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S-a făcut sărac pentru a ne îmbogăţi cu sărăcia sa
(cf. 2Cor 8,9)
Iubiţi fraţi şi surori,
Cu ocazia Postului Mare vă ofer câteva reflecţii, ca să
poată fi de folos pentru drumul personal şi comunitar de
convertire. Mă inspir din expresia sfântului Paul: "Căci voi
cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Cristos, care,
pentru voi, deşi era bogat, s-a făcut sărac pentru ca, prin
sărăcia lui, voi să vă îmbogăţiţi" (2Cor 8,9). Apostolul se
adresează creştinilor din Corint pentru a-i încuraja să fie
generoşi în a-i ajuta pe credincioşii din Ierusalim care se
află în necesitate. Ce ne spun nouă, creştinilor de astăzi,
aceste cuvinte ale sfântului Paul? Ce ne spune nou invitaţia
la sărăcie, la o viaţă săracă în sens evanghelic?
Harul lui Cristos
Înainte de toate ne spun care este
stilul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se
revelează cu mijloacele puterii şi bogăţiei
lumii, ci cu acelea ale slăbiciunii şi
sărăciei: "Deşi era bogat, s-a făcut
sărac...". Cristos, Fiul veşnic al lui
Dumnezeu, egal în putere şi glorie cu
Tatăl, s-a făcut sărac; a coborât în
mijlocul nostru, s-a apropiat de fiecare
dintre noi; s-a despuiat, s-a "golit",
pentru a se face în toate asemenea nouă
(cf. Fil 2,7; Evr 4,15). Este un mare
mister întruparea lui Dumnezeu! Însă
motivul pentru toate acestea este iubirea
divină, o iubire care este har,
generozitate, dorinţă de apropiere, şi nu ezită să se
dăruiască şi să se jertfească pentru creaturile iubite.
Caritatea, iubirea înseamnă a împărtăşi în toate soarta celui
iubit. Iubirea ne face asemănători, creează egalitate, dărâmă
zidurile şi distanţele. Şi Dumnezeu a făcut asta cu noi. De
fapt, Isus "a lucrat cu mâini omeneşti, a gândit cu minte
omenească, a voit cu voinţă omenească, a iubit cu inimă
omenească. Născut din Maria Fecioara, s-a făcut cu
adevărat unul dintre noi, asemănător nouă întru toate, în
afară de păcat" (Conciliul Ecumenic al II-lea din Vatican,
Constituţia pastorală Gaudium et spes, 22).
Scopul lui Isus de a se face sărac nu este sărăcia în ea
însăşi, ci - spune sfântul Paul - "...pentru ca, prin sărăcia lui,
voi să vă îmbogăţiţi". Nu este vorba de un joc de cuvinte,
de o expresie cu efect! Este în schimb o sinteză a logicii lui
Dumnezeu, logica iubirii, logica întrupării şi a crucii.
Dumnezeu n-a făcut să cadă peste noi mântuirea de sus, ca

Si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà
(cfr 2 Cor 8,9)
Cari fratelli e sorelle,
in occasione della Quaresima, vi offro alcune riflessioni,
perché possano servire al cammino personale e comunitario
di conversione. Prendo lo spunto dall’espressione di san
Paolo: «Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù
Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi
diventaste ricchi per mezzo della sua povertà» (2
Cor 8,9).L’Apostolo si rivolge ai cristiani di Corinto per
incoraggiarli ad essere generosi nell’aiutare i fedeli di
Gerusalemme che si trovano nel bisogno. Che cosa dicono a
noi, cristiani di oggi, queste parole di san Paolo? Che cosa
dice oggi a noi l’invito alla povertà, a una vita
povera in senso evangelico?
La grazia di Cristo
Anzitutto ci dicono qual è lo stile di Dio. Dio
non si rivela con i mezzi della potenza e della
ricchezza del mondo, ma con quelli della
debolezza e della povertà: «Da ricco che era, si è
fatto povero per voi…». Cristo, il Figlio eterno di
Dio, uguale in potenza e gloria con il Padre, si è
fatto povero; è sceso in mezzo a noi, si è fatto
vicino ad ognuno di noi; si è spogliato,
“svuotato”, per rendersi in tutto simile a noi
(cfr Fil 2,7; Eb 4,15). È un grande mistero
l’incarnazione di Dio! Ma la ragione di tutto
questo è l’amore divino, un amore che è grazia,
generosità, desiderio di prossimità, e non esita a
donarsi e sacrificarsi per le creature amate. La carità, l’amore
è condividere in tutto la sorte dell’amato. L’amore rende
simili, crea uguaglianza, abbatte i muri e le distanze. E Dio
ha fatto questo con noi. Gesù, infatti, «ha lavorato con mani
d’uomo, ha pensato con intelligenza d’uomo, ha agito con
volontà d’uomo, ha amato con cuore d’uomo. Nascendo da
Maria Vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto
simile a noi fuorché nel peccato» (Conc. Ecum. Vat. II, Cost.
past. Gaudium et spes, 22).
Lo scopo del farsi povero di Gesù non è la povertà in
se stessa, ma – dice san Paolo – «...perché voi diventaste
ricchi per mezzo della sua povertà». Non si tratta di un gioco
di parole, di un’espressione ad effetto! E’ invece una sintesi
della logica di Dio, la logica dell’amore, la logica
dell’Incarnazione e della Croce. Dio non ha fatto cadere su
di noi la salvezza dall’alto, come l’elemosina di chi dà parte
del proprio superfluo con pietismo filantropico. Non è

pomana celui care dă o parte din ceea ce-i prisoseşte cu
pietism filantropic. Nu aceasta este iubirea lui Cristos!
Atunci când Isus coboară în apele Iordanului şi este botezat
de Ioan Botezătorul, nu face asta pentru că are nevoie de
pocăinţă, de convertire; face asta pentru a sta în mijlocul
oamenilor, care au nevoie de iertare, în mijlocul nostru al
păcătoşilor, şi pentru a lua asupra sa greutatea păcatelor
noastre. Aceasta este calea pe care a ales-o pentru a ne
consola, a ne mântui, a ne elibera de mizeria noastră. Ne
uimeşte că apostolul spune că nu am fost eliberaţi prin
intermediul bogăţiei lui Cristos, ci prin intermediul sărăciei
sale. Şi totuşi sfântul Paul cunoaşte bine "inefabila bogăţie a
lui Cristos" (Ef 3,8), "moştenitor al tuturor lucrurilor"
(Evr 1,2).
Aşadar, ce este această sărăcie cu care Isus ne
eliberează şi ne face bogaţi? Este tocmai modul său de a ne
iubi, faptul de a deveni aproapele nostru asemenea
samariteanului milostiv care se apropie de acel om lăsat pe
jumătate mort pe marginea drumului (cf. Lc 10,25 şu). Ceea
ce dă adevărată libertate, adevărată mântuire şi adevărată
fericire este iubirea sa de compasiune, de duioşie şi de
împărtăşire. Sărăcia lui Cristos care ne îmbogăţeşte este
faptul de a deveni trup, faptul de a lua asupra sa slăbiciunile
noastre, păcatele noastre, comunicându-ne milostivirea
infinită a lui Dumnezeu. Sărăcia lui Cristos este cea mai
mare bogăţie: Isus este bogat în încrederea sa nemărginită în
Dumnezeu Tatăl, în încredinţarea în orice moment Lui,
căutând mereu şi numai voinţa sa şi gloria sa. Este bogat aşa
cum este un copil care se simte iubit şi îi iubeşte pe părinţii
săi şi nu se îndoieşte o clipă de iubirea lor şi de duioşia lor.
Bogăţia lui Isus este faptul de a fi Fiul, unica sa relaţie cu
Tatăl este prerogativa suverană a acestui Mesia sărac. Atunci
când Isus ne invită să luăm asupra noastră "jugul său
plăcut", ne invită să ne îmbogăţim din această "sărăcie
bogată" a sa şi "bogăţie săracă", să împărtăşim cu el Duhul
său filial şi fratern, să devenim fii în Fiul, fraţi în fratele
primul născut (cf. Rom 8,29).
S-a spus că singura tristeţe adevărată este aceea de a nu
fi sfinţi (L. Bloy); am putea spune şi că există o singură
mizerie adevărată: aceea de a nu trăi ca fii ai lui Dumnezeu
şi ca fraţi ai lui Cristos.

questo l’amore di Cristo! Quando Gesù scende nelle acque
del Giordano e si fa battezzare da Giovanni il Battista, non
lo fa perché ha bisogno di penitenza, di conversione; lo fa
per mettersi in mezzo alla gente, bisognosa di perdono, in
mezzo a noi peccatori, e caricarsi del peso dei nostri
peccati. E’ questa la via che ha scelto per consolarci,
salvarci, liberarci dalla nostra miseria. Ci colpisce che
l’Apostolo dica che siamo stati liberati non per mezzo della
ricchezza di Cristo, ma per mezzo della sua povertà.
Eppure san Paolo conosce bene le «impenetrabili ricchezze
di Cristo» (Ef 3,8), «erede di tutte le cose» (Eb 1,2).
Che cos’è allora questa povertà con cui Gesù ci libera
e ci rende ricchi? È proprio il suo modo di amarci, il suo
farsi prossimo a noi come il Buon Samaritano che si
avvicina a quell’uomo lasciato mezzo morto sul ciglio della
strada (cfr Lc10,25ss). Ciò che ci dà vera libertà, vera
salvezza e vera felicità è il suo amore di compassione, di
tenerezza e di condivisione. La povertà di Cristo che ci
arricchisce è il suo farsi carne, il suo prendere su di sé le
nostre debolezze, i nostri peccati, comunicandoci la
misericordia infinita di Dio. La povertà di Cristo è la più
grande ricchezza: Gesù è ricco della sua sconfinata fiducia
in Dio Padre, dell’affidarsi a Lui in ogni momento,
cercando sempre e solo la sua volontà e la sua gloria. È
ricco come lo è un bambino che si sente amato e ama i
suoi genitori e non dubita un istante del loro amore e della
loro tenerezza. La ricchezza di Gesù è il suo essere il
Figlio, la sua relazione unica con il Padre è la prerogativa
sovrana di questo Messia povero. Quando Gesù ci invita a
prendere su di noi il suo “giogo soave”, ci invita ad
arricchirci di questa sua “ricca povertà” e “povera
ricchezza”, a condividere con Lui il suo Spirito filiale e
fraterno, a diventare figli nel Figlio, fratelli nel Fratello
Primogenito (cfr Rm 8,29).
È stato detto che la sola vera tristezza è non essere
santi (L. Bloy); potremmo anche dire che vi è una sola vera
miseria: non vivere da figli di Dio e da fratelli di Cristo.
La nostra testimonianza
Potremmo pensare che questa “via” della povertà sia
stata quella di Gesù, mentre noi, che veniamo dopo di Lui,
possiamo salvare il mondo con adeguati mezzi umani. Non
è così. In ogni epoca e in ogni luogo, Dio continua a
salvare gli uomini e il mondo mediante la povertà di Cristo,
il quale si fa povero nei Sacramenti, nella Parola e nella sua
Chiesa, che è un popolo di poveri. La ricchezza di Dio non
può passare attraverso la nostra ricchezza, ma sempre e
soltanto attraverso la nostra povertà, personale e
comunitaria, animata dallo Spirito di Cristo.
Ad imitazione del nostro Maestro, noi cristiani siamo
chiamati a guardare le miserie dei fratelli, a toccarle, a
farcene carico e a operare concretamente per alleviarle.
La miseria non coincide con la povertà; la miseria è la
povertà senza fiducia, senza solidarietà, senza speranza.
Possiamo distinguere tre tipi di miseria: la miseria
materiale, la miseria morale e la miseria spirituale.
La miseria materiale è quella che comunemente viene
chiamata povertà e tocca quanti vivono in una condizione
non degna della persona umana: privati dei diritti
fondamentali e dei beni di prima necessità quali il cibo,
l’acqua, le condizioni igieniche, il lavoro, la possibilità di

