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NOTĂ 
 
    
 Această carte este rodul unei experienţe personale pe care am trăit-o în 
primăvara anului 2001. 
 Au trebuit să treacă nouă  ani de la acel neuitat periplu marian prin 
Bosnia-Herţegovina – în localitatea Medjugorje – pământ binecuvântat pe care 
picioarele sfinte ale Maicii Domnului l-au călcat, nu o dată, nu de două ori, ci 
vreme de peste două decenii, - pentru ca eu să îndrăznesc să scriu aceste pagini. 
 Indiferent de ce va hotărî Autoritatea Bisericii în privinţa apariţiilor 
Sfintei Fecioare la Medjugorje, pentru noi, cei care am fost şi am călcat acelaşi 
pământ, pietrele aceluiaşi munte, în acelaşi timp cu Maica Dumnezeului nostru, 
rămâne o experienţă mistică unică şi o amintire de neşters. 
 Fără a devansa Judecata Bisericii în această privinţă, rămâne credinţa 
nestrămutată că Dumnezeu, în acest fel, s-a îndurat de noi, permiţându-ne să 
pătrundem cu ochii, fir şi prin voal, fie şi prin „ghicitură” în tainele Misterului 
Său de nepătruns pentru mintea omenească. S-a lăsat puţin descoperit pentru 
noi, pentru câteva clipe. Cine a avut ochi să vadă, urechi să audă, minte să 
priceapă MESAJUL Său, cred că a avut  numai de câştigat. 
 Pentru aceasta, îi suntem veşnic recunoscători şi îi mulţumim cuviincios. 
 
      AUTOAREA 
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      Moto : 
 
     
    „Sufletul meu este plin de iubire ca marea. 
    Inima mea este plină de pace ca un râu. 
    „Eu nu sunt sfânt, dar sunt invitat să fiu” 
 

(-Mesaj dat de Preasfânta Fecioară Maria pentru  
grupa Jelenei, septembrie 1985.-) 
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      I. 
 
 

EXISTĂ UN LOC… 
 
 
 Există un loc în viaţa fiecăruia dintre noi unde am vrea să ne întoarcem, 
într-o întoarcere continuă. Cei mai mulţi au privilegiul de a se întoarce în locul 
unde au fost cu adevărat fericiţi, iar ceilalţi rămân pururi cu acea undă de 
nostalgie, acea jinduire după locul mirabil, locul sfânt pe care-l poartă în inimă, 
de care nu s-au despărţit practic niciodată şi unde tuturora le face plăcere să 
revină, cel puţin cu gândul, cu imaginaţia sau cu unele amintiri sau mărturii 
rămase în scris sau în memoria peliculei. Astfel se poate spune că suntem mereu 
acolo. 
 Există un loc unde omul poate trăi Cerul încă de pe pământ, unde se 
bucură de graţii divine şi conştientizează realitatea cerească drept cea mai 
temeinică realitate. Unde se poate pregusta încă de pe pământ fericirea de 
dincolo. 
 Un astfel de loc este Medjugorje, un spaţiu unde inimile încep să ardă, să 
bată la unison, formând o singură Inimă care se deschide mereu să primească 
ploaia de haruri binecuvântate din partea Milostivirii Divine. 
 Aici Cerul se deschide zilnic şi marele dar al Cerului este focul Iubirii. 
 Şi acest loc mirabil numit Medjugorje primeşte milioane de pelerini care, 
atinşi de aripa harului, merg apoi acasă la ei să dea mărturie. Este un loc al 
chemării, al trimiterii, al înfloririi apostolatului laicilor, aceşti numeroşi „pescari 
de oameni”; unde se confirmă vocaţiile  vieţii consacrate, unde au loc în mii de 
inimi miracole, mii de implozii de iubire care incendiază trupuri şi suflete. Un 
loc unde oamenii simpli, chiar dacă nu sunt preoţi sau vizionari, pot vorbi 
nestingheriţi cu Cerul, în toate limbile posibile, unde sunt ascultaţi şi li se 
confirmă nedumeririle. Unde se dau răspunsuri la întrebările de conştiinţă, se 
găsesc soluţii simple de rezolvare a conflictelor, la cazurile aparent imposibile. 
Un loc unde până şi iarba şi florile (la fel ca în Umbria, patria franciscanismului) 
– cântă laude Creatorului lor. Şi unde oamenii vorbesc un limbaj universal : 
limbajul Iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele. 
 Unde are loc un „mariaj” fericit, aşa cum spune Sora Emmanuel, din 
Comunitatea Fericirilor, „între aflarea cuvântului ce vine de Sus şi acţiunea 
transformatoare a acestui cuvânt în aluatul uman”. 
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 Şi în acest loc, ales de Prea Sfânta Fecioară ca foarte drag, ales în chip 
deosebit (aşa cum ales a fost şi poporul evreu de către Dumnezeu),  se 
desfăşoară lucrarea Sa prodigioasă în inimile şi în viaţa copiilor Săi. 
 Dovezile incontestabile ale celor care vin aici în pelerinaj, ilustrează în 
mod exemplar miile de feluri în care lucrează Maica cerească, dovadă că Inima 
Sa Neprihănită merge spre Triumful final, din victorie în victorie. 
 „Căci,  spunea aceeaşi Soră Emmanuel -  dintre toate satele lumii, 
Medjugorje este ca şi călcâiul Mariei care zdrobeşte capul şarpelui, în aceste 
timpuri, care sunt ale noastre.”  
 Cardinalul Hans Urs von Balthazar spunea, referitor la aceste realităţi 
mirabile : 
 „Nu există decât un singur pericol legat de Medjugorje : să treci pe 
alături”. 
 Se ştie, de asemenea, că în lume există peste 30 de locuri unde a apărut 
Sfânta Fecioară, recunoscute şi nerecunoscute de Biserică: în Rusia, Africa, 
America, în Canada şi Europa. Dumnezeu ne trimite, prin persoane alese de El, 
mesaje şi semne extraordinare, pentru ca noi să luăm aminte. 
 Astfel sunt apariţiile, viziunile, locuţiunile interioare pe care Isus şi Maria, 
în fiecare zi le dictează confidenţilor săi : Vassula Ryden, Debora din Manduria, 
Catalina din Bolivia, Jose-Luis Matheus Barbosa şi Juan Antonio Gil din 
Venezuela, Don Gobi, fondatorul acelei Mişcări carismatice mondiale intitulate 
Mişcarea Sacerdotală Marială, care de peste trei decenii acţionează în lume 
pentru a o face cunoscută pe Preasfânta Fecioară, iar acum, de peste douăzeci şi 
cinci de ani, vizionarilor şi altor persoane, la Medjugorje. 
 Este îndeobşte cunoscut faptul că toate bunurile pe care le primim de la 
oameni trebuie plătite, uneori neverosimil de scump. Numai Dumnezeu este 
gratuit. El se dăruieşte fără condiţionări, fără termene, fără pretenţia de a-L 
înapoia la timp. Rămâne pentru totdeauna ca dar, dacă ştim să-L păstrăm cu 
sfinţenie. De ce se simt atunci săraci oamenii, când posedă cel mai preţios Dar 
din lume? De ce râvnesc alte bunuri care nu au nimic de-a face cu Dumnezeu şi 
pentru care ar fi în stare să-şi sacrifice tot : bani, energie, timp, muncă, în loc să-
L aleargă pe Dumnezeu care este inestimabil, mai presus decât toate darurile. 
 În faţa acestor întrebări, de bună samă retorice, nu putem spune decât, aşa 
cum a spus psalmistul : 
   „Doamne, ce este omul, de-l iei în seamă 
   şi fiul omului de te gândeşti la el? 
   Omul e ca o suflare 
   şi zilele lui, ca umbra ce trece” 
     (Ps. 143, v.9-12). 
 Dumnezeu ne-a dat şi ne dă continuu, dovada Sa incontestabilă de 
prietenie. El îl ia încă de la începuturi pe om ca aliat, ca partener, se pune 
adeseori la dispoziţia omului şi îl invită şi pe acesta la o legătură trainică de 
Iubire. Dovada supremă a acestei Iubiri şi încrederi este că Dumnezeu, când s-au 
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împlinit timpurile, L-a dat pe Însuşi Fiul Său ca jertfă de iubire pentru oameni. 
Din raţiuni care întrec posibilităţile de gândire ale omului, Dumnezeu i-a dăruit 
creaturii Sale, ceea ce a avut mai de preţ. De ce? „Cine cunoaşte gândul 
Domnului? Sau cine i-a fost sfătuitor?” (Rom. 11,34). 
 Aşadar, în decursul istoriei creştine, nu puţine au fost momentele când am 
primit de la Tatăl harul binecuvântat ca Însăşi Maica Domnului să coboare pe 
pământ, să dea mesaje copiilor Săi, să avertizeze asupra comportamentului lor 
sau să îi îmbărbăteze în momentele cruciale. 
 De fiecare dată, Fecioara Maria ne-a chemat la convertirea vieţii, la 
rugăciune, post, jertfe, iubire, trăirea sacramentelor, citirea Cuvântului divin. 
 Câţi însă, şi-au aplecat urechea la strigătele puternice ale Fecioarei Maria? 
Câţi, în plin război, 1917, şi-au dat seama şi s-au întors de la păcat datorită 
mesajelor date celor trei păstoraşi, Lucia, Francisc şi Iacinta? Cine a luat aminte 
la semnele cerului? Câţiva. Câtorva oameni le-a păsat că Maica Domnului a 
apărut de 18 ori unei fetiţe de 14 ani, Margareta Soubirous, la Lourdes, 
recomandându-se ca „Neprihănita Zămislire”? 
 Câţi au realizat mesajul Maicii Fecioare de la Guadalupe, când Maica 
Domnului i-a apărut unui văcar care căuta cu disperare una din cele zece vaci 
care dispăruse fără urme, cerându-i să spună preoţilor să sape, pentru a găsi 
Statuia Maicii Domnului? Sau după circa două sute de ani, în 1531, când unui 
ţăran indian, unui dezmoştenit al pământului, pe nume Juan Diego îi apare, în 
mijlocul unui concert ceresc de păsări, Fecioara Maria „Mama Dumnezeului 
adevărat, Creatorul viu, Stăpânul cerului şi al Pământului”, iar ea, ca semn 
extraordinar, îi dă un braţ de trandafiri cu boabe de rouă pe ei, să-i ducă 
episcopului pentru a fi crezut, iar în interiorul mantalei grosolane de ţăran, îi 
apare imprimată Faţa Sfântă a Fecioarei care poate fi văzută şi astăzi în 
sanctuarul de pe colina apariţiilor, pictură unică, extraordinară, plină de enigme, 
din punct de vedere uman inexplicabilă şi care sfidează ştiinţa, culorile 
păstrându-se vii, cu toate că pânza a fost ţinută veacuri la rând în aer liber. 
 Câţi au luat aminte de lacrimile Fecioarei Maria care au curs din belşug, 
din icoane şi statui în văzul tuturor? Câţi s-au convertit după ce au văzut, în 
1982, lacrimile de sânge ale Fecioarei din statuia numită Maria Rosa Mistica? 
 Cine-şi mai aduce aminte de lacrimile Fecioarei de la Civita Vecchia de 
acum  câţiva ani? 
 În toate colţurile lumii, Dumnezeu o trimite pe mesagera Sa, pe Mama Sa 
şi Mama noastră, pentru  a ne arăta ceea ce vrea de la noi. 
 Ea îşi asumă acest rol ca şi Înaintemergătorul Ioan, care pregăteşte căile 
Domnului. Dar, în acelaşi timp, este strigătul în deşert, pentru că nu toţi ascultă 
strigătele Sale, suspinele, nu toţi îi văd lacrimile sau cununa de ghimpi care-i 
înlănţuie Inima-n flăcări. 
 Au luat oamenii în serios aceste apariţii, aceste apeluri repetate la pace? 
De câte mii de ori, în apariţiile Sale, Fecioara n-a pronunţat cuvântul PACE? 
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 Mai înverşunaţi ca oricând ei se dezlănţuie în războaie distrugătoare de 
vieţi omeneşti şi de bunuri materiale, în intoleranţă religioasă, în fanatism şi 
fundamentalism religios, în exclusivism, în păcate şi vicii date pe faţă, în 
încăpăţânarea de a nu se întoarce la Dumnezeu. 
 Strigătul Maicii, Regina Păcii, aşa cum s-a prezentat încă de la prima 
apariţie la Medjugorje, rugămintea de a înceta orice conflict, de a încheia pace, 
întâi cu noi înşine şi apoi cu cei din jur, de cele mai multe ori a rămas fără ecou. 
Între timp, Iugoslavia a fost sfâşiată în bucăţi, de lupte aprige între fostele 
republici ale Federaţiei, intoleranţa a atins cote maxime, războaiele fratricide s-
au dezlănţuit, oamenii au alunecat tot mai mult în hăul pierzaniei. 
  Culmea acestor stări de fapt este  escaladarea fără precedent a 
terorismului mondial, împins până la demenţă în acest funest 11 septembrie 
2001, când forţe obscure ale unor organizaţii conduse de către oameni fanatici, 
au pus la cale actul criminal de la World Trade Center şi de la Pentagon, în urma 
căruia au murit mii de oameni nevinovaţi, ceea ce ar putea atrage după sine 
declanşarea unei conflagraţii internaţionale care ar putea distruge planeta. 
 Lucrul cel mai deconcertant în această nebunie colectivă este că, 
declanşând acest „război sfânt”, organizaţiile teroriste îşi fac o datorie de onoare 
din a-i ucide pe semenii lor şi cei care o fac, într-adevăr, sunt priviţi ca nişte eroi 
de către conaţionalii sau coreligionarii lor. 
 Iată un contrast izbitor: o religie bazată pe Iubirea între oameni faţă în faţă 
cu alta care incită  la moarte, la răzbunare, la ură atroce împotriva omului.  
 VIAŢA şi MOARTEA, încleştându-se, mai strâns ca niciodată, fiecare 
având adepţii ei, fiecare având propriii săi eroi şi propriile victime… 
 Şi totuşi, Fecioara Maria nu dezarmează niciodată. În mijlocul acestui 
dezastru general, ea continuă să strige, să apeleze, să roage, să prevină, să 
implore, să folosească ultimul argument : lacrimile, pentru a-i întoarce pe fiii ei 
la calea păcii. 
 „Pocăinţă, pocăinţă, pocăinţă!” – îndemna Fecioara Maria în peştera de 
la Lourdes, prin Bernadeta, pe toţi oamenii. Câte semne nu ne-a dat Sfânta 
Fecioară: izvoare de apă miraculoasă, tămăduiri neaşteptate, convertiri 
spectaculoase, semne în cer şi pe pământ. Dar oamenii rămân adeseori, orbi, 
surzi şi muţi, insensibili la orice fel de semne. Maica Fecioară doreşte însă, ca 
toţi fiii ei să fie mântuiţi, pentru ca Jertfa lui Isus să nu fie zadarnică. Ea nu se 
lasă până nu-i vede îndreptaţi pe calea cea bună. Apariţiile ei zilnice din ultimii 
20 de ani la Medjugorje stau mărturie a faptului că Maria este mereu alături de 
fiii ei, îi îndeamnă, îi conduce de mână, îi ajută, îi ridică atunci când aceştia se 
pierd pe cale, îi îmbrăţişează, îi primeşte la sânul său Neprihănit, le şterge 
lacrimile. 
 Ecou găseşte doar în sufletele puţinor oameni. De ce? 
 Înaintea diluviului, oamenii îşi vedeau de ale lor, în ciuda avertismentelor 
date de dreptul Noe, care fusese prevenit de Dumnezeu că, dacă se persistă în 
păcat, lumea va fi iremediabil pierdută. Fiecare avea ceva de făcut şi nu găsea 
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deloc timp să asculte glasul lui Noe : unul muncea la câmp, altul călătorea pe 
mare. Nimeni nu avea vreme să stea o clipă locului, să-şi ia un răgaz cât de mic 
pentru a apleca urechea la prorocirile lui Noe. 
 Câţi iudei s-au pocăit şi s-au botezat în Iordan în urma propovăduirii lui 
Ioan ? Puţini. Ceilalţi şi-au văzut de treburi. Nu aveau vreme. Eram mult prea 
ocupaţi, cu treburi până peste cap şi cu grija scrupuloasă de a nu călca nici cu un 
milimetru Legea. 
 Dintre profeţii Vechiului Testament, câţi au fost ascultaţi? Glasul 
prorocului era prea incomod pentru că dezvăluia păcatele evreilor şi-i avertiza că 
dacă nu încetează, pedeapsa Domnului va cădea asupra lor. 
 Cui îi convine atunci când este atenţionat că nu procedează bine? 
Nimănui. Adevărul ustură, doare, scrijelează. Mai bine să nu-l ştim. Mai comod 
este să ne facem că nu cunoaştem, că nu înţelegem, că nu vedem, că nu auzim. 
 Şi totuşi… Printre puţinii aleşi care iau aminte la semnele timpului, 
printre cei care nu ignoră cu bună ştiinţă marele har venit din Cer, sunt cel care 
ascultă mesajele providenţei şi viaţa lor ia o cu totul altă direcţie. Preoţi 
misionari, călugări şi laici, poartă mesajele Maicii Cereşti pe toate continentele, 
oamenii vin de departe ca să calce aceste pământuri binecuvântate de 
Dumnezeu, pentru a trăi aici câteva zile, a respira aerul pe care-l respiră Fecioara 
şi, nu de puţine ori, se întorc alţii, transformaţi, schimbaţi pe dinăuntru, cu o 
nouă speranţă în ochi şi în inimă. 
 Nu puţine sunt cazurile de vindecări, de împăcări cu aproapele, de 
convertiri vizibile, de renunţare la viaţa dusă până în acel moment, pentru a 
începe o viaţă nouă. Comunitatea Fericirilor, Comunitatea Oaza Păcii, 
Comunitatea Cenacol şi multe altele sunt gata să dea mărturie că se întâmplă 
miracole în oameni, mai întâi  în lăuntrul lor, apoi în afară. 
 Maica Domnului a deschis această Şcoală a Sfinţeniei la Medjugorje, 
unde Ea dă lecţii, neobosită, în fiecare zi. 
 Din data de 1 martie 1984, Preacurata a început un învăţământ săptămânal 
: în fiecare joi, dădea un mesaj pentru creşterea spirituală a credincioşilor din 
parohia Medjugorje în primul rând, dar în egală măsură destinat „oricărei 
persoane care vrea să meargă pe drumul sfinţeniei”. Traduse în diferite 
limbi, mesajele sunt răspândite în lume prin publicaţii, radio şi televiziune. 
 Dar, este ştiut, nu putem învăţa sfinţenia în câteva săptămâni sau luni, 
pentru aceasta sunt necesari ani lungi şi uneori, toată viaţa. Noi trebuie s-o 
urmăm pe Maria pas cu pas, „zi de zi”, cum spunea Ea atât de des. Ea vrea „să 
ne înveţe să mergem”, şi pentru aceasta avem nevoie de pedagogia Sa duioasă 
de Mamă, în fiecare zi, timp îndelungat. 
 Timpul Mariei este timpul Bisericii, este timpul de har pe care Dumnezeu 
ni-l acordă în această lume pentru a conştientiza faptul că trebuie să ne 
întoarcem la Dumnezeu pentru a avea parte de mântuire. 
 Maria este Mama noastră şi, ca orice Mamă, ea vrea să stea alături de 
copiii săi, să-i îndrume, să-i dojenească uneori, să-i mângâie în încercări, în 
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suferinţe, în primejdii, să-i apere şi să-i ocrotească. Faptul că Dumnezeu ne-a 
acordat prin apariţiile Fecioarei acest timp de har, timp special, cu totul şi cu 
totul extraordinar în care noi putem lucra efectiv, alături de un mesager din cer 
pentru mântuirea noastră, în deplină conştiinţă de cauză, este dovada cea mai 
grăitoare că El ne iubeşte şi că nu-i este indiferent dacă, fie şi un singur copil al 
Său se rătăceşte şi pierde cărarea cea dreaptă. Aidoma păstorului cel Bun, El 
face totul pentru a-şi recupera oiţa pierdută şi pentru a o întoarce la turma Sa. 
 A rămâne indiferent la o asemenea ofertă înseamnă, mai mult decât o 
ofensă gravă, înseamnă că nu suntem vrednici, că nu merităm nimic din ce ne-a 
pus la dispoziţie Dumnezeu. Înseamnă că nu voim să fim ai Săi, că nu dorim să 
fim cu El, că nu vom avea parte de El la sfârşitul veacurilor. Un dar ignorat, 
călcat în picioarele veacului cu indiferenţă, este un dar pierdut care poate, nu ne 
va mai fi oferit, niciodată. 
 „Când a coborât Mântuitorul pe pământ, Dumnezeu a binecuvântat 
pământul său” – spunea Origene. 
 De peste douăzeci de ani, Maica Sfântă coboară printre oameni, vorbeşte 
cu ei, îi mângâie, îi îmbrăţişează, plânge alături de ei, surâde, le trimite mesaje, 
sfaturi, îndemnuri, rugăminţi. De peste 7300 de ori până acum, Maica Domnului 
a coborât din înalturi pe acest pământ binecuvântându-l şi sfinţindu-l cu tălpile 
sale. 
 Cum atunci să mai poată omul să-l întineze cu faptele sale, cu gândurile şi 
necurăţia sa? 
 Pământul acesta sfinţit de prezenţa Mariei. 
 Aerul acesta împărţit cu Maica din Cer. 
 Apa binecuvântată pe care ne-o oferă de fiecare dată când vine. 
 Mireasma surâsului său îngeresc, care rămâne ca o adiere de lumină de 
fiecare dată în urma sa, pe locul apariţiilor. 
 Roua lacrimilor sale neprihănite e Mamă, vărsate pentru toţi cei care nu 
cunosc iubirea lui Dumnezeu, îi ignoră, îl dispreţuiesc sau chiar mai mult, îl 
batjocoresc. 
 Femeia din Apocalipsă îmbrăcată în soare, care dă o luptă cumplită cu 
satana, cu balaurul. Femeia încoronată cu douăsprezece stele, cu luna sub 
picioarele sale care, stând să nască sufleteşte pe fiii lui Dumnezeu, fiii zămisliţi 
în dureri fără seamăn şi care sunt ameninţaţi la tot pasul de satana. 
 Maica Bisericii, Fecioara Maria şi Maica noastră a tuturor este Femeia 
care se războieşte cu balaurul. 
 De douăzeci de ani, Fecioara înveşmântată în Soare avertizează omenirea, 
cheamă la pocăinţă, cheamă la rugăciune, la schimbarea vieţii, la transfigurarea 
inimii. Ea a vestit nişte semne, a dezvăluit vizionarilor zece mari secrete care se 
vor împlini conform planului lui Dumnezeu Tatăl. 
 De tot atâţia ani, Fecioara Maică, ne povăţuieşte să avem grijă de 
veşmintele noastre, să păstrăm cu sfinţenie hainele nepătate, în sârguinţă şi 
smerenie, adică în harul sfinţitor şi credinţă. Pentru că nu vom avea ce căuta la 
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Nunta Mielului cu hainele murdare. Trebuie să veghem necontenit şi să aşteptăm 
cu suflet curat sosirea Mielului la nuntă, cu candelele aprinse şi cu acea trezvie a 
inimii demnă de un creştin adevărat. 
 Pentru că, spune Domnul : „Iată că eu vin ca un hoţ. Fericit de cel ce 
veghează şi are grijă de hainele sale, ca să nu umble gol şi să se vadă ruşinea 
lui”. (Apoc. 16,15). 

Ori, cuvintele psalmistului : „Cine mă va călăuzi spre Cetatea întărită/ 
Cine îmi va arăta calea spre Edom?” – (Ps. 107, v. 25-26). Iată, Maica 
Domnului ne iese în întâmpinare cu o făclie să ne arate drumul în noapte. Ea 
vrea să ne conducă la Lumină. 

Un oaspete prietenos din cer, o fiinţă negrăit de dulce, pe nume Maria, 
Mama Dumnezeului celui Viu şi Maica noastră spirituală, care surde cald şi 
afectuos, protejându-ne sub mantia ei maternă, vine cât se poate de des şi ne 
vizitează pământul. 

Când aştepţi un oaspete, te străduieşti ca totul să fie bine, curat, frumos în 
casă, în curte, în jur, pe stradă, pregăteşti cu dragoste bucate alese, aeriseşti, faci 
totul ca să fie bine, să strălucească pentru că vrei ca fiinţa aşteptată să se simtă 
foarte bine, ca să mai vină şi altădată. 

De douăzeci şi mai bine de ani, Maica Cerească părăseşte Cerul şi vine 
zilnic în scurte vizite pe pământ, la prietenii ei, copilaşii iubiţi, cărora li se arată 
în toată strălucirea sa, uneori în veşminte aurii, îmbrăcată în soare, (Apoc. 12) şi 
ne spune că trebuie să luptăm, să fim desăvârşiţi ca şi Fiul ei Unul Născut, să 
luăm asupra noastră jugul Mielului care este blând şi să-L urmăm. Cu fidelitate, 
cu supunere, cu dragoste, cu renunţare, la alte îndeletniciri lumeşti, cu mici 
jertfe, cu rugăciune, post, curaţi pe dinafară şi pe dinăuntru, vrednici de a-i fi lui 
Isus, fraţi de cruce. 

Ar fi putut foarte bine să stea în strălucirea sa, ca şi până acum, alături de 
Tatăl, alături de Fiul şi  împodobită, scăldată în Duhul Sfânt, în fericirea veşnică. 
Dar, aruncându-şi privirile pe pământul din care a plecat acum două mii de ani, 
Inima Ei sângerează, aşa cum a sângerat, străpunsă de sabie, când Fiul Său 
Preaiubit, Isus Cristos a  fost crucificat şi un soldat i-a străpuns Inima cu lancea, 
făcând să curgă din ea şuviţe de sânge şi apă. 

Sânge şi apă, aşa cum a asudat Isus în Grădina Măslinilor în ceasul 
agoniei, când, părăsit de ucenicii care adormiseră, toropiţi de oboseală, a fost 
cuprins de o întristare de moarte văzând peste milenii cum avea să fie primită 
jertfa Sa de pe cruce, fiind pentru câteva clipe cuprins de descurajare umană, 
implorându-L pe Tatăl Său, dacă e cu putinţă, să-L scape de paharul pe care 
trebuie să-l bea până la sfârşit. Dar, dându-şi seama că fără jertfa Sa, creatura 
umană nu va putea fi răscumpărată, a adăugat imediat, cu supunere la voinţa 
Tatălui : „Dar nu voia mea, ci a Ta să se împlinească” (Mt. 26,39.42). 

Maica Fecioară ne vizitează zilnic pământul, şi ne face acest dar în acest 
timp de haruri pentru Biserică, pentru a ne întoarce la Tatăl, căci,  aşa cum s-a 
exprimat Sora Emmanuel din Comunitatea Fericirilor de la Medjugorje, 
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episcopului de Strassbourg, care o întreba „de ce vine Sfânta Fecioară în fiecare 
zi, de atâta timp” : 

„Dacă aţi avea un copil bolnav, cum este lumea de astăzi, n-aţi rămâne 
la căpătâiul lui zi şi noapte până ce îşi va reveni?” 

Ca o mamă grijulie care veghează la căpătâiul copilului său cu febră 
ridicată, supraveghindu-i fiecare mişcare, fiecare respiraţie, fiecare murmur, 
potolindu-i arşiţa cu comprese răcoroase, ceaiuri la gheaţă, mângâindu-i părul şi 
obrajii, surâzându-i şi încurajându-l până ce depăşeşte boala, până-l scoate din 
criză, până ce-l vede din nou pe picioare, aşa Maica Fecioară stă la căpătâiul 
nostru, în aceste timpuri, oferindu-i fiecăruia medicamentul necesar, oxigenul 
indispensabil respirării ori apa vieţii, fără de care n-am putea trăi, sufocaţi de 
răutatea din jur, ameninţaţi în fiece clipă de boli şi primejdii. 

Tămăduitoarea bolnavilor şi Scăparea păcătoşilor, Ajutorul creştinilor şi 
Regina îngerilor (Invocaţii din Litania Lauretană), persistă în veghea sa 
neobosită până ce-l va vedea şi pe ultimul său fiu spiritual vindecat, ieşit din 
convalescenţă, repus pe picioare, scăldat în baia harului sfinţitor, gata de a o lua 
de la capăt, sănătos, teafăr, surâzător, vindecat pentru totdeauna. 

Ea este terapia noastră, „Terapia intensivă”, aşa cum a declarat în acelaşi 
interviu, episcopul de Strassbourg, Sorei Emmanuel. 

Maria, Oaspetele nostru iubit din Ceruri, vine însoţită adeseori de îngeri, 
să ne conducă, plină de înţelepciune, de duioşie şi siguranţă către Fiul Său Isus 
Cristos, care ne aşteaptă pentru a ne oferi pacea şi bucuria care nu se vor lua de 
la noi niciodată, pacea pe care oamenii nu ne-o pot da şi nici un lucru din lumea 
aceasta nu ne-o poate da. Pacea în Isus Cristos, Mântuitorul nostru, Regele Păcii. 

Mesajele ei sunt nu numai pentru câţiva vizionari, dăruiţi cu carisme 
speciale, favorizaţi de Dumnezeu, ci pentru noi toţi, cei care dorim să le 
ascultăm, să le memorăm, să le transpunem în viaţă, pentru binele şi mântuirea 
noastră. Nu suntem cu nimic mai puţin privilegiaţi decât cei care o văd zilnic 
penbtru că Isus Cristos a spus clar : 

„Pentru că m-ai văzut Toma, ai crezut. Fericiţi cei care n-au văzut, dar 
au crezut” (Ioan 20,29). 

