dat o bucată de pâine şi ţi-a spus: «Ţine,
băiete, mănâncă anul ăsta, că nu ştiu cine va mânca anul care vine
dacă grâul se strică aşa… »”
Maximin răspunse: „E adevărat, Doamnă, nu mi-am
adus aminte.”
Atunci Preasfânta Fecioară şi-a înheiat discrusul,
spunând, în franceză:
„Ei bine, copii, veţi spune asta tuturor celor care
cred în mine.”
Apoi frumoasa Doamnă traversă pârâul şi,
la doi paşi de pârâu, fără să se întoarcă spre
noi, care o urmam (pentru că ea atrăgea cu
strălucirea ei şi mai ales cu bunătatea ei, care
mă ameţea, de mi se părea că mi se topeşte
inima), ne spuse iar:
„Ei bine, copii, veţi spune asta tuturor celor care
cred în mine.”
Apoi ea continuă să meargă până la locul
unde urcasem eu ca să mă uit după vacile
noastre. Picioarele ei nu atingeau decât vârful
ierbii, fără să o îndoaie. Ajunsă pe micuţa
culme, frumoasa Doamnă se opri, iar eu am
sărit iute în faţa ei, ca să o văd bine-bine şi să
văd pe unde vrea să plece. Pentru că eram topită, uitasem şi
de vaci şi de stăpânii la care slujeam. Mă legasem pentru
totdeauna şi necondiţionat de Doamna Mea. Nu mai vroiam
s-o părăsesc vreodată. O urmam fără niciun gând ascuns,
dorindu-mi să o slujesc cât voi trăi.
Uitasem de toate cu Doamna Mea. Nu mai aveam în
minte decât gândul de a-i fi pe plac şi a-i sluji bine în toate. Şi
cred că aş fi putut să fac tot ceea ce mi-ar fi cerut să fac,
pentru că mi se părea că are multă putere. Mă privea cu o
bunătate tandră care mă atrăgea la ea. Aş fi vrut să mă arunc
în braţele ei, cu ochii închişi! Dar ea nu mi-a dat timp să o
fac. S-a ridicat pe nesimţite de la pământ la mai bine de un
metru şi, rămânând aşa suspendată în aer pentru o clipă
lungă, Frumoasa Mea Doamnă privi cerul, apoi pământul, la
dreapta şi la stânga, apoi mă privi pe mine cu nişte ochi atât
de dulci, atât de amabili şi buni, încât mi se părea că mă
atrage înăuntrul ei şi că inima mea se deschide în inima ei.
Şi, în vreme ce inima mea se topea într-o dulce dilatare,
frumosul chip al bunei Mele Doamne dispărea, puţin câte
puţin. Mi se părea că lumina în mişcare se multiplica sau se
condensa în jurul Preasfintei Fecioare, ca să mă împiedice să
o mai văd. Lumina înlocuia părţile corpului care dispăreau
din faţa ochilor mei. Sau parcă trupul Doamnei Mele se
preschimba în lumină, topindu-se. Iar lumina, în formă de
glob, începu să se ridice, către dreapta”.
Cuvintele Fecioarei la La Salette s-au adeverit întocmai.
Despre toate aceste nenorociri scriu ziarele franceze din
1847. La 19 ianuarie 1847 regina Angliei spunea în discursul

din deschiderea parlamentului: "Cu cea mai profundă îngrijorare
atrag atenţia asupra lipsei de alimente care domneşte în Scoţia. Mai
mult, în Irlanda, pierderea alimentului tradiţional al poporului,
cartoful, a cauzat suferinţe cumplite, epidemii şi o mare creştere a
mortalităţii. Recolta slabă în Franţa, Germania şi în alte ţări ale
Europei a sporit dificultatea în a obţine produse suficiente".
Vestea apariţiei s-a răspândit ca fulgerul. La primul
aniversar, la locul apariţiei erau prezenţi circa 100.000 de
pelerini cu vreo 200 de preoţi.
Mai târziu, Melania s-a făcut călugăriţă: mai întâi
carmelitană în Anglia, apoi a trecut într-o altă congregaţie în
Italia. A murit la 73 ani. În ajunul morţii a mai urcat odată
muntele apariţiei. Maximin, rămas necăsătorit, a trăit numai
40 ani şi a fost de toate în viaţă: farmacist, medic, soldat în
armata pontificală.
Zguduitor în istoria acestei apariţii de la Salette
este «secretul» cu adevărat apocaliptic pe care Sfânta Fecioară
l-a descoperit Melaniei, trimis lui Pius IX şi Leon
XIII şi publicat cu aprobările cuvenite în 1879 şi
în 1904.
Spicuiesc de ici, de colo, din «secretul» încredinţat
Melaniei:
"Societatea este pragul celor mai teribile flageluri şi a
celor mai mari evenimente... Lucifer va evada din iad cu
un mare număr de diavoli... Vicarul Fiului meu va avea
mult de suferit deoarece, pentru un timp, Biserica va
cunoaşte mari prigoane; va fi vremea întunericului;
Biserica va trece printr-o criză îngrozitoare... va fi un
război general şi va fi înspăimântător... Un înainte
mergător al lui Anticrist, cu trupele sale aparţinând mai
multor naţiuni, va lupta împotriva lui Cristos, singurul
Mântuitor, va vărsa mult sânge şi va încerca să distrugă
cultul lui Dumnezeu pentru a se aşeza pe sine în locul lui
Dumnezeu".
Peste doi ani toate aceste prevestiri aveau să fie realitate.
Revoluţia din 1848, declanşată în Franţa, apare ca şi opera
Francmasoneriei, se răspândeşte în toată Europa. Toţi capii
revoluţiei din toate ţările erau masoni. Pius IX e nevoit să
părăsească Roma deghizat şi să ia drumul exilului.
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La Salette poate fi considerat al doilea loc de pelerinaj al
Franţei, după Lourdes. Situat într-un loc pitoresc, pe vârf de
munte, sanctuarul se află în sud-vestul Franţei, pe drumul
dintre Grenoble şi Gap. Mergând dinspre Grenoble, în
localitatea Corps se virează la dreapta şi, pe un drum de
munte, cu multe serpentine, se urcă 14 km până la locul
apariţiilor.
Tatăl lui Maximin, care era un necredincios, s-a convertit
la 8 noiembrie în acelaşi an. La 19 septembrie 1851, după o
cercetare şi anchetă riguroasă, episcopul de Grenoble,
Philibert de Bruillard, a recunoscut autenticitatea apariţiilor.
Într-un document oficial, păstrat la Roma, episcopul afirma:
"Apariţia prezintă în sine toate caracteristicile adevărului.