Mărturia noastră
Am putea crede că această "cale" a sărăciei a fost cea a
lui Isus, în timp ce noi, care venim după el, putem să
mântuim lumea cu mijloace umane adecvate. Nu este aşa.
În fiecare epocă şi în fiecare loc, Dumnezeu continuă să-i
mântuiască pe oameni şi lumea prin sărăcia lui Cristos, care
se face sărac în sacramente, în cuvânt şi în Biserica sa, care
este un popor de săraci. Bogăţia lui Dumnezeu nu poate să
treacă prin bogăţia noastră, ci întotdeauna şi numai prin
sărăcia noastră, personală şi comunitară, însufleţită de
Duhul lui Cristos.
Imitându-l pe Învăţătorul nostru, noi, creştinii, suntem
chemaţi să privim mizeriile fraţilor, să le atingem, să le luăm
asupra noastră şi să lucrăm concret pentru a le
uşura. Mizeria nu coincide cusărăcia; mizeria este sărăcia
fără încredere, fără solidaritate, fără speranţă. Putem
distinge trei tipuri de mizerii: mizeria materială, mizeria
morală şi mizeria spirituală. Mizeria materială este ceea ce în
mod obişnuit este numită sărăcie şi îi atinge pe cei care
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trăiesc într-o condiţie nedemnă de persoana umană: privaţi
de drepturile fundamentale şi de bunurile de primă
necesitate cum sunt hrana, apa, condiţiile igienice, munca,
posibilitatea de dezvoltare şi de creştere culturală. În faţa
acestei mizerii, Biserica oferă slujirea sa, diakonia sa, pentru
a merge în întâmpinarea nevoilor şi a vindeca aceste răni
care desfigurează faţa omenirii. În cei săraci şi în cei din
urmă noi vedem faţa lui Cristos; iubindu-i şi ajutându-i pe
săraci îl iubim şi-l slujim pe Cristos. Angajarea noastră se
orientează şi spre a face în aşa fel încât să înceteze în lume
încălcările demnităţii umane, discriminările şi samavolniciile,
care, în atâtea cazuri, sunt la originea mizeriei. Atunci când
puterea, luxul şi banul devin idoli, aceştia se pun înaintea
exigenţei unei distribuiri egale a bogăţiilor. De aceea, este
necesar ca toate conştiinţele să se convertească la dreptate,
la egalitate, la sobrietate şi la împărtăşire.
Nu mai puţin îngrijorătoare este mizeria morală, care
constă în a deveni sclavi ai viciului şi ai păcatului. Câte
familii sunt în angoasă pentru că unul dintre membri adesea tânăr - este subjugat de alcool, de droguri, de jocuri
de noroc, de pornografie! Câte persoane au
pierdut sensul vieţii, sunt lipsite de perspective
cu privire la viitor şi au pierdut speranţa! Şi câte
persoane sunt constrânse la această mizerie de
condiţii sociale nedrepte, de lipsa locurilor de
muncă ce le privează de demnitatea pe care o
dă faptul de a duce pâine acasă, datorită lipsei
de egalitate cu privire la drepturile la educaţie şi
la sănătate. În aceste cazuri mizeria morală se
poate numi foarte bine sinucidere incipientă.
Această formă de mizerie, care este şi motiv de
ruinare economică, se leagă mereu cu mizeria
spirituală, care ne loveşte atunci când ne
îndepărtăm de Dumnezeu şi refuzăm iubirea sa.
Dacă noi considerăm că nu avem nevoie de
Dumnezeu, care în Cristos ne întinde mâna,
pentru că noi credem că suntem autosuficienţi,
pornim pe un drum de eşec. Dumnezeu este singurul care
într-adevăr mântuieşte şi eliberează.
Evanghelia este adevăratul antidot împotriva mizeriei
spirituale: creştinul este chemat să ducă în orice loc vestea
eliberatoare că există iertarea răului comis, că Dumnezeu
este mai mare decât păcatul nostru şi ne iubeşte gratuit,
mereu, şi că suntem făcuţi pentru comuniune şi pentru viaţa
veşnică. Domnul ne invită să fim vestitori bucuroşi ai
acestui mesaj de milostivire şi de speranţă! Este frumos să
experimentăm bucuria de a răspândi această veste bună, de
a împărtăşi comoara încredinţată nouă, pentru a consola
inimile rănite şi a da speranţă atâtor fraţi şi surori învăluiţi
de întuneric. Este vorba de a-l urma şi a-l imita pe Isus, care
a mers spre cei săraci şi spre păcătoşi ca păstorul spre oaia
pierdută, şi a mers plin de iubire. Uniţi cu el putem deschide
cu curaj noi căi de evanghelizare şi promovare umană.
Iubiţi fraţi şi surori, acest timp al Postului Mare să
găsească întreaga Biserică dispusă şi preocupată să
mărturisească tuturor celor care trăiesc în mizeria materială,
morală şi spirituală mesajul evanghelic, care se rezumă în
vestirea iubirii Tatălui milostiv, gata să îmbrăţişeze în
Cristos fiecare persoană. Vom putea face asta în măsura în
care vom fi conformaţi lui Cristos, care s-a făcut sărac şi nea îmbogăţit cu sărăcia sa. Postul Mare este un timp potrivit

sviluppo e di crescita culturale. Di fronte a questa miseria
la Chiesa offre il suo servizio, la sua diakonia, per andare
incontro ai bisogni e guarire queste piaghe che deturpano il
volto dell’umanità. Nei poveri e negli ultimi noi vediamo il
volto di Cristo; amando e aiutando i poveri amiamo e
serviamo Cristo. Il nostro impegno si orienta anche a fare
in modo che cessino nel mondo le violazioni della dignità
umana, le discriminazioni e i soprusi, che, in tanti casi,
sono all’origine della miseria. Quando il potere, il lusso e il
denaro diventano idoli, si antepongono questi all’esigenza
di una equa distribuzione delle ricchezze. Pertanto, è
necessario che le coscienze si convertano alla giustizia,
all’uguaglianza, alla sobrietà e alla condivisione.
Non meno preoccupante è la miseria morale, che
consiste nel diventare schiavi del vizio e del peccato.
Quante famiglie sono nell’angoscia perché qualcuno dei
membri – spesso giovane – è soggiogato dall’alcol, dalla
droga, dal gioco, dalla pornografia! Quante persone hanno
smarrito il senso della vita, sono prive di prospettive sul
futuro e hanno perso la speranza! E quante persone sono
costrette a questa miseria da
condizioni sociali ingiuste, dalla
mancanza di lavoro che le priva
della dignità che dà il portare il
pane a casa, per la mancanza di
uguaglianza rispetto ai diritti
all’educazione e alla salute. In
questi casi la miseria morale può
ben chiamarsi suicidio incipiente.
Questa forma di miseria, che è
anche causa di rovina economica,
si collega sempre alla miseria
spirituale, che ci colpisce quando
ci allontaniamo da Dio e
rifiutiamo il suo amore. Se
riteniamo di non aver bisogno di
Dio, che in Cristo ci tende la
mano, perché pensiamo di bastare a noi stessi, ci
incamminiamo su una via di fallimento. Dio è l’unico che
veramente salva e libera.
Il Vangelo è il vero antidoto contro la miseria
spirituale: il cristiano è chiamato a portare in ogni ambiente
l’annuncio liberante che esiste il perdono del male
commesso, che Dio è più grande del nostro peccato e ci
ama gratuitamente, sempre, e che siamo fatti per la
comunione e per la vita eterna. Il Signore ci invita ad
essere annunciatori gioiosi di questo messaggio di
misericordia e di speranza! È bello sperimentare la gioia di
diffondere questa buona notizia, di condividere il tesoro a
noi affidato, per consolare i cuori affranti e dare speranza a
tanti fratelli e sorelle avvolti dal buio. Si tratta di seguire e
imitare Gesù, che è andato verso i poveri e i peccatori
come il pastore verso la pecora perduta, e ci è andato
pieno d’amore. Uniti a Lui possiamo aprire con coraggio
nuove strade di evangelizzazione e promozione umana.
Cari fratelli e sorelle, questo tempo di Quaresima trovi
la Chiesa intera disposta e sollecita nel testimoniare a
quanti vivono nella miseria materiale, morale e spirituale il
messaggio evangelico, che si riassume nell’annuncio
dell’amore del Padre misericordioso, pronto ad abbracciare
in Cristo ogni persona. Potremo farlo nella misura in cui
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Trăit bine, Postul Mare poate converti inimile şi
transforma viaţa unei persoane. Aceasta este scopul
acestei perioade – a ne pregăti pentru miracolul
Învierii. Dar auto-examinarea, căinţa şi împăcarea
sunt rareori lipsite de suferinţă; ele pot părea mult mai
uşoare în teorie decât sunt în practică. Aşadar,
începând drumul Postului
din acest an, câteva simple
întrebări şi răspunsuri ne pot
ajuta pe drumul nostru.

Vissuta bene, la Quaresima può convertire i cuori
e trasformare la vita di una persona. Il fine di questo
periodo è prepararci per il miracolo della Risurrezione.
Però l’autoesame, il pentimento e la riconciliazione
sono raramente privi di sofferenza; essi possono sembrare molto più facili in teoria di
quanto lo siano in pratica. Quindi
iniziando il cammino della Quaresima di quest’anno, alcune semplici
domande e risposte ci possono fare
da guida.

-Împăcarea sună minunat
ca idee, dar cum să te împaci cu
cineva care te-a rănit amarnic şi
nici măcar nu recunoaşte că a
greşit? Iertarea nu este o stradă cu
două sensuri?
A-i ierta pe cei care neau rănit este problema
noastră. A face iertarea
noastră condiţionată de
recunoaşterea de către
cealaltă persoană a vinei sale
este doar un alt mod de a cere dreptate şi a insista pe
“drepturile” noastre. Aceasta este o formă subtilă de
mândrie. Isus i-a iertat pe ucigaşii Lui chiar şi atunci
când ei îl batjocoreau în timp ce era ce cruce. Iertarea
Lui a fost un dar gratuit, necondiţionat. Nu îl putem

-La riconciliazione è meravigliosa quale
teoria, però come fai a riconciliarti con una
persona che ti ha ferito tremendamente e
nemmeno riconosce di avere sbagliato? Che
il perdono non sia come una strada a
doppio senso?
Perdonare coloro che ci hanno feriti
è un problema nostro. Condizionare
il perdono al riconoscimento da
parte dell’altro della sua colpa è
solamente un’altra maniera di
rivendicare giustizia e insistere sui nostri „diritti”.
Questa è una forma sottile di orgoglio. Gesù perdonò i
suoi uccisori proprio nel momento in cui essi lo
schernivano sulla croce. Il Suo perdono fu un dono
gratuito, incondizionato. Non possiamo seguire Gesù

pentru despuiere; şi ne va face bine să ne întrebăm de
care lucruri putem să ne privăm cu scopul de a ajuta şi a
îmbogăţi pe alţii cu sărăcia noastră. Să nu uităm că
adevărata sărăcie doare: n-ar fi valabilă o despuiere fără
această dimensiune penitenţială. Nu am încredere în
pomana care nu costă şi care nu doare.
Duhul Sfânt, graţie căruia "[suntem] ca nişte săraci,
deşi îmbogăţim pe mulţi, ca unii care nu au nimic, deşi
stăpânim toate" (2Cor 6,10), să susţină aceste propuneri
ale noastre şi să întărească în noi atenţia şi
responsabilitatea faţă de mizeria umană, pentru a deveni
milostivi şi făcători de milostivire. Cu această dorinţă,
asigur rugăciunea mea pentru ca fiecare credincios şi
fiecare comunitate eclezială să parcurgă cu rod itinerarul
Postului Mare şi vă cer să vă rugaţi pentru mine. Fie ca
Domnul să vă binecuvânteze şi sfânta Fecioară Maria să
vă păzească.
Din Vatican, 26 decembrie 2013
Sărbătoarea sfântului Ştefan, diacon şi primul martir
FRANCISCUS
Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

saremo conformati a Cristo, che si è fatto povero e ci ha
arricchiti con la sua povertà. La Quaresima è un tempo
adatto per la spogliazione; e ci farà bene domandarci di
quali cose possiamo privarci al fine di aiutare e arricchire
altri con la nostra povertà. Non dimentichiamo che la vera
povertà duole: non sarebbe valida una spogliazione senza
questa dimensione penitenziale. Diffido dell’elemosina che
non costa e che non duole.
Lo Spirito Santo, grazie al quale «[siamo] come
poveri, ma capaci di arricchire molti; come gente che non
ha nulla e invece possediamo tutto» (2 Cor 6,10), sostenga
questi nostri propositi e rafforzi in noi l’attenzione e la
responsabilità verso la miseria umana, per diventare
misericordiosi e operatori di misericordia. Con questo
auspicio, assicuro la mia preghiera affinché ogni credente e
ogni comunità ecclesiale percorra con frutto l’itinerario
quaresimale, e vi chiedo di pregare per me. Che il Signore
vi benedica e la Madonna vi custodisca.
Dal Vaticano, 26 dicembre 2013
Festa di Santo Stefano, diacono e primo martire
FRANCESCO
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urma pe Isus dacă nu facem la fel.
Totuşi, aveţi dreptate că atunci când există o
ruptură între două persoane, aceasta nu poate fi
vindecată decât dacă amândouă persoanele doresc
sincer să o vindece. Chiar şi atunci, cineva sau ceva
trebuie să ofere un mijloc pentru a le aduce înapoi
împreună. Acesta este rolul lui Dumnezeu.
Împăcarea este lucrarea lui Dumnezeu. A căuta
împăcarea este lucrarea noastră. Trebuie să facem tot
ce putem pentru a ne împăca cu ceilalţi, şi apoi să
lăsăm restul în mâinile lui Dumnezeu.

se non procediamo alla stessa maniera.
Comunque avete ragione nel dire che quando
esiste una frattura tra due persone, questa non può
essere guarita se tutte e due non desiderano
sinceramente sanarla. Pure in quel caso, qualcuno o
qualcosa deve offrire un mezzo per riportarle ancora
insieme. Questo è il ruolo di Dio. La riconciliazione è
l’opera di Dio. Cercare la riconciliazione è invece la
nostra opera. Dobbiamo compiere ogni cosa possibile
per riconciliarci con gli altri, e poi lasciare il resto nelle
mani di Dio.