Noi o vedem nu cu ochii fizici, dar cu ochii cei spirituali, cu ochii 
sufleteşti. 

Deşi Maica Domnului le-a spus vizionarilor că nu va rămâne mereu cu noi 
şi să se pregătească pentru timpul când ea nu va mai veni, într-un strigăt înalt cu 
vizionarii împreună, o implorăm pe Maica Domnului să rămână cu noi, pentru 
că, dacă Mama este împreună cu copiii ei, nimic rău nu li se poate acestora 
întâmpla, aşa cum ucenicii, în drum spre Emaus, L-au rugat pe Isus înviat : 

„Rămâi cu noi, Doamne, căci se face seară, şi ziua e pe sfârşite!” (Lc. 
24,29). 

Şi într-adevăr, în noaptea sufletească în care ne zbatem, vizita îndelungată 
a Maicii Domnului pe pământ, este pentru noi o făclie, o lumină sigură, în 
labirintul încercărilor şi numai înzestraţi cu această lumină vom putea nimeri 
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drumul care duce spre Adevărul Suprem care se numeşte Isus Cristos, Calea, 
Adevărul şi Viaţa. 

 
 
 
 
     ******* 
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     II. 
 
 

PRIMĂVARĂ CREŞTINĂ LA MEDJUGORJE 
O ŞCOALĂ A IUBIRII ÎN INIMA HERŢEGOVINEI 

 
Fiecare om îl receptează pe Dumnezeu în felul său. Nimeni nu poate intra 

în intimitatea rugăciunii prietenului său, nici a mamei sale măcar, pentru că nu-i 
poate ghici gândurile, nu poate simţi ceea ce altul simte. În aceasta constă 
paradigma spirituală a omului. Trăirea diversă a rugăciunii şi a spiritualităţii 
creştine constituie un mozaic minunat de experienţe multiple care îmbogăţesc 
viaţa creştină. Niciodată nu pot exista două trăiri identice, pentru că nici 
persoanele nu sunt identice. 

Dumnezeu se revelează după structura sufletească a fiecăruia şi nu cere 
nimănui ceva ce nu ar putea simţi, în felul său. Aparatul de măsură şi de 
percepţie a credinţei din sufletul omului numai Dumnezeu îl deţine. Tot El 
deţine şi mijloacele de percepţie pentru fiecare om, conform structurii sufleteşti 
a fiecăruia. 

Şi ochii sufleteşti sunt diverşi, aşa cum diferiţi sunt ochii trupului. 
Nu-i poţi spune, aşadar, confratelui tău : „Tu de ce nu simţi ce simt eu?  

Sau „Eu de ce n-am simţit ceea ce spui tu că simţi?” 
Sunt persoane care au declarat : „Nu mai merg la Medjugorje. Am fost 

deja o dată. Nu merg niciodată în aceleaşi locuri pe unde am mai fost. Vreau să 
văd şi altceva”. 

Aceştia au vizitat, s-au umplut de încântare în faţa priveliştilor frumoase, 
pe moment, dar, de îndată ce au ajuns acasă, au uitat acele privelişti. Dar, 
dincolo de privelişti există acea realitate sfântă, mirabilă, care nu poate fi uitată 
niciodată. Care te face să simţi mereu nevoia de a te raporta la acele meleaguri, 
la această realitate. E un punct de reper hotărâtor în viaţa omului, viaţă care se 
poate împărţi în două : înainte de Medjugorje, şi după Medjugorje. Un salt peste 
o barieră nevăzută. Depăşirea  unui prag pe care mulţi nu o fac. Dar cei care trec 
de partea cealaltă a fericirii, care presupune asumarea mesajelor, trăirea, 
acceptarea lor, transpunerea lor în viaţă, se pot considera aleşi. 

Chemarea la Medjugorje vizează foarte sus: să fim reflectarea lui Isus, să 
fim „sfinţi” – ne îndeamnă Maria. 
 Dar, cum spune Maica Tereza de Calcutta: „Sfinţenia este datoria fiecărui 
creştin”. 
 Sfânta Fecioară ne dă la Medjugorje cea mai simplă definiţie a sfinţeniei : 
ea este iubire. 
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 Sfinţenia însă cere şi un proces lung de maturizare. Mai ales într-o lume 
atât de îndepărtată uneori de Spiritul lui Cristos. 
 Scopul vizitatorilor Fecioarei este de a forma sfinţi pe pământ pentru 
reînnoirea credinţei în Isus. 
 Chemarea la sfinţenie este fundamentul lucrării Mariei la Medjugorje. Iar 
sfinţenia este ceva simplu să ai în tine pe Duhul Sfânt. Să-L ai în tine pe 
Dumnezeu care este iubire. 
  
 
      * 
 
 
 Medjugorje este un loc de unde nu mai vrei să pleci. Un loc unde ai vrea 
să revii întotdeauna. Un loc la care să te raportezi mereu în gând, în vis, în 
convorbirile cu prietenii, cu familia. Un loc de care rămâi legat afectiv toată 
viaţa. Unde capeţi bogăţii nemăsurate în monede de valută forte. Un loc care te 
împlineşte spiritual, îţi dezvoltă cunoaşterea de sine, conştiinţa de creştin şi unde 
poţi vedea limpede, ca într-o oglindă cum ţi-ai păstrat demnitatea primită la 
Botez şi cât de albă a rămas cămaşa în care te-a înveşmântat calitatea de creştin. 
 Însă, mai important decât pelerinajul în sine, în care iei cunoştinţă cu 
spiritul de la Medjugorje, este menţinerea acestui spirit, trăirea în acest spirit şi 
după ce ai ajuns acasă, altminteri degeaba ai făcut atâtea eforturi. A uita aceste 
realităţi, a te comporta la fel ca înainte este mai rău decât dacă n-ai fi ajuns 
niciodată la cunoaşterea acestora şi denotă o rea voinţă sau o indiferenţă 
vrednice de plâns care nu au nici o scuză. 
 De aceea, un pelerinaj la Medjugorje, implică o anumită responsabilitate, 
obligă în conştiinţă pe fiecare om care a călcat aceste meleaguri, de a duce mai 
departe Vestea cea bună a apariţiilor Sfintei Fecioare, de a transmite mai departe 
mesajele ei, de a chema la convertire pe cât mai mulţi oameni care nu au aflat 
încă de aceste evenimente excepţionale. 
 Mesajul nostru va fi atunci un mesaj de speranţă şi de iubire, de chemare 
la convertire în marea de întuneric spiritual şi de decadenţă morală în care trăim. 
 A revela în fiecare clipă, la fiecare pas adevărul şi siguranţa pe care ţi le 
dau credinţa creştină, iată marea responsabilitate pe care o au cei care au fost cel 
puţin o dată acolo. Exemplul personal este hotărâtor în acest sens. 
  
 
       * 
 
 Am trăit câteva zile de primăvară creştină la Medjugorje. Primăvară 
sufletească pentru pelerinii veniţi de pretutindeni să ucenicească la Şcoala 
Sfintei Fecioare. Anotimp veşnic înflorit pentru localnici şi pentru toţi cei 
dispuşi să-şi deschidă inimile precum corolele de trandafiri în faţa acestui 
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miracol care se perpetuează de douăzeci de ani şi mai bine, în acest timp de har. 
Timp de mântuire şi de întoarcere la Dumnezeu. 
 Aici s-a deschis o veritabilă Şcoală, un învăţământ inedit şi special la care 
pot participa oameni de toate naţiile, de toate vârstele, de toate condiţiile sociale 
şi de toate profesiile, căci Bunul Dumnezeu nu impune limite. 
 Cu smerenia elevului silitor venit să-şi însuşească tot mai multe 
învăţăminte, ne aşezăm bucheţel în mâinile preacurate ale Maicii Sfinte să 
ascultăm cu luare aminte glasul Inimii Sale transmis în peste 73oo de apariţii 
zilnice (până acum), săptămânale, lunare, timp de peste douăzeci de ani, toate 
simbolizând IUBIREA  cu majuscule, IUBIREA, aşa cum numai o mamă o 
înţelege şi la care ne invită pe toţi. 
 Cu blândeţe şi răbdare negrăite, Sfânta Fecioară ne descifrează aşadar, 
literă cu literă, Abecedarul Iubirii de Dumnezeu şi de aproapele, iubirea pe care 
ne imploră s-o trăim fiecare. 
 Ceea ce este cu adevărat uimitor în această ploaie de binecuvântări şi 
mesaje ale Sfintei Fecioare de la Medjugorje este faptul că ea nu ne îndeamnă să 
ne rugăm în faţa icoanei sau a statuii Sale, ci întotdeauna în faţa Crucifixului 
Fiului Ei. Ni-L arată pe Fiul Său în diferite ipostaze, prunc, tânăr, Învăţător sau 
crucificat pentru noi, înviat, înălţat la ceruri. 
 Mai presus de toate, Ea însăşi se roagă alături de noi, împreună cu noi, 
cântă cu voce suavă cântece de slavă lui  Dumnezeu, Îl adoră pe Tatăl, se 
închină Fiului, Îl imploră permanent pe Duhul Sfânt. În spirit de umilinţă, 
Fecioara Maria ne spune : „mijlocesc la Tatăl pentru voi”, sau „mijlocesc la 
Fiul meu”; „îi prezint rugăciunile voastre, copilaşii mei”. „Eu n-am putere să 
iert păcatele voastre, dar le prezint pe toate în faţa Divinei Milostiviri a Fiului 
Meu, pentru ca El să le ierte şi să vă acorde mântuirea şi pacea inimii”. 
 Ea care este Maica Milostivirii, Maica Harului dumnezeiesc şi prin ale 
cărei mâini preacurate trec toate cererile şi rugăciunile noastre, mijloceşte pentru 
noi, fiii ei, cât mai multe daruri, belşugul şi abundenţa darurilor divine care se 
revarsă în torente în inimile noastre. 
 Într-un fel ea continuă şi în Cer acel cântec de slavă şi preamărire pe care 
l-a cântat pe pământ atunci când a aflat demnitatea la care Dumnezeu a chemat-
o. Acel „Magnificat” – strigat cu bucurie şi umilinţă Dumnezeului cel puternic 
care „i-a făcut lucruri mari” şiu al cărui Nume este sfânt” (Lc. 1,46-55). 
 Fecioara ne imploră (culmea smereniei!) pe noi, fiii ei pământeşti, s-o 
ajutăm, să ne rugăm împreună cu Ea Fiului Său ceresc, să postim şi să 
participăm la Sfintele Taine, pentru ca planul său de salvare a omenirii să 
reuşească, pentru ca satana să nu împiedice lucrarea de mântuire a lumii. Şi în 
această implorare se întrevede întreaga grijă maternă, întreaga iubire pentru noi, 
fiii ei spirituali. 
 Ea ne face să înţelegem că fiecare rugăciune a noastră este deosebit de 
importantă, imperios necesară, dacă o rostim cu inima şi nu numai cu buzele, 
aşa cum fiecare dintre noi este important şi  unic în ochii lui Dumnezeu. El are 
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nevoie de noi toţi şi ne consideră egali în faţa Sa. Milostivirea Divină nu 
cunoaşte limite, bariere, oprelişti, aşa cum oamenii le pun în faţa semenilor lor, 
ea este infinită. Toate creaturile omeneşti sunt egale în faţa lui Dumnezeu şi 
numai acelea care-L refuză vădit, cu vehemenţă, se dovedesc nevrednice de 
darul mântuirii. 
 Să ne bucurăm aşadar. Dumnezeu ne-a ales, fiinţe egale în demnitate 
pentru ca să-I slujim şi să-I dăm slavă. Să-L urmăm, căci jugul său este „blând”, 
să ne lepădăm de eul nostru pentru ca Dumnezeu să-şi găsească sălaş în inimile 
noastre, devenite în acest fel : temple ale Duhului Sfânt. 
 Regina păcii şi a Unităţii, Regina Întregului Univers ne roagă doar atât : 
„Deschideţi-vă inimile, apropiaţi-vă de Dumnezeu şi puneţi-L pe primul loc în 
viaţa voastră.” 
 E mult, e puţin?… Depinde de disponibilitatea fiecăruia dintre noi. 
 Pentru această jertfă ne făgăduieşte, la rândul său, lucruri mari, uimitoare, 
ne făgăduieşte totala Ei adeziune, prezenţa Sa în mijlocul nostru, atât cât va 
permite Dumnezeu Tatăl, ajutorul rapid şi eficace, aici, pe pământ, iar în clipa 
din urmă, ne acordă privilegiul de a ne naşte pentru Cer, aşa cum se nasc fiii 
predilecţi ai săi. Astfel încât,  clipa din urmă a trecerii să nu mai constituie 
pentru copilaşii ei, o pricină de teamă sau întristare, ci o împlinire, un rost, o 
bucurie negrăită în Domnul, fiindcă o vom întâlni pe Ea, Maica noastră, care ne 
va duce de mână în faţa Tronului Fiului Ei să-I contemplăm slava şi măreţia şi 
să ne veselim alături de îngeri. 
 Ea este Mama care ne dă aripi pentru a zbura spre Dumnezeu, care ne 
susţine zborul spre cele mai înalte culmi ale spiritului. 
 La Şcoala Sfintei Fecioare se poate descoperi un nou mod de a fi : acela 
de a exista în prezenţa lui Dumnezeu, în  El şi cu El, abandonaţi voinţei Lui, a 
experimenta în noi înşine intimitatea cu Tatăl, cu Fiul şi cu Duhul Sfânt, 
chemarea, vocaţia personală – cerută de noi în rugăciune.  
 Aici, la această Şcoală specială se poate afla pacea Învierii lui Isus, 
garanţie a învierii noastre. 
 Şi mai putem descoperi, urmând cursurile acestei Şcoli, intimitatea iubirii 
materne, reflexie a Iubirii Treimice care se revarsă cu o abundenţă mişcătoare  
asupra noastră prin Inima Neprihănită a Reginei Păcii. 
 Căci, cum altfel s-ar fi putut manifesta mai plenar Milostivirea Divină în 
acest timp de har, decât trimiţând-o pe Mesagera Păcii Universale, pe Maica 
tuturor harurilor care ne imploră să ne înscriem de bunăvoie la Şcoala ei, la 
Şcoala Iubirii materne, unde avem ca dascăli şi educatori pe cei mai cunoscuţi şi 
mai îndrăgiţi sfinţi, călăuziţi de Învăţătorul Suprem, iar ca pedagog apropiat, pe 
însăşi Regina tuturor Sfinţilor, Cea care spunea în Mesajul din 25 noiembrie 
1999 : „De aceea sunt cu voi, pentru a vă învăţa şi a vă apropia de Iubirea luzi 
Dumnezeu”, deoarece, aşa cum a arătat în alt mesaj : „Dumnezeu, din iubire 
pentru om, m-a trimis în mijlocul vostru, pentru a vă arăta calea salvării, 
calea iubirii” (Mes. 25.09.1993). 
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 Şi într-adevăr, calea concretă pentru a ajunge la adevărata deschidere a 
inimii, pentru a primi din plin torentul de iubire pe care Tatăl, în acest timp, vrea 
să ni-l dea „nemăsurat” – este să ne deschidem total harului prezenţei sale, 
transpunând în viaţă cu simplitate şi iubire filială mesajele Maicii, astfel încât, 
Cuvântul înflăcărat de adevăr divin al Evangheliei să fie pe deplin  viu şi activ în 
inimile noastre. 
  
 
      * 
 
  
 O localitate micuţă în Balcani unde suprarealitatea a devenit realitate, 
unde visul devine aievea şi unde, aflându-te, parcă aştepţi să vezi cum îngerii se 
plimbă alături de tine pe stradă. 
 Fiecare om ştie, de la o anumită vârstă, să discearnă suprarealul de real, 
visul de trezie, fenomenele extraordinare de fenomenele normale. Uneori însă, 
se întâmplă ca supranaturalul să se reverse asupra realităţii imediate, iar limita 
de demarcaţie dintre ele să fie atât de subţire încât aceste două realităţi să se 
unească în chip tainic, prezentându-se sub o singură formă. 
 Este cert că la Medjugorje se întâmplă de peste 2o de ani lucruri 
extraordinare, fapte incontestabile care au uimit şi continuă să uimească lumea 
întreagă prin evidenţa lor şi prin persistenţă. Apariţii atât de îndelungate n-au 
mai fost în toată istoria creştinătăţii şi desigur, nici nu vor mai fi, pentru că 
Fecioara Maria a precizat că acestea sunt ultimele ei apariţii pe pământ. 
 La Medjugorje, departele devine aproape, transcendenţa poate fi 
pătrunsă iar omul, mai mult ca nicicând, simte cât este de iubit, pentru că Maica 
Domnului nu uită niciodată să ne arate că este în permanenţă cu noi, ne ajută, 
mijloceşte, se roagă, plânge, surâde, merge, stă în picioare cu Pruncul Isus în 
braţe, binecuvântează cu mâinile ridicate, aleargă, apare şi dispare când nu te 
aştepţi, îi ia pe vizionari de mână şi îi poartă în Cer, în Purgator, în Paradis sau 
chiar în Iad, după care îi aduce înapoi, le dezvăluie secrete legate de soarta 
omenirii, într-un cuvânt, se poartă ca o Mamă cu copiii ei care încă nu ştiu bine 
ce vor de la viaţă. 
 Ceea ce este cu totul miraculos în acest timp de har şi toleranţă divină este 
că Fecioara Maria, ca o dăscăliţă din cele mai vrednice, a deschis această 
veritabilă Şcoală şi, cu o răbdare şi gingăşie fără limite, îi învaţă pe copiii Ei, tot 
ceea ce trebuie să ştie un creştin, sau ceea ce ei au uitat demult să mai facă. Le 
reaminteşte cu blândeţe însemnătatea Rugăciunii, a Sfintei Euharistii, a Postului, 
a Sacramentului Spovezii şi a citirii zilnice a Scripturii. Între aceste cinci materii 
pe care le predă cu asiduitate, încet şi sigur, Fecioara Maria presată multe alte 
învăţăminte şi pilde, descoperă ceea ce omul, cu propria minte nu poate 
descoperi, dezvăluie taine şi, mai ales, îl provoacă pe creştin la cunoaşterea de 
sine, îi aşază în faţă o oglindă în care el să se poată vedea limpede. 
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 Şi cu toate că vorbele sale par uneori aceleaşi, repetate de nenumărate ori, 
ea gradează învăţătura Sa cu noi aspecte şi nuanţe care trebuie descoperite cu 
ajutorul harului Duhului Sfânt. 
 Lumina pe care Fecioara Maria o aduce în întunericul sufletului nostru ne 
dezvăluie, atât cât ne stă în putinţă să percepem, Adevărata Lumină, Lumina 
neînserată, cea care nu se termină şi nu se împuţinează niciodată, Lumina care 
este Isus Cristos. 
 Ea ne arată de asemenea, Crucea Mântuitorului, determinându-ne s-o 
adorăm, s-o venerăm pentru că este sfinţită cu Sângele Răscumpărătorului. 
 De nenumărate ori, de asemenea, Maica Domnului, arătându-ne Crucea, 
ne imploră să ne rugăm mult în faţa ei, să îngenunchem, conştientizând, faţă de 
acest simbol al jertfei din iubire a Fiului Său, să medităm în tăcere adevărurile 
divine înaintea ei, să ne reculegem şi s-o luăm martoră la toate încercările 
noastre, căci Ea ne relevă partea noastră de osteneală şi jertfă, partea noastră de 
smerenie şi recunoştinţă pentru marele dar al mântuirii care ne-a fost acordat 
prin Fiul lui Dumnezeu întrupat din Fecioară. 
 Fie că e pe muntele Krizevac, fie că se află pe Colina Apariţiilor, pe altar 
sau în orice biserică creştină, crucea trebuie să fie pentru noi purtătoarea de 
mântuire şi s-o venerăm cum se cuvine. 
 Astfel putem lua mai lesne în considerare şi asuma, propria noastră cruce, 
propriile noastre destine, cu bucurii şi încercări, cu fapte meritorii şi slăbiciuni, 
cu lâncezeli şi momente de fervoare mistică. 
 Fecioara Maria ne învaţă să n-o lepădăm niciodată oricât de grea ni s-ar 
părea, ci s-o oferim pentru cauze drepte, pentru pacea lumii, întoarcerea  
păcătoşilor, eliberarea sufletelor din Purgator. 
 
 Medjugorje, un mic sat în inima Herţegovinei, unde Fecioara, cu un mic 
grup de aleşi, doreşte să inunde lumea cu iubire. Unde Ea se ţine întotdeauna de 
cuvânt şi nu întârzie niciodată la întâlnire. 
 Se ştie că nu de fiecare dată, oamenii de cuvânt, îşi pot onora 
angajamentele sau nu faţă de semenii lor şi cu atât mai puţin, faţă de Dumnezeu. 
Ei îşi neglijează adeseori îndatoririle morale şi spirituale pe care şi le-au luat faţă 
de familie, societate, Biserică, faţă de aproapele. 
 Dând prea puţină importanţă promisiunilor făcute, atunci când vor să-şi 
rezolve o problemă, după rezolvarea situaţiei, aceştia uită cu desăvârşire ceea ce 
au promis. Iar când îşi aduc aminte, fac alte şi alte promisiuni care, la rândul lor, 
nu sunt onorate. 
 Faptul este cu atât mai grav cu cât, uneori ne angajăm în faţa lui 
Dumnezeu, în faţa altarului, în faţa Sfintei Scripturi, a preotului confesor sau în 
faţa propriei conştiinţe. Dumnezeu este un partener foarte serios care nu admite 
în general uşurătatea şi lâncezelile oamenilor. Cu toate acestea, El este gata, în 
mărinimia Sa, să-i creadă pe oameni, să uite uşor ofensele care I se aduc, 
neglijenţele faţă de El, să-i ierte şi să fie gata să-i primească din nou ca fii ai Săi 
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preaiubiţi pentru care El şi-a onorat promisiunile faţă de Tatăl, spălând în 
Sângele Său Preasfânt, păcatele omenirii. 
 S-ar zice că Dumnezeu nu este obligat să-şi onoreze promisiunile nici să 
dea socoteală creaturii Sale, pentru ce nu a îndeplinit un lucru sau altul. Cu toate 
acestea, El nu uită niciodată să vină, aşa cum a promis, să ne fie alături şi mai 
ales, să-L trimită pe Mângâietorul, care va fi cu noi până la sfârşitul veacurilor. 
 Însă din mărinimia Sa nemărginită, Dumnezeu mai face un lucru minunat: 
din timp în timp, ne trimite mesageri din Cer, spre a ne aduce aminte de 
promisiunile Sale. Astfel ne-a trimis cel mai frumos dar pe care l-am putea  
primi vreodată: pe Însăşi Maica Sa Preasfântă, Fecioara Maria. Nu pe altcineva 
îndepărtat, străin, oarecare, ci pe Însăşi Maica Sa, fiinţa cea mai iubită de El, 
după Tatăl. El o trimite şi-i îngăduie să stea de vorbă cu oamenii, să-i atingă, să 
se lase atinsă, să le dezvăluie tainele divine, să-i ajute în lupta împotriva 
duşmanului din toate timpurile: satana. 
 Încă de la prima Sa apariţie din 24 iunie 1981, Fecioara Maria a promis că 
va veni şi a doua zi, în acelaşi loc, la aceeaşi oră, ca să stea de vorbă cu cei pe 
care i-a ales în mod special, pentru a le încredinţa misiuni deosebite. 
 Şi s-a ţinut de cuvânt. Nu a fost dată la care să nu fie prezentă, exact cum 
a promis, cu o promptitudine uimitoare pentru ochii şi mintea noastră 
omenească. În pofida tuturor piedicilor – şi se ştie că vizionarii au fost 
împiedicaţi să ajungă la întâlnire cu Maica Cerească, - Ea le-a apărut, în locul în 
care erau, la ora stabilită, mângâindu-i cu prezenţa Sa binefăcătoare. 
 Ce am putea învăţa noi oamenii de la disciplina cerească, din faptul că la 
Dumnezeu, cuvântul este foarte serios şi adevărat şi nu comportă compromisuri? 
 Să medităm asupra comportamentului nostru, de câte ori întârziem la 
biserică, la întâlnirea cu Cristos Euharistic, la Sfânta Liturghie, la confesional, 
amânând sine die întâlnirea cu preotul confesor, din comoditate, lene, ruşine sau 
teamă. Dar de câte ori am lipsit de la Ora de adoraţie euharistică, de la 
problemele organizatorice ale bisericii, de câte ori am  întârziat cu rugăciunea 
zilnică, de câte ori am omis-o, pretextând diferite alte probleme ? 
 Dumnezeu este singurul cu care nu ne putem permite să glumim, să-L 
neglijăm, să-L tratăm cu indiferenţă, El care se ţine de cuvânt întotdeauna şi ne-
o trimite pe Maica Sa, nouă, oamenilor. Pe Maica pe care ne-a dăruit-o pe cruce, 
prin generoasele cuvinte spuse în ceasul agoniei : „Fiule, iată Mama ta!” 
 Nu noi am ales-o, ci Însuşi Dumnezeu a ales-o pentru noi drept Mamă a 
tuturor, Maică a Bisericii, Maica harului dumnezeiesc, Maica Creatorului şi 
Maica Mântuitorului. 
 De felul cum vom răspunde prezent la aceste chemări, la aceste întâlniri 
cu cea mai importantă persoană trimisă din Cer, va depinde soarta noastră. Căci, 
dovada cea mai mare că-L iubim pe Fiul, este aceea de a-I iubi mai întâi Mama 
care L-a purtat la sânu-i feciorelnic, Mama care a plâns la picioarele crucii 
alături de femeile sfinte şi de ucenicul cel preaiubit, cea „plină de har”, aleasă 
de însuşi Dumnezeu, „mai fericită între toate femeile lumii” şi care, de ani de 
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zile ne vizitează neîntârziat pământul, invitându-ne s-o ascultăm, să luăm în 
seamă chemările, rugăminţile şi apelurile Sale. 
 La Medjugorje de peste 2o de ani au loc Rusaliile iubirii, o revărsare 
extraordinară de haruri speciale peste capetele şi în inimile tuturor, la fel ca în 
primele veacuri ale creştinismului, dovada cea mai certă că Dumnezeu ne 
iubeşte pe toţi la fel şi chemarea la convertire în aceste vremuri tulburi, este 
pentru întreaga umanitate. 
 Universalitatea chemării Mariei, nu mai miră pe nimeni, de vreme ce 
francezi, canadieni, englezi, italieni, africani, primesc aceleaşi carisme şi o văd 
pe Prea Sfânta Fecioară, aşa cum o văd vizionarii de la Medjugorje. De vreme ce 
în întreaga lume, s-au constituit grupe de rugăciune după planurile Gospei, s-au 
construit case mariane, asociaţii, fundaţii şi mişcări spirituale cum sunt : „Copiii 
Medjugorje-ului”, „Amici di Medjugorje”, „Asociaţii ale Pelerinilor de la 
Medjugorje” în Milano, Mantova, diferite comunităţi şi alte asociaţii 
contemplative şi carismatice, iar cărţile şi casetele despre aceste fenomene apar 
în cele mai importante limbi de circulaţie mondială. 
 Mişcarea spirituală începută acum douăzeci de ani, a luat o asemenea 
amploare încât nu mai poate fi oprită pentru că pietatea populară şi-a găsit acum 
un reazem solid : Acoperământul Maicii Domnului, mantia Sa de lumină şi 
culcuşul cald al sânului Său Neprihănit la care încap toţi „copilaşii” Gospei. 
 Până la pronunţarea Judecăţii Bisericii în ceea ce priveşte autenticitatea 
apariţiilor Sfintei Fecioare Maria şi autorizarea cultului public, rămâne speranţa 
creştinilor că au o mamă pe care o pot chema oricând, la care pot apela, căreia îi 
pot cere sfatul, sprijinul, alături de care pot plânge şi se pot bucura ca într-o 
fericită familie. 
 Ne exprimăm speranţa că discernământul Bisericii, atunci când aceasta se 
va pronunţa, nu poate fi decât favorabil, intenţie pentru care se roagă continuu 
toţi pelerinii, localnicii dar şi cei care primesc informaţii despre darul ceresc pe 
care Providenţa Divină ni-l face de peste două decenii. 
 
 
      * 
 
21 aprilie 2010 
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III. 
 