Aşadar, toţi creştinii sunt încredinţaţi că pot să accepte fără
dubiu şi cu certitudine prezenţa aici a Maicii Domnului...
Recunoscători bunătăţii lui Dumnezeu şi Fecioarei Maria,
autorizăm evlavia către Maica Domnului de la La Salette...".
Mai târziu, în anul 1855, noul episcop de Grenoble, după o
nouă anchetă, confirmă declaraţia predecesorului său şi
spune: "Misiunea păstoraşilor s-a încheiat, aceea a Bisericii

SF. FRANCISC DE ASSISI (1182-1226)
Francisc de Assisi s-a născut în anul 1182, fiind primul copil
al soţilor Petru şi Pica Bernardone. Petru Bernardone era un
mare negustor de stofe şi deseori lipsea de acasă, obligat de
interesele comerţului său la călătorii îndelungate prin diferite ţări.
La întoarcerea dintr-o călătorie în Franţa, ia cunoştinţă de
naşterea primului său copil, căruia la botez i s-a dat numele de
Ioan. Din simpatie faţă de ţara din care tocmai se întorsese, a
hotărât să-i schimbe numele în Francesco, cu înţelesul de
"francez", conform unui obicei mai vechi de a se da copilului
născut în lipsa tatălui numele ţării în care acesta se afla. Francisc
însuşi a îndrăgit acest nume, arătând o deosebită simpatie faţă de
Franţa şi de limba franceză, de care se folosea în împrejurări
solemne. În copilărie a învăţat şi limba latină, folosită la slujbele
bisericeşti şi în cancelariile timpului, dar a preferat în toată viaţa
limba vorbită de popor, italiana veche, şi în această limbă şi-a
exprimat chemarea lui fierbinte la reînnoirea vieţii creştineşti şi a
turnat versurile simple şi fermecătoare din "Cântecul Fratelui
Soare".
Datorită condiţiilor din casa părintească, precum şi
temperamentului său nobil deschis, Francisc ajunge floarea
tineretului din Assisi, rege al celor mai fastuoase petreceri şi
vânători. Tatăl, deşi nu vedea cu ochi buni risipa făcută de fiul
său, îi permitea asemenea manifestări, cu speranţa de a-l face să
se ataşeze de activitatea comercială. Dar viitorul îl va dezamăgi.
În timpul unei lupte dintre Assisi şi Perugia, Francisc cade
prizonier şi un an de zile împarte cu mai mulţi concetăţeni viaţa
aspră de prizonierat. La întoarcerea acasă se îmbolnăveşte.
Recăpătându-şi sănătatea simte cum sufletul este cuprins de
dezgust faţă de petrecerile şi bucuriile de mai înainte şi i se pare
că va găsi adevărata mulţumire în fapte de vitejie pentru
apărarea Locurilor Sfinte.
Cu acest gând se îndreaptă spre Spoleto, unde un cavaler
renumit se pregătea să meargă în Cruciadă, dar pe drum, aude
parcă un glas care l-a întrebat: "Francisc! ce este mai nobil: să fii
în slujba stăpânului, sau în slujba servitorului său?" A înţeles că
era glasul lui Cristos, care trăieşte în cei săraci şi suferinzi. Se
reîntoarce la Assisi şi începe a se amesteca printre cei săraci, a
vizita spitalele, a petrece multe ore în faţa unui Crucifix din
bisericuţa Sf. Damian, aflată în afara oraşului Assisi. Aici se ruga
astfel: "Dumnezeule Preaînalt, luminează cu lumina ta
întunericul inimii mele. Dăruieşte-mi o Credinţă dreaptă, o
Speranţă neclintită, o Dragoste desăvârşită". Odată, în timpul
unei rugăciuni pline de fervoare, Răstignitul de pe cruce i-a spus:
"Francisc, mergi şi repară biserica mea!" Gândindu-se la starea
jalnică a multor lăcaşuri sfinte, oferă o mare sumă de bani
pentru refacerea lor, şi el însuşi adună materialele şi contribuie la
lucrările de renovare.
Neliniştit de noul fel de viaţă al fiului său, Petru Bernardone
îl cheamă pe Francisc în faţa Episcopului şi-i cere să-i înapoieze
sumele de bani luate pentru a fi date altor biserici; aici are loc
actul despărţirii definitive de viaţa lumească de până atunci. Sub

privirile înmărmurite ale Episcopului şi ale celor care-l
înconjurau, Francisc se dezbracă de haine, aşează pe ele banii şi
le întinde tatălui său, spunând: "De acum voi putea zice cu
adevărat: Tatăl nostru care eşti în ceruri". Nu a fost un gest
teatral, ci ruptura totală cu dragostea faţă de bunurile materiale şi
logodna solemnă cu "Domniţa Sărăcie". De acum înainte va trăi
din munca braţelor sale, sau din mila inimilor darnice. Mulţi
locuitori din Assisi, în primul rând tatăl şi fratele său, au
considerat că şi-a pierdut minţile, în timp ce alţii, văzând
bunătatea lui faţă de toţi oamenii, bucuria netulburată a inimii şi
seninătatea feţei, dragostea faţă de lăcaşurile şi slujbele sfinte, au
înţeles că în mijlocul lor a apărut un mare apostol al lui Cristos.
În curând, în jurul lui Francisc s-a adunat un grup de
doisprezece concetăţeni din Assisi, care, urmând sfatul
evanghelic şi îndemnul lui, au dăruit averile lor săracilor şi au
îmbrăţişat viaţa de pocăinţă şi sărăcie propusă de el. Pentru
aceştia a scris un regulament intitulat: "Regula et vita fratrum
minorum", "Regula şi viaţa fraţilor minori", şi împreună s-au
dus la Roma pentru a cere aprobarea din partea Sfântului
Părintele Papa a noului mod de viaţă. Papa Inocenţiu al III-lea a
refuzat să aprobe o normă de viaţă atât de severă, considerând-o
peste puterile omeneşti. Se spune că peste noapte, Inocenţiu al
III-lea a văzut în vis cum biserica din Lateran, "Capul şi Mama
tuturor bisericilor", era aproape să se dărâme, când un om mic
de statură, îmbrăcat foarte sărăcăcios, încins cu o frânghie, a
sărit din întuneric şi cu umărul a sprijinit turnul înclinat şi apoi la readus la locul său; privind cu atenţie, Papa a descoperit
trăsăturile feţei Sărăcuţului - il Poverello - cu care vorbise în
ajun. La următoarea întâlnire cu grupul "penitenţilor" din Assisi,
Papa Inocenţiu al III-lea le-a dat aprobarea şi binecuvântarea sa
pentru noul fel de viaţă călugărească, şi le-a permis să predice
întoarcerea la adevărata trăire a Sfintei Evanghelii. Atunci a luat
fiinţă "Ordinul Fraţilor Minori" sau Ordinul I franciscan. Era în
vara anului 1209.