-Dacă dreptatea este un lucru bun, atunci de ce ar trebui
pur şi simplu să renunţ la ea când vine vorba de propriile mele
nevoi?
Nu trebuie. Este întotdeauna întemeiat să
insistaţi să fiţi trataţi corect şi onest, şi suntem
obligaţi să îi tratăm pe ceilalţi în acelaşi fel. Din
păcate, toţi suntem păcătoşi – ceea ce înseamnă că,
inevitabil, îi vom trata nedrept pe
ceilalţi şi vom fi noi înşine trataţi
nedrept. Ca rezultat, viaţa poate deveni
foarte rapid o reţea de revendicări şi
contra-revendicări mânioase unii
împotriva celorlalţi, multe dintre ele
juste, şi majoritatea dintre ele de
nesoluţionat.
Singurul mod de a putea ieşi din
această încâlcitură este să iertăm.
Iertarea este un act de libertate. Creează
noi posibilităţi. Ne eliberează de povara
propriului nostru egoism rănit, şi îi
ajută şi pe ceilalţi să ierte şi să se
elibereze. A-i încredinţa revendicările noastre lui
Dumnezeu ne despovărează de o mare greutate – o
greutate care ne va deforma, oricât de legitime ar fi
reclamaţiile noastre, dacă o purtăm prea mult timp.
Lucrăm mai bine pentru dreptate în numele
altora. Când vine vorba de situaţia noastră personală,
egoul stă întotdeauna în cale şi ne întunecă judecata.
Marele paradox al planului lui Dumnezeu este acela
că dobândim dreptatea doar prin practicarea
milostivirii. Milostivirea îl schimbă atât pe cel care o
dă cât şi pe cel care o primeşte. Înmoaie şi cea mai
împietrită inimă. De aceea Scriptura leagă atât de des
milostivirea de apa în deşert: readuce viaţa.
Încurajează convertirea şi iubirea, care duc la fapte de
dreptate, care construiesc pacea. Aşadar, dacă doriţi
dreptate pentru voi şi pentru alţii, iertaţi. Puneţi
înainte milostivirea. Dreptatea va urma.

-Se la giustizia è una cosa buona, perché devo rinunciarvi
quando si tratta delle mie esigenze?
Non occorre. É sempre fondamentale insistere di
essere trattati in maniera corretta ed onesta, e siamo
tenuti a trattare gli altri nella stessa meniera. Purtroppo
tutti siamo peccatori: ciò significa che, inevitabilmente,
arriveremo a trattare ingiustamente gli altri e saremo
trattati noi stessi in modo ingiusto. Di
conseguenza, la vita può diventare presto
una rete di tese rivendicazioni e controrivendicazioni gli uni contro gli altri molte di esse giuste -, che nella
maggioranza è però impossibile far
approdare ad una soluzione.
L’unico modo per poter uscire da questo
groviglio è perdonare. Il perdono è
un’atto di libertà. Crea nuove possibilità.
Ci riscatta dal peso del nostro egoismo
ferito ed aiuta gli altri a perdonare e a
liberarsi. Affidare a Dio le nostre
rivendicazioni ci toglie il peso di un
enorme fardello, un fardello che potrebbe arrivare a
deformarci se portato per troppo tempo, per quanto
siano legittime le nostre rivendicazioni.
Operiamo meglio per la giustizia nel nome degli altri.
Quando invece si tratta della nostra situazione
personale, l’ego ci frena e ci annebbia il ragionamento.
Il grande paradosso del piano di Dio è quello che
conseguiamo la giustizia solamente attraverso la pratica
della misericordia. La misericordia fa cambiare sia colui
che la dona, che colui che la riceve. Ammorbidisce
perfino il cuore più duro. Per questo, la Scrittura lega
così di sovente la misericordia all’acqua nel deserto:
questa porta la vita. Incoraggia la conversione e
l’amore, che portano alle opere di giustizia, che
costruiscono la pace. Quindi se volete la giustizia per
voi e per gli altri, perdonate. Ponete davanti la
misericordia. La giustizia ne conseguirà.

- De ce trebuie să mă pun sub acuzaţie pentru a mă
pregăti pentru Paşti? Nu sunt Paştile sărbătoarea vieţii noi?
Unde este bucuria în a petrece Postul ca procuror în propriul
meu proces?
Ne datorăm nouă înşine exact aceeaşi
milostivire pe care o datorăm celorlalţi. Scopul
Postului nu este înjosirea noastră. Scopul este
purificarea inimilor noastre. Postul este perioada în

- Ma perché mi devo mettere sotto accusa per prepararmi
alla Pasqua? La Pasqua non è la festa della vita nuova? Dove
sta la gioia nel passare la Quaresima come inquisitore nel proprio
processo?
Dobbiamo a noi stessi esattamente la stessa
misericordia che dobbiamo agli altri. Il fine della
Quaresima non è il disonorarci. Il fine è la purificazione
dei nostri cuori. La Quaresima è il periodo in cui
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SCURTĂ REFLECŢIE
ASUPRA POSTULUI PAŞTELUI
“Ce este postul?”, “De ce țin post?”. Unii spun
că țin post datorită obiceiului, alții pentru sănătate,
femeile pentru a da jos câteva kilograme. Este postul o
pregătire pentru o mare Sărbătoare?
Este important să învățăm ce este postul pentru că
toți dorim să ne împărtășim cu Trupul si Sângele
Domnului Isus de Sfintele Paști. Iar Sf.Ap.Pavel spune
că avem nevoie pentru a ne putea împărtăși de o
pregătire: “Să se cerceteze omul pe sine si așa să
mănânce…căci cel ce mănâncă și bea cu nevrednicie,
osândă își mănâncă si bea…va fi vinovat față de
Trupul și de sângele Domnului.(I Corinteni 11,27-29)”.
Dar oare ce este postul? Ei bine, postul este în

care învăţăm limbajul pocăinţei
şi al iertării prin disciplinarea
minţii, spiritului şi poftelor
noastre, pentru ca nimic să nu
ne împiedice de la a asculta
glasul lui Dumnezeu şi a-l
căuta. Bucuria Postului vine
din încrederea noastră în
învierea unui Mântuitor care ne
va elibera de păcat şi ne va reda
viaţa.
Desigur, dacă nu înţelegem propria noastră stare
de păcătoşi, dacă nu înţelegem caracterul imperios al
pocăinţei şi al reconcilierii, Crucea nu are nici un
sens; Învierea nu are nici un sens. Bucuria pascală
este bucuria eliberării şi a vieţii noi. Dacă nu credem
în adâncul nostru că avem cu adevărat nevoie
disperată de toate acestea, Paştile sunt doar un alt
pretext pentru cumpărături de sărbători; şi
Sacramentul Spovezii, postirea şi pomana sunt o
pierdere de vreme.
Dar în tăcerea inimilor noastre, dacă suntem
oneşti, ştim că însetăm după ceva mai mult decât
egoismul nostru şi greşelile noastre. Suntem făcuţi
pentru slavă, şi suntem lipsiţi de această slavă până
când Dumnezeu nu ne umple cu prezenţa Sa. Toate
lucrurile sunt înnoite prin victoria lui Isus Cristos –
chiar şi păcătoşii ca noi. Sângele vărsat pe Cruce
îndepărtează moartea. Ne curăţă pe toţi ca vase care
să primească viaţa nouă a lui Dumnezeu. Învierea ne
umple cu însăşi viaţa lui Dumnezeu.
Postul Mare este o oportunitate şi un har, nu o
povară. Să folosim aceste săptămâni ale Postului din
acest an pentru a ne curăţa şi a ne pregăti inimile,
pentru ca să îl putem primi la Paşti pe Isus Cristos, şi
să participăm la viaţa Sa în întreg acest an.
Arhiepiscopul Charles J. Chaput
Traducere: Oana Capan
Sursa: Zenit, 28 februarie 2014 http://
lumea.catholica.ro/2014/03/trei-intrebari-simple-in-pragul6
postului-mare/

BREVE RIFLESSIONE
SUL DIGIUNO
Che cos’è il digiuno? Perché devo digiunare?
Alcuni dicono di digiunare in virtù dell’abitudine,
altri per la salute, le donne per buttare giù qualche chilo.
Ma il digiuno è anche una preparazione per una grande
festa?
È importante imparare che cos’è il digiuno, in
quanto tutti desideriamo comunicarci con il Corpo e il
Sangue del Signore per la Santa Pasqua. E l’apostolo san
Paolo ci dice che, per poterci comunicare, abbiamo bisogno di una preparazione: “Perciò chiunque mangia il
pane o beve al calice del Signore in modo indegno, sarà
colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ciascuno, dunque, esamini se stesso e poi mangi del pane e

impariamo il linguaggio della
penitenza e del perdono, tramite la
disciplina della mente, dello spirito e
delle nostre voglie, affinché nulla ci
impedisca di ascoltare la voce di Dio
e ricercarlo. La gioia della
Quaresima viene dalla nostre fiducia
nella risurrezione di un Salvatore che
ci redimerà dal peccato e ci ridonerà
la vita.
Certamente, se non comprendiamo il nostro stato
di peccatori, se non comprendiamo il carattere
necessario della penitenza e della riconciliazione, la
Croce non ha alcun senso; la Risurrezione non ha alcun
senso. La gioia pasquale è la gioia della liberazione e della
vita nuova. Se non crediamo nel profondo di noi stessi
che abbiamo imperiosamente bisogno di tutto questo,
la Pasqua non è solamente che un’altro pretesto per far
spese e festeggiare; in questo caso, anche il Sacramento
della Confessione, il digiuno e l’elemosina sono una
perdita di tempo.
Se nel silenzio dei nostri cuori siamo onesti,
sappiamo che in realtà abbiamo sete di qualcosa di più
rispetto al nostro egoismo e ai nostri errori. Siamo stati
creati in vista della gloria, e siamo privati della gloria
finché Dio non ci riempie della Sua presenza. Tutte le
cose sono rinnovate per la vittoria di Gesù Cristo – perfino i
peccatori come noi. Il sangue versato sulla croce
allontana la morte. Ci purifica tutti, quali vasi che
devono accogliere la nuova vita di Dio. Le risurrezione
ci riempie della vita stessa di Dio.
La Quaresima è un’opportunità e una grazia, non
un peso. Usiamo allora le settimane della Quaresima di
quest’anno per purificare e preparare i nostri cuori,
affinché a Pasqua possiamo ricevere Gesù Cristo, e
partecipare alla Sua vita per questo intero anno.
Charles J. Chaput
Arcivescovo
Pubblicato su Zenit, 28 febbraio 2014