 

CĂLĂTORI SPRE ŞCOALA IUBIRII 
 
 
    -jurnal neconvenţional- 
 
  
 
 „Neprihănita : iată idealul nostru!” – spunea Sfântul Maximilian maria 
Kolbe. 
 A ne apropia de ea, a ne face asemenea ei, - a-i permite să stăpânească 
inima noastră şi întreaga noastră fiinţă, să trăiască şi să lucreze în noi şi prin 
noi, să-L iubească Ea însăşi pe Dumnezeu cu inima noastră, pentru a-i aparţine 
în întregime, fără nici o îngrădire : iată idealul nostru! 
 A o face apoi cunoscută pe Neprihănita în ambientul nostru, a atrage spre 
ea alte suflete pentru ca înaintea Ei să se deschidă inimile semenilor noştri şi 
pentru  ca Ea să domnească în inimile tuturor şi oriunde, fără deosebire de 
rasă, de naţionalitate şi de limbă, ca şi în inimile tuturor oamenilor care vor trăi 
în orice timp, până la sfârşitul lumii : acesta este idealul nostru! 
 Ba mai mult : viaţa Neprihănitei să se înrădăcineze în noi tot mai adânc, 
din zi în zi, ceas de ceas, clipă de clipă, fără limite . iată idealul nostru! 
 Şi viaţa ei să se dezvolte, de asemenea, în fiecare suflet care există şi care 
va exista în orice timp : iată idealul nostru”! (Foaie volantă tipărită de Sfântul 
Maximilian maria Kolbe în mai multe limbi. În : Sfântul Maximilian Maria 
Kolbe, ARC, Bucureşti, 1992, p.5).  
 Poate că nici un alt preambul n-ar fi mai potrivit decât acesta pentru a ne 
prefaţa jurnalul de călătorie, pe care-l dorim un jurnal afectiv şi spiritual, mai 
mult decât unul turistic. 
 Într-adevăr, a-ţi face din slujirea Preacuratei un ideal, aşa cum şi-a făcut, 
ca nimeni altcineva, Sfântul Maximilian Kolbe – este nu numai necesar, dar şi 
de extremă urgenţă, dacă avem în vedere mântuirea proprie dar şi mântuirea 
altui semen de-al nostru. 
 Să fim slujitorii Slujitoarei lui Dumnezeu, slujitorii „roabei Domnului” 
(Lc. 1,38) – este o cauză spirituală nobilă la  care orice creştin de bună voinţă 
trebuie să adere necondiţionat.  Având permanent în ochi şi minte exemplul 
pilduitor al sfinţilor, care, fără excepţie, au iubit-o şi au venerat-o cu o dragoste 
fiiască pe Maica tuturor sfinţilor, să nu mai pregetăm şi să ne înrolăm voluntar 
în Armata Sa Albă, pentru a milita activ, cu armele specifice : rugăciunea, 
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Cuvântul Scripturii, exemplul personal, pentru ca Neprihănita să cucerească 
lumea, aşa cum a visat Sfântul Maximilian. 
 Consacrarea la Inima Sa Neprihănită devine astfel o dorinţă proprie 
fiecăruia dintre noi pentru că, sub scutul Inimii Sale şi sub mantia Sa ocrotitoare, 
nimic nu va mai părea imposibil sau greu. 
 Pătrunşi de zelul apostolic al acestui mare sfânt martir, iubitor fervoros al 
Maicii Cereşti, cu încredere şi devoţiune nelimitate, vom păşi spre o nouă viaţă, 
aceeaşi şi mereu alta, plină de fapte minunate şi certitudini care ne vor îmbogăţi 
tot mai mult spiritual, făcându-ne să pătrundem puţin câte puţin în tainele iubirii 
dumnezeieşti pe care Neprihănita ni le dezvăluie, aşa cum i-ai dezvălui 
propriului copil, primele repere ale cunoaşterii. 
 Şi astfel, într-o zi, vom putea spune ca şi Maximilian Kolbe : „Toate 
acestea sunt ale Ei, nimic nu-mi aparţine, i-am dat totul. Deci Ea va face cum îi 
va plăcea”( Maximilian Maria Kolbe, Editura Arhiepiscopiei Romano-
Catolice, Bucureşti, 1992, p.27). 
 Lucrând fiecare în mediul său de viaţă, la gloria neprihănitei, vom putea 
simţi cum maica noastră ne conduce cu mână fermă şi sigură, către Paradis, 
Grădina făgăduită copiilor Ei predilecţi, care i s-au dedicat trup şi suflet. Căci, 
„Copiii Mariei sunt copiii Paradisului”). 
 Nu contează locul unde slujeşti şi modul în care o faci, ci totala 
deschidere şi smerenie, pietatea şi respectul faţă de Maica Domnului, care ne 
face cinstea de a fi şi Maica noastră. 
 După exemplul Părintelui Maximilian Kolbe, să facem din sufletele 
noastre adevăratul Niepokalanov – Cetatea Neprihănitei sau Grădina 
Neprihănitei,  unde ea să stăpânească şi să conducă în deplină libertate şi iubire 
maternă. 
 Cu o încredere nelimitată, să-i dăruim inima noastră pentru ca Ea s-o 
cultive cu cei mai frumoşi trandafiri şi crini, simbol al iubirii jertfelnice a Fiului 
Său, Mântuitorul nostru. 
 Cu aceste gânduri pornim spre Gospa, spre Şcoala Iubirii Ei, acolo unde 
Cerul se deschide în fiecare zi şi ne sosesc oaspeţi să ne aducă lumina şi pacea în 
suflete. 
 Şi atunci când ceva vine de la Dumnezeu, acest „ceva” trebuie oferit tot 
lui Dumnezeu. 
  
  JOI, 19 APRILIE 2001 
 
 A CINCEA ZI DIN Octava Pascală începe sub auspicii binecuvântate. 
Suntem unsprezece persoane care am plecat din parohia „Sfântul Ioan 
Botezătorul” din Galaţi, fiecare animat de gânduri pline de speranţă, s-o întâlnim 
pe Maica Domnului, Gospa, care binevoieşte să ne onoreze cu prezenţa reală, 
aici, pe pământ. Ne aduce de fiecare dată, mesaje pline de învăţăminte şi 
rugăminţi de a ne converti şi de a trăi creştineşte. 
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 În Buletinul informativ din februarie-martie 2001, pe care l-am procurat 
în tren de la Sora Imelda, se scrie : 
 „Dragi copii, ( cu acest apelativ plin de gingăşie maternă îşi începe Gospa 
toate mesajele şi uneori, cu apelativul „Copilaşii mei”, pe care-l repetă de foarte 
multe ori, ceea  ce subliniază deosebita afecţiune pe care ne-o poartă). 
 Acesta este un timp de har. De aceea rugaţi-vă, rugaţi-vă, până când 
veţi înţelege iubirea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre voi. Vă mulţumesc că 
aţi răspuns la chemarea mea.” 
 De fiecare dată, la sfârşitul mesajului, Gospa ne mulţumeşte că am 
binevoit să o ascultăm, să o primim. Chiar dacă, de cele mai multe ori, furaţi de 
vârtejul celor lumeşti, nu avem disponibilitatea afectivă să o primim în suflete. 
Câţi oameni mulţumesc de fiecare fată pentru un dar oarecare? Cel mai adesea, 
uităm acest lucru, însă Fecioara Maria nu uită niciodată să ne mulţumească. 
 Nu pot nicicum să fac o comparaţie cu plecarea în pelerinajul italic de 
anul trecut. Acum e altceva. Atmosfera e alta. Suntem şi în timpul pascal şi 
bucuria Luminii nu s-a stins încă. Ne inundă pe chipuri şi se revarsă în inimi. 
 Prin Mirjana, una dintre vizionare, Gospa ne-a transmis în 18 martie 
curent, în cadrul apariţiei anuale, de ziua vizionarei : 
 „Dragi copii, Astăzi vă chem la iubire şi îndurare. Dăruiţi-vă iubirea 
unul altuia, aşa cum Tatăl v-o dăruie. Fiţi îndurători (pauză) cu inima. 
 Faceţi fapte bune, nu întârziaţi să le faceţi! Orice îndurare care vine din 
inimă, vă apropie tot mai mult de Fiul meu”. 
 Iar mesajul din 25 martie 2001 sună astfel : 
 Dragi copii. Astăzi din nou vă invit să vă deschideţi spre rugăciune. 
Copilaşilor, trăiţi într-un timp în care Dumnezeu vă va dărui mari haruri dar 
voi nu ştiţi să vă folosiţi de ele. Vă preocupaţi de altceva, mai puţin de suflet şi 
de viaţa spirituală. Treziţi-vă din somnul adânc al sufletului vostru şi spuneţi 
cu toată puterea „da” lui Dumnezeu. 
 Eu sunt cu voi, copilaşi, şi vă invit la perfecţiunea sufletului şi a faptelor 
voastre… Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.” 
 Părintele Slavko Barbaric spunea : „Postul scoate la iveală dependinţele 
noastre. Postul ne face să ne dăm seama, cât suntem de ataşaţi de programele 
noastre, de obiceiurile noastre! Când am început să postesc cu pâine şi apă, 
primea mea descoperire a fost bucuria libertăţii : fie că mâncam, fie că nu, era 
acelaşi lucru”. 
 Personal, o s-o rog pe Gospa să-mi dea harul să pot spune şi eu acelaşi 
lucru, pentru a mă elibera de aceste tendinţe ale trupului. De asemenea, să-mi 
dea harul rugăciunii intense, organizate. Acestea sunt propunerile şi intenţiile de 
la care pornesc în această „aventură” spirituală, care se promite cu totul şi cu 
totul specială. 
 Dumnezeu va putea veni să locuiască, pe un teren curat, purificat de 
lăcomie şi sete. Numai aşa voi putea ajunge iar la starea ideală şi voi putea scăpa 
de chinul apăsător şi obsedant al satisfacerii nevoinţelor pentru „fratele măgar” 



 24 

(trupul), iar spiritul, liber de aceste jinduri trupeşti, va putea să alerge 
nestingherit şi să se bucure. 
 
 
      * 
 
 Nu ştiu clipa, ora, anul, anotimpul când a început pentru mine timpul de 
har, timpul binecuvântat când m-am trezit că nu-mi mai este frică. Să fi fost 
seară, să fi fost dimineaţă, să fi fost amurg? A venit pe nesimţite, o linişte mare, 
încăpătoare, m-am trezit înlăuntrul acestei linişti ca în pântecele matern unde era 
cald şi primeam totul pe cale naturală. Culmea a fost că din acea clipă, chiar şi 
fizionomia mi s-a schimbat. Oamenii mă văd altfel, senină, luminoasă, calmă, 
caldă. Nu eram la fel şi odinioară? Se vede că nu. Un adânc înţeles al lucrurilor 
simple în esenţa lor (este extraordinar să poţi întrezări esenţa lucrurilor, atât cât 
îi e dat omului să înţeleagă!), începea să se desluşească. 
 Dumnezeu m-a chemat, mă cheamă zilnic, îmi acordă o atenţie specială, 
mă ia în seamă, dar eu totuşi, nu i-am dat răspunsul definitiv. Mai preget, mă uit 
deseori înapoi, peste umăr, amintirile mă trag îndărăt, îmi încetinesc drumul. 
 Când va veni clipa hotărâtoare când voi înţelege că trebuie să las totul 
pentru ca să dobândesc TOTUL? 
  Dezlipită de bucuriile acestei lumi, voi putea să împart din rezervele lui 
Dumnezeu celor din jur. Voi putea cunoaşte bogăţiile inestimabile ale Lui şi voi 
beneficia de ele, judicios, înmulţindu-le, împărtăşindu-le, precum 
administratorul (economul) înţelept din Biblie. Şi, cu fiecare dăruire, voi deveni  
mai bogată, iar bogăţia, tezaurul lui Dumnezeu va fi mai vast, mai de necuprins, 
neîmpuţinându-se niciodată. Ce mister sublim! Să posezi ceva pe care să-l 
împarţi şi totuşi să rămâi cu acel „ceva” intact, sporit peste măsură, revărsându-
se şi umplându-ţi tot mai mult făptura. 
 Ştiu, Ştiu că Dumnezeu îmi dă mereu exact ce  şi cât  am nevoie. El ştie 
mai bine ce-mi trebuie şi-mi trimite, fără greş darul. El este îngrijitorul, păzitorul 
darului meu, gospodarul, guardianul, vistiernicul, veghetorul, merceologul, cel 
care împarte, primitor-distribuitorul, călăuza, responsabilul a toate. Este Fac-
Totul meu. Nici cel mai mare magnat al lumii nu mi-ar putea dărui mai mult. 
Vistieria Lui nu se goleşte niciodată. Îmi umple cămările şi mă îndestulează.  
 Îi mulţumesc pentru că de hrana Lui am nevoie ca să nu mai flămânzesc 
niciodată. Pentru că de apa Lui am nevoie ca să nu mai însetez niciodată. Hrana 
Sa e Pâinea Vieţii iar apa Sa este Apa Vieţii, aşa cum i-a spus Samaritencei la 
Fântâna lui Iacob. 
 Vom merge în  anumite locuri unde de douăzeci de ani calcă picioarele 
Maicii Domnului. Pe colina Krizevac se simte prezenţa ei permanentă. Este 
acolo în fiecare zi la ora 18,40 şi toţi îi simt respiraţia. Trăim timpul de har în 
care Maica Domnului vine să ne viziteze, ne face cinstea să fie alături de noi. 
Dumnezeu ni se oferă în plenitudine, prin Maria. Atunci, de ce pregetăm, ne 
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oferim pe jumătate, pe sfert, numai o părticică din noi înşine, o câtime, un 
fragmenţel, lăsând restul în rezervă, pentru cine? 
 La Medjugorje şi în alte colţuri ale lumii unde se simte prezenţa 
geografică a Mariei, Dumnezeu ne cheamă la o misiune universală. Dând 
mărturie despre Cristos şi despre Maica Sa Preacurată, intrăm şi noi în rândul 
martorilor aleşi de Cristos pentru ca în Duhul Sfânt să vestească bucuria şi pacea 
mântuirii, iar vestirea noastră capătă dimensiuni universale, căci, membre fiind 
ale aceluiaşi Trup Mistic, al cărei Cap este Cristos, rămânem uniţi în rugăciune 
şi în sacramente cu toţi fraţii noştri (celelalte membre), pe acest pământ şi cu 
sufletele celor plecaţi, care şi ei sunt copii ai lui Dumnezeu. Astfel, în marea 
familie creştină, suntem chemaţi fiecare, să lucrăm la Planul lui Dumnezeu de 
mântuire a lumii. 
 Arată-mi, Maica Domnului ce trebuie să fac şi la ce trebuie să renunţ 
pentru a intra în graţiile Tale şi ale Fiului Tău unic! 
 Să mă dezlipesc  de mine, de persoana mea, de eul propriu, de orgoliu, de 
trufie, de dorinţa de a fi mereu prima, de a ocupa un scaun de cinste. De toate 
acestea la un loc! 
 Dă-mi Doamne, o scufundare totală în Inima lui Dumnezeu! 
 De la înălţimea Inimii Tale voi putea contempla lumea, privind-o cu alţi 
ochi, cu ochii Milostivirii Divine. Cu ei o voi putea privi pe Maica Domnului, o 
voi putea întâlni acolo, în Inima Ta Preasfântă, sălaşul tuturor harurilor şi al 
tuturor virtuţilor. 
 „Aşa cum v-am promis, veţi primi haruri mari, dar cel mai mare Har 
este că Eu sunt aici!” – spunea Fecioara Maria în mesajul din 23 octombrie 
2000, transmis Deborei din Manturia (cf. Regina Pacis, Dec. 2000, nr. 3, p. 13, 
Ed. Tipofin, Bucureşti). 
  Aşadar, suntem pe drum, în trenul Galaţi-Timişoara, în drum spre Gospa, 
spre Şcoala Iubirii Ei, care ne va dărui privilegiul de a o întâlni în inimă chiar pe 
Gospa. 
 De fapt, consider că este tot la fel de important să fii vizionar în tine însuţi 
ca şi a fi vizionar propriu-zis. 
 A şti să vezi în tine, să te vezi pe dinăuntru, să te cunoşti, să te afli, să te 
cauţi, să scormoneşti şi să găseşti ceea ce e bun în tine şi ceea ce este rău. A şti 
să-ţi analizezi faptele, iluminat de Duhul Sfânt, să discerni între alb şi negru. 
 A fi vizionar în tine însuţi este un lucru foarte important. Este la fel de 
important ca şi atunci când vezi şi alte lucruri în exterior, pe care alţii nu le văd.  
Filmul sinelui tău poate fi edificator asupra drumului parcurs dar şi asupra 
drumului pe care-l mai ai de străbătut până la desăvârşire. 
 A nu rămâne niciodată la mijlocul drumului, ci, o dată pornit, să înaintezi 
cu paşi mari şi mici, cu scurte opriri de respiraţie, pe singura cale care duce spre 
Adevăr şi Dreptate, pe urmele lui Isus Cristos, călăuzitorul nostru, Cel care este 
Lumina lumii  spre luminarea veacurilor. A şti să te vezi, să te descifrezi cu 
migală şi seriozitate, cu adâncime spirituală, cu abnegaţie, cu fler, cu iscusinţă, 
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fără superficialitate, fără orgoliu, fără ambiţii deşarte de mărire, fără narcisism. 
Pentru că, aşa cum te ştii tu, nu te ştie cu adevărat, decât Dumnezeu iar oamenii, 
oricât ar căuta în tine, nu pot să găsească toate ascunzişurile. 
 A şti să te descifrezi este o datorie pentru fiecare creştin, pentru fiecare 
om de bună voinţă, pentru ca, dezvăluindu-ţi slăbiciunile, lipsurile, să poţi să le 
suplineşti spre a ajunge la mult râvnita desăvârşire. Să conştientizezi ca Sfântul 
Apostol Pavel că atunci când eşti slab, atunci eşti puternic. 
 Important în acest demers spiritual este să-ţi dai seama de faptul că nu eşti 
singur, că Dumnezeu, prin îngerii şi sfinţii Săi, este mereu cu tine. Că Duhul 
Sfânt este în tine şi că, în acest timp binecuvântat, Maica Domnului este alături 
de noi, cu noi, în noi înşine. 
 Fraza „Eu sunt cu voi” -  de atâtea ori rostită de Sfânta Fecioară la 
Medjugorje – ne dă o senzaţie de siguranţă şi o putere nouă în încercări. 
 Într-adevăr, durerea sau necazul împărţite cu altul, parcă se diminuează. 
Nu mai sunt atât de amare. Cu atât mai mult cu cât Maica noastră este în 
permanenţă lângă noi,  ştie tot ce ni se întâmplă şi e gata să ne întindă o mână de 
ajutor pentru a putea trece puntea încercărilor şi a merge mai departe. Fără acest 
sprijin moral, poate că am aluneca. Dar Maica veghează pentru ca nici un 
copilaş de-al Ei să nu se piardă. E ca şi cum, în copilărie, mama ar sta în faţa 
leagănului, înainte de adormire şi ne-ar cânta încetişor : „Sunt aici, puiul mamei, 
sunt cu tine şi te veghez când dormi şi când te trezeşti, sunt tot aici şi îţi surâd şi 
încep alături de tine o nouă zi. Aşa încât nimic să nu poată să ţi se întâmple.” 
 Copiii închinaţi şi binecuvântaţi de mamele lor noaptea, dorm uşor şi fără 
vise urâte. 
 „Eu sunt cu voi!” -  denotă prezenţa permanentă a Maicii noastre cereşti 
în orice clipă şi oriunde, alături de noi, în orice împrejurare a vieţii. Ce ne-am 
putea dori mai mult? Cine ar fi prietenul care ar sta la capul nostru zi şi noapte? 
 
 
      * 
 
 Suntem la Ciceu, într-o zonă montană frumoasă, asemănătoare Văii 
Prahovei. Îmi continui solilocviul, în timp ce companionii mei de călătorie 
admiră, extaziaţi priveliştea încântătoare. 
 De ce uneori devenim surzi la şoaptele harului? Ni se înfundă urechile cu 
zgomotele asurzitoare ale lumii, ale nevoilor materiale, ale goanei după prezent, 
după trăiri exterioare. Iar dopurile  care ni se depun în urechi ne împiedică să 
ascultăm  melodia suavă a rugăciunilor Maicii noastre cereşti, care-L imploră pe 
Fiu pentru noi să ne acorde acest timp de har,  timp de iertare şi de 
întoarcere, până când vom catadicsi să ne desfundăm urechile şi să ne 
deschidem, limpede, ochii. 
 Câtă răbdare are cu noi, câtă delicateţe şi gingăşie! Fără nici un reproş, ne 
conduce de mână şi ne ridică de câte ori ne împiedicăm şi cădem, de câte ori 
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întâlnim un obstacol. Ne şterge de praf, ne pansează rănile, ne şterge sudoarea şi 
lacrimile de pe obraz şi mai ales, supremul omagiu, ne oferă surâsul Său, faţa 
Sa, Neprihănite. 
 Care copil nu şi-ar dori o astfel de Mamă? 
 Parcă mi se ridică o ceaţă de pe ochi, mă limpezesc. Totul se dezleagă, 
devine  mult mai uşor decât înainte, mai simplu, iar nodurile încâlcite se desfac 
singure şi în acest imperiu de umbre, îmi apare clar un drum luminos pe care 
trebuie numaidecât să apuc. Este singurul pe care mi-l arată Maria. 
 Drumul străbătut spre luminişul fiinţial, spre locul de unde survine fiinţa. 
Şi în aceste clipe, până şi să mor devine uşor, neasemuit de uşor, o trecere lină, 
fără sincope, fără grimase de prisos. Firesc, aşa cum sângele curge în artere. 
Într-un abandon dulce în braţele materne şi în acelaşi timp paterne, ale 
Divinităţii. 
 Această dulce stare de abandonare totală aduce după sine, eliberarea de 
complexe, de prejudecăţi, de angoase, de mentalităţi lumeşti, de spaime şi 
incertitudini. Simt nevoia de a adera cu toată fiinţa la acest adevăr fundamental 
al credinţei, de a-l primi în inimă şi de a trăi în el pentru totdeauna, a mă pune la 
dispoziţia lui, a mă aşeza în lumina acestui adevăr fără frică. 
 Trebuie să învăţ să-L iubesc pe Dumnezeu  mai presus de toate, aşa cum 
ne recomandă Gospa. Să-L pun pe primul plan, în rândul întâi, mereu în faţa 
ochilor. Nimic să nu mă atragă mai mult, pentru că, într-adevăr, Iubirea Sa este 
de neînlocuit cu cea a oamenilor.  Plinătatea acestei  Sfinte Iubiri nu se poate să 
nu-ţi ţină de saţ, pentru că ea înseamnă VIAŢĂ VEŞNICĂ. 
 O viaţă înflorind ca un cais sub sărutarea razei de soare. Şi care aşteaptă 
rod bun şi gustos, hrănitor şi dulce. Şi seminţe care, îngropate-n ţărână, să 
încolţească perpetuu, devenind alt cais, alt sâmbure înflorit  în toi de 
Armindeni. În livada Tatălui Veşnic. Acolo unde nu există pomi fără roade. 
Unde fiecare firicel de iarbă are rostul lui ; să înflorească şi să învie de fiecare 
dată. 
 Înţeleg aceste lucruri cu inima. Există atâtea feluri de a înţelege un lucru. 
A-l înţelege din ochi, din cuvânt, din faptă, din inimă, din minte. A-l înţelege 
doar pe jumătate, superficiala, pe de alături, din exterior, fără să-l pătrunzi cu 
adevărat. A pricepe intuitiv o situaţie şi a o accepta – este un har. Harul 
priceperii, al discernerii. Câţi îl au? 
 Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea harul înţelegerii adânci, consimţite 
cu inima, al acceptării Cuvântului bun şi lucrător în noi care face minuni de 
convertire. 
 
 
      * 
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 Am ajuns la Ghimeş Palanca. La Ciceu s-a produs schimbarea sensului de 
mers. Vom trece  prin munţi către Transilvania. Părăsim Moldova. 
 Sora Imelda citeşte Sfânta Evanghelie şi Lectura zilei din Faptele 
Apostolilor. Reţin : „Voi sunteţi fiii profeţilor” – pericopă care mă va călăuzi 
toată ziua, obligându-mă în conştiinţă. 
 „Cum poţi să treci printr-o perioadă critică, de vreme ce Mama Mea vine 
în fiecare zi la tine?” – m-ar putea întreba Isus în mod special. 
 Părintele Jozo spune : 
 „Cei  care vin la Medjugorje sunt chemaţi de Sfânta Fecioară în mod 
special.” 
 Este un mare dar. De ce să nu-l cerem? 
 Străfulgerare de gând :  acest pelerinaj dorit şi aşteptat de zece ani şi 
efectuat acum, în Octava Paştelui, în Octava  Îndurării Divine, mi-a fost dăruit 
cu generozitate din marea milostivire a lui Dumnezeu şi a Maicii Sale. Implor de 
aceea, Îndurarea lor ca să pot trăi şi conştientiza această Îndurare. Mi-am dorit 
această călătorie spre Mama cu un jind continuu, alăptat de Lumina publicaţiilor 
apărute : meditaţiile preoţilor Tomislav Vlasic şi Slavko Barbaric, de cartea 
Sorei Emmanuel, de colecţia „Ecoului din Medjugorje” – apărută la Mantova şi 
acum, de publicaţia „Copiii Medjugorje-lui”, apărută la Oradea. 
 În noaptea de Paşti, anul acesta, spovedindu-mă la Roman la părintele fra 
Victor, ca să intru în Bucuria Luminii Pascale fără pată, nu bănuiam ce mare dar 
mi-a făcut Dumnezeu. Un extraordinar har pe care Isus l-a spus Sorei Faustina : 
 „Fiica Mea, vorbeşte lumii întregi despre nepătrunsa Mea Îndurare. 
Doresc ca Sărbătoarea Îndurării să fie o scăpare şi un refugiu pentru toate 
sufletele şi mai ales pentru păcătoşi. 
 În acea zi, adâncurile Îndurării Mele pline de blândeţe, sunt deschise. 
Revărs un ocean întreg de haruri peste suflete care se apropie de izvorul 
Îndurării Mele. Sufletul care se va spovedi  (în cele 8 zile care precedă şi 
urmează după ’Duminica Îndurării’) şi va primi Sfânta  Cuminecătură, va 
obţine iertarea totală a păcatelor sale şi a pedepsei. În acea zi sunt deschise 
toate stăvilarele izvoarelor dumnezeieşti prin care se revarsă harurile. Nici 
unui suflet să nu-i fie teamă să se apropie de Mine chiar dacă păcatele sale 
sunt roşii ca para focului. (…) Sărbătoarea Îndurării este născută din 
străfundul blândeţii Mele. Este dorinţa Mea ca ea să fie celebrată solemn în 
prima Duminică după Paşti.  Omenirea nu va avea pace până când nu se va 
întoarce la Izvorul Îndurării Mele.” (Mic Jurnal, 699). 
 Sărbătoarea a fost instituită de papa Ioan Paul al II-lea, la 30 aprilie 2000 
cu ocazia canonizării Sorei Faustina (Sfânta Faustina). Ne vom bucura, aşadar, 
de prima Duminică a Îndurării Divine din Mileniul Trei. Ajută-ne, Doamne, să 
fim vrednici de acest har! 
 Ni se permite (şi sunt convinsă de acest lucru) : „Timp de câteva zile, 
veţi gusta…Cerul…” 
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 Ce gust are Cerul? Voi afla, poate, pe Krizevac. 
 O imensă dimensiune spirituală se deschide în faţa mea, ca o mare şi 
blândă lumină. Mă înfăşor în voalul ei de azur şi mă simt bine. Ce mi-aş mai 
putea dori? 
 Fă Doamne ca prin cele scrise de mine, în aceste umile cuvinte, să ajut 
Gospei în planurile sale de Pace, în Armata Neprihănitei unde vreau să muncesc 
voluntar, militând activ pentru mărirea numărului de combatanţi ai acestei 
Armate Spirituale. 
 Fă Doamne ca mesajul acesta de la tine, transmis prin pana mea, să 
găsească adepţi cât mai mulţi pentru Armata Neprihănitei! 
 Îţi mulţumesc, Prea Sfântă Fecioară că m-ai făcut vrednică să intru şi să 
slujesc, sub ordinele Tale, prin acest apostolat al meu sau prin altul, atât cât mă 
pricep, spre slava Fiului Tău, Domnul nostru Isus Cristos. Fă-mă vrednică de a 
nu precupeţi nimic în slujirea Ta. Călăuzeşte-mi mintea şi inima pentru a nu da 
greş în acest comandament spiritual pe care mi le-ai încredinţat. 
 Luminează-mi mintea pentru a şti ceea ce ceri Tu de la Mine şi ceea ce 
trebuie să fac în serviciul Tău. 
 Fă să nu mai am altă dorinţă decât de a te sluji nemijlocit, atât cât îmi va 
sta în putinţă şi – cu ajutorul Tău – dincolo de orice putere omenească. 
 Umple-mi mâinile cu darurile Tale, ca să nu mai am nevoie de alte daruri 
materiale. 
 Captivă Inimii Tale Preasfinte, fă Doamne să nu-mi mai doresc niciodată 
altă libertate, căci doar înrobită de Tine, pot să mă simt cu adevărat eliberată de 
orice tentaţii. Amin! 
 
 
       * 
 
 Suntem la Topliţa Deda. 
 Gospa, vreau să-ţi aduc acum, când mă îndrept către Tine, un dar. Şi nu 
ştiu ce dar ţi-ar putea fi pe plac. Învaţă-mă ce să-ţi ofer ! 
 Îmbogăţeşte-mă Maică Preasfântă cu Tine şi cu prezenţa fiului Tău 
preaiubit, prin rugăciune contemplativă şi prin faptă vrednică. Pregăteşte-mă cât 
mai bine pentru această misiune, ca să fii mulţumită de mine. 
 Vreau să poţi conta pe mine. 
 Fă să corespund acestor minunate daruri şi încrederii Tale arătate faţă de 
mine.  Inspiră-mă, Maică Cerească să pot da la iveală lucruri folositoare! 
 Doamne, fă ca toţi cei neîncrezători în fenomenul Medjugorje să-şi 
deschidă inima şi să recunoască puterea spirituală şi bunăvoinţa Maicii de a 
coborî pe acest pământ sfinţit de picioarele Sale. Dă-mi, Doamne, un strop din 
Lumina Ta Cerească! 
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      * 
 
 Dacă am putea conştientiza câţi prieteni avem fără să ne dăm seama! Şi 
cât sunt de devotaţi, dându-ne dovezi nesfârşite de iubire! 
 Aceştia sunt sfinţii care mijlocesc pentru noi în fiecare clipă. Graţia 
Împărtăşirii, Comuniunii Sfinţilor, ei ştiu foarte bine nevoile în care ne scăldăm 
şi aleargă degrabă în ajutorul nostru. Dar mai presus de toţi, Maică Fecioară, ne 
copleşeşte cu sfintele Tale daruri. 
 Să-i oferim lui Isus darul crucii noastre, pentru marele dar pe care ni l-a 
făcut.  Să mulţumim pentru cruce şi să n-o respingem, aşa cum avem înclinaţie 
adeseori. Doar aşa ne vom putea împărtăşi din roadele crucii, care ne aduc 
mântuirea! 
 Pentru prima dată, anul acesta se va ţine oficial, în biserică, Duminica 
Îndurării Divine. 
 Şi noi, cu ajutorul Gospei, vom fi acolo, (martori!) pe pământul pe care de 
douăzeci de ani îl calcă. 
   