Cuvântul simplu dar înflăcărat al lui Francisc a trezit în multe
suflete dorinţa de a se dărui lui Cristos, spre a-i sluji în totală
sărăcie. Între acestea s-a numărat şi tânăra Clara Scifi, care în
ziua de Florii a anului 1212 părăseşte castelul părintesc şi se
retrage lângă bisericuţa Sf. Damian, unde în curând este urmată
de alte tinere nobile şi generoase. Sub îndrumarea lui Francisc ia
fiinţă al II-lea Ordin franciscan, pentru femei, ordinul
călugăriţelor Clarisse, care se va răspândi foarte repede în
întreaga Europă.
Pentru persoanele care nu se simţeau chemate să părăsească
viaţa obişnuită în familie, Francisc întemeiază al III-lea Ordin
franciscan, deschis tuturor credincioşilor dornici de o trăire mai
intensă a desăvârşirii creştineşti. În rândurile acestei a treia familii
franciscane vor intra bărbaţi şi femei din toate stările sociale,
tineri şi bătrâni, oameni învăţaţi, precum şi neştiutori de carte,
laici şi clerici.
Încă de la începutul întoarcerii sale la Dumnezeu, Francisc
dorea să meargă în mijlocul necreştinilor, îndeosebi al
mahomedanilor care stăpâneau Locurile Sfinte şi luau în robie

Continuare de la pag. 9
începe".
deasupra intrării. Interesant este mozaicul de deasupra
Sanctuarul este situat în apropierea locului apariţiilor, la
altarului, în care este reprezentat Isus pantocrator.
1.800 m altitudine, într-un peisaj montan unic, greu de descris
Claudiu Dumea
în cuvinte. Construcţia bazilicii a început în anul 1852 şi s-a
Preluat de pe: http://www.profamilia.ro/maria.asp?aparitii=10
terminat în anul 1865. A fost declarată basilica minor, în anul
Pr. Iosif Dorcu
1879. Este o biserică destul de simplă, cu două turnuri 10
http://www.ercis.ro/lumina/numar.asp?
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UNIREA RELIGIOASĂ CU BISERICA ROMEI CATOLICE,
ÎNFĂPTUITĂ LA ALBA IULIA - 1700
IV. Beneficii ale Unirii religioase de la 1700 pentru români
Faptul că mulţimea neştiutoare era foarte uşor de
manevrat, că pentru a răzvrăti satele nu trebuia multă ştiinţă
de carte, ci mai degrabă lipsa ei (ca în cazul celor doi călugări)
putea fanatiza până la a se ajunge la inconştienţă şi violenţă, sa dovedit în vremea lui Visarion şi Sofronie. Planurile
mitropolitului de la Carloviţ n-au fost înţelese de mulţimea
din tabăra neunitilor si a celor dezuniţi. Semnificaţia profundă
a ceea ce se întâmpla si faptul că poporul trebuia luminat,
pentru a pricepe, au fost înţelese însă de episcopul unit Petru
Pavel Aron, asa cum si-a dat seama mai întâi de acest mare
adevăr episcopul Inochentie Micu. In acest scop naţiunea
română avea nevoie de scoli româneşti, în care să fie pregătiţi
preoţi şi învăţători români. Deşi vremurile erau atât de
tulburi, episcopul Aron le clădeşte şi se îngrijeşte de ele
material şi spiritual. Prin şcolile sale va trăi Unirea în timp, iar
naţiunea română din Transilvania va trăi prin conştiinţa
cultivată si formată aici.
Pentru a înţelege câtă lumină (şi ce fel de lumină) se
revărsa şi se răspândea din şcolile Blajului şi din operele
reprezentanţilor Şcolii Ardelene, e necesar să se explice
„marea revoluţie culturală petrecută acolo" (în Transilvania n.n.), noua „orientare produsă prin schimbarea rituală". (N.
Iorga)
Se poate afirma cu certitudine că binefacerile Unirii
religioase cu Roma, la 1700, au fost numeroase si de
pe mulţi creştini, şi să le vestească pe Cristos. După mai
multe încercări nereuşite, în anul 1219 se alătură unor cruciaţi
şi ajunge până la sultanul Egiptului, Melek-el-Kamel. Acesta,
impresionat de măreţia ce iradia din ţinuta Sărăcuţului, îl
ascultă cu interes şi respect, dar nu-i urmează cuvântul; apoi,
spre uimirea spahiilor care aşteptau să mai reteze un cap de
ghiaur, îl trimite cu o escortă de onoare în tabăra creştină.
Francisc vizitează locurile sfinte şi vede cu durere greutăţile şi
primejdiile prin care trebuiau să treacă pelerinii veniţi din
depărtări să venereze Sfântul Mormânt. Întorcându-se în
patrie, a intervenit la Sfântul Părinte Papa pentru acordarea
indulgenţei Porţiunculei, prin care se ofereau creştinilor ce
vizitau biserica "Sfânta Maria a Îngerilor" de lângă Assisi
aceleaşi favoruri spirituale ca şi celor ce ar fi mers la locurile
sfinte. În luna decembrie 1223, obosit şi slăbit din cauza vieţii
aspre ce şi-a impus-o, Francisc se retrage la un schit din Valea
Rieti, aproape de Greccio. Aici, cu ajutorul unui prieten,
pregăteşte o sărbătoare a Naşterii Domnului mai puţin
obişnuită. Cere să se construiască un altar în mijlocul pădurii,
sub un acoperiş improvizat, lângă altar să se aducă o iesle
adevărată, cu paie, pe care să fie aşezată o statuietă
reprezentându-L pe Pruncul Isus; în apropiere să se afle un
bou şi un măgar şi astfel Sfânta Liturghie să fie celebrată întrun cadru cât mai asemănător cu noaptea Sfântă a Naşterii
Domnului. Din toate părţile au coborât spre pădurea de la
Greccio credincioşi cu felinare aprinse, şi la Sfânta Liturghie
de la miezul nopţii Francisc, care era diacon, a aprins în
inimile tuturor o flacără de iubire faţă de Pruncul divin. 11

excepţională importanţă pentru toţi românii.