primul rând abținerea de la a face păcate și de la
mâncare “de dulce”. Este un exercițiu de înfrânare a
poftelor trupului si totodată de întărire a voinței.
Întâlnim două feluri de posturi: postul sufletesc
(spiritual) si postul trupesc(de mâncare).
Postul sufletesc este abtinerea de la gânduri,
vorbe si fapte rele. Pe cât posibil, în această perioadă
trebuie să inlocuim obișnuințele noastre cele rele cu
unele bune si plăcute lui Dumnezeu cum ar fi
rugăciunea, mersul la biserică si faptele de întrajutorare a semenilor nostri aflați în nevoi.
Postul trupesc înseamnă abținerea de la
mâncarea așa-zisă “de dulce” adică: lapte, ouă, carne,
pește si derivate ale acestora, și nu în ultimul rând
alcoolul. Această abținere ajută la scoaterea din
trupul nostru a toxinelor, eliberându-l de lene si
patimi. Evident, pentru a avea efect, trebuie să fie
însoțit de postul sufletesc.
Postul este înfrânarea de toate mâncărurile de
dulce, sau, la caz de
boală numai de unele,
de asemenea și de
băuturi și de toate cele
lumești și de toate
poftele cele rele, pentru
ca să poată creștinul să
își facă rugăciunea lui
mai cu înlesnire și să îi
fie milostiv Dumnezeu. Încă și pentru a ucide poftele
trupului și a primi harul lui Dumnezeu.
Sf. Ioan Gură de Aur
spune că postul
“potolește zburdălnicia trupului, înfrânează poftele
cele nesăturate, curățeste și înaripează sufletul, îl
înalță și îl ușurează.”
Trebuie să știm că postul a fost pus pentru a ne
ajuta, și nu pentru a ne îmbolnăvi. Din această cauză,
Biserica ține cont atât de vârsta cât și de starea
sănătății celor care vor să postească. Pentru unii ca
aceștia, există dezlegarea, adică îngăduința de a scurta
perioada de post dar și de a mânca unele mâncăruri
de dulce.
Dacă pentru postul trupesc există unele excepții,
pentru cel sufletesc nu există. Dacă ar lipsi postul
sufletesc, atunci acesta nu s-ar mai numi post ci
regim.
Să trăim Postul Mare cu cuvintele Sf.Ioan Gură
de Aur care spune: “Postiți? Arătați-mi-o prin fapte!
Cum? Dacă vedeți un sărac, aveți milă de el; un
dușman, împăcați-vă cu el, un prieten înconjurat de
un nume bun, nu-l invidiați, o femeie frumoasă,
întoarceți capul în altă parte. Nu numai gura și
stomacul vostru să postească, ci si ochiul, și urechile,
și picioarele, și mâinile și toate mădularele trupului
vostru. Mâinile voastre să postească rămânând curate
de hoție și lăcomie. Picioarele, nealergând la priveliști
urâte și în calea păcătoșilor. Ochii, neprivind cu
ispitire la frumusețile străine… Gura trebuie să
postească de înjurături şi de alte vorbe rușinoase.”
Pr. Aetius Pop
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beva dal calice; perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria
condanna” (1 Cor, 11, 27-29).
Dunque che cos’è il digiuno? Ebbene, il digiuno è
anzitutto l’astenersi dal commettere peccati e dal mangiare cibi fatti di carne. È un esercizio di mortificazione
dei piaceri del corpo e, insieme, di rafforzamento della
volontà.
Esistono due tipi di digiuno: quello del cuore
(spirituale) e il digiuno fisico (l’astinenza dai cibi).
Il digiuno spirituale significa l’astenersi da certi
pensieri, parole e azioni cattive. Per quanto possibile, in
questo periodo occorre cambiare le nostre cattive abitudini con delle buone che fanno piacere a Dio, come ad
esempio la preghiera, la visita in chiesa e le opere di
misericordia verso il prossimo che si trova nelle difficoltà.
Il digiuno fisico significa l’astenersi da cibi di provenienza animale: carne, latte, uova, pesce e altri cibi
derivati, e non per ultimo dall’alcol. Questa astinenza
facilita l’eliminazione delle tossine, liberando il corpo
dalla pigrizia e dalle passioni. Evidentemente, perché
abbia effetto, questo deve essere accompagnato dal digiuno spirituale.
Digiunare significa l’astenersi da tutti i cibi fatti di
carne o, in caso di malattia, solo da alcuni, e allo stesso
modo dalle bevande inebrianti, dalle cose mondane e
da tutti i desideri cattivi, poiché il credente cristiano
possa compiere la sua preghiera con maggiore facilità e
che il Signore gli usi misericordia; e certamente per uccidere le passioni carnali e ricevere la grazia di Dio.
S. Giovanni Crisostomo dice che il digiuno
“frena l’impeto delle voglie del corpo, frena i desideri
insaziabili, purifica e dona slancio al cuore, lo solleva e
lo alleggerisce”.
Dobbiamo considerare che il digiuno ci fu proposto per aiutarci, e non per farci ammalare. Per questo
la Chiesa mette in conto sia l’età che lo stato di salute di
coloro che intendono digiunare. Per alcuni esiste la dispensa, ossia il permesso di abbreviare il periodo di digiuno, ma anche di mangiare alcuni cibi fatti di carne.
Se per il digiuno fisico esistono alcune eccezioni,
per quello spirituale non ne esistono. Se il digiuno spirituale venisse a mancare, questo non si chiamerebbe più
digiuno, ma dieta.
Viviamo allora la Quaresima con le parole di S.
Giovanni Crisostomo, che disse: “ Digiunate? Mostratemelo attraverso le opere! Come? Se vedete un povero,
abbiatene misericordia; un nemico, riconciliatevi con
lui; un amico che gode di buona fama, non lo invidiate;
una bella donna, girate la testa da un’altra parte. Che
non digiuni solamente la bocca e lo stomaco, ma lo facciano pure gli occhi, le orecchie, i piedi, le mani e tutte
le parti del vostro corpo. Che le vostre mani digiunino
restando estranee da furti o bramosità. I piedi, non correndo verso spettacoli brutti o nella via dei peccatori.
Gli occhi, non guardando le bellezze estranee… La
bocca deve digiunare dalle parole cattive e da tutte le
parole vergognose”.
P. Aetius Pop

Mons. Ioan Dan s-a născut pe 25 ianuarie 1917 la Vadul Crişului, jud. Bihor. A fost hirotonit în 27
decembrie 1941. Părintele Dan a stat la Roma până la 3 aprilie 1949, anul în care papa l-a numit paroh al
comunităţii greco-catolice din Argentina, la Buenos Aires. Acolo a fost numit profesor de Drept la Universitatea
Catolică, devenind cu timpul şi Decan. În calitate de preot a desfăşurat o activitate bogată, spirituală şi culturală, atât
în Argentina, cât şi în afara ei. I-a plăcut folclorul românesc şi a publicat felurite articole şi volume.
În Buenos Aires, în Europa şi Statele Unite s-a bucurat de o mare preţuire. Toţi l-au iubit şi respectat, căci a
fost un om de mare valoare intelectuală şi spirituală; un preot bine pregătit şi cu mare prestanţă bisericească. Papa
Ioan Paul al II-lea l-a şi numit Prelat de onoare, pentru meritele lui excepţionale pe tărâm bisericesc. Nu s-a mai
putut întoarce în România pentru că după 1948, regimul comunist a scos în afara legii Biserica Unită. În calitate de
preot greco-catolic, ar fi fost arestat imediat şi trimis la închisoare. A murit departe de ţară, pe data de 28 august
1986, la Buenos Aires.
În anul 2004, rămăşiţele lui au fost aduse în pământul patriei sale, fiind înhumate în curtea Mănăstirii Greco-Catolice din Oradea. În urma
cuvenitei reprimiri a Catedralei Greco-Catolice de la Oradea, rămăşiţele sale au fost transferate în cripta acestui locaş, pe data de 13 mai 2007.
După ce a apărut într-o revistă românească din diasporă, prin anii Şaptezeci, textul ce urmează face parte dintr-un volum-culegere de scrieri a
Mons. Ioan Dan, publicat de Ed. Galaxia Gutenberg în 2009.

credincioşi. A avut-o însuşi Fiul lui Dumnezeu, „făcut
om”, obligat fiind a-şi duce crucea până sus pe calvar, la
locul răstignirii. Biserica, alter Cristus, nu poate să nu-şi
urmeze fondatorul şi nici apostolii nu pot să nu-şi
urmeze maestrul. De altfel, Isus ne prevenise cu multă
claritate: „Dacă m-au prigonit pe mine şi pe voi vă vor
prigoni”, „dar îndrăzniţi, căci Eu am învins lumea” şi
„bucuraţi-vă căci a voastră este Împărăţia Cerurilor”. O
spune clar: Împărăţia cerurilor, nu cea a acestei lumi. Ne
dă şi motivul: „Eu voi rămâne cu voi, până la sfârşitul
veacurilor", asigurându-ne că: „cuvintele mele sunt
adevăr şi viaţă”. Totul aşadar este clar,
deşi dureros, pentru cel ce are
credinţă, dar rămâne confuz şi de
neînţeles, chiar scandalos, pentru cei
care nu cred.
Purtarea crucii nu numai că este o lege
universală, din cauza păcatului şi a
permanenţei active a păcatului, de tot
felul în natura omului şi în relaţiile de
convieţuire a oamenilor sau a
popoarelor, dar, în mod paradoxal,
este o realitate teologică care
restabileşte armonia universală, căci
toată „creatura geme” zice Sf. Pavel.
De ce? Pentru că reface chipul,
imaginea dumnezeiască, pe care
Creatorul o imprimase în om, de la
început (creaţia dintâi). Imagine,
asemănare pe care omul, prin păcat, o
şterse, o murdărise, transformându-se
în ceva asemănător cu „chipul celui rău”, al diavolului, de
care ascultase şi căruia i se supuse, crezând în ce-i spunea
el şi nu în ce ii spusese Dumnezeu. Omul se făcuse după
chipul tentatorului, a Şarpelui diabolic, „şarpe cumplit”
cum e numit în folclorul colindelor române. Crucea, deci,
este o noua creare (cea de a doua). O refacere a vieţii, o
înviere la viaţa harului. În acest sens Isus Cristos ne
îndeamnă neîncetat să-l urmăm, imitându-l, în purtarea
crucii, păşind pe drumul "cel strâmt" al calvarului, unicul
bun, ce conduce la viaţă şi la fericire. Alt paradox, pentru
cei ai acestei lumi. "De vrea cineva să vină după mine, să

(Fragment din articolul “Paştile la români”)
Crucea, suferinţa, este lege pentru toţi. Necesitatea
teologică (pe lângă cea existenţial-istorică, pe care o
cunoaşte oricine), pentru că toţi am păcătuit, în Adam, şi
mai păcătuim în noi înşine, personal. Crucea este o justiţie,
o restituire, ispăşire, revenire la normal (sens strict
teologic), la bine (sens moral), la adevăr (sens filosofic), la
sfinţenie (sens religios). Este îndreptarea cea mai corectă a
omului. Este îndreptare şi îndreptar. Este marele pedagog
al vieţii, fie în sens orizontal fie în cel
vertical. E mântuire şi viaţă. De aceea
nimeni nu poate rămâne afară din
misterul crucii şi nici fără cruce. Crucea e
axa, osia pământului şi a istoriei în jurul
căreia se învârte totul. Aş zice, mai
teologic, este "pomul vieţii". Cine refuză
să mănânce din el moare definitiv.
Crucea o are fiecare în viaţa lui
personală. Atâtea probleme! O are
familia, în tot ce înseamnă viaţa
conjugală, paternală şi filială, în sens
reciproc, pe lângă problemele educaţiei şi
a formării tineretului, zic, a omului. O are
viaţa socială şi profesională, sub orice
aspect. O are misionarul, care lăsând
toate, pentru Domnul, se dedică cu drag
apostolatului pentru cei care abia acum
„apar în istorie”. O au călugăriţele şi toţi
cei care se sacrifică din dragoste şi
dezinteres, pentru alinarea suferinţelor
celor din spitale. O au preoţii, în lupta ce trebuie să o
susţină pentru „Împărăţia lui Dumnezeu". O poartă toţi cei
ce luptă pentru dreptate, pentru adevăr, pentru binele şi
pacea lumii: o au conducătorii şi o au supuşii; cei mari şi cei
mici. O suportă toţi cei ce sunt obligaţi să trăiască umiliţi,
batjocoriţi, nedreptăţiţi şi exploataţi în orice formă socială,
politică, ideologică, religioasă, etc. Aceştia sunt numiţi, în
Biblie, „săraci”,”cei mici”, „cei umili”, etc. O îndură însăşi
Biserica, Cristos sub altă formă, mai ales când e persecutată
şi batjocorită, fie în doctrina sfântă, fie în păstori, fie în
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se lepede de sine şi să-şi ia crucea sa şi să mă urmeze. Căci
cine va voi să-şi mântuiască sufletul (pentru viaţa asta
pământească), îl va perde; iar cine îşi va pierde sufletul
(viaţa asta pământească) pentru mine, îl va afla. Că ce folos
este omului de va dobândi lumea toată, dar îşi va pierde
sufletul? Sau ce va da omul, în schimb, pentru sufletul său?
Căci Fiul Omului va veni în mărirea Tatălui său cu îngerii
săi şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele sale" (Matei,
16,24-27). E demn de reţinut că aceste cuvinte le spune
Învăţătorul după ce îşi anunţase patima şi moartea, auzind
Petru, de toate cele ce erau să i se întâmple Mântuitorului,
judecând după cele lumeşti şi omeneşte: trebuie să evităm
suferinţa cu orice preţ, apropiindu-se de Isus îi spuse:
"Departe aceasta dela Tine, Doamne; să nu te laşi să ţi se
întâmple asta". Iar Isus, îndreptând judecata greşită a lui
Petru, îi zise: "Îndepărtează-te de la mine, Satano! Căci tu
nu cugeţi cele ce sunt ale lui Dumnezeu, ci cele
ce sunt ale oamenilor", Matei 16,22-23.
Evident, Petru şi Apostolii, încă nu erau
pregătiţi pentru înţelegerea desăvârşita a
spiritului evanghelic şi deci pentru primirea
crucii. Abea după învierea lui Isus şi mai ales
prin confirmarea harului primit la Rusalii, vor
fi pregătiţi şi apţi pentru predicarea adevărului
şi pentru a sigila acest adevăr evangelic,
învăţătura cerească, cu şansele lor, aducândune aminte că cerul, nu pământul, este scopul
vieţii şi al istoriei.
Crucea este fericire, care consistă tocmai
în a fi înţelept; iar a fi înţelept înseamnă a şti
alege valorile trăindu-le în armonie cu legea
universală a binelui şi a adevărului, prin iubire.
În aceste cuvinte stă toată înţelepciunea vieţii
şi toată perfecţiunea. Cine le împlineşte nu face
rău, nu păcătuieşte. Face voia lui Dumnezeu, îndeplineşte o
misiune apostolică universală, în sunetele sau notele
armoniei universale, dorite de Creator. Această fericire,
consecinţă a crucii, a suferinţii, ne-o vesteşte şi ne-o
propune Isus în Cuvântarea de pe munte, zicând: „Fericiţi
cei săraci cu spiritul, că a lor este împărăţia cerurilor.
Fericiţi cei blânzi că aceia vor moşteni pământul. Fericiţi
cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiţi cei ce
flămânzesc şi însetoşează de dreptate, că aceia se vor
sătura. Fericiţi cei milostivi, că aceia se mor milui. Fericiţi
cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.
Fericiţi făcătorii de pace, căci fii lui Dumnezeu se vor
chema. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este
împărăţia cerurilor. Fericiţi sunteţi când vă vor batjocori pe
voi şi vă vor persecuta şi vor zice tot cuvântul rău
împotriva voastră din pricina mea. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi,
căci plata voastră mare este în ceruri.”Mt. 5,1-12. Iată, dar
unde este adevărata fericire şi iată cum lumea, sens biblic,
fuge de această împărăţie, fuge de această fericire, căutândo în lume şi în cele ale lumii, de aceea trăieşte nefericită şi
amăgită.
Religia creştină, care predică purtarea cu resemnare a
crucii şi valoare suferinţei pentru Isus (bine şi adevăr),
purtarea crucii cu demnitate şi îndurarea ei cu seninătate,
sunt în realitate, înviere, adecă, sănătate supranaturală, viaţă
dumnezească; sunt preamărire pentru om şi pentru