 Trecem prin Teiuş. Căutăm etimologia acestui cuvânt, dar n-o găsim, 
ajungem la Vinţul de Sus, apoi la Orăştie. N-am mai fost prin aceste meleaguri 
ale ţării.  Nu putem să nu observăm pe drum, toate casele care sunt spoite în 
culori pastelate, reînnoite, curate, cu geamurile lună. Copacii sunt încărcaţi de 
frunze crude, jumătate deschise, surâzătoare. Totul e atât de proaspăt iar  inimile 
noastre cântă. Sora Imelda este extraordinară, râde, se copilăreşte, povesteşte, 
vorbeşte jumătate româneşte, jumătate italieneşte. Am cântat cu sârg, toate 
cântecele mariane pe care le ştim şi altele pe care nu le ştim. I-am oferit Maicii 
Prea Sfinte un potpuriu vesel de cântări. 
 Spre ora 20,00, într-o gară unde stăm foarte mult, facem un recitativ de 
Rozariu şi alte rugăciuni mariane. Suntem aproape de Lugoj şi stăm mult şi bine. 
Trebuie să fim înarmaţi cu multă răbdare şi îngăduinţă. Nu-i nimic. Ne 
fortificăm inimile, de înarmăm cu răbdare şi smerenie. Orice lucru, orice faptă, 
cere o jertfă totală primită cu deschidere şi fără murmur. 
 Pornim, în fine şi după un timp ajungem la Buziaş. 
 „După sfinţire – spune părintele Eusebiu – timpul prelatului se opreşte.” 
Adică el nu-şi mai trăieşte timpul său propriu, ci pe acela al Bisericii, acela al lui 
Cristos. 
 La ora 22,45 ajungem la Timişoara şi suntem cazaţi – o parte din noi în 
casa părintelui  greco-catolic Ioan Chişărău – convertit de Părintele Alois 
Donea, ceea ce mi se pare cu totul remarcabil. 
 Marta Odae şi părintele Ioan ne aşteaptă în gară, primindu-ne cu bucuria 
şi cu generozitatea specific creştină. 
 Patru dintre noi, ajungem în această casă respectabilă, pe o stradă din 
Timişoara. O casă plină de cărţi şi icoane, în care se păstrează Sfântul 
Sacrament. 
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 Adormim cu greu, eu şi Maria-Magdalena într-o cameră de oaspeţi. 
Dimineaţa participăm la liturghia oficiată de  părintele Ioan în localitatea Sân 
Andrei, foarte aproape de Timişoara (12 Km), de fapt, o suburbie. Preotul ne 
vorbeşte foarte emoţionat de părintele Alois, căci este copilul său spiritual, ca şi 
mine, de altfel. 
 În predica sfinţiei sale, ne vorbeşte despre Medjugorje, despre harul 
alegerii şi al participării la acesta. Omenirea din secolul XXI este  ca un copil 
muribund pe marginea prăpăstiei şi maica vine la căpătâiul lui pentru a 
împiedica această moarte clinică. Ea este, aşa cum s-a exprimat episcopul de 
Strassbourg : „terapia intensivă” a noastră. 
 Noi copiii, suntem în catalepsie. Apoi reînviem, ne întoarcem la viaţă, 
chemaţi de Maica Sfântă. Această onoare, această cinste specială din partea Sa, 
ne obligă. Suntem chemaţi de Maica Domnului pentru că are pentru noi un plan 
precis. 
 Dacă ne vom deschide inimile şi o vom lăsa pe Maica Domnului să intre, 
vom auzi şoaptele Spiritului Sfânt şi vom şti ce avem de făcut. 
 „Cei care vin la Medjugorje cu o credinţă oarecare, se vor întoarce cu o 
credinţă puternică. Cei care nu o au deloc, vor primi darul credinţei. Cei care au 
o credinţă puternică vor deveni sfinţi”, spune părintele Ioan. 
 Să ne lăsăm purtaţi pe braţele Mamei. 
 Personal, am mai mult ca oricând, nevoie de Mamă. 
 Născuţi din Spirit, devenim oameni spirituali. 
 Să-L aşezăm în inima noastră pe Isus viu, să-L lăsăm să crească în noi, să 
ne cucerească pentru El. Vom  şti cum  şi ce  să facem. Ea ne vrea pe fiecare 
apostolii Ei. 
 Să ne oprim în faţa Ei, aşadar, şi s-o căutăm.  
 „Pentru că vreau cu adevărat să fiu apostolul Tău”, spune părintele Ioan. 
Pentru că sunt copilul Tău, vreau  ca să salvez pe toţi copiii Tăi.” 
 Maica ne cheamă pe fiecare, cu condiţia ca fiecare să avem inima 
deschisă.  
 Părintele Alois, în aceste clipe este în mijlocul nostru, lângă noi, ne 
încurajează, se bucură că fiii lui îl slujesc pe Dumnezeu şi pe Maica Sfântă. 
 Preoţii şi ministranţii ies din altar, stau câteva momente în sacristie apoi se 
întorc cu Sfintele Daruri, iar copiii, cu prapori cu crucea. Se binecuvântează 
darurile. 
 Apoi, suntem împărtăşiţi cu ambele specii. 
 Pe arcada arcuită de deasupra altarului scrie : „Hier ist Gottes Haus, die 
Pforte des Himmels!” ( Aici este Casa lui Dumnezeu şi poarta Cerului!”) 
 Biserica este construită în stil romanic. 
 Ca notă de specificitate : trei fetiţe ministrant – aşa cum am văzut la 
Hopsen în Westfalia, îndeplinind oficiul de ministranţi, la fel ca şi băieţii. 
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 La sfârşitul Sfintei Liturghii, facem o consacrare la Inima Neprihănită a  
Mariei. Ne rugăm mult şi adânc pentru acest pelerinaj, pentru roadele lui, pentru 
toţi şi pentru toate. 
 Fiindcă nu s-a rezolvat încă problema transportului cu care vom ajunge la 
Medjugorje, facem calea Crucii până vine doamna Marta Odae, ghid şi 
responsabil al grupului nostru de pelerini. 
 Hramul acestei biserici este „Regina Păcii şi a Unităţii” şi Hramul 
Sfântului Apostol Andrei. Între două coloane de marmură, străjuite de Isus cu 
inima în flăcări şi de Maria Fecioara cu Pruncul în braţe, la mijloc se află Icoana 
Sfântului Apostol Andrei, cu crucea oblică pe spate. 
 Vom sta la Sân Andrei, ăn total 39 de ore, de joi noapte până sâmbătă la 
prânz, când vom obţine, în sfârşit un microbuz, după atâtea ore de aşteptare 
încordată şi nerăbdare, de rugăciuni, de plânsete, renunţări dar şi speranţă în 
suflete. 
 Gospa, dă-mi puterea de a răspunde cu vrednicie la comandamentele Tale! 
 Casa în care stăm vineri noaptea este Casa Familiei Kolping din Sân 
Andrei. 
 Sfinţii Ioan Nepomuk şi Sfântul Alois Gonzaga – sunt copatroni ai 
bisericii greco-catolice din această localitate. 
 Sfântul Thomas Morus spunea că oamenii obişnuiesc – atunci când li se 
întâmplă un rău – să sape acest rău pe o stâncă, pentru a nu-l uita, dar atunci 
când li se întâmplă un bine, ei îl sapă pe nisip. 
  
 
   SÂMBĂTĂ, 21 APRILIE 2001 
 
 
 Părăsim Casa Familiei Kolping din Sân Andrei, binecuvântaţi pe părintele 
Ioan la plecare. 
 -Dă-mi Doamne, darul răbdării în bine şi  în rău şi al îngăduinţei faţă de 
oameni. 
 Suntem  mai puţini cu patru persoane, care au renunţat. În total suntem 8 
persoane plus şoferul. 
 Şapte de la parohia noastră şi conducătoarea de grup, doamna Marta 
Odae. 

Numele acestor pelerini sunt : Pr. Eusebiu Pişta, Mihai-Lucian Glăvan, 
Ecaterina Chiriloiu, Camelia Antal,  (sora Ecaterinei – din comuna Fărăoani), 
Iuliana Zaharia, Maria-Magdalena Lalu, Marta Odae şi subsemnata. 
 Avem dovezi clare că, pentru a nu ştiu câta  oară, Fecioara l-a învins pe 
satana. Marta  ne spune  drept încurajare : „Acesta va fi un pelerinaj cu totul 
special, cu jertfe, cu lacrimi, cu deznădejde şi speranţă. Ni s-a arătat (deşi noi n-
am înţeles!) câţi am fost aleşi pentru această lucrare. Marta zice că la 
Medjugorje ajung numai cei chemaţi pentru o anumită lucrare.  
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 Mă uit la fotografia părintelui Slavko Barbaric, lipită de parbriz pe 
dinăuntrul miocrobuzului. Ne binecuvântează cu ostensorul  în care se află 
Trupul Prea curat şi Sângele Preasfânt al lui Isus. De curând, în noimebrie 2000, 
părintele Slavko a ajuns la Tatăl ceresc, e fericit. 
 A muncit neobosit în toată această perioadă a apariţiilor binecuvântate, 
pentru a le oferi pelerinilor cât mai multe informaţii, pentru a-i învăţa să se 
roage, să trăiască sacramentele, să descifreze mesajele. „Biroul lui era muntele 
Krizevac” – se spunea, munte pe care-l urca împreună cu pelerinii de câte ori 
avea prilejul. 
 Acum ne priveşte blând din această fotografie color şi ne înseamnă să  
avem încredere. 
 Cântă „Ave Steaua Mării”. 
 Gospa, în faţă, de pe parbriz, ne conduce cu mână fermă. Au fost necesare 
mii de rugăciuni şi lacrimi, nesomn, devoţiuni, veghe, post, consacrări, Sfinte 
Liturghii, renunţări,  jertfe, răbdare, supărare, îndoială, teamă, neîncredere şi, în 
cele din urmă, supunere faţă de voinţa divină. Încă o dată, Gospa ne-a arătat că 
este cu noi, cei care suntem hotărâţi, cu orice preţ, s-o slujim, s-o urmăm, să 
răspundem la chemările Sale. 
 „Azi venim, o Fecioară!” – cântăm pe drum, în semn de recunoştinţă. 
„Binecuvântată eşti, buna noastră Mamă. Slavă Ţie, o Marie!” 
 Trecem prin Ortişoara, judeţul Arad, apoi prin Vinşa. Zărim o biserică 
foarte frumoasă cu două turle spre dreapta, în depărtare. 
 Gospa s-a înduplecat în cele din urmă, după ce ne-a strecurat prin sită, ne-
a ales, ne-a supus încercărilor ca să ne verifice dacă suntem vrednici. Fiecare din 
noi a cunoscut momente de ispită, de slăbiciune, gata să renunţe, până şi 
părintele Ioan, care se ruga pentru noi în tot acest timp la Regina pelerinilor. 
 Dar în cele din urmă, s-a topit gheaţa, s-a împrăştia întunericul, s-a dus 
necazul, supărarea, acum sufletul ne este uşor, ca după spovedanie. 
 „Slăvim, slăvim, slăvim neîncetat/ Slăvim, slăvim, slăvim/ Pe cea făr’ de 
păcat”. 
 „Triumful Inimii Neprihănite” -  acesta ar fi rezultatul final al 
întâmplărilor ultimelor zile. 
 „Glas de clopot cunoscut” -  cântecul  îndrăgit al Veronicăi Antal – 
martira curăţiei, este acum cântat de Camelia Antal – o fecioară tânără,  de circa 
30 de ani din Fărăoani, cu glas la fel de puternic, vocea a doua, ca şi Veronica. 
Ea ştie toate cântecele liturgice şi extraliturgice. Cu lacrimile şi jertfele şi 
veghea ei de noapte, pe scaun ori în genunchi, spiritele s-au înduplecat. 
 Intrăm în Arad. Case frumoase. Cântăm „Fecioara la munte” – alt cântec 
drag Veronicăi Antal. De câte ori l-o fi cântat ea în cei aproape 24 de ani de 
viaţă? De mii de ori, fireşte. 
 Ciudat cum se păstrează tradiţia în satele Moldovei şi cum, peste timp, 
alte Veronici se nasc, trăiesc şi mor în iubire pentru Cristos, Mirele veşnic şi 
pentru Maica Sa Preacurată. 
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 N-am putut să scriu nimic timp de 39 de ore, apoi m-am rugat să pot scrie 
din nou, ca să am mărturie. 
 E ca şi când am suferit de o boală grea şi acum sunt un convalescenţă, pe 
cale de a fi vindecată. Nu există mai mare bucurie decât aceea de a fi vindecat în 
inima ta, pentru a avea din nou, darul, libertatea şi privilegiul de a iubi! 
 Acum ştiu că esenţa oricărei chemări a lui Dumnezeu este chiar Iubirea Sa 
pentru fiecare dintre noi în parte. Dar trebuie să ne rugăm mult până când vom 
înţelege iubirea Lui pentru noi personal. 
 Se spune că atunci când Domnul cheamă pe cineva pe nume, îl cheamă 
pentru a-i da o misiune. 
 Am înţeles acest lucru încă înainte de a pleca pe pământ iugoslav, încă din 
ţară, când la biserica din Sân Andrei, în ajunul plecării, parohul acestei 
bisericuţe, părintele Ioan, copilul spiritual al părintelui Alois Donea, de fericită 
şi pioasă amintire, ne-a spus de la amvon, teribil de emoţionat : 
 „Fecioara Maria v-a ales pe voi în chip special,  ca să săvârşească 
împreună cu voi o lucrare minunată. Nu întâmplător v-a ales. Ea are nevoie de 
voi acum. Te-a ales pe tine… (şi mi-a pronunţat numele de două ori, fapt ce m-a 
tulburat peste măsură. Era ca şi când, prin glasul preotului, aş fi auzit o chemare 
divină, un glas din ceruri), - te-a ales pe tine… pentru a merge acolo şi a 
înţelege. Dintre toţi te-a chemat, te-a strigat pe nume şi te-a trimis şi trimiţându-
te, ţi-a dat o misiune : aceea de a le vesti altora lucrurile care se întâmplă acolo. 
Misiunea de a-i chema la rândul tău şi pe ei, a-i striga pe nume şi a-i trimite pe 
alţii.” 
 Acest lucru m-a obligat în conştiinţă. Am tresărit puternic, am lăcrimat, 
socotindu-mă nevrednică, am crezut că nu aud bine, dar, apelul repetat, cu voce 
clară, sonoră, m-a făcut să înţeleg că despre mine era vorba, nu putea fi nici o 
urmă de îndoială.  Trebuia să mă supun. Atunci am înţeles că, în pofida tuturor 
greutăţilor şi a piedicilor, voi ajunge la Medjugorje, în acea zi sau în alta, nu mai 
conta. Oricum,  trebuia să ajung, să dau mărturie. 
 Tot Maica Domnului, prin rugăciune şi taina sfintei Liturghii greco-
catolice, mi-a dat mijlocul de a înţelege de ce am fost aleasă şi că sunt 
importantă în planul lui Dumnezeu de convertire a lumii. Spiritul confesorului 
meu, Alois Donea plutea asupra noastră şi se bucura. Iată-ne uniţi în spirit, trei 
oameni, nutrind aceleaşi sentimente. Doi prelaţi şi o laică, o terţiară. Nu avea 
importanţă, ne unea acelaşi spirit de rugăciune şi jertfă. 
 Mă socoteam nevrednică, aşa că am început să plâng. Îmi reveneau în 
minte cuvintele Veronicăi Antal, celor care-i spuneau că va deveni o sfântă : 
„Dintr-o păcătoasă ca mine?” -  spunea ea cu infinită smerenie. 
 Dar ceea ce este imposibil la oameni, este posibil la Dumnezeu. 
 Primisem deja acasă o misiune şi credeam că e vorba despre aceea (legată 
de Preasfânta fecioară Maria şi de răspândirea Medaliei Miraculoase). Totul se 
armoniza în chip fericit în inima mea, totul căpăta înţeles. Aşadar, fusesem 
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aleasă, chemată pe nume, trimisă (într-o ţară străină), unde trebuia să primesc 
ceva pe care apoi să-l împărtăşesc celorlalţi. 
 Ceea ce a urmat apoi : strădania organizatorilor pelerinajului de a închiria 
un autocar, un microbuz sau orice alt mijloc de transport, nu mai era problema 
mea. Ştiam deja că voi ajunge acolo pentru că Dumnezeu când cheamă îţi dă şi 
mijlocul de a realiza această sarcină. 
 După o zi de frământări, am adormit plângând şi rugându-mă, dar nu 
pentru o maşină pe care ştiam că o vom primi, plângeam pentru că, pentru 
câteva ceasuri, diavolul îşi făcuse jocul şi ne tulburase, încercând cu perfidie să 
ne împiedice pelerinajul. Fuseserăm luaţi de val şi ne aprinseserăm puţin. Atunci 
nu puteam înţelege cine se împotrivea vehement plecării noastre. Abia ajunsă la 
destinaţie aveam să pricep că miza era foarte mare. 
 În 25 ianuarie 1985, într-un mesaj, Preacurata spusese :  
 „Dragi copii, iată, începând de astăzi trăiţi toţi o viaţă nouă. Dragi 
copii, înţelegeţi că Dumnezeu a ales pe fiecare dintre voi pentru a-l folosi 
într-un mare plan de salvare a omenirii”. 
 Aşadar, alesese pe fiecare dintre noi şi nu numai pe vizionarii din 
Medjugorje săi pe sătenii de acolo. E vorba de fiecare om de bunăvoinţă. 

Prin angajarea noastră ca şi colaboratori ne-a investit cu o demnitate 
maximă : aceea de co-participanţi la lucrarea de mântuire a lumii. Înşişi apostolii 
care au fost împreună cu Isus, trimişi fiind în lume pentru a vesti Evanghelia, au 
participat şi ei la planul de mântuire a lumii, iniţiat de Tatăl şi înfăptuit prin 
jertfa Fiului Său pe cruce. 

Şi noi puteam fi apostoli ai cuvântului şi ai faptelor lui Isus. Şi mai ales, 
prin Maica Sa Preacurată putem fi apostolii Iubirii, împărtăşind iubirea 
dobândită prin milostivirea divină, tuturor celor care au nevoie de ea şi mai ales 
acelora care nu o cunosc îndeajuns. 

Maria la Medjugorje ne învaţă că şi noi suntem trimişi, chemaţi, aleşi din 
mulţimea imensă a oamenilor. Şi faptul că eram acolo constituia o dovadă în 
plus (şi nu un motiv de orgoliu personal), că Ea avea cu noi anumite planuri. 

În 25 mai 1991 Ea spunea copiilor Săi : 
„Dragi copii, Eu sunt cu voi şi doresc să vă ajut pe fiecare dintre voi 

să trăiască şi să dea mărturie cu viaţa despre Vestea cea Bună. Sunt aici, 
dragi copii, pentru a vă ajuta şi a vă conduce la Cer. În Cer se găseşte 
bucuria prin care voi puteţi trăi Cerul încă de pe acum”. 

Adeseori oamenii nu ştiu ce să aleagă. Ei sunt cei mai proşti alegători. 
Priorităţile lor sunt cu totul altele decât cele ale lui Dumnezeu. Hotărârea, 
alegerea cea mai bună, pasul decisiv, se fac numai atunci când îl alegem pe 
Dumnezeu înainte de toate şi pentru toate. Când îl punem pe primul loc, îl 
votăm pe viaţă şi dincolo de viaţă, să ne conducă, să ne reprezinte interesele. 
 „Eu sunt în întregime al Tău, pentru totdeauna.” TOTUS TUUS- care a 
devenit deviza Papei Ioan Paul al II-lea – o alegere fermă care nu comportă 
compromisuri, căci : „nu-i putem sluji  şi lui Dumnezeu şi Mamonei”. 
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 Să avem curajul alegerii. Gospa se roagă pentru noi, să avem acest curaj şi 
să pornim la drum fără zăbavă, cu această comoară. 
 Dar cum vom putea face acest lucru dacă nici noi nu ne-am însuşit 
mesajele Ei? Dacă nu ne-am deschis inimile ca să le primim? Cum să devenim 
apostoli ai veştii celei bune, dacă noi nu trăim această Veste? Dacă pentru noi 
Isus nu  înseamnă aproape nimic, dacă nu s-a răstignit pentru noi (nu 
conştientizăm acest lucru), dacă nu a Înviat pentru noi? Până când nu vom fi 
convinşi de Misterul Pascal, nu vom putea da mărturie despre Vestea cea Bună. 
 Invitaţia la viaţă vrea să spună a părăsi vechiul mod de existenţă,  a ne 
naşte din nou la o altă viaţă, aici pe pământ, a ne transforma inimile şi a ne 
transfigura ca Isus pe Tabor pentru ca cei din jur să se uimească de 
transfigurarea noastră evidentă şi să dorească şi ei să experimenteze acest lucru. 
Fără exemplul personal de trăire a Veştii celei Bune nu vom putea să o 
transmitem celorlalţi. E ca şi când ai încerca să explici un exerciţiu de algebră, 
fără să-l fi înţeles, câtuşi de puţin, fără ca măcar să fi citit datele ecuaţiei. 
Rezolvându-l mai întâi noi, îl vom putea explica şi altora, pentru ca la rândul lor 
să înveţe să-l rezolve. 
 Primul pas spre însuşirea acestor mesaje este renunţarea la păcat pentru 
totdeauna. Isus i-a spus sfintei Mechtild : „Atâta timp cât un păcătos rămâne 
în păcat, el mă obligă să rămân ţintuit pe cruce.  Însă din clipa în care s-a 
convertit, el mă eliberează imediat, şi, la fel ca atunci când am fost luat de 
pe cruce, Eu cad asupra lui, cum am căzut altădată asupra lui Iosif din 
Arimateea, cu harul şi îndurarea mea. Mă las în voia lui, astfel încât, el 
poate face cu mine tot ce vrea”. („Trăiţi Iubirea. Mesajele Sfintei Fecioare 
Maria din Medjugorje, Regina Păcii”, Editura Icar, p. 75). 
 Prima şi cea mai de preţ obligaţie a noastră, a pelerinilor care am fost cel 
puţin o dată la Medjugorje sau am luat cunoştinţă pe altă cale cu  mesajele 
Fecioarei, este aceea a unei conversiuni interioare serioase şi adânci. Un examen 
de conştiinţă judicios şi amănunţit, luminat de Duh ne va spune unde am greşit 
până acum şi cum trebuie să pornim mai departe. Medjugorje este o Şcoală care 
obligă la un examen de capacitate foarte serios. Şi nimeni nu cred că-şi permite 
să rămână corijent sau repetent la această Şcoală, să trăiască în aşa fel ca şi când 
nu s-a întâmplat nimic în viaţa sa. Pentru că viaţa unui pelerin trebuie marcată 
după acest reper. Ea va suferi o cotitură radicală dacă până acum aceasta nu s-a 
înfăptuit. 
 Medjugorje este răscrucea la care ne-am aflat la un moment dat, pentru ca, 
după descoperirea drumului, a vocaţiei, a căii de urmat, s-o pornim decişi şi 
siguri pe noi, pe cărarea cea adevărată, singura care duce la Adevărul veşnic. 
 La Medjugorje, Isus cade asupra noastră cu harul şi cu Îndurarea Sa, aşa 
cum i-a spus Sfintei Mechtild, şi dacă noi corespundem acestui har, se va lăsa în 
voia noastră, permiţându-ne să-L cunoaştem, şi să-L iubim, aşa cum şi El ne 
iubeşte. 
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 Gospa este gata să ne ajute să păşim pe acest drum nou. Nu degeaba ea 
este Pedagoga noastră la această  Şcoală a Iubirii, a adevăratei Devoţiuni faţă de 
Isus şi faţă de Maria. 
 „Dumnezeu mi-a îngăduit să vă ajut în fiecare zi cu haruri, pentru a 
vă apăra de rău. Dragi copii, îngăduiţi ca Dumnezeu să facă miracole în 
vieţile voastre!” 
 Cu acest capital de haruri, nicicând revărsat cu atâta abundenţă  până 
acum de către Fecioara Maria în lume, noi ne putem îmbunătăţi spiritual, putem 
deveni oameni noi în Cristos, cât încă nu e prea târziu, cât încă nu s-a făcut seară 
şi „ziua nu s-a sfârşit pentru noi!” 
 
 
      * 
 
 Am trecut prin Arad pe căi lăturalnice. Acum mergem pe sub un viaduct. 
Catedrala Ortodoxă din Arad se află în reconstrucţie, are schele de jur împrejur. 
 Cât de minunat este Domnul! De ce mi-au fost legate cuvintele timp de 39 
de ore? Acum s-a dezlegat izvorul cuvintelor şi ţâşnesc nestăvilit, victorios, 
triumfător. 
  „Fă-mă să devin Iubire/ Semnul viu al Adevărului”. 
  „La drum dac-ai plecat,/ Creştine, nu uita, Că deasupra ta mereu e 
Dumnezeu”. 
  „Binecuvântează pe ai Tăi copiii,  Mamă Preaiubită, ca să ajungă 
teferi, cu toţii la liman”. 
 Scribul este ochiul de veghe, cel neadormit. 
 O rog pe Gospa, încă de pe acum să ţină seamă pentru mine, de 
următoarele lucruri : 
 Sfântă Fecioară, fă-mă vrednică să te slujesc cu credinţă şi  iubire în 
cadrul Armatei Tale. Ai milă de toţi ai mei şi împacă-i pe fraţii mei certaţi. 
Scoate-o pe Arionda din Purgator. 
 Ai grijă de toţi prietenii mei, de preoţii şi de fraţii franciscani şi de cei 
uniţi cu mine în rugăciune, îndeosebi cu părintele Demeter. 
 Gospa, ajută-mă să scriu mărturia acestor momente unice pentru ca şi alţii 
să se folosească de experienţele noastre, să vină la Tine şi să Te slujească în 
Comunitatea Feciririi. 
 Fă, Doamne ca întreaga lume să devină o Comunitate a Fericirii. 
 Fă-mă să înţeleg tot mai mult, să cunosc tot mai bine şi să redau cât mai 
fidel mărturia mea de iubire pentru Tine şi pentru Fiul Tău. 
 Ajut-o pe Veronica Antal, această fecioară martiră, să-i fie recunoscută 
jertfa pentru curăţie şi eroicitatea virtuţii, căci ea a fost mireasa Fiului Tău. Fă să 
fie recunoscută jertfa ei vrednică de laudă şi virtutea pe care şi-a păstrat-o 
neatinsă şi să-i fie dat cât mai curând un cult public. 
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 Gospa, dă-mi toate aceste daruri sau numai ceea ce crezi Tu că merit spre 
înălţarea mea spirituală. 
 Eu n-am altceva să-ţi ofer decât cuvintele mele şi inima mea, uneori 
îndoielnică. 
 Dă-mi darul rugăciunii Rozariului. Amin! 
 „Cât de bun este Domnul Sfânt, Alleluia! 
 Cânt lui Cristos, El ne va învia, Alleluia! 
 Veniţi cu toţii la Isus. El e-n noi prezent.” 
 Pentru aceste fete simple, a-i cânta lui Isus şi Mariei este cea mai mare 
mulţumire. Nu se mai satură, nu obosesc, nu se plictisesc. Le prieşte. Cântă cu 
sufletul, nu numai cu buzele. Şi sunt şi vor fi fericite, fie şi numai pentru acest 
dar pe care-l oferă cu generozitate, cu râvnă şi pietate, cu fervoare. Mă uit cu 
jind la ele pentru că aş vrea să le semăn. 
 „Cerul e dorul meu, sunt călător”. 
 „O, Marie, o prea dulce Mamă”. 
 Şoseaua e bună şi noi plutim, pur şi simplu. Se merge foarte repede ca să 
câştigăm timp. 
 Ajungem la Vama Nădlac spre ora 15,35. Un convoi imens de 
autocamioane de mare tiraj aşteaptă. Şoseaua e uscată după ce a plouat la Sân 
Andrei şi la Arad. Vânzători ambulanţi ne oferă scăunele mici de lemn 
artizanale, portabile, din fag aburit. 
 De la Galaţi la Timişoara sunt 744 Km. 
  