1. Un prim mare câştig: întemeierea Blajului
E un câştig pentru tot neamul românesc, Blajul fiind
centru de viaţă spirituală, religioasă, culturală şi politică a
românilor. E Blajul catolic, acea „Mică Roma', cum îl numeşte
Mihai Eminescu, în 1866, contemplându-l de pe Dealul Hulii:
„Te salut, Mică Romă!" Fără această unire, Blajul n-ar fi existat
în calitatea relevată mai sus.
După ce, în primăvara anului 1737, Episcopul Ioan
Inochentie Micu Clain mută reşedinţa Episcopiei GrecoCatolice, de la Făgăraş la Blaj, el întocmeşte un plan măreţ de
edificare a catedralei, a mănăstirii, a şcolilor, devenind
întemeietorul noului oraş. Cel de-al doilea întemeietor este
considerat, prin amploarea lucrărilor pe care le înfăptuieşte,
Mitropolitul Ioan Vancea. Cu admiraţie şi cu recunoştinţă a
afirmat importanţa Blajului pentru români şi scriitorul
paşoptist Ion Heliade Rădulescu, fiind prezent în anul 1848 la
Marea Adunare de pe Câmpia Libertăţii din Blaj, unde a rostit
cuvintele: „De aici a răsărit soarele românilor."
De aici a venit mai întâi lumina pentru români, Blajul fiind
centrul cultural si politic al românilor, îndată după 1754, vreme
de peste un secol. Bucureştiul devine centrul politic şi
administrativ al românilor abia după unirea celor două
principate, încât la serbările de la
Continuă la pag. 12
Iniţiativa Sfântului Francisc s-a răspândit în toată creştinătatea,
şi, sub diferite forme, apropie taina Întrupării Domnului de
sufletele noastre.
De la Rietti, Francisc s-a retras în liniştea muntelui Alvernia,
pentru a se pregăti de sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci, 14
septembrie. Aici a primit darul sfintelor stigmate, şi timp de doi
ani, până la moarte, a purtat în trupul său rănile dureroase şi
glorioase ale lui Isus. Între timp a început să-şi piardă vederea.
La porunca superiorilor, - el încredinţase altora conducerea
Ordinului întemeiat de dânsul -, s-a supus unor tratamente
dureroase, care însă nu au făcut decât să-i mărească suferinţa.
Pentru câteva luni este dus, la cererea lui, în grădina mănăstirii
surorilor clarisse; aici compune textul şi melodia pentru
"Cântecul Fratelui Soare". Deoarece medicul i-a spus că nu mai
are de trăit decât foarte puţin, a adăugat strofa: "Lăudat fii Tu,
Domnul meu, de sora noastră moartea cea trupească, de care
nici un om viu nu poate scăpa". Sora moartea va veni la el în
seara zilei de 3 octombrie 1226. Trupul i-a fost aşezat în
bisericuţa Sf. Gheorghe din Assisi, deşi în timpul vieţii el ceruse
ca rămăşiţele pământeşti să-i fie aruncate pe Colina Iadului,
unde erau îngropaţi sinucigaşii şi condamnaţii. După doi ani, în
1228, Papa Grigore al IX-lea îl va ridica la cinstea sfintelor altare,
iar în 1230, osemintele sale vor fi transferate în măreaţa bazilică
în care se află şi astăzi, venerate de întreaga creştinătate. În anul
1939, Papa Pius al XII-lea l-a proclamat Patron principal al
Italiei, numindu-l "cel mai italian dintre sfinţi şi cel mai sfânt
dintre italieni".
http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=261

Putna (1871), când se sărbătoresc 400 de ani de la întemeierea
mănăstirii, Ioan Slavici şi Mihai Eminescu orientează privirile
spre Bucureşti, afirmând: „Pentru toţi românii, soarele la
Bucureşti răsare." Această deviză înscrisă apoi pe frontispiciul
ziarului Tribuna (1884), condus de I. Slavici, prefigurează
unirea tuturor românilor.
2. Beneficiile Unirii pe planul luptei politice
naţionale
- Roadele Unirii se regăsesc exprimate, mai întâi, în
numeroase documente. Ioan Inochentie Micu Clain, cel mai
de seamă episcop al Diecezei Unite din secolul a XVIII-lea, se
angajează neînfricat în lupta pentru obţinerea drepturilor
politice pentru toţi românii, fie ei greco-catolici, fie ortodocşi.
în acest sens, cele 24 de memorii adresate autorităţilor din
Transilvania şi de la Viena, sintetizate într-un prim „Supplex
Libellus", reprezintă schiţarea celui dintâi program al
emancipării naţionale a românilor transilvăneni. Corifeii Scolii
Ardelene, după reîntoarcerea lor de la studii, de la Roma şi
Viena, au stimulat lupta de emancipare naţională iniţiată de
Inochentie Micu, prin studiile lor istorice şi filologice despre
originea noastră latină de neam şi limbă. Alte documente
politice care marchează momente importante ale luptei de
emancipare şi de eliberare naţională a românilor din
Transilvania, din secolele XVIII, XIX şi XX, sunt: un al doilea
„Supplex Libellus Valachorum Transilvaniae" (1791),
„Pronunciamentul
de
la
Blaj"
(1868),
„Memorandumul" (1892), „Declaraţia de Unire a Transilvaniei
cu Ţara" (1918 - citită de episcopul Iuliu Hossu). Ideile din cele
două documente cu titlul „Supplex..." au însemnat, din punct
de vedere politic, deschiderea noastră spre modernitate, aceeaşi
semnificaţie având-o, din punct de vedere social, programul
răscoalei lui Horea, Cloşca si Crisan, de mai înainte (1784).
- Binefacerile Unirii se concretizează apoi în unele
evenimente politice desfăşurate de-a lungul vremii.
Unul este Revoluţia de la 1848, când a fost organizată
Marea Adunare de pe Câmpia Libertăţii din Blaj (3/15 mai),
unde, cum arată documentele, s-au adunat 40.000 de români
(din Transilvania, Moldova şi Muntenia) şi unde au fost
prezenţi nu numai marii ardeleni, în fruntea cărora s-au aflat:
Simion Bărnuţiu, Avram Iancu, Aron Pumnul, August
Treboniu Laurian, Timotei Cipariu etc., ci şi marii moldoveni
si munteni: Vasile Alecsandri, Alecu Russo, Nicolae Bălcesu,
Alexandru Ioan Cuza, George Sion, D. Brăteanu, I. HeliadeRădulescu, M. Kogălniceanu etc. Adunarea a fost prezidată de
episcopii Ioan Lemeni (greco-catolic) şi Andrei Şaguna
(ortodox), care au binecuvântat poporul, ca semn al unităţii
românilor. Sufletul întregii adunări a fost Simion Bărnuţiu, care
a exprimat cu hotărâre, pentru prima oară, „vrerea românilor",
aceea a ardelenilor: „Vrem să ne unim cu Ţara!".