Dumnezeu,”ora omului creştin”pentru gloria vieţi
vecinice,pentru eternitate. Păgânii înşişi işi dădeau seama
de importanţa crucii în această viaţă, când spuneau: ”per
aspera ad astra”. Creştinii completază ideea zicând: ”per
crucem ad lucem”! Vasăzică, prin cruce, purtată cu
demnitate şi credinţă, ajungem la lumina vieţii, ca după o
lungă şi tulburătoare călătorie prin desişul, plin de spini,
al întunerecului acestei vieţi sau al acestei lumi. Crucea,
aici, şi creştinismul se identifică cu lumina, cu adevărata
lumină (altă lumină şi termeni pentru înţelepciunea de
care ne vorbea Sf. Pavel). Iată cum ne-o propune Sf. Ioan
evanghelistul ,,Dumnezeu este lumină şi întunerec nu
este deloc în El. De am zice că avem împărtăşire cu El şi
totuşi umblăm în întunerec, minţim şi nu stăm în adevăr
minţim şi nu stăm în adevăr. Dacă umblăm în lumină,
precum este şi El în lumină, atunci avem împărtăşire unul
cu altul şi sângele lui Cristos Isus, Fiul lui,
ne curăţeşte de orice păcat. De vom zice
că nu avem păcat, ne amăgim pe noi
înşine şi adevărul nu este în noi. Dacă
recunoaştem păcatele noastre
(mărturisindu-le), El este credincios şi
drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne
curăţească de orice rău” Epis.I.I 5-9.
Despre această lumină am să mai
vorbesc, nu puţin, în cursul acestui
studiu.
Înălţarea, mărirea, adevărata linişte şi
pace ne vine numai după această umilire
şi tulburare, în care, din nefericire, omul
însuşi a voit să se aşeze, alegând răul în
locul binelui, minciuna, în locul
adevărului, întunerecul în locul luminii.
Omul, păcătuind, răstoarnă ordinea
stabilită şi voită de Creator, înlocuind-o cu
"ordinea" (citeşte, dezordinea) şi voinţa lui, dorind să se
facă, pe sine, Dumnezeu, adecă voind sa fie el omul,
creatură, cel care dictează legile, stabilind el ce e bine şi ce
e rău, ce se poate şi ce nu se poate face. Sfidare,
apostazie, provocare fără nume! Ca şi când efectul nu ar
depinde de cauză sau că ar putea exista fără cauză! Ca şi
când ceasul ar putea spune: „eu sunt totul, ceasornicarul
nu exista"! Dar pedagogia divină a acceptat această
sfidare a omului şi nu i-a închis accesul la viaţa vecinică
precum făcuse cu îngerii căzuţi în păcat. A acceptat, dar
făcându-l, pe om, să-şi vadă greşeala, să-şi recunoască
păcatul, să sufere consecinţele (medicina) şi aşa să se
îndrepte şi să se mântuiască; să-şi recupereze liniştea,
echilibrul şi pacea, pierdute prin păcat. Această pace
aşadar ne vine prin cruce, prin crucea lui Cristos. Este
Fiul lui Dumnezeu cel care ne restituie pacea, pacea lui.
Cât de frumos ne-o spune Isus: "Pace vă las vouă', pacea
mea vi-o dau vouă; nu cum o dă lumea, v-o dau vouă"!
Deci e clar, pacea acestei lumi nu are nimic de făcut cu
pacea lui Isus. Ştim bine în ce consistă şi cum este pacea
acestei lumi, fără Dumnezeu. La fel de bine ştim care
sunt "bucuriile" acestei lumi şi fructele "fericirii" acestei
păci pe care ne-o da lumea. Motivul este tot atât de
evident:" Eu sunt viţa cea adevărata şi Tatăl meu este
lucrătorul . Rămâneţi în mine şi Eu în voi. Precum
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mlădiţa nu poate aduce roade de la sine dacă nu rămâne în
viţă, aşa nici voi (nu veţi aduce) de nu veţi rămâne în mine.
Eu sunt viţa voi mlădiţele. Cel ce rămâne în mine şi Eu în
el acesta aduce roadă multă, căci fără de mine nu puteţi
face nimic". Ioan 15,1-5.
Omul, numai prin puterile şi munca lui, nu poate să-şi
recâştige pacea pierdută prin păcat: harul lui Dumnezeu
(graţia), filiaţiunea divină şi moştenirea vieţii de veci, căci
acestea sunt daruri, daruri dumnezeieşti. Daruri donate
gratis, de Tatăl ceresc, din pură dragoste pentru om, aşa
precum tot din aceeaşi dragoste a fost creat. Omul a fost
creat superior tuturor celorlalte fiinţe, ca un rege al
creaturii, „creşteţi şi vă înmulţiţi stăpânind pământul”.
Dumnezeu l-a făcut după „chipul şi asemănarea sa”,
umplându-l de toate darurile, cum numai iubirea infinită a
paternităţii divine ştie şi poate să o facă. L-a făcut fiul
cerului, cu destin pentru eternitate, nemuritor, dar omul a
voit să fie mai degrabă fiu al pământului. Această teribilă
dramă este foarte frumos descrisă în Cartea Înţelepciunii,
cap. 2, care termină zicând: „Pentru că Dumnezeu a creat
pe om pentru eternitate (imortal), l-a făcut după
imaginea veciniciei lui. Însă din invidia diavolului a
intrat moartea în lume (omul a devenit muritor) şi
toţi pământenii sunt datori s-o sufere”. Aflându-se
prin urmare în această tristă situaţie sau decădere,
omul, ca să poată ajunge din nou la cer, în raiul din
care a fost alungat, drumul numai trece şi nici nu
ar putea trece prin „grădina raiului”, ci prin
„deşertul lumii” unde cresc numai „spini” şi unde
se „transpiră” şi se naşte „în dureri” şi apoi moare.
Se moare sigur, dar nu pentru a rămâne hoit
putrezit, ca necuvântătoarele pentru totdeauna. Se
moare, dar pentru a învia. Aici este şi se arată
înţelepciunea şi dragostea neţărmurită a Tatălui
ceresc. Iată de ce Isus Cristos, ca „fiu al omului”, va coborî
din cer şi ne va da mâna, ajutorul necesar pentru a ne
conduce din nou în rai, trecându-ne prin „via crucis” şi
luând el însuşi crucea noastră asupra sa, făcându-se „servul
lui Dumnezeu”, fiu ascultător şi supus, al Tatălui, nu ca
Adam, cel călcător de lege şi ascultător de Diavolul ce l-a
ispitit chiar de la început. Cristos aşadar va fi împlinitorul
voinţei lui Dumnezeu, calea, adevărul şi viaţa. Robul lui
Dumnezeu care se va smeri până la moarte prin cruce, care
era pedeapsa cea mai ruşinoasă şi se aplica, din acest motiv,
pentru delicvenţii cei mai mari. Această mare umilinţă şi
înjosire, a Logosului divin, este descrisă prin aceste
frumoase cuvinte de Sfântul Pavel: „Să aveţi în voi aceleaşi
simţiri care au fost şi în Cristos Isus: El, fiind în natura lui
Dumnezeu, n-a socotit că este o pradă egalitatea sa cu
Dumnezeu ci s-a micşorat pe sine, luând chip de rob,
făcându-se asemenea oamenilor şi la înfăţişare arătându-se
ca om, smerindu-se pe sine şi făcându-se ascultător până la
moarte şi încă moarte pe cruce. Pentru aceea şi Dumnezeu
l-a înălţat pe el şi i-a dăruit un nume, care este mai sus de
orice nume; pentru ca în numele lui Isus să se plece tot
genunchiul, fie a celor din cer, fie a celor de pe pământ,
chiar şi a celor dedesubt; şi toată limba să mărturisească că
Isus Cristos este Domn întru mărirea lui Dumnezeu tatăl”
Filipeni 2, 5-11.
Crucea lui Cristos este realitate şi simbol. Suferinţă şi
purificare; durere şi mântuire, moarte şi înviere! Nu este