 
      * 
 
 „Să trăieşti în intimitate cu îngerii” – aşa cum face Georgette Faniel – 
născută în 1915 la Montreal – unde duce o viaţă ascunsă, într-o rugăciune 
continuă şi intensă. De la vârsta de şase ani este infirmă. 
 Are darul bilocaţiei, fiind câteodată prezentă cu „cel de-al doilea corp” la 
Medjugorje, fiindcă  ea este un suflet înfrăţit cu Medjugorje. 
Adesea îngerii îi rezolvă treburile gospodăreşti, pentru că ea nu reuşeşte. Din 
1950 primeşte rănile lui Isus şi trăieşte Patima. Isus, Duhul Sfânt şi Dumnezeu 
Tatăl îi vorbesc în inimă şi în ureche. 
 În 1985, Isus îi face o favoare specială, o întreabă dacă e gata să-şi ofere 
viaţa, rugăciunile şi suferinţele pentru ca autenticitatea apariţiilor de la 
Medjugorje să fie recunoscută. 
 Georgette nu doarme decât o oră noaptea, sacrificându-se pentru vizionari, 
pentru franciscani, pentru episcop, enoriaşi şi pentru pelerini. 
 Un suflet înfrăţit cu Medjugorje care face parte din familia spirituală a 
franciscanilor. 
 Dumnezeu găseşte soluţii speciale pentru cei care sunt înfrăţiţi cu 
Medjugorje, Georgette a primit astfel darul bilocaţiei. La fel şi Sora Faustina şi 
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Padre Pio. Ea mai are şi darul transvertebraţiei (termen mistic pentru 
străpungerea inimii) ca şi Sfânta Tereza. Săgeata de foc foarte fierbinte îi 
străpunge inima în timp ce simte o mare durere. 
 Observaţie : În preajma locurilor sfinte se petrec, din păcate, mai mult 
decât în celelalte cazuri, tergiversări, piedici, indiferenţă, amânări, divizări în 
sânul creştinilor, pentru că miza este mult mai mare decât în alte cazuri. 
 Întrebare : Dacă ar fi să merg acum pe ultimul meu drum terestru, ce-i pot 
oferi eu lui Isus ? Ce am dobândit  mai preţeios ca să-i pot aduce în dar? Va fi de 
ajuns? Mi-am încheiat conturile, socotelile? Am plătit îndeajuns pentru 
momentele de trădare, indiferenţă, lene, păcat? Ce ar mai fi de făcut? 
 Răspunsurile nu mă mulţumesc, câtuşi de puţin şi sunt nevoită să amân 
aceste gânduri. 
 De pe caseta Martei Odae se aude : „Jesus, Jesus,” în engleză. O muzică 
discretă, liniştitoare, foarte frumoasă. Suntem la vamă, înaintăm repede, am 
trecut de primul punct de control. 
 
 
      * 
 
 În ciuda păcii şi a liniştii de la Medjugorje, pe pământurile acestea se dă o 
luptă aprigă spirituală, pentru salvarea omenirii, a speciei umane. 
 
      * 
 
 Am trecut de al doilea punct de control de aproximativ o oră. La revedere, 
Nădlac! 
 Rugăciune nouă : „Doamne, fă ca autenticitatea apariţiilor să fie 
recunoscută şi mesajele înţelese şi trăite cât mai intens. Fă ca toţi acei 
neîncrezători în fenomenul Medjugorje, să fie luminaţi de Duhul Sfânt şi să-l 
accepte cu bucurie şi încredere, ba chiar să militeze pentru el. Fă ca toţi cei care 
lucrează în acest scop să rămână fideli făgăduinţei. Amin”. 
 Ascultăm această muzică binefăcătoare, orchestrată simplu, cu chitare, 
pian, baterie, flaut, care ne fericeşte auzul, ne consolează. Voci de fete şi băieţi. 
Se aud atât de încet şi de blând, ca o adiere, ca un foşnet moale, mătăsos, pe un 
obraz obosit, plin de riduri. 
 Cu fiecare rugăciune, îi şterg o lacrimă Fecioarei Maria, Regina Păcii. 
 
      * 
 
 Am trecut uşor (o jumătate de oră) prin vămile ungureşti. Până la 
Budapesta mai sunt 219 Km. 
  
      * 
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 Într-un mesaj, Gospa îi cere Mirjanei să-i pună pe primul loc în rugăciune 
pe cei care nu cred,  care sunt ca nişte captatori de rău ai omenirii. Ea îi 
numeşte : „cei care nu cunosc încă iubirea lui Dumnezeu”. 
 Pentru a-i ajuta, trebuie mai întâi să-i iubeşti, apoi să te rogi pentru ei. 
Restul îl face Gospa. 
 Străbatem Ungaria, Peisaj verde crud, Muzică de la Taizé, discretă. 
 
      * 
 
 Pe parcursul celor 39 de ore de nesiguranţă, de ceaţă lăuntrică, m-am 
întrebat mereu : am făcut oare tot ce trebuie? M-am rugat destul pentru a primi 
darul pelerinajului, darul de a călca pe acelaşi pământ pe care a călcat Gospa? 
 Ce ar mai fi de făcut? 
 Nimic nu  mi se dă fără jertfă. Unele dintre noi am postit, s-au mortificat, 
au plâns, s-au rugat, au implorat, preoţii au jertfit Sfânta Liturghie, şi noi, o dată 
cu ei. Ce mai trebuie? Aveam oare să aflăm de ce nu era de ajuns? Şi ce ne 
împiedica de fapt, să pornim? Exact ca o maşină care se împotmoleşte şi, cu 
toate reparaţiile ce i se aduc, se încăpăţânează să pornească. Până când nu se 
găseşte o piesă micuţă, un şurub care lipseşte, dar fără de care nu demarează. 
Orice pion e important într-o tablă de şah. Orice şurub, într-un mare angrenaj 
poate fi hotărâtor pentru întreaga maşinărie. Şi noi suntem mici piese ale marelui 
angrenaj al lumii. Poate că şi de noi depinde urnirea maşinăriei! Aportul nostru, 
oricât de neînsemnaţi am fi, poate fi hotărâtor. Gospa i-a spus în 1982 lui Jakov : 
 „Am nevoie de tine, eşti important pentru mine”.  El avea pe atunci  
numai zece ani. Pentru Gospa, toţi suntem copilaşi, dar ea are nevoie de fiecare 
dintre noi. 
 Ce lucru minunat este ca să aibă cineva nevoie  de tine, să contezi pentru 
cineva, să nu-i fii indiferent, să-ţi ceară ajutorul! Asta-ţi dă un sentiment de 
utilitate, un rost, un sens al existenţei. Iată, exist pentru că cineva are nevoie de 
mine. Exist nu numai pentru mine, dar şi pentru altcineva care şi-a manifestat 
încrederea în mine şi m-a chemat, spunându-mi : „Eşti important pentru mine. 
Am nevoie de tine.” 
 Rugăciunea din fiecare dată de 2 a lunii este pentru a o ajuta pe Gospa, în 
comuniune cu vizionarii şi cu miile de pelerini. 
 ŞCOALA GOSPEI. Iată, ne înscriem, pe rând, la cursurile de primăvară 
ale acestei Şcoli speciale. Devenim elevii ei pentru câteva zile. 
 Să nu uităm să cerem binecuvântarea maternă şi specială a Gospei. În 
ciuda ploii şi a timpului rece – e primăvară până departe. Lanuri imense de 
verde îţi inundă pupilele. 
 15 august 1988 – Euforie în Duhul Sfânt. Noile rusalii ale Iubirii. Gospa 
dă tuturor „binecuvântarea specială şi maternă”  spunând : „Transmiteţi-o 
tuturor creaturilor”. 
 De departe vedem Dunărea. 
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 Sunt atât de flămândă să aflu tot, să nu-mi scape nimic! Am venit la 
căpătat, la cerşit haruri, să mă îmbogăţesc subit şi să dau şi altora. 
 Dă-mi Isuse să beau din apa care nu se împuţinează niciodată şi care mă 
va îndestula, astfel încât să nu-mi mai fie sete de altceva. 
 Suntem la Seghet. 
 Pe Taborul Bosniac – voi mânca pâine şi peşte pe săturate. 
 Trecem pe lângă un aeroport cu câteva avioane care se odihnesc pe iarbă. 
Imediat urmează un parc frumos cu flori numit Varga Csarda. 
 Propunere. De vizitat Casa „Efes” a lui Bernard Ellis – Casa Comunităţii 
Fericirilor. 
 Intrăm în Baja. 
 Pe o casetă se aude vocea Sorei Elvira, întemeietoarea Comunităţii 
Cenacol. Vorbeşte în italiană şi cineva traduce. Spune ceva despre tinerii care se 
droghează. Heroina distruge viaţa proprie şi pe a celor apropiaţi. Tot drumul mă 
uit la Padre Slavko şi el se uită la mine. Mi-l arată însă şi pe Isus Cristos 
Euharisticul. 
 
       
      * 
 
 Nefericirea poate deveni binecuvântare, cu condiţia să ai curajul să faci 
gestul de convertire. 
 
      * 
 
 În noaptea de aşteptare la Sân Andrei, Marta ne-a spus atât : „Nu pot să vă 
dezvălui nimic pentru că nu aţi înţelege.” Şi a continuat să se îmbrace şi a plecat 
apoi la biserică să se roage. Era noapte şi frig, noroi, supărare, încordare, nervi, 
întuneric în jur şi în suflete. Câteva femei au însoţit-o la biserică pentru 
rugăciune. 
  
       
       * 
 
 „Durerea este baza creşterii  noastre interioare. Apoi putem privi cerul, 
după ce suferinţa a trecut”. (Sora Elvira). 
 Duhul Sfânt călăuzeşte Comunitatea Cenacol. Există 20 de case, 4 
persoane consacrate care se ocupă de ele. 
 La fel ca într-o lucrare. Tu începe, continui eu. Prin credinţa altora, se 
făceau minuni. În casele comunităţii se face adoraţie zi şi noapte la Prea Sfântul 
Sacrament. Isus nu rămâne niciodată singur. Mai există aici  şi persoanele de 
legătură, cei care fac conexiunile. E şi acesta un har. 
 Cu toţii se adaptează cerinţelor iubirii. 



 42 

 Nu demult s-a înfiinţat o casă şi în Brazilia. Au grijă de copiii de 8-10 ani 
lăsaţi singuri pe străzi care încep de foarte timpuriu să se drogheze. 
 
      * 
 
 Trecem un pod spre Mohaci. 
 La Batoszek sunt serpentine, curbe adânci. Trecem Dunărea peste un pod. 
Am părăsit Baja. La ora 19,00 începem un Sfânt Rozariu cu Misterele de Slavă. 
 În fiecare zi, la 18,40 vine Gospa.  Limpezeşte-ne ochii inimii pentru a te 
putea vedea. 
 La misterul al treilea, fiecare îi vorbeşte Gospei.  
 Dureros de verde e totul. 
 Trecem printr-o staţiune cu lac, vile, copaci, flori, liliac înflorit, copaci cu 
flori divers colorate. 
 Am primit de la Marta un ecuson, o icoană mare a Gospei, alte iconiţe, 
diferite materiale documentare, necesare pelerinului. 
 Trecem pe lângă pomi cu flori abundente roz bombon. Cântăm Litania 
Lauretană. 
 La ora 20,50 suntem la Vama Iugoslavă. În Croaţia este 19,50. 
 Este foarte important a-ţi cunoaşte  propriile limite. Să nu spui : Nu pot. 
Nu sunt pregătit. Nu acum. Aceasta face parte din aventura creştină. În fiecare 
clipă să fii gata. 
 „Însuşi faptul că avem credinţă este deja o rugăciune” – spune pe casetă 
Sora Elvira. 
  
 
      * 
 
 În timp ce ne îndreptăm spre Bosnia, se întâmplă un lucru deosebit : Padre 
Jozo ne  vorbeşte de pe casetă, atât de convingător, atât de încurajator,  de 
emoţionant, de cald, de tandru încât am senzaţia stranie că mi se adresează chiar 
mie, personal. Aţipisem puţin şi m-am trezit învăluită în vocea sa, vorbind în 
italiană în ziua Schimbării la Faţă. 
 Ne vorbeşte despre munte : Golgota, Tabor. Ce minunat şi ce contrastant! 
 Revărsarea ploii în torente şi glasul fierbinte al părintelui Jozo, 
învăluindu-ne şi învăţându-ne cum să ne rugăm Rozariul, să postim, să apelăm 
la Maria în orice nevoie. Asta-ţi dă o încredere nemărginită. 
 Spre ziuă urcăm un drum muntos în serpentine şi ajungem în sfârşit în 
localitatea atât de visată, Medjugorje. 
 Dobrâi utra – pământ sfânt! 
 Presimt pacea acestui loc atât de reală încât devine palpabilă. N-am mai 
simţit nicicând o plenitudine atât de profundă. Pacea, rodul reconcilierii, al 
împăcării omului cu Dumnezeu, cu sine însuşi şi cu semenii săi. 
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 Ne-am aflat câteva zile pe VIA PACIS, nu singuri, ci împreună cu Sfânta 
Fecioară. Este un drum pe care, oricât ai orbecăi, nu reuşeşti să-l găseşti singur. 
Dar ai drept călăuză pe Sfânta Fecioară. Prin acest labirint întortocheat în care 
ne-am întors adeseori de unde am plecat, şi a cărui ieşire nu o găseam, ne-a ieşit 
Maica în întâmpinare. Nu Ariadna cu firul său ne-a arătat calea spre ieşire, ci 
Fecioara Maria. Am avut ca indicatori de drum : rugăciunea, convertirea, 
sfinţenia. 
 Maria ne-a luat martori ai bucuriei divine. Complice cu îngerii. Simpli 
precum păstoraşii care i-au adus daruri şi i-au cântat Osana ! 
 Prin mâinile Mariei, Dumnezeu ni se dăruieşte nouă. Creatorul se 
dăruieşte creaturii Sale. El se dăruieşte cu umilinţă în întreaga Sa măreţie. 
Suntem oare noi demni de acest dar din Înalturi? De acest Dar Suprem care se 
numeşte Bucuria Noului Veşnic? 
 Să fim gata. Să fim pregătiţi pentru a ne îndrepta spre singura Poartă – 
Cristos – spre imensa Lumină. 
 Dumnezeu, cel mai fidel prieten, Cel care nu întârzie niciodată la 
întâlnirea cu oamenii, Cel mai amabil şi mai vrednic de stimă, ne face cinstea de 
a ne numi „prietenii” Săi. 
 Ce demnitate înaltă! Prietenii lui Dumnezeu, prietenii Maicii Preacurate, 
Prietenii Sfintei Familii! 
 Gospa ne invită să devenim purtătorii şi martorii Păcii Sale în această 
lume fără de pace. 
 Împreună cu ea, viaţa ta nu va mai fi niciodată aceeaşi. O bucurie 
neştirbită te va inunda fără veste şi te vei scălda în această bucurie ca într-o apă 
binefăcătoare şi răcoroasă, care înviorează şi vivifică… 
 
 
 
     *** 
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     IV. 
 
 

COLINA MAICII DOMNULUI 
 
 
 
 Poate că acest capitol ar fi trebuit să se intituleze : Colina cu suflete, sau 
Colina fericirilor.  De ce nu Colina Îndurării Divine, pentru că toate aceste 
denumiri reflectă o realitate care nu mai are nevoie să fie demonstrată : faptul că 
pe acest pământ, care a devenit anticamera Paradisului, o dată cu apariţia 
Fecioarei, cerul se lasă atins cu mâna în fiecare zi, de douăzeci de ani. Şi această 
realitate nici nu mai necesită comentarii pentru că e atât de evidentă, aşa cum 
evidentă este lumina soarelui şi bolta înstelată! 
 Inima Gospei, vie, reală, tămăduitoare, compătimitoare, nespus de 
duioasă, pe care Providenţa ne lasă s-o atingem la Medjugorje, ca niciodată până 
acum, este dovada reală că Dumnezeu vrea să ne mântuie pe toţi şi ne-o trimite 
pe Maica sa – mesageră a Păcii. 
 Cheia de boltă a darului lui Dumnezeu este că şi cei care nu o văd pe 
Maria, pot primi aceleaşi haruri din Cer ca şi vizionarii, dacă-şi deschid inimile, 
oriunde s-ar afla, dacă trăiesc în spiritul Medjugorje-ului. Meditând la 
universalitatea mesajului Gospei, simţim cu toţii că acest popor, de care până 
acum nu eram în nici un chip legaţi, ne devine dintr-o dată foarte apropiat, ne 
descoperim afinităţi. Resorturile noastre cele mai intime sunt cercetate şi 
constatăm că anumite fibre vibrează la fel. 
 Aşezate-n Balcani, popoarele noastre, sunt porţi spre Occident şi Orient, 
la fel de răvăşite şi supuse tuturor intemperiilor. Încercate în fel şi chip de grele 
primejdii. Se ştie că suferinţa îi leagă pe oameni mai mult decât fericirea. 
 În avântul nostru de simpatie pentru acest popor şi această ţară, am dori să 
descifrăm câteva cuvinte. Limba care ni se părea aspră, greoaie, bolovănoasă din 
pricina abundenţei consoanelor, devine dulce-mângâietoare, tainică, pentru că o 
vorbesc preoţi sfinţi, vizionari, franciscani minoriţi şi chiar Gospa care o 
pronunţă perfect. 
 Zdravo! – Bucură-te – capătă rezonanţe familiare şi dragi. 
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 E ca aun salut între prieteni. Un „ce mai faci?” – o formulă cunoscută şi 
uitată des între consăteni, sau concitadini ori un fel de „Lăudat să fie Isus!”, între 
coreligionari. Un fel de salut franciscan : „Pace e bene!” 
 Iată că Gospa ne-a împrietenit, ne-a unit sufleteşte, a creat punţi de 
legătură între noi. Suntem doar copilaşii Aceleaşi Mame, fraţi între noi, fiii 
Aceluiaşi Părinte din cer. Într-o ţară cu atâtea naţionalităţi şi etnii care nu trăiesc 
deloc în pace, Gospa a venit pentru a aduce pacea, chiar dacă uneori, oamenii o 
strică, o distrug. 
 În chip cu totul ciudat, îmi vine acum în minte comparaţia cu poporul ales 
în care nu exista pace, deşi Isus venise la ei tocmai pentru a aduce pace în 
mijlocul lor. În care existau grupări şi facţiuni farisei, saduchei, zeloţi, preoţi, 
cărturari, închinători la idoli, popor simplu. Şi în care Isus a vădit faptul că nu în 
apartenenţa la un popor, fie el şi „ales” – constă mântuirea, ci, în credinţa şi 
faptele noastre, dar mai ales, în disponibilitatea inimii, acea disponibilitate care 
ne face să-i iubim pe toţi ca pe propria noastră persoană. Demonstrând că nu 
numai poporul ales, iudeii, vor beneficia de darurile Împărăţiei veşnice, ci toate 
popoarele, chiar şi păgânii, dacă vor asculta chemarea sa, El l-a trimis pe 
Sfântul Apostol Pavel la toate popoarele ca să predice Vestea  cea Bună, 
arătându-i lui Petru însuşi, că nici un popor nu trebuie exceptat de la mântuire, 
dacă răspunde chemării. În extaz, Petru, suit pe acoperişul drept al casei să se 
roage, vede cum cerul se deschide şi din el coboară un cearşaf mare de pânză pe 
care se aflau tot felul de animale care constituiau hrană interzisă pentru iudei. 
Îmbiat să mănânce, Petru înţelege că nu are voie să considere pe nimeni inferior 
sau exceptat de la mântuirea divină, că evreii nu sunt singurii favorizaţi de 
Dumnezeu şi fiecare naţiune are închinătorii ei, plăcuţi lui Dumnezeu, şi că 
Mesia este Domnul întregului Univers. Ceea ce vrea să ne arate Gospa este că 
darul ceresc nu este numai pentru poporul privilegiat ( care, de altfel, timp de 
douăzeci de ani s-a dovedit că nu a luat în seamă favorul acordat, fărâmiţându-se 
în continuare şi distrugându-se, cu toate apelurile repetate la pace), ci pentru 
toate naţiile pământului, cu condiţia să fie oameni de bună voinţă. De aceea, 
Gospa îi adună sub mantia Sa pe creştinii veniţi din toate colţurile lumii, pe 
locul în care se oficiază liturghii concelebrate, în acest sanctuar devenit centrul 
spiritualităţii mondiale. La acest Altar este împărţită tuturor, Aceeaşi Pâine 
divină şi acelaşi Vin – este băut din Sfântul Potir. 
  
 Medjugorje, devenit în ultimele două decenii Confesionalul lumii. 
Vegheat de părintele confesorilor, Padre Leopold Mandic, cel care spovedea 
câte 14.16 ore pe zi, până la epuizare ca şi patronul de Ars şi care a adus atâţia 
copii înapoi la Tatăl, încât nu mai trebuia să meargă în misiune în ţări 
îndepărtate, ci stând pe loc, într-o cuşcă de 1/1 metri, înghemuit, neobosit, cu 
mintea şi inima treze, având privilegiul de a vedea în suflete şi cu o umilinţă 
demnă de părintele Francisc, atunci când penitentul nu îndrăznea să-şi dezvăluie 
toate păcatele, dându-se pe sine drept exemplu negativ pentru a arăta nesfârşita 
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Îndurare Divină şi harul acestui Sacrament de Împăcare cu Tatăl şi oferindu-se 
să facă el pocăinţă în locul celui vinovat. 
 Iată cum este descrisă aşezarea binecuvântată de Providenţă, în cartea 
Sorei Emmanuel : „Anii 90…Trimunful Inimii” : 
 „În inima Herţegovinei în fosta Iugoslavie, un sat croat de o mie de 
suflete, cuibărit la baza a două coline Kerizevac şi Podbrdo, de unde şi numele 
de Medjugorje care înseamnă ’ între munţi’. 
 O populaţie exclusiv ţărănească ce reuşeşte, de bine, de rău, să 
supravieţuiască din munca dură a cultivării tutunului şi viţei de vie. O situaţie 
politică apăsătoare, căci miliţia comunistă este omniprezentă. O parohie 
franciscană condusă de un preot înflăcărat, părintele Jozo Zovko” (op.cit. p.8). 
 Dar să derulăm filmul evenimentelor ce aveau să tulbure viaţa satului, 
făcând din Medjugorje, centrul de spiritualitate mariană al Balcanilor, al treilea 
loc de pelerinaj din lume, după Lourdes şi Fatima. 
 Totul a început în ziua de 24 iunie 1981, sărbătoarea Sfântului Ioan 
Botezătorul. Doi copii din sat, Ivanka Ivanovici şi Mirjana Dragicevic’ către ora 
18,00 după amiază ajunseră la un loc care se numeşte Podbrdo, la poalele 
Muntelui Crnica, pentru a aduce acasă oile. Deodată văzură o figură luminoasă. 
 Ajunşi în sat, povestiră ceea ce văzuseră şi împreună cu alţi patru prieteni 
se întoarseră la Podbrdo şi văzură împreună acea misterioasă figură, gândind că 
fusese Madona. 
 Cum au decurs apariţiile. 
 La început (prima apariţie);  vizionarii se aflau pe locul apariţiei spre ora 
18,00, aşa cum am relatat. În picioare, începură să se roage, recitând Crezul şi 
apoi Tatăl nostru, Ave  şi Slavă, cum le spusese Madona. 
 Copiii, în acelaşi timp, căzură în genunchi, fixându-şi ochii cu toţii în 
acelaşi punct, fără a mai simţi nimic din ceea ce se petrecea în jurul lor. Cei 
prezenţi nu vedeau şi nu simţeau nimic, dar erau uimiţi de figurile transfigurate 
ale copiilor, răpiţi în ceva care era sublim. Puţin după aceea, vizionarii începură 
să se roage împreună cu Fecioara recitând numai Tatăl nostru şi Slavă Tatălui.  
Apariţiile continuară în acelaşi loc în care se purtau vizionarii. 
 A doua zi, 25 iunie, copiii se reîntoarseră pe Podbrdo însoţiţi de un mare 
număr de ţărani. Ei văzură din nou figura luminoasă. Era mult prea departe de ei 
şi cu un gest al braţului îi invită să se apropie. Ei rămaseră nemişcaţi, pentru că 
se temeau. Dar la următoarea invitaţie se apropiară de acea figură, fără să ia în 
seamă pietrele şi tufişurile spinoase. Ajunşi în faţa imaginii, căzură în genunchi 
şi începură a se ruga. Fecioara îi salută, spunând : „Lăudat să fie Isus Cristos”. 
 Acestea au fost primele cuvinte. Data de 25 iunie s-a reţinut pentru 
aceasta, ca ziua când au început apariţiile de la Medjugorje. De atunci, cei 6 
copii continuă s-o vadă pe Fecioara. Iată numele lor :  
 Vicka Ivankovic – care avea atunci 17 ani; 
 Ivanka Ivankovic’ – care nu împlinise încă 15 ani; 
 Mirjana Dragicevic’ – 16 ani; 
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 Marija Pavlovic – 16 ani; 
 Ivan Dragicevic’ – 16 ani; 
 Iakov Colo – 10 ani. 
 