Cel de-al doilea eveniment, rod al unirii religioase, a fost
Marea Unire Naţională, de la Alba Iulia, din 1 Decembrie
1918, corolarul luptei politice de emancipare naţională din
perioadele anterioare (de aproape două secole). Acum s-a
împlinit acea „vrere a românilor", prin crearea statului naţional
unitar român, România Mare. Episcopul Iuliu Hossu, ierarh al
Bisericii Române Unite, devenit cardinal mai târziu, le-a citit
celor peste 100.000 de români adunaţi pe Platoul Romanilor,
„Declaraţia de Unire a Transilvaniei cu Ţara".
3. In planul ideologiei si al formării conştiinţei
naţionale
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Si-au adus contributia în acest domeniu tineri români,
absolvenţi ai Institutelor Teologice de la Roma, Viena şi
Tvrnavia şi absolvenţii Teologiei din Blaj, care aveau, pentru
acele vremuri, o înaltă pregătire intelectuală şi care vor forma
elita intelectuală a poporului român din acel timp. Cei mai de
seamă reprezentanţi ai acestei elite sunt episcopul Inochentie
Micu Clain şi corifeii Şcolii Ardelene (Samuil Micu Clain,
Gheorghe Şincai şi Petru Maior), cărora le revine meritul
principal în crearea curentului cultural-ideologic numit Şcoala
Ardeleană, mişcare de eliberare socială şi naţională, promovată
de tinerii intelectuali din Transilvania, cu studii superioare în
Apus, care au preluat din patrimoniul de gândire al
iluminismului european idei, principii şi argumente, în lupta lor
pentru a sluji interesele poporului român, în acel moment
istoric. Acest curent, cel dintâi nucleu iluminist din cultura
română, e echivalent, de fapt, cu fundamentarea ideologiei
emancipării naţionale a poporului român. Faptul că cei amintiţi
reprezintă o intelectualitate clericală n-a constituit pentru ei un
impediment în a se pune în slujba intereselor naţionale, printr-o
activitate ştiinţifică şi didactică de o înaltă ţinută şi eficienţă.
Contribuţia esenţială la conturarea şi închegarea ideologiei
naţionale le revine celor amintiţi, pe care Nicolae Iorga îi
numeşte „treime muncitoare si înţeleaptă" şi a căror activitate e
multilaterală. Operele lor cu caracter istoric sunt: „Istoria şi
lucrurile şi întâmplările românilor" - de Samuil Micu, „Hronica
românilor şi a mai multor neamuri" - de Gheorghe Şincai,
„Istoria pentru începutul românilor în Dachia" - de Petru
Maior.
Cele mai importante lucrări filologico-lingvistice ale
acestora sunt: „Elementa linguae daco-romanae sive
valachicae" (Viena, 1780), cea dintâi gramatică tipărită în limba
română, „Lexiconul de la Buda" (1825), primul dicţionar
etimologic al limbii române.
Aceşti intelectuali au elaborat şi opere cu caracter filosofic,
religios si juridic, tipărite unele sau rămase în manuscris altele.
Prin toate cele amintite ei au fundamentat ideile privitoare la:
-originea romană, nobilă, a românilor,
-vechimea şi continuitatea poporului român, pe pământul
pe care locuieşte, în Transilvania,
-descendenţa limbii române din cea latină,
-necesitatea înlocuirii alfabetului chirilic (care este o haină
nepotrivită limbii române, cum remarcă Titu Maiorescu) cu cel
latin. (Samuil Micu publică la Viena, în 1779, o „Carte de
rogacioni", cu litere latine, în care pune în aplicare, pentru prima
dată, această idee),
-necesitatea luminării poporului, condiţie a eliberării
sociale şi naţionale.
Acest complex de idei, susţinute prin argumente istorice,
filologice, arheologice, demografice etc. şi printr-o logică de bun
-simţ, au dat naştere acelei puternice mişcări culturale,
cunoscută sub numele Şcoala Ardeleană, cu nebănuite
consecinţe pe plan politic, cultural şi chiar economic.
Pătrunzând în mintea şi în inima românilor, aceste idei, aceste
descoperiri nu puteau să nu genereze o stare euforică în tinerii
care studiaseră la Blaj şi în Apus, în autorii amintiţi şi în urmaşii
lor, care se adresau românilor cu cuvintele: „Sus capul, române!
Tu eşti de neam mare! Sus inima, români!", şi să nu îndemne la
fapte mari. Astfel s-a făurit, treptat, conştiinţa de sine ca neam,
conştiinţa naţională, care, crescând neîncetat, va rodi bogat,
până la împlinirea idealului naţional în 1918, când Ardealul „era
o încântare", într-o „splendidă înflorire".

LUNCUŞOARA ÎN PARESEMI
roman publicat pentru întâia oară la Bucureşti în 1920.
Din vol. Ion Agârbiceanu, Scrieri creştine, Ed. Buna Vestire, Blaj 2008, pp. 137-148
-Continuare din numărul precedent-

-Şi cică-i rotund ca un glob şi
că dedesubt de noi sunt oameni
care stau cu capul la vale şi nu cad.
-Pasă-mi-te o fi venit de pe
tărâmul celălalt, dumnealui.
-Nu, e lovit cu leuca; spune toate minunile, dar de
Dumnezeu nu pomeneşte niciodată.
-„Neamţu şi dracu"!
Luncuşorenii începuseră să-l privească c-un fel de sfială,
de teamă, bănuind că are legături cu necuratul. Nu puteau,
însă, scăpa de neamţ, scai se ţinea după creştini.
Bănuielile oamenilor crescură când văzură că neamţul nu
se hotărăşte să calce pragul bisericii nici în Paresemi. Ba, în
anul cel dintâi, când începuse Postul Mare şi clopotul chema
în toate dimineţile, neamţu aţinea calea creştinilor care
mergeau la biserică.
-Unde te duci, neică Niculae?
-Să ne închinăm.
-Dar nu te poţi închina şi acasă, în revărsat de ziuă, şi, pe
vremea asta, să-ţi fie plugul în brazdă.
-Trebuie să-i dăm lui Dumnezeu ce-i al lui Dumnezeu,
răspundea omul. De la El e tot ajutorul.
-Dumnezeu ajută pe omul harnic, neică Niculae.
Mai opri aşa pe Stan, pe Bran, pe leica Maria, şi pe-o
mulţime. Din toamnă până în Paresemi, ajunsese să
cunoască pe nume pe toţi bărbaţii, pe toate femeile din sat,
ba chiar şi pe copii, aşa că luncuşorenii nu se puteau mira
îndeajuns de mintea lui cea minunată. Unii credeau că şi
aceasta o face cu puterea iadului.