om să nu o cunoască; nu e poet sau scriitor să nu scrie
despre ea şi nu este pictor să nu o prezinte în culori, sau
sculptor să nu o dăltuiască în marmură. De ce? Pentru că,
în starea căzută, a omului, (natură în păcat), crucea face
parte din viaţa omului. Ajuns la acest punct, îmi face
plăcere să scriu următoarele. Crucea sau crucificarea cea
mai expresivă, care m-a impresionat cel mai mult, este
aceea pe care am văzut-o şi o văd în aproape în toţi anii
când merg în vacanţa de vară, în sacristia frumoasei
biserici, se piatră zidită în Sudul Munţilor Anzi, în
localitatea Tipiliuke, lângă San Martin de Los Andes (la
vreo 2500 km de sud de Buenos Aires), de familia
franceză de Larminat, veche familie de nobili, stabilită
aici încă din 1909. Această răstignire, făcută pe pânză în
alb şi gri, pictată de „unul careva”, spre deosebire de
toate clasice (ce sunt cam toate „tip”) ce se pot vedea
pretutindeni, este cu totul altceva. Este bine ştiut că toate
răstignirile clasice prezintă pe Isus bine pironit pe cruce,
pe o cruce de lemn solid şi bine înfiptă în pământ, încât e
crucea care susţine pe cel răstignit, pe Cristos, ca nu
cumva să cadă de pe cruce. Fapt ce nu
corespunde nici cu realitatea istorică şi nici cu
cea a sensului religios. În schimb răstignirea
despre care vorbesc prezintă pe Isus Cristos
înclinat, curbat sub greutatea crucii, încât în
realitate este El, Cristos, care susţine crucea, să
nu cadă de pe spatele lui. Sforţarea, încordarea şi
grija lui Isus Mântuitorul, pentru a susţine crucea
pe spatele sale sfinte, pe corpul torturat şi
însângerat de lovituri, este impresionant. Văd în
această singulară şi originală crucificare, - din
acest motiv o descriu -, expresia cea mai
profundă şi în acelaşi timp cea mai simplă a
conţinutului dogmatic al mântuirii, a dramei de
pe Calvar. Este Cristos cel care, deşi răstignit, poartă,
ţine, susţine crucea. Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu,
făcut om adevărat, la fel ca noi întru toate cu excepţia
păcatului. Crucea, adică păcatele, multe şi grele, ale
omenirii. Toată durerea şi toată suferinţa neamului
omenesc! Răstignirea, adică suferinţa, moartea
sângeroasă, prin care se ispăşesc şi se spală păcatele lumii.
Se spală prin sângele nevinovat al mielului. Isus
crucificatul, Mântuitorul nostru, fratele nostru! Fiul lui
Dumnezeu, binevoieşte, înjosindu-se pe sine, să ne ia
crucea noastră; crucea pe care trebuie să o purtăm noi cei
păcătoşi care, prin păcatele noastre am cauzat această
cruce şi această răstignire. El o duce şi o susţine căci este
grea, e foarte apăsătoare. Păcatul împinge inevitabil în jos,
spre pământ! Spre fundul pământului! El, de bună voie a
luat-o asupra sa, punând-o pe umeri. Cristos şi-a pus pe
spate desagii cei grei şi plini de păcate, de păcatele
noastre, ajutându-ne, cerând iertare în numele nostru.
Isus, nevinovatul pentru noi păcătoşii! Apoi a îngropat
aceşti desagi, această scursură, în fundul pământului şi a
spălat cu sângele său şi deschizându-şi larg braţele,
precum înainte îşi deschisese inima, ne-a îmbrăţişat cu
drag şi murmurându-ne, ne-a spus: „Pacea mea vi-o dau,
pacea mea vi-o las vouă”! Aceasta este crucea lui Isus.
Aceasta este testamentul Domnului, testamentul iubirii şi
al iertării. Acestea sunt Paştile. Paştile Domnului!
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APARIŢIA FECIOAREI MARIA
LA LOURDES (FRANŢA –1858)

roagă. Doamna îşi deapănă şi ea boabele din rozariul ei.
Tovarăşele Bernadetei se uită să vadă de ce zăboveşte; o
văd în genunchi şi zic: "S-a scrântit la cap. Uite unde se
roagă. Nu-i de ajuns că se roagă la biserică". Seara, la
întoarcere, mama află ce i s-a întâmplat. "Biata de tine! îi zice - n-ai văzut nimic decât o piatră albă. Îţi interzic să
mai mergi acolo. Despre familia noastră nu a vorbit până
acum nimeni nimic. N-o s-o bagi tu acum în gura
lumii!" Aceeaşi interdicţie severă vine din partea tatălui
care de-abia după două zile se înmoaie şi o lasă să
meargă din nou la locul cu pricina. Doamna frumoasă îi
apare din nou zâmbitoare. De
data aceasta Bernadeta a venit
pregătită. Adusese cu ea apă
sfinţită. Stropeşte zicând: "Dacă
nu vii de la Dumnezeu,
pleacă!" Ea stropea, Doamna
zâmbea. Bernadeta cade în extaz.
Se trezeşte la casa morarului din
apropiere. Mama vine să-şi ia
copila acasă. Îi vine s-o bată. A
doua zi, la şcoala maicilor unde
învăţa, încep batjocurile. Maica
superioară o apostrofează: "Ai
terminat cu circul?" O altă maică
îi dă o palmă.
Pe 18 februarie, Bernadeta e din
nou în faţa grotei. Acum
Doamna îi vorbeşte pentru
prima dată. De la bun început îi
spune: "Nu-ţi promit să te fac
fericită în viaţa acesta ci în
cealaltă". Într-adevăr, de acum
începe Calvarul Bernadetei. Va fi
hărţuită de o armată întreagă de
anchetatori: primari, jandarmi, procurori, prelaţi.
Doamna o mai înştiinţează: "Îmi faci favorul să vii aici
15 zile?"Bernadeta promite.
Pe data de 24 februarie, sutele de curioşi veniţi la
faţa locului, o văd surprinşi pe Bernadeta sărutând
pământul, târându-se pe genunchi de pe malul pârâului
până la grotă şi repetând mereu cuvintele pe care şi le
spusese Doamna care îi apărea. "Pocăinţă, pocăinţă,
pocăinţă!" şi i-a mai spus: "Roagă-te pentru întoarcerea
păcătoşilor... Sărută pământul ca pocăinţă pentru
păcătoşi". Bernadeta iese din extaz cu lacrimile pe obraji.
A doua zi, 25 februarie, curioşii veniţi la faţa locului de la
două dimineaţa ca să prindă un loc bun, văd un
spectacol de-a dreptul şocant. Intrând în extaz,
Bernadeta îşi lasă şalul pe care îl purta pe cap şi pe umeri
şi lumânarea pe care o avea în mână persoanei celei mai
apropiate de ea, se aşează în genunchi, urcă pe genunchi
la grotă apoi, tot pe genunchi, se întoarce spre pârâul
Gave şi iarăşi se întoarce spre grotă; scormoneşte cu
degetele în pământul pietros din fundul grotei şi pare să
bea ceva ce a luat în căuşul mâinii. Apoi mănâncă
frunzele unei mici plante care creştea acolo în grotă.
După aceea revine la locul obişnuit din faţa grotei cu faţa
murdară de noroi. Bernadeta se explică:

Cine a urmărit, măcar la televizor, una din
numeroasele vizite pastorale pe care Papa Ioan Paul II le
-a întreprins în diferite ţări şi pe diferite continente, a
asistat la un spectacol extraordinar care nu poate fi văzut
la venirea nici unui om de stat obişnuit. După ce coboara
scara avionului, Papa îngenunchea şi săruta pământul pe
care îl vizita. E primul lucru pe care îl făcea la sosire,
apoi îi saluta pe cei care îi ieseau în
întâmpinare. Acest gest, sărutarea
pământului în semn de pocăinţă, e
vechi. I-a fost poruncit de Sfânta
Fecioară Bernadetei la Lourdes.
Orgoliul lui Lucifer e înfrânt prin
umilinţă, sărutând pământul. La
Lourdes apare cel mai evident
lupta dintre şarpe şi Femeie, dintre
Satana şi Maria.
Grota de la Massabielle era
pentru lumea din partea locului o
grotă misterioasă în jurul căreia
circulau legende sinistre. Tradiţia
spune că blocul de piatră şlefuit,
care se vede în interiorul grotei, a
fost un altar păgân pe care se
aduceau jertfe omeneşti, erau tăiate
capete de oameni. Or, scrie Sfântul
Pavel, cine jertfeşte idolilor,
jertfeşte diavolilor. Acest altar l-a
ales Sfânta Fecioară spre a zdrobi
capul duşmanului ei. Biserica,
numai cu patru ani înainte de
apariţiile de la Lourdes definise
dogma Neprihănitei Zămisliri. "Neprihănita"este titlul
care exprimă victoria Sfintei Fecioare asupra Satanei. De
aceea, exorcistul porunceşte diavolului pe care vrea să-l
scoată dintr-un posedat: "Îţi porunceşte ea, puternica
mamă a lui Dumnezeu, Fecioara Maria, care din prima
clipă a Neprihănitei sale Zămisliri, prin umilinţa sa, a
zdrobit ţeasta trufaşă".
Bernadeta are 14 ani când Sfânta Fecioară îi apare în
1858. E primul dintre cei 5 copii ai lui Francois
Soubirous. Vine pe lume într-o familie foarte săracă dar
care trăieşte în demnitate şi frică de Dumnezeu. Cum era
bolnăvicioasă - suferea de astm - şi în plus era răcită,
mama sa i-a poruncit să se îmbrace bine şi să-şi ia ciorapi
de lână în acea zi umedă şi mohorâtă de 11 februarie
când mergea împreună cu sora sa, Ioana, şi cu prietena
acesteia, Antoneta, să culeagă vreascuri pentru foc.
Ajunsă la un pârâiaş, se pregăteşte să-şi scoată ciorapii ca
să-l treacă, când se întâmplă ceva extraordinar. Un vuiet
ca de furtună vine dinspre grota din faţa ei, deşi nici o
creangă şi nici o frunză nu se mişca. Atunci îi apare
preafrumoasa Doamnă îmbrăcată în alb, cu rozariul cu
boabe albe ca laptele atârnat de braţ. Bernadeta e
cuprinsă de frică. Cade în genunchi, scoate rozariul, se
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"Doamna mi-a zis: «Mergi şi bea din izvor şi spală-te
în el. Nevăzând vreun izvor, m-am dus să beau din Gave.
Ea mi-a zis că nu acolo. Mi-a făcut semn cu degetul,
arătându-mi să merg sub stâncă. M-am dus. N-am văzut
decât pământ mocirlos. Am întins mâna, dar n-am putut
să iau apă. Am scormonit şi apa a ieşit, dar tulbure. De
trei ori am aruncat-o. A patra oară am putut să beau.
Doamna mi-a spus apoi: «Mănâncă iarba pe care o găseşti
acolo.»"
Dar pentru ce aceasta? Pentru
păcătoşi. Apa ieşită din pământ când
Bernadeta a scormonit cu degetele a
devenit izvorul abundent cu 100000 de
litri pe zi, cunoscut cu numele de Izvorul
Miraculos.
Cum parohul nu dorea să audă de o
capelă care i se cerea să o construiască la
locul apariţiilor, de vreme ce nici nu ştia
cine era cea care apare. Pe 25 martie
Bernadeta o întreabă de trei ori la
rând:"Doamnă, vă rog, fiţi bună şi spuneţimi cine sunteţi?" Răspunsul vine în dialect,
căci Bernadeta nu cunoştea franceza
literară: "Eu
sunt
cea
Neprihănit
Zămislită". Bernadeta nu înţelege
expresia"cea Neprihănit Zămislită", nu o mai auzise.
Fuge la parohie repetând-o mereu să nu o uite. Intră la
preot şi strigă: "Eu sunt cea Neprihănit Zămislită".
Parohul o crede nebună: "Cum, zice, tu eşti Neprihănit
Zămislită"? "Nu, părinte paroh, nu eu, ci Doamna! Am
repetat mereu numele ei pe drum ca să nu-l uit". Nu
trebuie să ne mire faptul că după patru ani de la definirea
dogmei, o copilă din creierii Pirineilor nu auzise de
Neprihănita Zămislire. Numai cu câţiva ani în urmă, un
preot în vârstă, predica în biserică, credincioşilor, că
Înălţarea Sfintei Fecioare cu trupul şi sufletul la cer nu e
dogmă de credinţă. Folosea cărţi de predici dinainte de
1950.
La Lourdes, Sfânta Fecioară scoate un strigăt de
alarmă. Chemarea la pocăinţă rămâne în continuare
valabilă. Ne-o spune atât de clar Papa Pius XII în
enciclica dată cu ocazia centenarului
apariţiilor de la Lourdes:
"Într-o societate care nu mai are
de loc conştiinţa păcatelor care o rod,
care-şi maschează mizeriile şi
nelegiuirile
sub
aparenţa
de
prosperitate, strălucire şi lipsă de griji,
Fecioara Neprihănită, pe care păcatul
nu a atins-o niciodată, se arată unui
copil nevinovat. Cu o compătimire de
mamă ea îmbrăţişează cu privirea
această lume răscumpărată cu sângele
Fiului său. unde, vai, păcatul face
zilnic atâtea ravagii şi de trei ori
lansează acest stăruitor apel: "Pocăinţă, pocăinţă,
pocăinţă!" Cere, de asemenea, gesturi grăitoare: "Mergi şi
sărută pământul ca pocăinţă pentru păcătoşi". După acest
gest: "Roagă-te lui Dumnezeu pentru păcătoşi!" Astfel, ca
în zilele lui Ioan Botezătorul care invita la pocăinţă, la
începutul vieţii publice a lui Isus, aceeaşi poruncă