 Au urmat 2o de ani de har şi rugăciune continuă, 2o de ani de convertiri 
spectaculoase sau tainice, de vindecări sufleteşti, de aflare a unor soluţii de 
rezolvare a unor probleme care păreau de nerezolvat, de comuniune spirituală. 
În fiecare duminică, oamenii se urcă pe Podbrdo pentru Rozariul păcii. 
 Calea Crucii se face zilnic; individual sau în grup, de către oameni de 
toate vârstele, singuri sau conduşi de preoţi. Acolo unii şi-au lăsat cârjele pentru 
totdeauna, primind darul vindecării, iar alţii au primit harul să-şi poarte crucea. 
 Sfânta Liturghie a devenit Centrul spiritualităţii de la Medjugorje. În 1990 
s-a construit un altar exterior pentru biserica devenită de mult timp, 
neîncăpătoare. Sacramentul Spovezii sau al Împăcării  cu Dumnezeu a devenit 
unul dintre principalele haruri primite la Medjugorje. Aici se spovedesc oameni 
care n-au mai făcut-o de 20-30 de ani, unii, poate niciodată. În luna octombrie 
1990 existau 380 de dosare de vindecări precum şi numeroase convertiri. 
 Este absolut uimitor să vezi şi să auzi cum lumea se roagă în atâtea limbi. 
Aici vin mulţi preoţi, călugări şi călugăriţe şi devoţiunea mariană se desfăşoară 
în deplină conformitate cu normele Bisericii. Mulţi preoţi veniţi la Medjugorje 
îşi descoperă semnificaţia vocaţiei lor. 
 „Asisităm,  aşa cum a declarat diaconul Efraim, fondatorul Comunităţii 
Fericirilor, la o trezire Mariană fără precedent ca şi la o creştere a înnoirii în 
Duhul. Cei mai smeriţi sunt atinşi de mesajul evanghelic şi se întorc către 
Sfintele Taine. Cu sutele de mii, bărbaţi şi femei, se angajează la post şi la 
rugăciunea Rozariului” (Sora Emmanuel, op.cit. p.7). 
 Fecioara s-a prezentat copiilor cu numele de „Regina Păcii”, exprimându-
şi dorinţa ca la 25 iunie să i se celebreze sărbătoarea în memoria primului său 
colocviu cu vizionarii. 
 Ştirea apariţiilor a fost imediat auzită de autorităţile comuniste din zonă. 
La 27 iunie, poliţia i-a convocat pe vizionari la Citluk, pentru un interogatoriu. 
Copiii au dat răspunsuri ferme, coerente, pe care le povestiseră în familie. 
 La 29 iunie acelaşi an, poliţia i-a convocat din nou pe vizionari, care au 
fost reţinuţi pentru a doua oară la un interogatoriu şi mai presant. La sfârşitul 
acestuia, au fost însoţiţi la Mostar, unde au fost consultaţi de trei psihiatri care 
au declarat că aceşti copii sunt perfect sănătoşi şi echilibraţi. Chiar şi parohul, 
părintele Jozo Zovko, susţinătorul vizionarilor, a fost arestat şi  trimis la 
închisoare unde a rămas un an şi jumătate. Însă, chiar şi în momentul în care 
autorităţile au interzis accesul pe muntele Podbrdo, lumea nu s-a descurajat, 
pentru că Gospa a continuat să apară în diferite locuri : în câmp, în pădure. 
 De la data de 15 ianuarie 1982 la 12 aprilie 1985, apariţiile au avut loc în 
biserică, în cămăruţa de la dreapta altarului. Apoi au continuat în casa parohială. 
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 La un an şi jumătate după ce au început apariţiile, a început să se verifice 
un alt fenoment mistic tot atât de interesant. Două fetiţe Jelena şi Marijana 
Vasilj începură să aibă locuţiuni interioare, să simtă în chip spiritual prezenţa 
Fecioarei, care le îndruma în dezvoltarea personală şi în formarea grupului de 
rugăciune. 
 Sora Emmanuel precizează în cartea sa : „Anii 90…Triumful Inimii” : 
 „Gospa (numele croat al maicii Domnului) va reveni în fiecare zi, dând 
copiilor mesaje pentru ei înşişi, pentru parohie şi pentru lume. Mesaje de pace, 
de convertire, de iubire, pentru a readuce la Inima lui Dumnezeu omenirea care 
se îndepărtează de El, în  întuneric. Din 1987 aceste mesaje sunt lunare. De 
asemenea, Gospa încredinţează fiecărui vizionar secrete, care vor fi dezvăluite 
la o dată fixată de ea, prin intermediul unui preot ales de către  vizionar. Foarte 
repede, părintele Jozo ajunge să creadă în apariţiile Preacuratei, căci o vede el 
însuşi într-o zi în biserică. Dar, după ce fusese el însuşi convins la început, 
episcopul de Mostar, Monseniorul Zanic, declară apoi că este vorba de o 
înscenare a franciscanilor. Începe o dezbinare care mai durează şi astăzi. În 
1986 Monseniorul zanic îi înmânează Cardinalului Ratzninger un raport 
negativ despre apariţii, dar acesta îl eliberează de sarcina cercetării acestui 
dosar şi încredinţează ancheta unei noi comisii, formată din episcopi iugoslavi, 
sub preşedinţia monseniorului Komarica (Banja Luka). 
 Activitatea acestei comisii este încă deschisă, lucrările ei încă nu s-au 
încheiat. În aprilie 1991 ea acceptă oficial Medjugorje ca loc de rugăciune şi 
autorizează cultul : pelerinajele sunt autorizate. La 21 august 1996, doctorul 
Novarro Valls, purtătorul de cuvânt al Sfântului Scaun, precizează poziţia 
Romei : „Toţi pot merge la Medjugorje dacă vor” şi preoţii pot să-i 
însoţească”. 
 Din 25 iunie 1981, mai mult de douăzeci de milioane (ultimele statistici 
oficiale publicate în iunie 2001, la 2o de ani după apariţii, atestă peste 25 de 
milioane de pelerini (n.a.) care au venit să se roage şi să se convertească la 
Medjugorje, făcând din  acest loc unul din sanctuarele cele mai vizitate din 
lume” (Sr. Emmanuel, op.cit. p.8). 
 Alte câteva precizări importante şi informaţii aflăm din cartea „Trăiţi 
Iubirea. Mesajele Mariei, Regina Păcii”, în traducerea Ancăi Dragoş, apărută 
în februarie 1995 : 
 „În 1984 a apărut prima carte a părintelui Laurentin : ’Apare Sfânta 
Fecioară la Medjugorje’? Au urmat o serie de teste medicale amănunţite 
(encefalograme, electrocardiograme, etc) făcute înainte şi în timpul apariţiilor 
de către două echipe de medici – una franceză şi alta italiană – care au exclus 
ipoteza trucajului sau a dezechilibrului psihic : 20 de concluzii, teologice şi 
medicale, precum şi cartea citată mai sus au fost înaintate Sfântului Părinte 
Papa şi Congregaţiei pentru Doctrina  credinţei. 
 Între timp Medjugorje a început să rodească. Postul, rugăciunea, 
Rozariul, Liturghia şi adoraţia în faţa Sfântului Sacrament au căpătat treptat 
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noi dimensiuni. Şi cu cât încercările se înmulţeau, cu atât roadele deveneau mai 
evidente şi mai abundente : vindecări, convertiri, vocaţii pentru viaţa 
consacrată, redeşteptarea şi aprofundarea credinţei în multe suflete. 
 Mai ales din 1984 – anul aniversării deosebite a Sfintei Fecioare – 
Medjugorje a devenit un loc renumit pentru numărul mare şi profunzimea cu 
care se îndeplineşte spovada, Sacramentul  împăcării cu dumnezeu. 
 Până şi autorităţile şi-au schimbat atitudinea, încurajând pelerinajele de 
atunci, milioane de pelerini, sute de episcopi şi mii de preoţi au venit în 
localitate. În 1986 competenţa Episcopului de Mostar a fost transferată de către 
Sfântul Scaun Conferinţei Episcopale, întrucât s-a considerat că eveneimentele 
de la medjugorje depăşiseră cu mult graniţele diecezei. După cercetări făcute 
mai mult de la distanţă, Conferinţa Episcopală a emis Declaraţia de la Zara din 
aprilie 1991 în care făcea un „non constat de supranaturalitate”. 
Cercetările nefiind terminate, în Declaraţie se preciza că :’Prin membrii săi, 
Comisia va continua să urmărească şi să desfăşoare cercetări asupra 
evenimentului de la Medjugorje în complexitatea lui”. 
 Privitor la pelerinaje, medjugorje era recunoscut ca sanctuar marian 
’unde se promovează o pietate sănătoasă faţă de Fericita Fecioară Maria’,  iar 
Ierarhia şi Biserica locală se angaja să organizeze şi să pună la dispoziţia 
pelerinilor asistenţă spirituală adecvată. 
 În iunie 1991, zece ani de la primele apariţii, a început războiul, ale cărui 
urmări nefaste le cunoaştem. Rugăciunea, postul, Liturghiile oferite pentru pace 
au ocrotit Medjugorje care a rămas Oaza de pace dorită de Regina Păcii. 
Interesant de remarcat că şi oraşul Split, al cărui Episcop a recunoscut 
apariţiile încă din 1982, a fost ocolit de război, în timp ce Mostarul a suferit 
mari distrugeri; au fost dărâmate case, instituţii, toate podurile sale celebre… 
până şi catedrala şi Arhiepiscopia; iar oraşul Sarajevo suferă şi în prezent… 
„Împăcaţi-vă, iertaţi-vă…rugaţi-vă” – au fost îndemnurile Maicii Sfinte, pe 
care prea puţini le-au ascultat. 
 Poate că nu e mai puţin important să ne gândim la unele atitudini în ceea 
ce priveşte apelurile Reginei păcii la PCAE şi ÎMPĂCARE nu numai între 
catolici, ortodocşi şi musulmani, dar şi între franciscanii şi preoţii seculari şi 
între simpatizanţii lor precum şi între toţi oamenii. 
 Atât la Medjugorje cât şi la Kibeho, în Rwanda, maica Domnului a apărut 
unor vizionari cu zece ani înainte de izbucnirea războiului cerând oamenilor să 
se împace, să se înţeleagă între ei, să iubească şi să se roage pentru aceasta. 
Dar prea puţini au ascultat mesajele Cerului. La Medjugorje, rugăciunea, 
postul, Liturghiile zilnice pentru pace, au oprit puterea răului menţinând Oaza 
de Pace creată acolo de Dumnezeu, iar pe teritoriul fostei Iugoslavii, deşi 
războiul a fost de o cruzime  satanică (şi continuă încă) pierderile de vieţi 
omeneşti au fost mai mici decât în Africa unde au murit şi mor milioane de 
oameni. Chiar una din vizionarele de la Kibeho a fost ucisă împreună cu soţul 
ei. 



 50 

   ”Înspăimântătoarea baie de sânge din Rwanda şi Burundi ar fi putut fi 
evitată” -  a spus Sfânta Fecioară Ivankăi în 25. 06.1993, când i-a arătat 
masacrele îngrozitoare petrecute acolo.  
 „Numai cu rugăciunea şi postul se poate opri războiul” (25.04.1992). 
 „Nimic nu s-a schimbat în poziţia vaticanului referitor la Medjugorje,” se 
precizează în Cartea Sorei Emmanuel : ”Anii 90… Triumful Inimii”, apărută la 
Editura Adoremus în 1998. Problema este că, dacă un episcop organizează 
pelerinaje, se dă o aprobare canonică evenimentelor de la Medjugorje ( în timp 
ce Biserica încă le examinează)”. 

Este ceea ce afirmă şi Cardinalul Iosif Ratzinger: 
„Interdicţiile de a organiza pelerinaje oficiale nu înseamnă deloc că 

persoane particulare şi grupuri de rugăciune nu au dreptul de a merge în 
pelerinaj.” 

Un lucru trebuie înţeles : Trăind mesajele Ei, TRĂIM IUBIREA şi 
contribuim la triumful Inimii Neprihănite care ne-a fost promis la Fatima. 

Tot în legătură cu recunoaşterea oficială a acestor apariţii, la 25 august 
1994, Episcopul Leonard din Namur – Belgia precizează : 

„Asupra apariţiilor de la Medjugorje nu s-a ajuns la o recunoaştere 
oficială a Bisericii. Noi o aşteptăm cu încredere, în rugăciune. Personal am fost 
la Medjugorje în 1984; am văzut şi m-am convins.” (Din cartea : „Medjugorje 
în imagini – un colţ de Cer pe pământ”, Editura Parvia). 

Se ştie că orice eveniment supranatural este supus cercetărilor Bisericii 
care emite un verdict asupra autenticităţii fie prin Episcopul diecezei unde 
evenimentul a avut loc, fie printr-o Comisie numită special în acest scop. De 
obicei se aşteaptă terminarea fenomenului.  

La Medjugorje, însă, apariţiile continuă. Ele sunt amplu discutate, 
scriindu-se mult pentru, şi împotriva lor. 

„Să nu ne mirăm – scrie părintele René Laurentin, renumit mariolog. 
Apariţiile sunt mesaje profetice. Încă din timpurile Biblice, profeţii au fost 
dispreţuiţi, persecutaţi, - onoraţi adesea numai după moartea lor. Nici Cristos, 
Profetul Suprem nu a scăpat acestei reguli… Încercările nenumărate şi mereu 
reînnoite în mijlocul cărora se desfăşoară fenomenul de la Medjugorje sunt un 
semn bun” (René Laurentin, Apare Sfânta Fecioară la Medjugorje?”, 1984). 

Între timp, Gospa îşi culege roadele spirituale, adunate timp de 20 de ani 
: Medjugorje îşi răspândeşte lumina în lume şi leitmotivul milioanelor de 
pelerini veniţi s-o întâlnească pe mama lor, răsună pe toate meridianele : „La 
Medjugorje am găsit speranţa”. 

’Toate ţările au fost atinse. Sute de mii de bărbaţi,  spune Sora Emmanuel 
în cărţile sale,  de femei, de tineri, de toate rasele şi limbile, au început să se 
roage cu inima, să postească cu pâine şi apă, să lucreze cu „Gospa”, arătându-
şi iubirea pentru Ea în mii şi mii e feluri şi provocând astfel un lanţ de miracole 
şi fapte extraordinare, imposibil de enumerat. Nici confuziile lamentabile 
răspândite de New Age, nici plasele lojelor masonice, nici planurile 
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machiavelice ale societăţilor secrete (tot mai secrete de altfel), nici cinismul 
celor care pervertesc cu profesionalism, nici elaborările cele mai sofisticate ale 
acestei lumi nu se vor mai putea opune de acum înainte acestor valuri de 
mărturisitori şi de apostoli care ţin în mâinile lor de copii singurele arme a 
căror victorie este la fel de sigură ca sosirea zorilor. 
 Ea va reuşi, căci este femeia cea mai iubitoare iar prin iubire se obţine 
chiar şi ceea ce este imposibil (…). 
 Ea îndrăzneşte. Nu se teme. Refuză să îndulcească  violenţa evanghelică a 
iubirii. Ea crede cu adevărat că noi suntem capabili să mergem până la capăt. 
 Este Maica Domnului, prin Ea, Dumnezeu va reuşi! 
 La Medjugorje mesajele ni se dau în continuare în fiecare lună, iar 
harurile în fiecare minut, dar aceasta nu este decât un început. Începutul 
ZILEI.” (Sora Emmanuel, Op. Cit.) 
  
 
      *** 
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                                                      V. 
 
 

O OAZĂ  DE  PACE  DIVINĂ 
 
 
RECULEGERE ŞI PIETATE - reportaj 
 
 

DUMINICA TOMII SAU DUMINICA ÎNDURĂRII DIVINE 
ÎN OAZA DE PACE DE LA MEDJUGORJE 

 
 Suntem  în localitatea Medjugorje care mai întâi ne uimeşte şi ne încântă 
prin....simplitate, prin austeritate ce degajă cu toate acestea, căldură. Casele sunt 
extrem de modeste, cu acoperişuri oblice, cu ţigle roşii, pereţii drepţi şi câteva 
ferestre, ca-n desenele naive ale copiilor. Nimic sofisticat, de o simplitate demnă 
care te cucereşte numaidecât. Nu vedem nici ţipenie de om, căci este foarte 
devreme. 
 La ora 6,15 ajungem, în fine, în faţa Bisericii Apariţiilor, cu hramul 
Sfântul Apostol Iacob, după ce rătăcisem drumul. Răbdarea şoferului fusese 
pusă la încercare, 
 „Cu douăzeci de ani în urmă, (citesc în revista Jesus – Mensile di culture 
e actualita religiosa, Anno XXIII, Luglio 2001, nr. 7, p.18) -  aici era o singură 
biserică cu două turnuri, construită în mijlocul câmpiei deoarece Medjugorje 
era centrul unei serii de cătune la picioarele colinei. Parohia se numeşte Sfântul 
Iacob, patronul pelerinilor, şi chiar şi astăzi este văzută ca un  semn 
premonitoriu a ceea ce se va întâmpla aici, în 1981. Parohul era Părintele Jozo 
Zovko, un frate cu o puternică personalitate” – scrie Alberto Bobbio, un articol 
în această revistă italiană. 
 Din biserica parohială, statuia Gospei, neînchipuit de frumoasă, priveşte 
insistent pelerinii. Şi, cu cât aceştia o privesc, sunt mai fascinaţi de chipul său 
angelic. Grupuri de pelerini intră pe rând, se roagă în faţa statuii ei, înconjurată 
de flori, îi cer favoruri. 
 Două pelerine din grupul nostru au îngenuncheat şi s-au prosternat cu faţa 
la pământ, de îndată ce au păşit pe acest pământ binecuvântat. 
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 Un grup de cântăreţi de muzică sacră se pregăteşte să ne cânte ceva. E tare 
frumos aici, linişte, pace, culori calde, pastel deschis, lumini discrete, vitralii, 
flori peste tot. Măicuţe franciscane slujesc altarul. Se aprinde Lumina pascală, o 
lumânare  înaltă de un metru, şi cu o grosime apreciabilă. Lângă altar, o cruce 
mare cu o coroană de spini şi un giulgiu alb atârnate de ea. 
 Se cântă Ave Maria, superb, în limba germană.  
 Flori multe, cale, crini şi alte specii pe care nu le cunosc. 
 După cei trei interpreţi, lumea cântă în cor. Totul îmi place aici. Tenorul 
are o voce extraordinară. 
 Începe Sfânta Liturghie în limba germană. Celebrează un preot bătrân, 
scund. Azi e Duminica Tomii, Duminica Divinei Îndurări – printru prima oară 
instituită oficial de Papa Ioan Paul al II-lea. Ne vomn bucura de privilegiile 
deosebite care decurg din Milostivirea Divină, promise Sorei Faustina Kovalska, 
de origine poloneză. 
 Acelaşi grup vocal-intrumental cântă Imnul Gospei de la Medjugorje. 
 Părăsim cu jind deocamdată biserica pentru a merge să ne cazăm. Suntem 
obosiţi, dar mulţumiţi. Muzica a avut un efect extraordinar, mângâietor, 
revigorant. 
 Am văzut aici mulţi bolnavi, infirmi, bătrâni. Am trecut în drum pe la 
Oaza Păcii (Marijanska Jedednica), apoi pe la Comunitatea Cenacol   a sorei 
Elvira, pe care o vom vizita în curând. Totul îmi place aici. Am uitat toate 
grijile.  

Primul privilegiu pe care ni-l face Gospa (Fecioara Maria – în limba 
croată) -  e că  ne dă adăpost gratuit, ne ia sub mantia sa ocrotitoare. Ne va da şi 
hrană, ca o Maică prea grijulie care acordă atenţie gingaşă copilaşilor ei. 
Aşteptăm deocamdată să se termine Sfânta Liturghie în limba croată, pentru ca 
să intrăm la liturghia în limba engleză, unde va concelebra şi părintele nostru, 
Eusebiu. 

Biserica este ocupată până seara cu liturghii în diferite limbi care se aud 
de afară, difuzate. O muzică suavă de orgă şi voci calde se revarsă peste noi. 

Până la începerea liturghiei engleze colindăm câteva magazine apropiate 
de peste drum, toate cu obiecte de artă sacre, dar preţurile mi se par inaccesibile. 

În sfârşit începe Sfânta Liturghie. Părintele Eusebiu este primul din 
dreapta altarului şi primeşte o carte cu  Imnuri în limba engleză editată de St. 
James Church. 

Se păstrează linişte şi coriştii împreună cu soliştii sunt invitaţi în partea 
stângă unde sunt pupitre cu partituri  şi microfoane. Mulţi pelerini stau adunaţi 
în jurul Gospei, adorând-o în tăcere, cu ochii ţintă la ea. 

În faţa altarului, voaluri albe şi flori, parcă izvorâte din aburi. Totul e 
serafic, eteric, îţi dă o senzaţie că te afli în cer. Se face linişte deplină. 

Sunt cel puţin zece preoţi concelebranţi la altar, de toate naţiile, dar în 
special, vorbitori de limbă engleză. 
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O doamnă anunţă cântecele din cartea de imnuri. Da, sunt 12 preoţi la 
altar. Se citeşte prima lectură. Un călugăr franciscan, de bun seamă, custode, 
atent, dă indicaţii atunci când este necesar. Psalmul se recită de către un 
credincios, apoi Antifona, de tot poporul într-un glas. Pe altar sunt trei lumânări 
aprinse, Crucifixul, Cartea Sfântă, flori. E o atmosferă atât de tainică, atât de 
binefăcătoare. 

O fată se apropie şi citeşte Lecutra a II-a din Faptele Apostolilor.  
În stânga, pe perete e un ecran imens pe care sunt  proiectate versurile 

psalmilor sau ale altor cântări. În lectură este vorba despre Înviere. „Eram mort 
şi am înviat!”  disting cu uşurinţă din glasul  celei care lecturează. 

E Duminica Tomii,  sau Duminica Albă,  prima după Sfintele Paşte. Se 
citeşte Evanghelia după Ioan, pericopa cu apariţia lui Isus în Cenacol, când 
Toma este invitat să-şi pună degetul în Rănile Mântuitorului şi să creadă. 
„Fericit eşti tu, Toma, fiindcă ai văzut, şi ai crezut, dar mai fericiţi sunt cei care 
nu au văzut şi au crezut”. 

Această Evanghelie de astăzi, relevă un adevăr dureros. Oamenii au 
nevoie de semne ca să creadă. Din totdeauna a fost aşa. Ei trebuie să pună mâna, 
să pipăie, să atingă. Nu le este de ajuns Cuvântul lui Dumnezeu. 

Însă Toma, cu toată şovăiala  sa în credinţă, are meritul de a fi primul 
mărturisitor al credinţei în Domnul după Înviere: „Domnul meu şi Dumnezeul 
meu!” – spune el, plecându-şi genunchiul, lucru pe care-l facem şi noi la Sfânta 
Liturghie. 

Iar Dumnezeu îi întăreşte credinţa, lăsându-l să se convingă singur de 
realitate şi să creadă. Nu-l forţează deloc, îl invită să se lămurească. „Dar nu fi 
necredincios, ci credincios!. 

Toma va fi trimis ca şi ceilalţi apostoli să dea mărturie despre Vestea cea 
Bună, despre Învierea Învăţătorului. Este invitat ca, o dată ce s-a convins, să 
acţioneze în consecinţă, fără preget. Toma nu mai poate sta indiferent, el este 
obligat în conştiinţă să dea mărturie. A văzut, a pipăit, a crezut. Unii oameni, 
însă, cu toată evidenţa lucrurilor, refuză darul credinţei. 

Gând Gospa spune: „Am nevoie de tine. Eşti important pentru mine” – nu 
trebuie să te gândeşti: „Cum o să aibă nevoie de mine Sfânta Fecioară Maria în 
împlinirea intenţiilor ei sau ale Tatălui, dacă nici măcar nu mă cunoaşte, dacă 
vin dintr-o ţară străină, dacă nu fac parte din poporul croat, pe care l-a ales,etc.” 

Nimic mai fals. Fecioara Maria ne ştie pe fiecare şi ne aşteaptă cu răbdare, 
delicateţe şi dragoste sub mantia ei ocrotitoare, unde se adăpostesc cu toţii ca 
într-o cetate de refugiu. A spus-o de atâtea ori: „Eu vă iubesc pe toţi” nu numai 
pe locuitorii Herţegovinei, ai Croaţiei sau ai altui neam iugoslav, aşa cum şi în 
alte apariţii, nu s-a adresat numai păstoraşilor de la Fatima, nu s-a adresat numai 
fetiţei de 14 ani, Bernadeta Soubirous, la Lourdes sau numai călugăriţei 
Ecaterina Laboure în Paris, ci ne-a cuprins în planul său de iubire pe toţi, din 
oricare colţ al lumii am proveni. Faptul că ea se arată de peste  20 de ani celor 
şase vizionari nu înseamnă, de asemenea, că nu putem dobândi aceleaşi haruri ca 
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şi ei. Cu atât mai mult cu cât noi nu am fost aleşi să o vedem, dar CREDEM în 
mesajele ei şi în APARIŢIILE ei, vom fi răsplătiţi cu un belşug de haruri 
neaşteptate şi binefăcătoare pentru mântuirea noastră. 

Important este să le primim cum se cuvine, să ne deschidem acestora şi să 
le înmulţim, dându-le şi altora, fără frica de a le pierde, ci, dimpotrivă. 

Cu privire la formularea „parohia mea”  care apare foarte des în mesajele 
Gospei, trebuie subliniat faptul că Fecioara Maria, consideră ca făcând parte din 
„parohia sa”,  pe toţi acei copii care primesc cu inima deschisă mesajele, care 
luptă pentru convertirea proprie şi pentru a altora, într-un  cuvânt, care se 
străduiesc să le trăiască. Ei devin astfel membri ai „parohiei Sfintei Fecioare” 
pe care, aşa cum a spus-o repetat, a ales-o, o iubeşte şi o îndrumă cu multă 
delicateţe şi totodată cu mână fermă spre sfinţenie pentru că Tatăl din Cer are un 
plan special pentru această „parohie” care s-a extins deja în lumea întreagă 
cuprinzând toate naţiile, toate confesiunile, toate limbile. Prin aderarea la 
„parohia Sfintei Fecioare”  devii enoriaşul ei, ea nu te mai pierde din ochi, te 
duce de mână pe calea convertirii desăvârşite, îţi arată  tot ceea ce trebuie să ştii 
şi îţi vorbeşte în inimă, la timpul potrivit, despre mântuirea lumii. 

În ceea ce mă priveşte, nu sunt deloc nefericită şi nici nu jinduiesc că mie 
nu mi s-a arătat Fecioara cât am stat pe pământ bosniac sau cu altă ocazie. Nici 
nu era nevoie să mi se arate ca să cred. Fără a comite o necuviinţă, aproape că-
mi vine să spun că  doresc să nu mi se arate,  pentru că, în sinea mea, mă 
consider teribil de nevrednică şi cu nimic mai presus decât ceilalţi creştni, aşa 
că, de ce m-ar alege pe mine? În schimb, îi simt prezenţa nevăzută şi 
binefăcătoare la orice pas, în orice  moment, purtând-o în gândurile mele 
aproape tot timpul, aşa cum mama mea pământeană, Arionda, o chema mereu în 
gând şi conversa cu ea, o vedea în fiecare picătură de ploaie, în fiecare luminiţă 
aprinsă, pe norii cerului, în faţa ferestrei dindărătul căreia stătea ţintuită la pat, în 
visele de noapte în care i s-a arătat de mai multe ori, dezvăluindu-i locul pe care 
i l-a pregătit în Paradis şi conducând-o de mână acolo, în mijlocul unei grădini 
cu iarbă înaltă, mănoasă, catifelată, şi unde ea, mama, s-a simţit atât  de bine 
încât nu mai voia să plece cu nici un chip de acolo. 

Nădăjduiesc din tot sufletul că a ajuns la locul stabilit şi acum se bucură, 
alături de Fecioara Maria, Mama ei, de bucuria totală şi veşnică. 

Cerul – locul unde se descifrează toate tainele. Acolo vom şti cu 
siguranţă, cine s-a rugat pentru noi, pe cine am ajutat în rugăciunile noastre, câte 
suflete am scos din Purgatoriu şi cine ne-a salvat de la pieire. Vom trăi fericirea 
împreună cu alţii, aşa cum împărţim parfumul unei flori proaspete, fără să-i 
răpim cu nimic frumuseţea şi splendoarea. 

Evanghelia Tomii este aşadar, plină de învăţăminte pentru un creştin. Este 
uimitor şi fericitor acest lucru, cum atâţia creştini ai atâtor naţionalităţi, 
celebrează Duminica Tomii astăzi, în diferite locuri ale lumii, ca şi aici, unde ne 
aflăm, graţie Gospei, alături de pelerinii aceştia. Acest lucru ne uneşte, ne 
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înfrăţeşte într-o sfântă comuniune mistică împreună cu celelalte membre ale 
Trupului lui Cristos. 

Acum predică principalul celebrant. Se pare că, ceea ce spune e foarte 
important, căci, credincioşii de limbă engleză, sunt numai ochi şi urechi. Eu 
prind fraze ici şi colo. 

„Suntem chemaţi, ca şi Toma, spune părintele, să dăm mărturie despre 
Cristos.” 

Are un glas expresiv, stenic, cu modulaţii, inflexiuni domoale, care nu 
supără urechea cu accente vehemente. Îşi exprimă ideile clar, concis. Spune 
chiar şi pilde şi istorioare pe care le înţeleg în parte, cu puţina engleză de care-
mi mai aduc aminte. Credincioşii se amuză. 

Opt copii rostesc Rugăciunea Comună a credincioşilor. Se roagă pentru 
pacea lumii, pentru tineri, bătrâni, săraci, necredincioşi, sufletele de purgator, 
comunitatea din Medjugorje, fraţii şi surorile franciscane, pentru această parohie 
şi pentru tot poporul, de fapt, prin extensie, pentru întreaga lume. 

Uniţi în rugăciune, devenim cu toţii, fiecare pre limba sa. 
Se recită: „Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Sabaoth/ Pline sunt cerurile şi 

pământul de Mărirea lui./ Osana întru cei de sus!” 
Primesc Trupul şi Sângele lui Cristos şi îi mulţumesc lui Dumnezeu 

pentru această cinste înaltă, de a mă hrăni cu ele. 
Se cântă un imn. Corul e numeros şi foarte mulţi dintre membrii lui sunt 

negri. Un tenor începe un cântec minunat: „O Lord...”  care are, aproximativ, 
aceste versuri: 

    „O Lord, schimbă-mi mâinile, 
    Să primesc dragostea Ta, 
    Aceasta-i rugăciunea mea. 
    Fă-mi ochii văzători (limpezi) 
    Braţele mai puternice, 
    Să-ţi văd Faţa Ta preaiubită 
    Dinaintea privirilor mele.” 
O tânără (Melinda?) cântă la vioară un solo sfâşietor. 
Se spune Rugăciunea finală. 