Vorbele neamţului ajunseseră şi la urechea popii Costan,
care păstorea pe atunci în Luncuşoara. Bătrânul se supără
amarnic şi-i puse neamţului un nume, îi zise „sfredelul
dracului" şi, peste o zi tot satul râdea de porecla asta.
Dar străinului se vede că nu-i păsa de nimic. Prin
săptămâna a cincea, când se îmbulzeau creştinii la spovadă, el
slobozi o vorbă între oameni:
- „Vreme pierdută şi cu spoveditul".
Vorba asta ajunse iarăşi la urechea popii Costan şi moşul
se supără cumplit. Era cât pe-aci să-şi pună patrafirul, să-şi ia
molitvelnicul şi să citească un blestem pe capul neamţului.
Spre molcomire îi sluji numai faptul că oamenii nu luau în
seamă vorbele neamţului, ci, ori râdeau de el, ori îl ocoleau ca
pe unul ce-i în slujba necuratului.
Urmaseră, însă, vremuri mai rele, peste doi-trei ani,
luncuşorenii începură să vorbească prăpăstii: cică fiecare stea
ar fi o lume întreagă, mai mare ca pământul, cică lumea n-ar
fi numai de atâtea mii de ani câte spunea calendarul, ci de
sute de mii şi că pământul nu se va prăpădi niciodată.
Spuneau minunile acestea, nu că le-ar fi crezut, ci pentru
că neamţul li le toca mereu la ureche şi pentru că începuseră
să se teamă mai tare de el, crezându-l şolomonar. Şi credeau
aceasta fiindcă Visarion le povestise cum, mai de mult, trăiau

6. Pocăinţa neamţului
În Luncuşoara trăia, de vreo douăzeci de ani, un
pensionar bătrân, pitic de statură, uscat ca o scândură, cu
obrazul supt, mâncat de pârâiaşe, cu mustaţa ţepoasă, cu o
chelie care-i venea până la urechi.
Visarion Lugojanu umbla uşor ca o pasăre, cu paşii lui
mărunţei şi la vârsta ce-o avea acum, aproape nouăzeci de
ani.
Când s-a pripăşit în sat, bătrânii l-au privit cu băgare de
seamă, părea că-şi amintesc de cineva. Dar, după ce s-au uitat
bine la el, clătinară din cap că nu-i feciorul popii Costan.
Popa Costan avusese un băiat care, de mic, pornise
undeva la şcoli şi nu se mai întorsese niciodată în
Luncuşoara.
- „Nu-i Ilarie, spuseră cu încredinţare bătrânii. E un
neamţ".
De atunci, lui Visarion Lugojanu, nime nu-i zicea în sat
pe nume, ci „neamţul".
Nime nu ştie să spună ce anume l-a îndemnat pe Visarion
Lugojanu să aleagă satul ăsta, depărtat de drum de ţară şi de
tren, ca aici să-şi hodinească bătrâneţile. Că nu era de prin
partea locului se încredinţară destul de degrabă toţi
luncuşorenii, pentru că, la o săptămână după pripăşirea
neamţului aci, veni la el o nevăstuţă tânără, cu un port pe
care nu-l mai văzuseră niciodată. Nevăstuţă a stat trei zile,
apoi s-a dus, ca să nu se mai arate niciodată; s-a depărtat
destul de mânioasă, dar neamţul a rămas de atunci în sat.
Era în Luncuşoara o casă părăsită de mult şi trecută în
proprietatea comunei, destul de bine păstrată, „casa pustie",
cum îi spun până azi luncuşorenii. Pentru douăzeci de zloţi
pe an, o luă neamţul de locuinţă.
Oamenii clătinară din cap când îl văzură mai întâi pe
bătrân deschizând fereastra: „Neamţu şi dracu", ziseră
luncuşorenii, văzând că Visarion nu se temea de casa cea
pustie. Taina lui, cine era, de unde venea, ce fusese în viaţă,
se amesteca cu taina casei celei părăsite, prin care, noaptea,
cântau cucuvaiele şi pe ferestrele sparte zburau liliecii.
De la o vreme, înţeleseră că-l cheamă Visarion, dar cum
numele acesta era nemaipomenit prin Luncuşoara, creştinii
nu credeau să fie domn de român, cum era, de pildă, popa
Costan, ori, mai ales, notarul. În câteva zile, neamţul îşi facu
un culcuş în casa pustie şi, de aici încolo, îl puteai vedea
oriunde: pe uliţă, pe hotar, în crâşmă, numai acasă ba; nu-l
răbda locul să rămână singur acasă.
Era un bătrânuţ foarte vioi, dornic de vorbă, de poveste,
ochii îi sclipeau mereu ca la un drac. Unde întâlnea un
creştin, acolo îl oprea, ori se acăţa de el, dacă omul era grăbit,
şi trosco-trosco-trosco, nu-i mai tăcea gura.
După câteva săptămâni, printre luncuşoreni începură să
umble vorbe noi.
-Auzi comedie, zice că pământul se învârteşte şi soarele
stă pe loc.
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dihănii mari pe pământ, şerpi zburători, care, dacă s-ar
înălţa pe coadă ar ajunge cu capul în vârful turnului de la
biserică.
Oamenii ştiau că balauri de aceştia mai sunt şi acum prin
iezere şi nu se mirară de povestirile străinului, ci, mai vârtos,
îi dădeau dreptate şi se simţeau mângâiaţi că în urmă au
întâlnit un domn care crede în balauri. Nici popa Costan,
nici notarul nu credeau în dihaniile acestea, ci spuneau:
„Iată prostii omeneşti!"
Ceea ce-i pusese pe gânduri încă, şi-i facu să bănuiască
pe neamţ că-i şolomonar era împrejurarea că Visarion zicea
că astfel de şerpi cumpliţi nu mai sunt acum, iar
luncuşorenii ştiau bine că este unul chiar în iezerul din
pădurea lor.
Când se stârneau furtuni mari, erau în sat câţiva bărbaţi
curajoşi care se ţineau mereu pe urmele neamţului. Dar
bătrânul nu lipsi niciodată din sat pe vreme primejdioasă.
Acum, oamenii nu-l mai credeau şolomonar, ci se
agăţaseră de vorba lui că lumea nu va pieri niciodată.
Luncuşorenii ştiau bine că neamţul minte, pentru că la
capătul lumii avea să vină Antihrist; asta era scrisă la
Apocalips şi cartea sfântă nu se poate înşela.