puternică şi severă arată vremurilor calea întoarcerii la
Dumnezeu: "Pocăiţi-vă!" şi cine ar îndrăzni să spună că
această chemare la convertirea inimii şi-a pierdut în zilele
noastre actualitatea? Societăţii care în viaţa publică neagă
adesea drepturile supreme ale lui Dumnezeu, care ar vrea
să câştige lumea întreagă cu preţul sufletului, riscând
astfel să se osândească, Fecioara Mamă i-a lansat un
strigăt de durere".
Acest strigăt de alarmă, această
chemare la convertire, e pentru noi
toţi. Sfânta Fecioară la Lourdes ne
aminteşte că pocăinţa, convertirea au la
bază umilinţa şi sinceritatea. Sunt
păcate comise, poate, din slăbiciune.
Dar dacă nu le recunoşti cu umilinţă şi
sinceritate şi nu încerci să te ridici ci
încerci să te justifici şi eşti preocupat
doar să nu fii văzut, să nu te afle alţii,
să nu fii descoperit, eşti obsedat de
întrebări: "Cine ne-a spus?"; dacă îţi
înăbuşeşti sistematic remuşcările de
conştiinţă, atunci păcatele de slăbiciune
se transformă în păcate de răutate, în
orbire a inimii şi împietrire a inimii, se
transformă în obişnuinţe vicioase şi se
ajunge la ceea ce Sfântul Toma numeşte armonizarea sau
sincronizarea sufletului cu răul. Căinţa permanentă,
amintirea dureroasă a păcatelor din trecut, strădania de a
ispăşi, conştiinţa propriilor slăbiciuni şi păcate, sunt
sentimente care trebuie să ne stăpânească în mod
deosebit pe noi cei chemaţi să predicăm lumii pocăinţa,
convertirea. Căci, cum ar putea predica lumii convertirea
un neconvertit? Ar fi un teatru dezgustător. Pentru a se
menţine într-o asemenea stare penitenţială, Sfântul
Augustin a scris pe pereţii camerei sale
psalmul: Miluieşte-mă, Dumnezeule! Renumitul Don
Marmion a scris la picioarele răstignitului său cuvintele
aceluiaşi psalm: Nu mă alunga de la faţa ta. Iar marele
biblist din zilele noastre, Părintele Léoce de
Grandmaison care obişnuia să se spovedească des îşi
începea spovada cu aceste cuvinte: "Iertaţi-mă, Părinte,
că vă deranjez atât de des, dar sunt
un mare păcătos", Convertirea
adevărată presupune o luptă
crâncenă cu noi înşine. O
recunoaşte un mare convertit,
Adolf Retté, când scrie aceste
cuvinte: "Ah, convertirea e o
bătălie cu teribile suferinţe! Să nu
uităm
că
aceste
lupte
demonstrează libertatea voinţei şi
că nu este căinţă desăvârşită care
să nu aibă ca prolog, în sufletul
unui mare păcătos căit, acest tragic
conflict între Bine şi Rău".
pr. Claudiu Dumea
Preluat din vol. Maria în apariţiile sale,
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti,
http://www.profamilia.ro/maria.asp?aparitii=11
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clopotele trei zile, de trei ori pe
zi, dacă alăturăm la acestea o
sută cincizeci de zile de
duminică şi de praznice ale
anului, apoi cele şapte săptămâni din Păresemi, vedem
că Vavilon era într-adevăr un om care trăia într-un turn.
Până a fost mai tânăr, popa Costan avusese
adeseori de furcă cu el, de multe ori chiar luncuşorenii
voiseră să-l pună afară din slujbă.
În vreme de vară, în vremea coasei, a fânului, a
averii, nu-i uşor să vii, de câte ori era un mort, din hotar
acasă, în crucea amiezii, să tragi clopotele. Vavilon, de
cele mai multe ori nu venea, ci se ajuta cu un bătrân care
locuia lângă biserică şi cu „surda noastră", o fată a
clopotarului, grea la auz ca pământul. La tras, oamenii
cunoşteau, de la bingbangul
cel dintâi, că nu-i mâna
clopotarului.
Surda se pricepea de minune
mare, sub mâna ei, clopotul
cânta cu vaiere prelungi, ca
şi sub cea a clopotarului, dar
luncuşorenii ziceau că nu se
cade ca o muiere să se suie
în turn şi să tragă clopotul.
Vavilon se alegea cu ocara
popii, cu ameniţările
creştinilor, dar nu se temea
că va fi scos din slujbă. Dacă
nu răgea el clopotele la amiazi, le trăgea seara şi
dimineaţa şi numaidecât îi facea pe toţi să tacă. El ştia că
în slujba lui nimeni nu-l poate înlocui.
D-apoi toaca, şi cea de lemn şi cea de oţel, se mai
pricepea cineva s-o bată ca el? Că, din turnul bisericii, se
pornea ca o ploaie răsunătoare peste tot satul; ciocanele
cădeau c-un ritm pe care nici clopotarii satelor vecine nu
-l puteau prinde, ori de câte ori ar fi venit în
Luncuşoara, anume pentru asta. Pizmaşi veneau,
pizmaşi se întorceau în satele lor.
După ce a mai îmbătrânit, a părăsit munca
hotarului; mai împungea şi el într-un pieptar, însă, de
cele mai multe ori, îl puteai afla în birtul aşezat destul de
aproape de biserică. El şedea departe şi nu putea să
nimerească tocmai pe punct: la patru, la douăsprezece,
la şase, când era vreun mort. Asemenea în duminici şi în
praznice.
„Bătrâneţele, părinte! Plecăm devreme şi unde să
stăm până soseşte ceasul?" îi zise el şi popii Costan şi
părintelui Man, când aceştia îl văzură mai întâi ieşind din
birt. Amândoi trebuiră să-i dea dreptate.
Dar, din slăbiciunea bătrâneţelor, crescuse repede o
patimă şi Vavilon începuse, nu peste mult, să facă gură

Moartea clopotarului
Când vin rândunelele, se duc bătrânii.
Şi-n Luncuşoara, ca şi-n alte sate, cei mai mulţi
bătrâni, primăvara pleacă cu plutele pe ceea lume;
ademeniţi de soare, de verdeaţă, de mirosul ploii, de
strălucirile văzduhului, se întâmplă ca moşnegi şi babe
să-şi uite uneori de ei pe-o laviţă, la portiţă ori în
poveşti. Şi, cum în april soarele e de multe ori cu dinţi, şi
cum vânturile se schimbă grabnic, se întâmplă de multe
ori ca vântul de la miazănoapte să înfioare trupurile
bătrâne şi, astfel, care cade odată în aprindere de
plămâni, rar se mai scoală; plămânii lor sunt, şi altfel,
plini de horcăieli, de tuse şi, când se căptuşesc cu
greutatea hârâietoare a bolii,
nu mai pot răzbi.
Câte gâze, înşelate de o
primăvară prea timpurie, nu
pătimesc tot astfel? Le vezi ici
şi colo amorţite ori chiai
răsturnate pe spate, cu micile
lor picioruşe de aţii încârligate
aşa de gingaş. S-au zorit prea
mult şi ele!
Dar, Vavilon, clopotarul
bisericii din Luncuşoara, nu era
dintre astfel de bătrâni. Era şi
el alb colilie, şi pe mustăţi şi pe
după urechi, încolo, chelia-i strălucea neteda ca o
oglindă; era trecut de şaptezeci şi genunchii i se închinau
binişor pământului, când păşea, şi din slăbiciune, dar,
poate, şi din trasul cel mult al clopotelor, din obişnuinţă.
El însă, nu zăcărea iarna în bârlog ca alţi bătrâni din
sat; prin ger, prin vânt, prin viscol cu zăpadă, el trebuia
să-şi îndeplinească slujba la morţi, în duminici, la
praznice şi, cât ţineau Păresemile, în toată ziua.
Slujbei sale avea să-i mulţumească pentru faptul că,
din tinereţe, nu-şi aducea aminte să fi fost bolnav şi că
putea să vorbească cu un fel de dispreţ despre bătrânii
de seama lui, ori chiar mai tineri, care cădeau ca muştele:
„A ieşit şi el până la portiţă, de şi-a săpat groapa în
progădiuţă".
Pe clopotarul din Luncuşoara îl chema Ion Tunai
poate unde, şi el şi tatăl său, care fusese, de asemenea
clopotar, erau cheli. Adică, tatăl său fusese. Iar numele
de Vavilon şi l-a pus el singur şi nici nu-i plăcea să-i zică
oamenii altfel decât Vavilon.
Cum a ajuns la porecla asta, spunea tot el: „Un om
care trăieşte într-un turn, şi turnul cel mai mare din lume
a lost turnul Vavilonului, rămas neisprăvit."
Dacă luăm în socotinţă că în Luncuşoara erau la
cinzeci de morţi pe an, şi că pentru fiecare se cântau
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lulea acolo sus, în turn. A pângărit cu tămâia ghiavolului
(=tutunul) locul cel sfinţit şi sfintele clopote. Vai de
mine! Pe tăbac era pătimaş, l-am văzut şi eu, cu luleaua
aprinsă la ferăstruţa turnului.
- Nu cred să-l neliniştească asta, zise popa Man,
privind la clopotarul care făcea mereu aceleaşi semne.
- Ba asta, începu mai tare baba. L-am înfruntat
(=certat) eu, s-a ruşinat, a zis chiar el, de multe ori, că
nu-i bine ce face, dar ghiavolul nu i-a dat pace. Vezi că
necuratului îi place să pângărească, cu fumul lui, cele
sfinte.
După multă zdroabă, părintele se convinse că baba
avea dreptate. Cât ce băgă de seamă că popa l-a înţeles,
Vavilon începu să facă alte semne. Arăta iarăşi în sus şi
într-o parte şi într-alta şi, din gâtlejul în care se îngroşa
tot mai tare, vocea scotea un fel de va-va-va-va,
ajutându-se cu buzele care abia-l mai slujeau.
- Vrea să spună c-a vorbit tare şi a râs, se grăbi să-l
lămurească baba, văzând că preotul nu pricepe. Mai
mergea câte cineva să-i ajute, şi eu am auzit de multe ori
larmă mare în turnul bisericii.
După ce, tot cu silă mare, se convinse părintele că
bătrâna avea dreptate şi acum, Vavilon începu deodată
să se bată cu palma peste gură şi să arate iar în înălţime.
- Năcăjindu-se în turn, acolo a
suduit pe Dumnezeu, lămuri
bătrâna. De asta mi s-a tânguit
de multe ori şi mie şi zicea că
păcatul ăsta l-a cufunda în
căldarea cu smoală clocotită, din
mijlocul iadului.
Baba întărea că păcatul acesta l-a
făcut Vavilon o singură dată: se
rupsese o funie prea folosită şi el
a căzut în brânci şi şi-a mai spart
şi capul de un stâlp. Atunci a
căzut el la păcatul ăsta îngrozitor.
Popa Man i-a pus patrafirul pe cap, căci de-acum
bolnavul era liniştit. Începu să-i citească rugăciuni de la
„ieşitul sufletului" şi Vavilon închise numaidecât ochii.
Nu mai facu niciun semn, nu mai bolborosi, deşi nu
murise încă. Dar, pe când isprăvi cu liturghia Sfântului
Vasile şi cu împărtăşirea creştinilor din Joia Mare,
înţelese părintele că şi Vavilon a plecat cu plutele, după
alţi bătrâni din Luncuşoara.
Nu era acum vreme de a aduna epitropia şi de a
alege clopotar. Venea seara cu slujba celor douăsprezece
Evanghelii. Părintele chemă pe bătrânul care-i mai ajuta
lui Vavilon şi-i dădu cheile turnului.
Din pomenire de bătrâni, nu mai trăseseră clopotele
aşa de rău ca acum când vesteau moartea lui Vavilon. Pe
lângă suplinitorul lui Vavilon, se mai urcară încă doi
creştini. Dar se cunoscu îndată că lipseşte şi mâna
clopotarului şi a fetei lui, a surdei.
Oamenii rămaseră cruciţi: cele trei clopote îşi
învăluiau, fară nicio armonie glasurile şi, nici acestea, nu
erau pline de vaierul ce plutea de atâtea ori peste sat, în