 Înaintea binecuvântărilor finale, credincioşii sunt întrebaţi dacă au adus 
darurile pentru a fi binecuvântate şi preotul le stropeşte cu agheazmă. Suntem şi 
noi, de asemenea, stropiţi cu apă sfinţită şi binecuvântaţi. 
 Se spune că binecuvântările de la Medjugorje au caracter de Indulgenţă 
plenară, mai ales astăzi, când e Sărbătoatea Divinei Milostiviri. 
 Preoţii se retrag discret după ce au trimis poporul „să meargă în pace!”  
în latineşte - Ite missa est. 
 Da, liturghia s-a sfârşit iar Gospa surâde. Cei prezenţi L-au oferit pe Fiul 
Său, Tatălui Ceresc. Încă o jertfă pe Sfântul Altar. Jertfă nesângeroasă, cum, de 
altfel, se petrece în fiecare zi la Sfintele Liturghii pe altarele lumii creştine. 
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 Maica Fecioară este prezentă la fiecare Sfântă Liturghie atunci când este 
jertfit Fiul Său. A spus-o de atâtea ori. Ea este aclo, lângă altar şi priveşte cum 
Pâinea şi Vinul suprafireşti, se prefac în Trupul  şi Sângele Preaiubitului ei Fiu. 
 În Eco di Medjugorje -  din martie-aprilie 2001, anul 17, citesc: 
„Adevărata bucurie este rodul comuniunii cu Dumnezeu”,  tot aşa cum teama 
este consecinţa separării de El. Aşa ne-a învăţat şi Sfântul Francisc, care 
descoperise adevărata bucurie, Bucuria perfectă. 
 Ne retragem spre casă la gazda noastră, Zdravka, până după amiază la ora 
17,00 când vom merge din nou la biserică. 
 După amiază, când ne îndreptăm spre biserică, plouă mărunt. Ajungem pe 
Recitativul de Rozariu  în limba croată. Pe drum, o doamnă din Luxemburg, care 
trăieşte aici, ne ia cu maşina proprie, pe  mine, pe Camelia şi pe Liliana. 
 Când ajungem, biserica este plină la refuz. Oamenii stau şi în picioare şi ei 
au venit la Gospa în speranţa unei ameliorări. Nici vorbă de locuri. Mă strecor 
pe lângă un şir de bănci unde pare a fi un loc liber pentru că e plecat cineva la 
spovadă. Dar o persoană ţine „cu dinţii”  de acest loc. E neînduplecată. 
 Privesc la Gospa şi o rog să mă ajute să nu stau în picioare, pentru că îmi 
cunosc limitele şi, la un moment dat voi fi nevoită să renunţ, din pricina 
sindromului meu vestibular care nu-mi permite să-mi menţin prea mult timp 
echilibrul. 
 În fine, după un timp, stau pe bancă şi îi mulţumesc Gospei pentru această 
favoare. Începe  Sfântul Rozariu  în limba croată, ca în fiecare zi la această oră: 
17,30. La difuzoare se transmite şi afară, întreaga ceremonie, aşa că, cine nu 
izbuteşte să intre în biserică, poate sta pe bancă, afară, în pioasă ascultare şi 
reculegere. 
 Nu ştiu cine conduce Rozariul căci nu văd până acolo. Misterele se rostesc 
în mai multe limbi, dar Tatăl Nostru, Ave Maria  şi Slavă Tatălui  se recită în 
croată. Deja am învăţat primele versuri din fiecare. 
 Stau într-un  genunchi şi pe jumătate din corp, dar stau. 
 După Crez (croată)  - se cântă un cântec: „Ave, Ave Maria” -  foarte 
înălţător, apoi Imnul croat de la Medjugorje  pe care-l ştiu toţi pelerinii. 
 Încep Misterele de Bucurie. 
 În faţa mea stă în bătrân în cârje. Între mistere se cântă din chitară şi din 
gură: ”Venite Adoremus”. 
 Misterul al II-lea.  Dă Doamne să fiu la fel de fericită  ca şi verişoara 
Elisabeta de vizita Fecioarei purtătoare de Dumnezeu în pânece şi să-i cânt: 
„Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul trupului tău, Isus.” 
 Chiar dacă nu spun ca Elisabeta: „De unde mie aceasta ca să vină la mine 
Maica Domnului meu?”  - ci: „De unde mie, această cinste, să vin acolo unde, 
zilnic, Maica Domnului meu îşi face apariţia ca să binecuvânteze pământul cu 
prezenţa sa binefăcătoare?” Nu sunt vrednică, nu sunt vrednică. Iartă-mă, 
Doamne. 
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 Misterul al III-lea.  Magnificat anima mea, Dominus.  Naşte în noi, 
Doamne, spiritul de umilinţă ca să Te punem pe primul loc în inima şi în viaţa 
noastră. 
 „O, Isuse, Tu Te-ai născut într-o familie, ai iubit această familie. 
Binecuvântează şi sfinţeşte familia noastră” – rosteşte conducătorul Rozariului 
la microfon. 
 Blagoslovenie – binecuvântare. 
 Un imens stupar, cu un zumzet viu, fervoros, aceşti copii ai Mariei adunaţi 
aici, sub mantia ei ocrotitoare. 
 Se cântă: „Gloria, Gloria in excelsis Deo!” 
 Misterul al IV-lea.  Ne prezentăm, Doamne, să ne binecuvântezi pe toţi 
cei care ne-am prezentat aici şi prin noi, pe ceilalţi care nu s-au putut prezenta. 
 „Zdravo Marijo milostipuna gospodinstovo” – „Ave Maria gratia plena, 
Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui 
Jesus. Sancta Maria, mater Dei, Ora pro nobis  peccatoribus, nunc et in ora 
mortis nostris, Amen”. 
 Misterul al V-lea de Bucurie.  Doamne, fă  să nu pierd harurile pe care le-
am primit acum şi fă să le regăsesc pe cele pe care, din neglijenţa mea le-am 
pierdut. 
 Un cântec în croată, apoi Zdravo Marijo. 
 Urmează  Misterele de Durere fiindcă aici, se meditează şi se recită, în 
fiecare zi, TOATE MISTERELE. 
 Primul Mister de Durere. 
 Doamne, ai asudat sânge pentru păcatele noastre. Dă-ne harul de a nu ne 
mai abate de la calea credinţei. 
   „Zdravo Marijo, milostipuna  gospodinstovo 
   Blagoslovenia Ti in midujinema 
   I blagoslovenia plovo i tu jeno vetro Jesus. 
   Sveta Maria Majka Moja...”  (grafie aproximativă). 
 Cântec:  
   „O Christe, Domine Jesus, 
   O, Christe, Domine Jesus”  
Se cântă şi la Comunitatea Taize din Franţa, de către mii de tineri, din toate 
naţiile pământului, precum şi în întreaga lume creştină. 
 Misterul al II-lea. Flagelarea lui Isus în curtea lui Pilat. 
 Doamne, Tu ai fost biciuit pentru noi, pentru a ne binecuvânta. Fă ca şi 
noi să biciuim răul din noi şi viciile noastre şi să ne eliberăm de ele. 
 Aceleaşi cântece se repetă după fiecare mister precum şi Zdravo Mario. 
 Misterul al III-lea. Încoronarea cu spini. 
 Doamne, spinii aceia sunt alcoolismul, drogul, ţigara, viciul. Te rugăm, 
Isuse, să ne eliberezi de toate acestea sau să ne faci să rezistăm ispitelor rele care 
ne asaltează necontenit, punându-ne în pericol mântuirea. 
   „Ubi Caritas est Amor. 
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   Ubi Caritas Deus ibi e.” 
 
   (Unde este Caritate, este Iubire, 
                      Unde este Caritate, este şi Dumnezeu). 
 
 La cel de-al IV-lea Mister de Durere,  se păstrează un îndelung moment 
de tăcere pioasă. Toată lumea e în genunchi sau prosternată cu faţa la pământ, 
pentru că în acest moment, Isus a luat crucea grea pe umerii Săi şi a început 
Drumul Calvarului pentru a ne izbăvi pe noi de păcate. 
 Cineva cântă la vioară Imnul de la Medjugorje. E un moment solemn, 
emoţionant. Îmi dau lacrimile. 
 Dă Doamne să ne acceptăm şi să ne îmbrăţişăm crucea noastră, care să se 
transforme din blestem, în binecuvântare. 
 O fetiţă, în faţa mea se roagă cu mâinile împreunate la gură şi ochii 
ridicaţi spre bolta bisericii. Îşi apropie de ochi, ca pentru mângâiere Rozariul din 
fosfor dăruit cu puţin înaintea de bătrânul invalid de alături. Numai în icoane am 
mai văzut un tablou atât de înduioşător. Într-adevăr, ar trebui să luăm lecţii de 
pietate de la copii, care se roagă cu inima. 
    „Christus vincit, Christus regnat, 
    Christus, Christus imperat.” 
 Misterul al V-lea. Crucificarea.  
 O, Doamne, niciodată n-am să suport cu seninătate acest gând, că ai fost 
pironit în cuie pe cruce! E ceva peste puterile mele să-mi închipui, să suport 
aceste torturi,  nici în imaginile din film măcar, nici măcar în închipuire. 
Totdeauna fibrele toate mi se cutremură, până în cea mai intimă fibră se revoltă, 
se zgribulesc, tresaltă. Carnea începe uneori să mă doară până la urlet şi trebuie 
imediat să alung această imagine pentru că e prea mult pentru mine. Prea mult 
pentru mine, care doar îmi închipui, dar pentru El? Nici un om n-ar putea 
suporta un asemenea supliciu. Oare cum ai putut, Tu, Doamne, fiindcă ai suferit 
ca un om! 
 Luminile se aprins toate, e o revărsare de lumini din toate părţile ceea ce-
ţi  creează o senzaţie de feerie. La altar sunt acum 20 de preoţi. 
 Litania Lauretană  se cântă în picioare de către toţi. 

O Maică Fecioară sculptată este purtată în procesiune pe braţe şi arătată 
poporului. 

Vino, Duhule Sfânt (rugăciune). 
„Invocaţi Duhul Sfânt” -  a fost Mesajul Fecioarei Maria către vizionara 

Marija, mesaj pe care l-a transmis pelerinilor români aflaţi la Medjugorje, cu 
ocazia Înălţării Sfintei Cruci. Într-adevăr, Gospa le-a cerut  românilor, pe 14 
septembrie 2001, să-L invoce des pe Duhul Sfânt, importanţa acestui mesaj fiind 
considerabilă, cu atât mai mult acum, când vremurile sunt aşa de tulburi şi apele 
s-au amestecat. Iată cuvintele acestei frumoase invocaţii: 

„O, Duhule Sfânt, Creator, din Cer coboară peste noi, 
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Revarsă harul sfinţitor, transformă-ne-n fiinţe noi! 
Tu eşti numit Mângâietor şi Darul Domnului Preasfânt, 
Iubire, Foc şi Viu Izvor şi Alinare pe pământ. 
 
Trimis de Tatăl iubitor, Tu şapte daruri împărţeşti, 
Cu grai ales şi curgător, pe cine vrei îl dăruieşti. 
Aprinde-n simţuri vii lumini, ca dragostea să-şi facă loc. 
Ai neputinţei noastre spini să-i arzi în al iubirii foc. 
 
Alungă grabnic pe duşman, să fie pace între noi; 
Condu-ne sigur la liman, feriţi de-al relelor puhoi. 
Te Tatăl fă-ni-L cunoscut, la fel de Fiul Său iubit 
Tu care fără început din Ei purcezi necontenit. 
 
Să fie Tatăl preamărit precum în Cer şi pe pământ; 
La fel şi Fiul Său iubit, de-asemenea şi Duhul Sfânt. Amin. 
 
Trimite Duhul Tău şi se vor crea 
Şi vei reînnoi faţa pământului -  aşa sună Antifonul. 
 
Urmează Rugăciunea: „Dumnezeule, care prin Lumina Duhului Sfânt ai 

învăţat inimile credincioşilor, fă ca în acelaşi Duh să ne placă cele ce sunt 
drepte şi să ne bucurăm totdeauna de mângâierea Lui. Prin Cristos, Domnul 
nostru. Amin” 

 
Se cântă din nou Imnul de la Medjugorje, Gospa Majka Moja.  
Acum se citeşte ceva în limba croată. 
Începe Sfânta Liturghie  cu Actul de căinţă. 
Urmează Cântecul penitenţial: „Doamne, miluieşte-ne!” 
Numărul preoţilor concelebranţi la altar a crescut. Se cântă Gloria in 

excelsis, Deo!” Sunt aproximativ 27 de preoţi care celebrează împreună la altar. 
Lectura I din Faptele Apostolilor. 
Se cântă Psalmul. Versetele psalmului se recită şi numai antifona se cântă: 

„Căci Iubirea Lui este infinită” aşa sună refrenul. 
Infirmul din faţa mea îşi încolăceşte pe cârjă Rozariul fosforescent. De 

fapt, Rozariul este cârja lui care l-a adus aici, la Gospa. 
Se cântă Alleluia   şi se citeşte Evanghelia din Duminica Tomii în limbile 

franceză, italiană, poloneză, iugoslavă, spaniolă, engleză, germană, portugheză. 
Azi îl primim, prin cuvintele Evangheliei pe Duhul Sfânt. („Primiţi pe 

Duhul Sfânt!”) Ajută-ne Doamne, să-L şi păstrăm. 
Predica este în limba croată. Cuvintele de început ne dau emoţii pentru că 

ne identifică cu ceilalţi: Sestre, Bracia (Surori şi fraţi). 
Predanie – înseamnă cuvântare. Acum are loc predania. 
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Negreşit, n-aş fi rezistat două ore în picioare, într-o asemenea aglomeraţie. 
Mulţumesc încă o dacă Gospei, chiar dacă stau strâmbă, pe o coastă, într-un 
genunchi, aplecată şi mă înjunghie viscerele, mă doare coloana, mijlocul. Dar 
trebuie să plătesc şi eu cu ceva această favoare de a participa la Liturghia 
Solemnă. E jertfa mea. 

Femeile care stau în picioare au început deja să se descalţe, li s-au umflat 
picioarele, altele stau în genunchi, aplecate în faţă. 

Copiii şed pur şi simplu pe cimentul gol, întinşi sau ghemuiţi pe culoarul 
din mijloc, pe orice mic spaţiu, unde este  posibil. Nimeni nu plânge, nu 
murmură. 

Gospa va primi aceste jertfe în braţele sale materne şi le va duce în faţa 
Fiului Ei preaiubit. 

Boc liubi ( sau liubli) – Iubiţi-vă, aşa cum Eu v-am iubit! 
O, dar aşa ceva este aproape imposibil. Nu putem iubi aşa cum iubeşte 

Dumnezeu, dar măcar, dragostea noastră să fie o palidă imagine a Iubirii Divine! 
O fetiţă chiar a adormit pe jos, cu o haină sub cap şi mânuţele întinse, sub 

privirile blajine şi mângâietoare ale Gospei. Probabil nu se va îmbolnăvi, căci 
Gospa o veghează şi o apără. 

Se cântă Alleluia  de către o solistă,  acompaniată la orgă. 
Ghida noastră, Marta se prosternă la pământ şi stă aşa, prăbuşită, cu 

coama bogată pe spate, odihnindu-se relaxată. Pare că asta-i poziţia pe care o 
preferă pentru că nu s-ar mai ridica de jos. 

Se cântă: „Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Sabaoth” – în limba croată. 
„Veniţi toţi cei osteniţi şi împovăraţi” – e momentul când Isus îi cheamă 

pe toţi la El, momentul sfânt al împărtăşirii cu Trupul şi Sângele lui Cristos. 
De ce sunt mereu emoţionată atunci când se oferă pacea şi lumea e 

inundată de fericire? Chiar de aceea,  fiindcă particip la fericirea tuturor, ceea ce 
mă înalţă şi mă fericeşte şi pe mine. Un plâns fericitor îmi gâlgâie în gât şi mi se 
umezesc ochii. 

Mă împărtăşesc din nou astăzi (este permis!) – la Liturghia Solemnă, şi 
iau Trupul şi Sângele lui Isus Cristos din mâna unui preot croat. 

Cu cât sunt mai obosită, cu atât mă simt mai mulţumită. Dar oare nu a 
spus  Isus acum câteva minune: „Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi 
eu vă voi da odihnă?” 

Sfântul Apostol Iacob – din spatele altarului, patronul bisericii din 
Medjugorje, are o carte deschisă în mâini şi toiagul de episcop, pentru că el a 
fost primul episcop creştin, dar şi toiag de pelerin ca şi noi. În Istoria Bisericii 
primare, numele lui e înscris ca  primul episcop al Ierusalimului. E pleşuv, cu 
ochii plecaţi, în adâncă smerenie şi citeşte Cartea Sfântă. 

Peste tot, fraţii şi părinţii franciscani minoriţi şi capucini sau surorile 
franciscane slujesc altarul, îşi oferă serviciile. Înşişi Părintele Slavko Barbaric şi 
părintele Jozo Zovko sunt franciscani. 

Se dă Binecuvântarea solemnă. 



 62 

Imediat după Liturghie încep: Crezul, 7 Tatăl Nostru,  7 Bucură-te Marie 
şi 7 Slavă Tatălui, aşa cum cere aici Gospa. 

Apoi se recită Bucură-te, Regina Cerului. 
Preoţii se înclină în faţa Prea Sfântului Sacrament şi se retrag. Rămâne un 

singur preot care binecuvântează lucrurile cumpărate de pelerini: rozarii, 
cruciuliţe, icoane, etc. Mi-a sfinţit şi mie cele câteva casete audio, rozarii, 
cruciuliţe şi o statuetă a Gospei, cumpărată pentru părintele Anton Demeter, 
duhovnicul meu de la Roman. 

 
 
     *** 
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     VI 
    

ÎNTREGUL NUMIT: FERICIRE 
 
Aşadar, prima Sărbătoare Oficială a Divinei Îndurări ne-a prins pe 

pământul binecuvântat al Herţegovinei. 
Aşa cum am menţionat, Papa Ioan Paul al II-lea a instituit Sărbătoarea 

Divinei Îndurări în Duminica Tomii  a primului an al Mileniului. Este un 
moment de har, de graţii divine, încărcat de semnificaţii. 

Marta ne dăduse în microbuz un pliant cu Novena Îndurării Divine,  care 
începuse în Vinerea Mare. Suntem  cu toţii foarte fericiţi de a petrece această 
primă sărbătoare „oficială” împreună, în rugăciune, pe pământ medjugorje-an. 

În 18 martie 2001, de ziua sa de naştere, Mirjana a avut apariţia ei anuală, 
la Medjugorje. Fecioara (Gospa) i-a dăruit un minunat Mesaj despre Îndurare, 
care a făcut-o pe Mirjana să plângă: 

„Dragi copii, astăzi vă chem la iubire şi îndurare. Dăruiţi-vă iubirea unul 
altuia, aşa cum Tatăl v-o dăruie. Fiţi îndurători (pauză) – cu inima. Faceţi fapte 
bune, nu întârziaţi să le faceţi. Orice îndurare care vine din inimă, vă apropie 
tot mai mult de Fiul meu.” 

Aşadar, Fecioara ne roagă să fim „îndurători” cu inima. Şi ne indică 
modalitatea de a ajunge la această performanţă: 

„Dăruiţi-vă iubirea unul altuia” -  spune Gospa, dar nu oricum, o iubire 
uşuratică, dezordonată, ci iubirea, „aşa cum Tatăl v-o dăruie.” 

Ştim că Dumnezeu ne oferă Iubirea Sa, nu cu măsură, nu limitat, ci 
absolut, fără margini, cu asupră de măsură. Harul Iubirii Sale este atât de 
abundent încât copleşeşte, înduplecă, seduce („M-ai sedus, Doamne, şi m-am 
lăsat sedus, ai fost ai tare decât mine şi m-ai biruit” -  spune Zaharia profetul). 

Dumnezeu ne oferă „un ocean de iubire”, un cer infinit de dragoste 
părintească, presărată cu celelalte afecte: încredere, prietenie, simpatie, respect, 
răbdare, indulgenţă, mărinimie, har peste har. 

El îi spusese sorei Faustina: „Fiica mea, vorbeşte lumii întregi despre 
nepătrunsa Mea Îndurare (izvorâtă, desigur, din nepătrunsa Lui Iubire – n.n.) 
Doresc  ca Sărbătoarea Îndurării să fie o scăpare şi un refugiu pentru toate 
sufletele şi mai ales pentru păcătoşi. În acea zi, adâncurile Îndurării Mele pline 
de blândeţe, sunt deschise. Revărs un ocean întreg e haruri peste acele suflete 
care se apropie de Izvorul Îndurării Mele. Sufletul care se va spovedi (în cele 8 
zile care preced sau urmează <Duminicii Îndrurării> şi va primi Sfânta 
Cuminecătură, va obţine iertarea totală a păcatelor sale şi a pedepsei.” 

(Ce fericire să aflu că, în Noaptea Învierii, prin  spovedania de la Roman, 
apoi cea din Ziua Apariţiei Maicii în 23 aprilie, pe pământ iugoslav, aveam să 
primesc aceste favoruri divine!) 
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„În acea zi sunt deschise toate stăvilarele izvoarelor dumnezeieşti prin 
care se revarsă harurile; nici unui suflet să nu-i fie teamă să se apropie de Mine 
chiar dacă păcatele sale sunt roşii ca para focului (...) Sărbătoarea Îndurării 
este născută din străfundul Blândeţii Mele. 

Este dorinţa Mea ca ea să fie celebrată solemn  (şi într-adevăr, celebrările 
au fost de o solemnitate deosebită!) Omenirea nu va avea pace până când nu se 
va întoarce la Izvoarele Îndurării Mele.” ( Sora Faustina Kovalska, Mic Jurnal, 
699). 

A fi îndurător cu inima înseamnă, aşadar, a-i  ierta pe toţi, a te împăca şi 
cu tine însuţi, pentru a primi aceste haruri şi binecuvântări, prilej de adâncă 
mulţumire. Pentru că n-am avea nimic de pierdut, aşa cum ne învaţă gânditorul 
creştin Blaise Pascal care a răspuns unei întrebări, printr-o butadă care a rămas 
celebră, pentru că are valoare de silogism: „Dacă eu nu cred şi Dumnezeu există, 
mi-am primejduit mântuirea proprie. Dar dacă eu cred şi Dumnezeu nu există, ce 
am de pierdut?” 

Nu sunt cuvinte să putem mulţumi îndeajuns pentru acest privilegiu, 
pentru această imensă uşurare de a şti că eşti iertat, împăcat cu Tatăl şi cu toată 
lumea. Fulgul atârnă greu pe lângă sufletul tău care se înalţă tot mai sus, pentru 
a prinde, fie şi un crâmpei din raza cea aducătoare de mântuire. 

Îndurători cu inima mai înseamnă a fi smeriţi, conştienţi că acest dar nu 
vine de la noi, ci din imensa Iubire pe care Dumnezeu ne-o poartă, în virtutea 
căreia ne iartă şi vrea să ne vadă fericiţi şi mântuiţi pe toţi, deopotrivă. 

În  Micul său Jurnal,  Sora Faustina mărturiseşte că Isus i-a spus: 
„Cer de la tine fapte de îndurare care trebuie să decurgă din dragostea ta 

pentru Mine. Îţi dau trei mijloace pentru a exercita Îndurarea ta faţă de 
aproapele tău.  

- Primul: prin faptă; 
- Al doilea: prin cuvânt; 
- Al treilea – prin rugăciune. 
Aceste trei grade – cuprind plinătatea Îndurării”. (Mic Jurnal, 742). 

În Trent există un Sanctuar al Îndurării Divine, vizitat  de foarte mulţi pelerini. 
Iar  mistica franceză Marthe Robin spunea: 
„Ah! Dacă am şti câtă dragoste poate aduce Inima Iubitoare a lui Isus: 
 -dintr-un suspin de durere; 
 -dintr-o suferinţă ascunsă; 
 -dintr-o renunţare care costă; 
 -dintr-un sacrificiu consimţit cu bucurie; 
 -dintr-un surâs care ascunde lacrimi”. 
 
Se ştie că Dumnezeu i-a creat pe oameni liberi şi respectă întrutotul 

libertatea lor. Cristos vrea ca fiecare om să aleagă în mod liber acest dar al 
mântuirii, venind spre El şi trăind aşa cum ne cere. 
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Mulţi oameni resping însă, darul mântuirii care pe Isus l-a costat atât de 
mult sânge când a acceptat Jertfa Supremă. 

Dumnezeu ne lasă liberi. El care este Iubire, El care este Milostivirea 
Divină, vrea să-L alegem din iubire. 

Acela care, citind mesajele, a înţeles că Dumnezeu şi-a oprit privirea 
asupra lui şi i-a spus: „Te-am ales, vino să lucrezi pentru salvarea lumii”,  acela 
a făcut un mare pas în viaţa sa spirituală. 

Fecioara Maria, prin vizionara Jelena Vasilj ne-a spus: 
„Dumnezeu este prezent în fiecare detaliu al vieţii noastre, în cea mai 

mică acţiune din timpul zilei, chiar şi în lucrurile cele materiale şi aparent 
nesemnificative. El se dăruieşte pe deplin în fiecare secundă, iar noi greşim prin 
faptul că restrângem primirea noastră la relaţia noastră cu El, numai la 
anumite momente particulare, conform orarului. Bineînţeles că este necesar să 
avem momente în care să ne oprim din activitate pentru El, dar să nu încetăm a-
I fi deschişi în fiecare secundă, astfel ne vom îmbogăţi cu harul constant al 
Propriei Sale Persoane şi atunci chiar şi cea mai puţin însemnată dintre clipe 
va căpăta o valoare imensă. Este ceea ce trăia Fecioara Maria pe pământ: o 
permanentă comuniune cu El. (...) 

Dumnezeu umple inima în totalitate. (...) 
A te abandona lui Dumnezeu? Este un contract sigur!...”(Cf: Sora 

Emmanuel,  Anii 90... Triumful Inimii, Editura ADOREMUS, C.I.N.,1998). 
Din păcate, omul este nefericit pentru că nu a învăţat încă să privească 

spre Cer. Spre realitatea cerească, spre realitatea de dincolo. 
Dar cel mai adesea, omul este surprins între două realităţi: realitatea 

pământească şi realitatea cerească. Dacă n-ar exista realitatea cerească, vai, cât 
de jalnică şi pustie ţi s-ar părea realitatea pământească! Un imens focar, o 
aglomerare teribilă de fapte şi întâmplări fără noimă, sterile, lipsite de graţie. 

Prin realitatea cerească, cea pământească  prinde contur, capătă înţeles, se 
alcătuie, se umple şi se revarsă în inimi, împrăştiind mireasmă bineplăcută. Cât 
de firesc se rostuiesc  atunci toate, fără grimase de prisos, fără murmur, fără 
sincope! Graţie cerului, putem locui pământul!                    

Să spunem, celor care ne întreabă de ce ne „pierdem timpul” pentru a 
merge la biserică: „Pierd puţin timp dar câştig o veşnicie!” Pierderea de vreme – 
cu cele spirituale, înseamnă câştigarea eternităţii. 

Graţie îngerilor îi suportăm pe semenii noştri. Fără frumosul imn al 
liturghiei cereşti, nici un sunet n-ar avea farmec. Nici culorile, nici formele nu s-
ar deosebi între ele. Nu s-ar distinge din TOTUL ARMONIOS, nici o celulă, cât 
un bob de nisip. 

Îţi mulţumesc, Doamne, că mi-ai dăruit acest adevăr şi posibilitatea de a 
mă înfrupta din pâinea cerească a îngerilor. 

Rămâi cu noi, Doamne, avem cu toţii nevoie de Tine! 
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     *** 
 
Ce minune! S-a deschis o fereastră directă spre realităţile divine, s-a rupt 

vălul care desparte vizibilul de invizibil. Aici, la Medjugorje, vizionarii văd 
invizibilul şi ne transmit o parte din ceea ce văd. Astfel, Sfânta Fecioară ne 
învaţă, prin intermediul lor, realităţile divine şi în special, rugăciunea. 

Cea mai desăvârşită expresie a politeţei şi amabilităţii Fecioarei Maria 
este invitaţia la viaţă,  pe care ne-o face, de cele mai multe ori când noi suntem 
deja obosiţi de tumultul vieţii cotidiene. 

Atunci ea ne îndeamnă la schimbarea a tot ceea ce este negativ în noi 
pentru a ne transforma totul în pozitiv. 

Şi numai astfel renăscuţi în bine, în dragoste şi speranţă, putem lua totul 
de la început, ca şi când mama noastră ne-a adus pe lume din nou, în prima 
dimineaţă a existenţei noastre. 

Şi în zorii acestei vieţi noi, nu putem aşeza altceva decât hotărârea de a ne 
consacra definitiv Voinţei divine căreia îi datorăm totul. 

Astfel s-a încheiat prima noastră zi ca pelerini pe pământ Medjugorjean. 
 
 

     ******* 
 
 

ZIUA A DOUA PE PĂMÂNT MEDJUGORJEAN 
 
 

Suntem la Capela Apariţiilor Sfintei Fecioare. Ca s-o descriu  în detaliu, 
nu mi-e uşor. În partea stângă se află  statuia Sfintei Fecioare  cu mâna dreaptă 
întinsă şi în cealaltă mână are un bucheţel de lăcrămioare proaspete aşezate de 
cineva care o iubeşte pe Maria. 

În faţă, puţin la dreapta altarului se află un Crist răstignit pe aer, cu braţele 
întinse şi capul puţin plecat spre dreapta, cu ochii închişi şi chipul livid. O mână 
are degetele crispate, parcă înţepenite, cealaltă are degetele relaxate. 

Sfântul Tabernacol împrăştiind raze aurii, ca toate tabernacolele văzute 
aici, e micuţ şi sub el arde o candelă roşie. Pe altar, două lumânări groase şi o 
candelă, se asemenea, roşie. Lumânarea Pascală este la dreapta şi pe ea scrie: 
Jubilej G.G. 2000. 

Împrejurul altarului sunt presărate flori, gerbere galbene şi roz şi roşii. 
Peste tot flori, flori. 

Magda se prosternă cu faţa la pământ şi mâinile sub cap, dinaintea lui 
Crist,  aşa cum a făcut când a păşit pe pământul acesta bosniac. E forma ei 
specială de a-şi manifesta evlavia. Ea spune că o forţă misterioasă o atrage la 
pământ să se  prosterne cu faţa-n ţărână, forţă căreia nu-i poate opune rezistenţă. 
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Ieri a făcut Calea Crucii  pe Krizevac în şosete. Are o mare putere de 
jertfă şi mortificaţie. Se roagă tot timpul murmurând  ceva, cântând sau recitând 
psalmi în inimă. 

Ea şi Camelia ne susţin tot timpul cu rugăciunile. Au harul  rugăciunii 
continue,  ceea ce se întâlneşte foarte rar în zilele noastre. 

Lângă Gospa, la picioare se află un aranjament floral din trandafiri, 
garoafe, gerbere, toate roşii. Marta râde tot timpul când priveşte la Gospa sau la 
Isus. I se citeşte fericirea pe chip. Ieri dimineaţă, după Liturghia în limba 
germană, la care a asistat în întregime, ieşind din biserică, a dansat ccu braţele 
larg desfăcute şi cu ochii la cer, aidoma copiilor care se învârtesc, îmbătaţi de 
lumina solară, ameţiţi de fericirea vârstei lor fără griji, fără necazuri, fericiţi pur 
şi simplu. Cred că Marta se numără printre acei „fericiţi cu inima” cărora li s-a 
adresat Isus Cristos pe munte. 

Era inundată de o lumină, pentru noi de neînţeles aproape. 
Ea cunoaşte foarte multe lucruri minunate, dar nu ni le dezvăluie. Le ţine 

numai pentru sine. Ne lasă să le descoperim singuri. E şi asta o cale. Dacă le-am 
descoperi prin ochii ei, n-ar fi acelaşi lucru. Şi dacă nu le descoperim, asta 
înseamnă pentru ea, că nu suntem vrednici. Şi de bună seamă că aşa este... 
Suntem nişte copilaşi veniţi aici, pe pământul Gospei, dornici de a şti cât mai 
mult, de a vedea totul, flămânzi de haruri, flămânzi de lumina divină, flămânzi 
de acest întreg care se numeşte Iubire. 

O parte din tavanul capelei este semicercular, cu plafon ascuţit ca o boltă, 
deasupra altarului, dar jos, în cealaltă parte a capelei. Pe jos sunt gresii maronii. 
Capela este aşadar, foarte joasă, cu multe bănci şi scaune. AICI A APĂRUT 
FECIOARA PRIMILOR VIZIONARI. Şi tot aici apare şi astăzi ori pe munte, la 
Colina Apariţiilor ori la Crucea pe pe Krizevac. 