O babă zise:
-„Poate chiar el să fie Antihrist, că
duşmanul lui Hristos, când va veni, va
veni să înşele lumea. Apoi, ce face
neamţul de când s-a pripăşit la noi?"
Vorba asta prinse aripi, trecu prin sat
şi ajunse şi-n satele vecine, cum că, în
Luncuşoara s-a pripăşit un înşelător, un
neamţ, care poate să fie chiar Antihrist.
Credinţa aceasta se întărea şi pentru
faptul că Visarion Lugojanu încă nu pusese piciorul în
biserică, nimeni nu-l văzuse vreodată facându-şi cruce, nici
chiar când trăznea în apropiere. Şi apoi, din an în an,
desmânta (=a întoarce gândul cuiva, a-l face să se răzgândească)
tot mai mirit pe creştini de la spoveditul în Păresemi.
Creştinii cercau să-l înconjure (=a ocoli, a evita pe cineva),
dar nu mai puteau. Era dulce la vorbă, minune mare, apoi
ştia atâtea minunăţii, câte-n lună şi-n soare! Unde mai pui că
nu era semeţ, sta bucuros de vorbă cu oricine, citea şi
tâlcuia scrisorile (=Actele) ori în ce limbă ar fi fost scrise,
dădea sfaturi mai dihai decât avocaţii, îmbia c-un pahar de
vin pe oricine, ba, într-o strâmtoare, te şi împrumuta cu
bani.
Duminica şi în sărbători îl puteai vedea oricând
înconjurat de-o ceată de oameni, ba unii îşi uitau şi de
biserică, lângă neamţ.
În anul al cincilea, popa Costan nu mai putu suferi: citi
afurisenia cea mare asupra străinului, care-i tulbura liniştea
bătrâneţelor, pacea satului şi-i ţinea biserica deşartă.
Creştinii îşi făcură cruce, se cutremurară, babele îşi
scuipară în sân.
Un om, un vecin, îi spuse neamţului de legătura ce-a pus
-o popa asupra lui.
-De mine nu se prinde, vecine, zise bătrânul cu
blândeţe, eu am să trăiesc o sută de ani. De-aici nu las
niciunul. Nu mă poate răpune mai curând niciun blestem
de popă.
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De vorbele acestea se îngrozi întreg satul. în ziua
următoare, Visarion Lugojanul ieşi din sat şi se urcă încet,
încet, pe coasta cetăţuii: este în Luncuşoara, spre miazăzi,
un deal mare, rotund ca o căldare, pe care se văd până azi
urmele unui zid vechi. Luncuşorenii spun că a fost aici
cetate de uriaşi. O zi, două, trei, bătrânul se urca mereu la
Cetăţuie şi nu se întorcea până seara. Oamenii, văzându-l,
ziceau:
-Începe să bată câmpii.
-Începe să lucreze afurisenia popii Costan.
Adevărul este că bătrânul pensionar nu urcase niciodată
până acum dealul Cetăţuii, chiar şi din sat ieşea destul de
rar.
A patra zi, chemă pe cei doi vecini.
- Vreţi să câştigaţi câte-un zlot până deseară? Dacă vreţi,
luaţi-vă uneltele de săpat şi haideţi cu mine.
Câteva zile, au săpat numai cei doi vecini, apoi li se mai
alăturară doi, până ce, în săptămâna a treia, Visărion
Lugojanu săpa cu şase oameni în dealul Cetăţuiei, când ici,
când colo.
Luncuşorenii ziceau: „Vrea să sape comoara". Tot satul
ştia că-n Cetăţuie este o comoară, pe care o păzeşte, de
veacuri, duhul cel rău. Numai ceva nu
înţelegeau: comorile se sapă de obicei noaptea,
nu ziua, cum cerca neamţul. Dar, neamţu' şi
dracu', ziceau creştinii şi, cei mai mulţi, se
mulţumeau cu atâta, numai câţiva erau care
ştiau că bătrânul a venit, de unde a venit,
anume ca să sape comoara aceea şi că are scris
tot, unde şi cum să sape.
Credinţa asta începu să prindă printre săteni
numai când văzură că neamţul sapă mereu, an
de an, plăteşte bine, şi totuşi banii nu i se mai gată.
In răstimpul acesta, Visarion umpluse o odaie din casa
cea pustie, cu tot felul de hârburi, de săbii, de chipuri
ciudate cioplite în piatră sură, scoase din săpături.
Luncuşorenii însă, nu puteau rămâne niciodată, vreme
îndelungată, la aceeaşi credinţă faţă de neamţ. îl crezuseră
şolomonar, antihrist, legat cu iadul, dar toate credinţele
acestea se clătinau, se spulberau, prin faptul că vedeau pe
bătrân om în toată firea, ba încă un om foarte bun de
inimă, căruia nu-i mai seca niciodată izvorul noilor
povestiri.
Astfel, pe vremea când veni părintele Man în
Luncuşoara, toate poveştile despre neamţ se potoliseră,
rămânând el însă un punct de atracţie, chiar mai puternic
decât înainte, pentru satul întreg. Erau duminici şi sărbători,
mai ales după-amiezile, la vecernie, când creştinii aproape
se înjumătăţeau: unii porneau după popa cel nou la biserică,
alţii rămâneau să asculte minciunile neamţului.
Vezi bine, popa Man nu fu bucuros de descoperirea
aceasta. Spuse oamenilor în biserică: „Toate la locul lor şi la
vremea lor; este vreme pentru poveste, dar trebuie să fie şi
pentru rugăciune".
Dar aceasta nu folosi la nimic. Popa începu să aştepte
binişor după ce trăgea clopotul, să intre întâi toţi creştinii
care se vedeau pe uliţă. O parte dintre oameni se retrăgeau
prin curţi, se faceau că au de mers pe drum în jos şi, de aici
încolo, aşteptau la ei acasă până ce intra popa în biserică.

Se înţelege, neamţul râdea satisfăcut.
Popa Man înţelese în grabă că are un duşman în sat, pe
care trebuie să-l cunoască, dacă vrea să-l biruiască. Până
acum nu se interesase de bătrân, ştia ce ştia satul întreg, că-i
un „neamţ" pripăşit de mult prin Luncuşoara. Diacul Ierotei
îi spusese mai întâi numele.
- Visarion Lugojan? facu mirat părintele Man. Dar ăsta
nu-i neamţ, diece, e român ca şi noi.
Uimit, părintele îşi aduse aminte că citise ceva, cândva, o
carte de istorie naturală, scrisă de un Visarion
Lugoj an. Cum? Se poate să fie omul acesta la noi în sat?