că el nu se ajunge cu plata de clopotar, că el pământul
nu şi-l poate munci, deci să se facă plată mai mare. Ce
erau două capori de mălai pe an, de la fiecare casă?
Vezi bine, dorinţa asta şi-o arăta numai când era
puţin ameţit de rachiu, treaz, niciodată. Şi astfel, nu-i de
mirare că el sluji, până în Joia Mare din Păresemile
acestea, tot cu simbria cea veche.
În Joia Mare, „hoanca noastră", adică baba
clopotarului, veni dis de dimineaţă la casa parohială şi-i
vesti cu groază părintelui că Vavilon moare şi, deci, nu
poate veni azi să tragă clopotele pentru liturghia Marelui
Vasile.
- Cum să moară, mătuşă? Ieri l-am văzut, ieri am
vorbit cu el, zise părintele Man.
- Moare, părinte! I s-a legat limba, nimic nu mai
poate vorbi, începu plângând baba.
- Poate se va fi îmbătat, zise popa.
- Nu. În săptămâna patimilor n-a intrat în birt, n-a
adus rachiu acasă, nici el, nici eu. I-a venit din bun
senin, pe la miezul nopţii. I s-a legat limba, i-a înţepenit
şi i s-a răcit toată partea stângă. M-aş ruga de părintele
să vină, să-l mai grijească o dată.
Vorbind aşa, bătrâna lui Vavilon privea cu spaimă
la popa Man, îl privea ţintă ca şi când ar fi voit să
cunoască din ochii lui dacă se
mai scoală, ori ba, uncheşul.
- N-au trecut două
săptămâni de când, dar, dacă
voieşte, vin, cum să nu, zise
părintele.
- Să vii, sfinţia ta, că, poate
de atunci, va mai fi băut o dată,
de două ori. Ba chiar ştiu că l-a
mai îndemnat ghiavolul. Dar să
faci bine să aduci şi cartea cu
dezlegările cele mari. Aici, baba
se apropie mai tare de părintele şi-i şopti:
- Trebuie că-i legat de necuratul. Să-l vezi cum se
uită de schimbat şi să-l auzi cum bolboroseşte. S-aduci
cartea, părinte, că poate are legături nedezlegate.
Când intră părintele Man, cu bătrâna după el, în
casa clopotarului, Vavilon începuse să învineţească pe
obrazul stâng. Ochii lui erau tulburi, pironiţi în grindă.
După multă silă, popa reuşi să-l facă să se uite la el. Dar
moşneagul nu-l cunoscu decât târziu.
Îndată ce-l cunoscu, începu să facă semne ciudate
din mâna dreaptă, pe care o purta cu mare silă. Paralizia
i se strecura, încet-încet, şi-n partea stângă a trupului. El
ridică braţul drept, arăta sus, apoi arăta la gură, pâcăia în
mare silă din buze.
Popa nu pricepea nimic din ce voia să-i spună. ÎI
întrebă, dar urechile lui Vavilon se închiseseră pe veci.
Clopotarul facea necurmat aceleaşi semne ciudate.
Baba se apropie de părintele Man.
- Nu pricepi ce spune, aşa-i? şopti ea.
- Nu.
- Apoi îţi spun eu: zice că de multe ori a pâcăit din
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râs, a suduit o dată numele cel sfânt al lui Dumnezeu şi,
de nenumărate ori, a afumat cu fum drăcesc sfintele
clopote. Ea tăcu şi bătu deznădăjduită din palmele
bătrâne:
- Iată, aşa a fost să-l pedepsească Dumnezeu, să fie
el îngropat fară de clopot.
Încet, încet, se dumiriră şi luncuşorenii pentru ce nu
trag clopotele în sâmbăta asta, după Vavilon. Dar o
nelinişte adâncă totuşi le rămase: cei mai bătrâni, care
râvneau la laude când vor fi prohodiţi, uitaseră, cât ţinu
cazania popii, neliniştea asta. Însă, când plecară cu
mortul din curte şi turnul bisericii rămase mut, o
înfiorare adâncă trecu prin sufletele tuturor.
Chiar şi popa Man era trist şi cercă să-şi înece
supărarea în Sfinte Dumnezeule..., cântarea pe care o
cânta împreună cu diacul Ierotei.
Creştinii începură să-şi şoptească, mergând în urma
mortului.
- Parcă tot nu-i lucru curat, să se nimerească
îngroparea lui chiar pe ziua asta.
- Poate e un semn de la Dumnezeu!
- Chiar el să fie îngropat fară clopot?
Dar, după ce-l astupară cu pământ, neliniştea se
topi în sufletul luncuşorenilor şi începură să glumească
pe socoteala acestei întâmplări.
- A păţit aşa pentru că a dus-o pe surda de-atâtea
ori în turn şi nu se cade să tragă clopotul mână de
muiere.
- Asta-i pentru că-i venea greu
să vie vara de la coasă să tragă
clopotele la amiazi, după morţi.
Jumătate glumeau, jumătate
credeau, când, deodată, pe-o
spărtură din gardul cimitirului
năvăli un cârd de miei, cei mai
mulţi cu clopoţele de cioaie la
grumazi şi, încordându-şi
grumazii şi punându-se în şir,
începură să joace de-a lungul
unei râpe. Ochii tuturor îi
priveau şi, pe-o clipă-două, se facu o linişte adâncă.
În zburdatul lor, mieluşeii îşi sunau clopoţelele şi un
picurat dulce se înălţă un răstimp în văzduhul limpede al
primăverii. Apoi cârdul se sperie de ceva şi pieri, prin
aceeaşi spărtură, alergând la oile care păşteau aproape de
gardul cimitirului.
- Tot a avut parte de un cântec şi Vavilon, zise
cineva din mulţime, apoi oamenii porniră tăcuţi spre
casă. Cei mai mulţi luaseră drept semn jocul cârdului de
miei şi acum cercau să mai tâlcuiască şi semnul ăsta.
Văduva, cufundată în durerea ei, crezu că-i o
batjocură trimisă de ghiavolul; aşteptă până rămase
singură în cimitir, apoi se apropie de gard: era convinsă
că pe câmp, acolo nu-i nicio oaie, niciun miel. Numai
după ce-şi facu cruce şi văzu că nu pier, se încredinţă că
n-a fost o batjocură a iadului.

înălţimi, vaierul atât de cunoscut de toţi luncuşorenii.
Dacă nu le-ar fi venit, astfel, vestea c-a murit
Vavilon, creştinii nici n-ar fi putut să cunoască, din felul
cum se trăgeau clopotele, dac-a murit bărbat sau femeie.
Unui bătrân bun, până trăieşte, nimeni nu-i doreşte
moartea, dar, adevărat este că, dacă moare, nimănui nu-i
pare aşa de rău. În urmă, vede oricine că locul bătrânului
e în cimitir, să se hodinească. La vestea morţii lui
Vavilon, cei mai mulţi ziseră:
- Dumnezeu să-l hodinească! A fost bătrân şi el.
În clipele cele dintâi, luncuşorenii se gândiră numai
la moşneag, nu şi la clopotar. Acum, auzind larma din
turn, oamenii îşi aduseră aminte de clopotar şi ziceau:
- E pagubă de el. Se pricepea aşa de bine la slujba
lui.
- Nici n-a fost aşa bătrân, mai putea trăi.
- Ar fi fost bine dac-ar fi învăţat pe altcineva, să-i
rămână urmaş.
- A învăţat-o pe surda.
- Da, însă nu poţi pune clopotar de muiere.
Cum murise în Joia Mare, Vavilon trebuia îngropat
în Sâmbăta Paştilor. Satul întreg s-a adunat să-i dea
cinstea din urmă.
Popa Man ţinu o cazanie despre feţele bisericeşti şi
datorinţele lor. Despre datorinţa şi cinstea în care
trebuie ţinuţi slujitorii bisericii, dacă-şi poartă slujba cu
omenie.
Vorbise frumos, cu laude
pentru răposat, aşa că, mulţi
bătrâni, ascultându-l, prinseră
pofta să se facă clopotari. Dar,
între creştini, era o nelinişte
adâncă, pe care n-o putea
molcomi cazania popii. Nici
dimineaţa, nici la amiazi, nici la
unu, de adunare, nu trăseseră
clopotele.
De dimineaţă, oamenii se
mirară, chiar bătrâna văduvă,
fugi până la părintele Man să
vadă ce-i. Nici ei nu-i trecuse prin cap că clopotele
amuţesc pe toate satele din noaptea prohodului lui
Hristos, până în dimineaţa învierii, asta ca semn de jale
pentru patimile, moartea şi îngroparea Domnului.
- Sfântă Maică Precestă! oftă bătrâna, îngrozită de
explicaţia părintelui. Ştia şi ea datina aceasta, dar îşi
uitase de ea ca de moarte.
- Cum s-a potrivit chiar pe ziua asta! Se vede c-a
murit cu legături nedezlegate.
- A murit când i-a rânduit Dumnezeu, mătuşă, zise
popa, supărat şi el de-o aşa întâmplare.
- Se vede că dezlegările din urmă n-au mai plătit
nimic, începu să se vaiete văduva. Ca să fie dezlegat, ar
fi trebuit să mai trăiască pe pământ ca să se canonească.
Au fost păcate prea mari.
- Care păcate? întrebă popa Man.
- Cele din turn, cele grozave! A vorbit acolo tare, a
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COMUNITATEA ROMÂNEASCĂ LA
GROTA FECIOAREI DIN CHIAMPO

LA COMUNITÀ ROMENA PRESSO LA
GROTTA DI CHIAMPO

În fiecare duminică ce urmează după aniversarea
apariţiei Fecioarei Neprihănite la Lourdes (11 februarie),
comunitatea greco-catolică românească din Padova pleacă
în pelerinaj la grota Maicii Domnului care se găseşte în
localitatea Chiampo, din provincia Vicenza. Având în
vedere interdicţia de circulaţie auto care s-a aplicat la
Padova în duminica respectivă, pelerinajul a fost amânat pe
duminica succesivă. În consecinţă, după terminarea
Dumnezeieştii Liturghii din 23 martie 2014, un grup a plecat
pentru a o venera pe Sf. Fecioară. Având în vedere că
printre pelerini erau unii care participau pentru întâia oară, a
fost minunat de observat spiritul primitor şi generos în a-i
introduce pe cei “noi” în locurile acestui Sanctuar, care ne-a
devenit atât de drag.
Odată ajunşi în faţa grotei, am găsit un alt grup de
pelerini italieni şi, prin urmare, nu ne-a fost posibilă
recitarea Paraclisului; greco-catolicii români însă s-au unit
rugăciunii Rozarului grupului italian, urmărind în profundă
reculegere invocaţiile acestuia.
Aceste pelerinaje constituie o gură de oxigen spiritual
şi uman. Întâi de toate spiritual, pentru că în aceste locuri
ale grotei de Lourdes construită de către fericitul Claudio
Granzotto se respiră cu adevărat aerul curat al prezenţei
puternice şi primitoare a Maicii Cereşti. Şi desigur uman,
întrucât starea împreună unii cu ceilalţi, în simplitate şi
voioşie, împărtăşind rugăciunea şi mâncarea, întrerupe
monotonia cotidiană şi conferă o nouă încărcătură pentru a
merge înainte printre greutăţile vieţii. Pr. Cristian Sabău

Ogni prima domenica che segue l’anniversario
dell’apparizione della Vergine Immacolata a Lourdes (11
febbraio), la comunità greco-cattolica romena di Padova si
reca in pellegrinaggio presso la grotta della Madonna che si
trova nella località Chiampo, in provincia di Vicenza. Visto
il blocco del traffico applicato a Padova nella rispettiva
domenica, il pellegrinaggio fu rimandato per la domenica
successiva. Di conseguenza, terminata la Divina Liturgia del
23 marzo 2014, un gruppo è partito per onorare la
Madonna. E visto che tra i pellegrini vi era chi ne prendeva
parte per la prima volta, è stato bello osservare tra di noi lo
spirito di accoglienza e di serenità nell’introdurre i “nuovi”
nei luoghi di questo Santuario diventatoci oramai caro.
Arrivati dinnanzi alla grotta, vi era un altro gruppo di
pellegrini italiani e quindi non fu possibile recitare il Canone
della Consolazione alla Madre di Dio; i greco-cattolici
romeni si sono uniti invece alla preghiera del Rosario del
gruppo italiano, seguendone le invocazioni con profondo
raccoglimento.
Questi pellegrinaggi sono per tutti una boccata di
ossigeno spirituale ed umano. Anzitutto spirituale, perché in
questi luoghi della grotta di Lourdes del beato Claudio
Granzotto si respira per davvero l’aria pura della presenza
potente ed accogliente della Madre celeste. E certamente
umano, poiché lo stare assieme in semplicità ed allegria, nel
condividere la preghiera ed il pasto, interrompe la
quotidianità e dona una notevole carica per andare avanti ed
affrontare la vita.
P. Cristian Sabau

RUGĂCIUNEA SF. EFREM SIRUL
„Doamne şi Stăpâne al vieţii mele, nu-mi da mie duhul
trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de domnie şi al găririi în
deşert. Iar spiritul curăţiei, al umilinţei, al răbdării şi al
dragostei dăruieşte-l mie, servului Tău. Aşa, Doamne
Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşelile mele şi să nu
osândesc pe fratele meu; că bine eşti cuvântat în vecii vecilor.

LA PREGHIERA DI S. EFREM IL SIRO
Signore e Sovrano della mia vita, non darmi lo spirito

della pigrizia, dell’affanno per le cose, dell’amore del potere e
del parlare invano. Ma lo spirito della purezza, dell’umiltà,
della pazienza e dell’amore donalo a me, Tuo servo. Così,
Signore e Re, dona a me di poter vedere i miei errori e di
non condannare il mio fratello; poiché Tu sei benedetto nei
secoli dei secoli. Amen!
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