Şi chiar în ziua în care îşi pusese întrebarea asta, facu
neamţului o vizită în casa cea pustie.
Era într-adevăr autorul acelei cărţi.
Bătrânul fu foarte vesel de vizita părintelui,
dar începu numaidecât o discuţie vehementă
cu popa Man, asupra credinţei. Ca toţi
oamenii îmbătrâniţi în anume convingeri,
Visarion vorbea cu patimă, dar, mai ales, cu
dispreţ despre credinţă. Apoi, cu însufleţire
tot mai mare, începu să vorbească despre
ştiinţa lui. Popa Man îl ascultă, fară să-l
întrerupă o singură dată. Liniştea aceasta îl uimi pe bătrân.
-Cum, tinere, dumneata nu mă crezi, după toate acestea,
că-s Antihrist?
-Nu, răspunse zâmbind popa Man. Ce spui dumneata
cred şi eu, având alte convingeri, se-nţelege, asupra credinţei.
Dacă nu te superi, chiar o să-ţi cer câteva cărţi. Astronomia
mă uimeşte de plăcere şi geologia asemenea. Nu e nimic mai
frumos decât să cunoşti istoria ceriului şi a pământului, atâta,
cel puţin, cât ne poate spune ştiinţa până acum.
Visarion Lugojanu rămase surprins, privi cercetător la
popa Man, o tristeţe adâncă i se coborî în priviri. Deschise o
uşă şi-l duse în odaia plină de hârburi, de oale de lut.
-Adevărat, zise el, ştiinţa ne poate da încă foarte puţin. Şi
ceriul şi pământul îşi ascund cu zgârcenie tainele. Uite, după
o muncă de cincisprezece ani, ce mi-a dat mie. Credeam că
descopăr ceva cu mult mai vechi, când colo am dat peste
olării romane.
La despărţire, popa ducea două cărţi şi fagăduiala
neamţului că, pe vremea bisericii, nu va mai ieşi în uliţă.
Promisiunea asta o repetă Visarion de multe ori în cei
patru ani de când păstorea popa Man în Luncuşoara, dar
niciodată nu şi-o ţinu. Neamţul şi popa ajunseseră cei mai
buni prieteni, spre marea mirare a creştinilor; bătrânul venea
des la casele parohiale, părintele mergea de multe ori în casa
pustie, şi, nu trecea săptămâna, să nu-i vezi plimbându-se
împreună, oprindu-se tot la trei paşi şi discutând cu
aprindere.
Dar, de slăbiciunea lui, nu se mai putea lăsa Visarion
Lugojanu; din obicei, din neînchipuita mâncărime de limbă,
nu putea rămâne în casă, duminica şi în sărbători precum şi
la Vecernie, oamenii încă se mai înjumătăţeau: unii la
biserică, alţii în jurul neamţului.
Popa a cercat în fel şi chip să-l convingă că face rău, că
aşa se poate înrădăcina un obicei primejdios în sat, că, după
ce n-or mai avea pe cine asculta, oamenii neobişnuiţi dupăamiază cu biserica, vor intra în birt.

Neamţul recunoştea uneori adevărul, dar nu-l putea
urma. Simţea că e adevărat ce-i spune părintele Man, că
oamenii nu se aleg cu nimic, pentru că nu pricep, că ar
trebui, pentru aceasta, prelegeri uşoare, sistematice. Vorbind
azi de una, mâine de alta, totdeauna de la înălţimea la care
eşti, nu reuşeşti decât cel mult să zăpăceşti minţile
oamenilor. Simţea că e adevărat, dar şi că el n-ar fi în stare,
nici să împărtăşească cunoştinţele sale pe înţelesul
poporului, nici să ţină conferinţe sistematice. Iar să tacă de
tot, nu putea.
Când au început Păresemile din anul acesta, al patrulea
de păstorire a popii Man în Luncuşoara, părintele îl
surprinse pe neamţ cu o veste:
- În fiecare duminică din Păresemi, după
Vecernie, am să ţin câte-o prelegere despre
istoria pământului.
-În biserică? întrebă uimit bătrânul.
-Da, n-avem nicăieri în sat o sală mare.
Visarion Lugojanu n-a mai zis nimic, dar,
spre marea lor uimire, luncuşorenii îl văzură
pe neamţ intrând în biserică, la Vecernie,
întâia oară de când era în sat.
-Se pocăieşte! I-a sosit vremea pocăinţei, îşi ziseră
oamenii.
Totuşi, erau neliniştiţi văzându-l în strană, lângă diacul
Ierotei.
După întâia prelegere a popii Man, bătrânul îi strânse
mâna cu căldură.
-A fost foarte bine!
Veni şi în duminica a doua, la Vecernie. Din duminica a
treia, începu să vină şi la Liturghie.
-S-a milostivit Dumnezeu şi de sufletul lui. De-acum se
pocăieşte neamţul, spuneau creştinii şi erau veseli, se
simţeau mulţumiţi de întorsătura asta.
Din duminică în duminică, moşul era tot mai însufleţit.
-Vezi, aşa se cade să înveţi poporul, îi zicea popii, când
acesta îl ducea în casele parohiale, după slujbă, şi-l cinstea cun pahar de băutură.
-Da, să cunoască şi ţăranii noştri minunile lui
Dumnezeu, răspundea popa Man. Neamţul nu răspundea.
-Văzutu-i-ai cum ascultă? întrebă din nou popa.
Visarion tăcea.
Creştinii ascultau într-adevăr cu mare sete tot ce le
spunea popa, căci părintele Man, din toate minunile
pământului scotea la iveală mărirea, puternicia şi
înţelepciunea lui Dumnezeu. Şi astfel, începeau să bănuiască
lucruri nebănuite încă, sau, acelea care le păruseră poveşti,
spuse de neamţ, acum le credeau, în vreme ce gândul lor
prindea aripi, înălţându-se din lut, şi inimile lor erau tot mai
adânc săgetate de credinţa în Dumnezeu. Chiar la
Dumnezeu începuseră să se gândească cu mai multă taină şi
supunere.
Nu ştiu, răcitu-s-a neamţul cât a umblat la biserică
Păresemile acestea şi-şi simţea sfârşitul aproape, voit-a să-i
facă o bucurie popii Man de sărbători, destul că, în Joia
Mare, între alţi creştini, s-a împărtăşit şi el cu cele sfinte.
A fost vai de capul bărbaţilor care nu s-au spovedit în
Păresemile acestea! Nevestele erau mereu pe capul lor:
„Păgânule, şi neamţu' s-a împărtăşit, numai tu ai rămas
15 Iuda".
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