E un loc mirific cu o linişte care te înfăşoară cald şi te ţine în braţele sale 
mătăsoase. Aici este concentrată o mare spiritualitate a milioanelor de pelerini 
care au tapetat pereţii cu rugăciuni şi lacrimi de mulţumire, care au îmbălsămat 
aerul cu aroma îmbietoare a psalmilor şi a devoţiunilor mariane. 

Rostesc în gând o rugăciune. „Îţi mulţumesc Fecioară Preacurată pentru 
darurile pe care mi le-ai dat şi pentru că m-ai ales să vin aici să contemplu locul 
binecuvântat unde tu de peste 20 de ani binevoieşti să cobori, să vorbeşti cu 
copilaşii tăi. 

Ai grijă Tată Preasfânt şi de sufletele celor din Purgator şi eliberează-le 
cât mai curând”. 

Părintele Eusebio se roagă şi încredinţează Fecioarei Comunitatea din 
Galaţi, pentru ca prin Rozariu să o cinstească pe Maria, Regina Sfântului 
Rozariu... 

Primim mai târziu daruri dintr-un magazin unde Marta îl cunaşte pe 
vânzător: rozarii, iconiţe. Eu cumpăr două Fecioare şi o statuetă cu Francisc şi 
Isus,  reproducere după Murillo, pe care mai târziu aveam s-o ofer părintelui 
Anton Demeter, spiritualul meu. 
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Primesc un rozariu din lemn pe care scrie Medjugorje. Gospa îmi dă de 
toate. Părintele Eusebio a primit un veşmânt frumos şi o Albă (aşa se numeşte), 
precum şi foarte multe rozarii de împărţit enoriaşilor de acasă. 

Afară văd statuia Sfântului Leopold Mandic (se citeşte Mandici) (1866-
1942) un preot care a fost de curând beatificat şi a cărui mână dreaptă se 
păstrează într-o bazilică din padova, parţial coruptă, pentru că sfântul, cu această 
mână a dat foarte multe dezlegări şi binecuvântări la Sfânta Spovadă unde stătea 
întreaga zi de vorbă cu penitenţii. 

Sanctuarul în care se află mâna Sfântului Leopold se află în Piaţa  Santa 
Croce, 44 din Padova. 

Sfântul Leopold le spunea tuturor celor mâhniţi: „Credeţi! Aveţi 
încredere! Dumnezeu este medicamentul vosatru!” 

(Şi eu, de câte ori nu uit să iau doza zilnică de medicament numit Isus! Ar 
fi mai eficientă decât toate vitaminele şi întăritoarele şi paliativele din lume). 

„Eu mă minunez în orice clipă – spunea Sfântul Leopold – cum omul 
poate să-şi pună în pericol mântuirea sufletului pentru motive absolut uşuratice 
şi trecătoare”. 

Ecoul Mariei, Regina Păcii,  din mai-iunie 1999, nr. 5-6 îi face un portret 
foarte frumos acestui Apostol al Îndurării care a fost Leopold Mandic. 

„Acest capucin croat a întruchipat în viaţa sa parabola Tatălui milostiv 
care îşi aşteaptă „fiul risipitor”. De aceea, chemarea la spovadă  adresată de 
Papa în Anul Sfânt (2000) găseşte în el modelul excepţional al ministerului în 
care Tatăl vrea să descopere fiilor Săi păcătoşi, Inima Sa. 

Născut la Castelnuovo di Caterro, pe coasta dalmată, în 1866, era atât de 
mic (1,35 m), de slab, şchiopăta din cauza unei artrite deformante la picioare, 
avea un defect de pronunţare care-l împiedica să predice şi astfel a fost 
însărcinat întotdeauna cu spovezile. În chilioara sa-confesional în mănăstirea 
capucină din padova, unde astăzi credincioşii aleargă la trupul său intact, a 
spovedit timp de 30 de ani, câte 10 până la 15 ore pe zi. Dar oraşul Padova nu 
şi-a dat seama pe moment de micul sfânt pe care-l găzduia. 

Despre el însuşi, Padre Leopold spunea: 
„Sunt cu adevărat un om de nimic, chiar ridicol.” 
Şi astfel trăia retras de fraţi şi de lume. Până şi copiii îl batjocoreau pe 

stradă şi îi puneau pietre în glugă...Se spunea că este un confesor <ignorant, 
prea indulgent, care absolva totul fără discernământ>. Apoi, progresiv, oraşul 
început să se îndrepte spre acel confesional, unii trimişi chiar de către Padre 
Piuo care obişnuia să spună: <Aveţi un sfânt, de ce veniţi la mine?> 

Cu puţin timp înainte de a muri în 1942, Padre Leopold a făcut această 
profeţie: 

<Oraşul va fi bombardat de mai multe ori, această mănăstire va fi greu 
lovită, dar această chilioară nu. Aici Dumnehzeu a revărsat multă îndurare  
asupra sufletelor: trebuie să rămână ca monument al bunătăţii>. 
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Într-adevăr, bombardamentele din 1944 au distrus mănăstirea, dar 
chilioara a rămas în picioare... Dar ce se întâmpla în această chilioară (rămasă 
cu numele de Chilioara Îndurării?) Dacă cel care intra manifesta vreo ezitare 
sau jenă, Padre Leopold se ridica în grabă şi îi ieşea în întâmpinare cu braţele 
deschise: <Pofiţi,  domnule, poftiţi...Nu vă fie teamă, nu vă faceţi 
probleme...Uitaţi-vă la mine, chiar dacă sunt călugăr şi preot, cât sunt de 
mizerabil. Dacă Domnul Dumnezeu nu m-ar ţine din frâu, aş fi mai rău decât 
ceilalţi...> 

Şi totuşi, Padre Leopold nu reducea spovada la câteva minute. Uneori 
zăbovea chiar foarte mult. Şi nu era blând atunci când încercai să-ţi scuzi răul 
dsau să-l minimalizezi. Dar devenea infinit de blând dacă îl recunoşteai cu 
umilinţă. 

Câteodată spovedea chiar cu febră şi sărea peste mese când vedea şirul 
de penitenţi. Nu rareori, terminând spovezile, se ruga îndelung nopţile. Multor 
penitenţi le promitea: <Voi face eu penitenţă pentru tine, mă voi ruga eu pentru 
tine>. 

O dată a spus: <Dacă Răstignitul m-ar acuza de indulgenţă, eu i-aş 
răspunde: acest exemplu rău, Stăpâne Binecuvântate, mi l-aţi dat 
Dumneavoastră! Deşi, nu am ajuns încă la nebunia de a muri pentru suflete!...” 

În spatele acestei vocaţii se află, însă, un secret: <Când aveam 22 de ani, 
spune el, am auzit vocea lui Dumnezeu care mă chema să mă rog şi să meditez 
pentru întoarcerea ortodocşilor la unitatea catolică.” A făcut un vot. Era 
<sfânta lui nebunie>, spuneau confraţii săi; vorbea de ea tuturor şi spera să 
realizeze această chemare în mod concret, întorcându-se în Croaţia. Şi se părea 
că aşa va fi când oraşul Fiume a fost anexat Italiei, iar el a fost destinat pentru 
mănăstirea de acolo. Dar Episcopul de Padova a făcut totul pentru a obţine de 
la Provincial ca să-l păstreze în oraşul său, unde îl cereau toţi. Părea o 
înfrângere, dar nu a fost aşa. Un confrate care se mira de această schimbare l-a 
întrebat care sunt motivele, iar Padre Leopold i-a răspuns: <Cu un timp în 
urmă am avut ocazia să întâlnesc o persoană sfântă care, după împărtăşanie 
mi-a spus: <Părinte, Isus mi-a poruncit să vă spun că fiecare suflet pe care îl 
asistaţi la spovadă este Orientul dumneavoastră.> Şi de atunci a făcut aşa. 
Trata pe fiecare penitent în aşa fel ca şi cum convertirea spre unire a acestor 
popoare depindea de aceea a păcătosului pe care-l avea înainte. 

Astfel, chiar în timpul Sfintei Liturghii pe care o oferea întotdeauna, dacă 
putea, pentru această intenţie – simţea o suferinţă fizică pentru ruperea unităţii 
şi, mijlocind la Isus, plângea uneori până când uda acoperământul altarului... 

Dumnezeu i-a dăruit harul de a face minuni chiar din timpul vieţii; dar el 
susţinea că nu are nici un amestec: <Ce vină am eu – spunea el – dacă vin cu 
atâta credinţă şi dacă, pentru credinţa lor, Domnul Dumnezeu îi ascultă?Y 

Citea în inimi. 
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Părintele Leopold s-a întors la Tatăl  la 20 iulie 1942, pronunţând 
ultimele cuvinte din Salve Regina,  pe care a numit-o întotdeauna cu duioşie 
„Stăpâna Binecuvântată” (Ecoul Mariei, op. cit. pag. 3-4). 

L-am îndrăgit imediat pe acest sfânt şi în faţa statuii lui de bronz din 
Medjugorje, care îi prtejează şi îi inspiră pe confesori în Ministerul lor de 
Îndurare, mă rog şi eu pentru ca acest Apostol al Unirii  să-mi dea harul de a  
face o spovadă bună, ca să mă albesc de păcat în aşteptarea Gospei care vine să 
ne viziteze. 

În toată strălucirea simplităţii sale, Padre Leopold Mandic îmi dă o 
binecuvântare în aer şi eu simt că am liberă trecere, ca să pot intra în Casa 
Tatălui cu un buletin alb, fără nici o pată! 

 
 
     ******* 
 
 
E după amiaza aceleiaşi zile. Suntem la Capela OAZA PĂCII. N-am mai 

văzut niciodată aşa ceva. Multă linişte, pace. Peste tot, inscripţii în toate limbile, 
pe marginea cărăruii pietruite, toate invitând la linişte: Silence! 

Multe căsuţe din lemnm în care, pentru a intra, trebuie să urci o scăriţă, de 
asemenea, din lemn. Sunt chiliile fraţilor şi ale surorilor din diferite ordine şi 
congregaţii care vieţuiesc aici, la Oaza Păcii. Sunt capucini, dominicani, 
augustinieni sau din alte ordine. 

În interiorul capelei mă întâmpină un Crist răstignit, în mărime naturală, 
plin de sânge, cu păr natural (!!!???), cu ochii deschişi, care priveşte în jos, 
direct la mine, care stau în prima bancă de lângă altar. Nu pot scăpa de această 
privire care parcă e propria-mi conştiinţă. Este foarte însângerat ca pentru a-mi 
atrage atenţia că acest Sânge Sfânt a curs şi pentru mine. Pe picioare, are fire 
numeroase de păr uman, blond. Mi se face brusc frică să îi ating, fie şi tălpile, 
deşi mi-ar fi foarte uşor, căci stau foarte aproape, la nici jumătate de metru de 
această statuie. O teamă mistică mă cuprinde că ar putea din clipă în clipă să 
mişte, să tremure, să geamă, să plângă, să picure sânge din răni. Nu ştiu ce m-a 
apucat, dar mă trec frisoane. N-am mai simţit niciodată ceva atât de profund, în 
faţa nici unei imagini sfinte. Piroane negre la unul din picioare (stâng) şi la 
încheietura mâinii drepte, şi în palma stângă. O tăietură oribilă imediat sub 
coastă, gata să dea mărturie despre străpungerea  soldatului cu lancea. Aştept să 
ţâşnească din coastă, din clipă-n clipă, aşa cum am mai spus, sânge şi apă, aşa 
cum s-a întâmplat pe cruce. Pe pietrele de jpos s-au adunat mici băltoace de 
sânge închegat care pare atât de real. Totul îţi creează senzaţia veridicităţii şi 
aştepţi să auzi vocea lui Isus, strigându-l pe Tatăl: „Eli, Eli, lama 
Sabactani!”(„Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce  m-ai părăsit?”) -  
printre ultimele cuvinte rostite de Isus pe cruce. 
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Îmi vine să strig: Cine ţi-a făcut asta, Doamne? Dar imediat, îmi dau 
seama că şi eu L-am făcut să sufere în acest fel de mii de ori şi mi se face ruşine 
şi frică. 

Flori însângerate. O tăbliţă: „Ipse enim et PAX nostra” (Ef. 2,14) (Căci 
El este PACEA noastră).  

Un Iosif cu Pruncul într-o nişă de fereastră, Maica Eleusa (icoană), 
Sfântul Tabernacol înconjurat de pietre strălucitoare semipreţioase (evenutal 
mică). 

O icoană imensă cu Isus Îndurător cu Inima, din care curg raze albe şi 
galbene, sub care scrie: „Isuse Vjerujem Febe”. Este într-adevăr, Icoana 
Divinei Milostiviri sau a lui Isus Preaîndurător, descoperit Sfintei Faustina. De 
sus este suspendat Crucifixul care i-a vorbit Sfântului Francisc, la San Damiano, 
când i-a spus să-i „repare Biserica”. Crucifixul este înconjurat de şase candele 
roşii. 

Vitralii frumoase cu Sfântul Gheorghe ucigând balaurul, cu Sfântul Paul 
al Crucii, cu Sfânta Familie, deasupra căreia  planează Duhul Sfânt în chip de 
porumbel alb. Alt vitraliu îl reprezintă pe Sfântul Ioan de Calabria. 

O chitară se odihneşte lângă altar pe banca de împărtăşanie. Se află aici şi 
o orgă. Sub altar, numai flori albe. 

O lumânare pascală, tot albă. Linişte, linişte, linişte caldă şi mătăsoasă. 
Alte vitralii îi reprezintă pe Sfântul Gabriel al Maicii Îndurerate şi altul pe 

Sfânta Gemma Galgani. Plafponul de lemn, în unghi, are o formă foarte ciudată. 
Afară, o Maică Fecioară sculptată în piatră, stă cu mâna întinsă îmbietor, 

ne invită, în această Oază de Pace, în această oază de fericire şi linişte. 
Capela este de fapt o casă din piatră, cu geamuri rotunjite. 
Un tril de mierle şi de cinteze ne încântă. 
Din păcate trebuie să ne grăbim pentru a prinde o întâlnire cu Padre 

Zvetozar. Am fi rămas aici mult şi bine. 
 
 
     **** 
 
Nu-l mai prindem  pe Padre Zvetozar dar avem altă surpriză.  Vom sta de 

vorbă cu Padre Lijubo în italiană, într-o sală arhiplină. El spune printre altele: 
„Madona a promis un mare semn şi cele trei secrete despre care nu se 

poate vorbi deocamdată. Ea a revelat aceste secrete vizionarilor dar ei nu trebuie 
să vorbească despre ele decât atunci când vor primi încuviinţare. Vizionarii evită 
să vorbească despre viitor. 

Cât priveşte diferenţa dintre secrete şi mesaje, este evidentă. 
Secretele sunt lucruri asscunse majorităţii creştinilor şi desvăşuite doar 

unor persoane. Ele trebuie să rămână ascunse atât timp cât Tatăl va voi. În cele 
din urmă,  ele vor fi revelate printr-un preot, ales de vizionarul căruia i-au fost 
încredinţate. Cu trei zile  înainte de înfăptuirea lor. 
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Mesajele sunt, dimpotrivă, date tuturor celor care vor să-şi deschidă inima 
pentru ele, să le primească, să le trăiască aşa cum maica Cerească o  cere, în 
mod repetat, prin smerenie, post, rugăciune, pocăinţă, trăirea Sacramentelor, 
împăcarea cu cei din jur şi cu noi înşine, militarea pentru pace între toţi oamenii, 
toleranţa cu celelalte confesiuni creştine. 

Mesajele par că spun aceleaşi lucruri dar în ele există întotdeauna ceva 
nou, un element pe care Gospa vrea să-l sublinieze în chip deosebit, potrivit cu 
timpul  fizic în care se dau. 

De multe ori, la Fatima şi la Medjugorje a ieşit în evidenţă faptul că 
rugăciunea are un rol important în legătură cu aceste secrete. 

Madona este privită aici de către preoţi, vizionari şi credincioşi ca un mare 
profet al zilelor noastre care vorbeşte oamenilor, spunându-le ce au de făcut, 
fiecăruia. 

Se spune că Medjugorje este o Şcoală a Mariei (iată confirmarea 
gândurilor mele!) la care se predau cinci materii: 

-rugăciunea; 
-convertitirea; 
-postul; 
-spovada; 
-euharistia.” 
 
Eu adaug însă, că aici sunt foarte multe alte materii pe care  Gospa ni le 

predă, cu răbdare, pe îndelete: iubirea, încrederea, umilinţa, speranţa, îndelunga 
răbdare, pietatea, curajul, forţa de a depăşi greutăţile şi ispitele şi multe altele de 
felul acestora. 

„Multe drumuri – spune părintele Lijubo – sunt largi, dar noi rebuie să 
mergem pe cel îngust. Păcatul este ceva care place, atrage. Fiecare păcat este 
frumos, promite mult, promite paradisul terestru, dar noi trebuie să tindem către 
paradisul celest. 

Nu e uşor să ne decidem pentru Dumnezeu. 
Religia se transmite, e adevărat, de la o generaţie la alta, dar ea nu trebuie 

să rămână doar la nivel de tradiţie, trebuie să crească, să sporească, să fie vie. 
Mulţi nu văd motivul, raţiunea credinţei. Astăzi sunt multe credinţe, secte, 

New Age (un sincretism al religiilor), care nu spun nimic.” 
Padre Lijubo subliniază că religia creştină nu este încă pe deplin 

descoperită, mai are multe de oferit până să fie cunoscută în întregime. 
(Excelentă idee! Religia – un tărâm de cercetat, de descoperit). De asemenea, 
subliniată forţa creştinismului care a rezistat două mii de ani, nefiind asimilată 
de alte religii. 

Nimeni nu a inventat iubirea. Iubirea există, în noi şi între noi, precum şi 
în afara noastră, împrejur. Fără iubire nu putem trăi. Aşa cum nu putem trăi 
flămânzi şi însetaţi, fără primejdia de a muri. La fel sufletul fără iubire, moare, 
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nu rezistă. Un înfometat crede că pâinea este bună. Aşa şi iubirea pentru 
credinţă, e ca pâinea pentru un flămând. 

După iubire strigă inima zdrobită din noi, după iubire tânjeşte sufletul care 
trăieşte în noi. 

În viaţa de zi cu zi, experimentăm că lucrurile nu ne pot satisface, Numai 
prin rugăciune experimentăm adevărata bucurie. 

Padre Lijubo ne spune cum să urmăm mesajele: 
„Când ascult mesajele  - spune el – mi se pare de fiecare dată, că spune 

ceva nou. Fiecare mesaj este ca un strigăt pentru fiecare dintre noi.” 
(Într-adevăr, de foarte multe ori am avut senzaţia, citind mesajele, că-mi 

sunt adresate personal, mă regăseam în ele şi nu încetam să mă uimesc, cum de 
m-a ghicit Sfânta Fecioară!) 

„Pacea costă scump. Trebuie câştigată cu un preţ mare. Cu răbdare, 
stăruinţă, rugăciune, toleranţă, bunăvoinţă, înţelegere. 

Logica lui Dumnezeu este total diferită de logica omenească. El caută, în 
adânc, o altă lege spirituală care zice: Trebuie să fii puternic. 

Logica divină este logica vieţii. 
Raţiunea umană poate justifica avortul, uciderea copiilor. Logica 

spirituală spune cu totul altceva. Viaţa mi-a dat-o Dumnezeu. Devin responsabil 
pentru viaţa mea. Va trebui să dau cont de viaţa mea. 

Îi mulţumesc Fecioarei că sunt aici  - spune părintele Lijubo. Am traversat 
momente de criză. Dumnezeu mi-a dat semne în inimă. 

Dumnezeu vede altfel decât noi. Vocea Lui nu este vocea umană. Vederea 
lui nu este vedere umană. 

Îmi amintresc de un pelerinaj prin care am cerut un dar în rugăciune. La 
17 ani, am făcut un pelerinaj în care am experimentat că rugăciunea trebuie 
trăită. A fost o descoperire nouă. M-am rugat în fiecare zi Rozariul. Apoi nu m-
am mai gândit la acest dar pe care l-am cerut. Am avut alt plan. După liceu m-
am înscris la o facultate la Mostar. Am făcut armata, un an. Duăă serviciul 
militar, am intrat într-o criză spirituală. (La fel ca şi Sfântul Francisc după 
întoarcerea din prizonieratul său). M-am întors acasă şi am început să lucrez. M-
am dus în Calabria. Era o lume nouă pentru mine. Eram într-o criză spirituală. O 
criză existenţială pe care n-o pot descrie. Ceva care nu mă lăsa în pace. Apoi m-
am eliberat. În timp ce lucram, am auzit o voce, dar nu era o voce articulată, dar 
o impresie puternică în mine care îmi spunea: „Vino cu mine!” 

Era o probă a credinţei. Am avut un consilier spiritual care m-a sfătuit din 
punct de vedere religios. Eram în vacanţă. Mă drogam. Mama îmi zicea: 

<E greu să lucrezi>. 
Nu era uşor să iau această decizie, Într-o zi i-am scris confesorului meu. 

Am avut dubii. Nu eram sigur, îmi era teamă.  Mă simţeam foarte nesigur. Timp 
de 15 zile am scris. Multă osteleală, suferinţă. 
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Fiecare dintre noi a experimentat suferinţa, în felul său. Fiecare L-a simţit 
pe Dumnezeu în felul său. Fie ca o rumoare interioară, fie ca o voce. Profetul 
Ilie a simţit o adiere. Iar Dumnezeu era în această adiere. 

Uşa inimii noastre se află cu mânerul spre interior. Depinde de noi dacă 
vrem s-o deschidem. 

„Acest timp este un timp de har!” -  spune Fecioara. 
Voi sunteţi preocupaţi mai mult de lucrurile materiale decât de cele 

spirutuale. Noi trăim în acest spirit. Experimentăm iubirea. 
Se spune: căsătoria este mormântul iubirii. Noi spunem, dimpotrivă: 

căsătoria este începutul iubirii. Dacă-ţi spui: trebuie să-l iubesc, trebuie să-l 
suport, aceasta este iubire. 

Dumnezeu ne-a iubit primul. 
Madona recomandă Sacramentul Reconcilierii. Mulţi spun că păcatul este 

ceva numai între Dumnezeu şi propria lor persoană. Acesta este un gând 
diabolic. Nu putem nevi singuri la Dumnezeu. Avem nevoie de altul. 

Trebuie să ne smerim, avem nevoie de altul, de un sacerdot care e 
important, pentru că pe el nu-l interesează păcatul tău decât în măsura în care îl 
poate ierta. 

Tu eşti important pentru Isus şi nu păcatul tău. Madona spune că iubirea 
trebuie pusă în practică, nu ca o lege, ci ca o dovadă. Ea crede în noi dar noi nu 
credem în ea suficient”. 

 
(În mod paradoxal, îmi aduc aminte de un dialog între Padre Pio şi un 

oarecare om care a venit la el şi care i-a spus: 
-Padre Pio eu nu cred în Dumnezeu. 
La care Padre Pio i-a  răspuns: 
-Tu nu crezi în Dumnezeu dar Dumnezeu crede în tine. 
Această replică am auzit-o în filmul despre Padre Pio, rolul titular fiind 

interpretat de actorul italian Michele Placido.) 
E un fapt extraordinar chiar dacă noi avem credinţa slabă sau nu avem 

deloc credinţă, Dumnezeu şi Maica Fecioară nu-şi pierd răbdarea şi ne aşteaptă 
la infinit până ce sămânţa credinţei va încolţi în noi. Şi aceasta, într-o bună zi, de 
la un cuvânt, de la un gest, de la o privire, e la un lucru neaşteptat. 

„Padre Slavko – spune părintele Lijubo – (care-i ţine locul în chip 
spiritual, deşi cred că nimeni nu-l va putea cu adevărat înlocui, niciodată) – a 
scris un jurnal local. Meditaţii. 

A fost secundul maestru de noviciat. Avea o forţă intuitivă remarcabilă. 
Ne intuia problemele. Avea acest dar propriu, mărturiseşte tânărul Lijubo. Creea 
o atmosferă lejeră între noi. Îl înţelegeam cu toţii, de asemenea, ne înţelegea 
perfect. 

El continuă să trăiască în noi. Avea multă energie – mai mult decât o 
mişcare întreagă spirituală. El a avut multe iniţiative: 

A iniţiat „Oraşul Maicii Domnului”; 
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„Studenţii săraci”; 
„Copiii săraci” 
-Făcea exerciţii spirituale pentru preoţi. 
-Organiza festivaluri (Festivalul Tineretului este organizat anual în iulie-

august). 
El era atras dmuntele Krizevac, mai precis, de cruce. 
Dorea să ne rugăm pentru cei necredincioşi şi să-i încredinţăm Maicii. 
În ziua de 24 noiembrie 2000, era o zi senină, calmă. Lumea se ruga ca-n 

primele zile ale apariţiilor. Ajuns la cea de-a 15-a Staţiune a Drumului Crucii, 
s-a aşezat puţin jos şi ...a murit. 

Pur şi simplu. La datorie. Pe muntele său. La altarul său, aşa cum îi plăcea 
să numească Muntele Apariţiilor. 

În episodul Sodomei şi Gomorei, când Avraam mijloceşte pentru aceste 
oraşe, Dumnezeu promite că, dacă va rămâne, fie şi un singur drept, Dumnezeu 
va salva lumea. 

Ei bine, e sigur că datorită Părintelui Slavko Barbaric (se citeşte 
Barbarici), Dumnezeu poate salva lumea. 

Poziţia Bisericii şi a episcopilor iugoslavi faţă de Medjugorje este ştiută. 
După 1991, episcopul local a alcătuit o comisie care a examinat situaţia. S-a 
folosit apoi o expresie ambiguă.  Nu se poate trata acum această chestiune. Să ne 
rugăm şi să avem răbdare. Inima Neprihănită a Mariei va triumfa peste 
neîncrederea oamenilor. 

Papa  Ioan Paul al II-lea, favorabil fenomenului Medjugorje, i-a spus 
Mirjanei că ar dori şi Sanctitatea Sa să vină. 

Eu cred – mai spune Părintele Lijubo, că Papa este un profet al lui 
Dumnezeu. 

Biserica este prudentă. Aşteaptă. Mulţi episcopi sunt solidari cu episcopul 
local. În ochii lui Dumnezeu, douăzeci de ani sunt ca o zi, ca o clipită, dacă ne 
raportăm la eternitate. 

Aici sunt descoperite multe vocaţii, datorită Fecioarei. 
Sunt mulţi care dau mărturie despre acest loc. Unii au avut teamă să vină 

aici. Ca şi discipolii din barcă. Ca şi Petru care la un moment dat s-a temut iar 
Isus le-a spus: 

<De ce aveţi frică, puţin credincioşilor?> 
Nu e uşor a crede în Dumnezeu. Petru a avut curajul de a merge pe apă. 

Dar la un moment dat s-a înspăimântat. 
Credinţa cere un efort. Trebuie să trăim acest efort, nu să stăm pe margine 

şi să privim. Să ne implicăm, aşa cum cere Maria. 
Crucea nu se poate înţelege, ea se poate asuma sau refuza. 
Crucea poate deveni însă, o binecuvântare. 
Viaţa noastră e ca un drum continuu. Chiar dacă au loc şi unele opriri, 

unele staţii, totuşi, în fiecare zi înaintăm pe acest drum. 
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Aici s-a suferit mult, încă de la primele apariţii. În primii ani, vizionarii au 
fost bănuiţi că vor să facă o revoluţie. Au fost încarceraţi, torturaţi. 

Nimeni nu e privilegiat, nu i se dă totul fără să răspundă câtuşi de puţin cu 
credinţa sa, cu viaţa sa, cu mărturia sa care e altfel în fiecare. Nu suntem scutiţi 
de boli, de păcat. Nu se poate spune că, dacă am văzut-o pe Madona, suntem 
scutiţi de ceva. Numai că privim altfel lucrurile, de vreme ce am trecut printr-o 
astfel de experienţă. Căpătăm o putere deosebită care ne face să învingem orice. 

Nu i se poate spune Nu!  Lui Dumnezeu. 
Dumnezeu  însă, îl lasă  mereu liber pe om pentru că iubirea nu 

constrânge şi nu trebuie să se simtă constrânsă.” 
 
E ciudat, cel puţin ciudat, de parcă ne-am afla la Noile Rusalii, că, deşi 

părintele Lijubo vorbeşte în limba engleză, am înţeles perfect atâtea nuanţe pe 
care el le-a subliniat. Nici eu nu-mi închipui cum s-a făcut, dar am înţeles 
perfect totul. M-a mai ajutat la traducere şi părintele Eusebio, care, văzând că-mi 
notez în carneţel câte ceva, îmi „sufla” unele propoziţii. Pentru mine e de 
neînţeles, pentru că, am absolvit acum  trei  decenii şi de atunci n-am mai 
conversat în limba engleză, şi înţeleg, aproximativ 50 % din convorbiri, iar dacă 
am textul în faţă, cu dicţionar, înţeleg 70-80 %.  Cred că Dumnezeu a vrut ca eu 
să pricep ceea ce spune părintele Lijubo. 

La final, prin mijlocirea Sfintei Fecioare, Padre Lijubo ne binecuvântează 
în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh! 

Suntem foarte mulţumiţi că am aflat atâtea lucruri interesante de la acest 
preot plin de haruri. 

 
 
     **** 
 
 
„Numai în Dumnezeu sunt puternic. El este tăria mea şi nu mă clatin” – 

spune psalmistul. 
„Nu vă temeţi” – cuvintele Papei Ioan Paul al II-lea – la investitura 

supremă în 1978 în cea mai înaltă funcţie arhierească. 
Maria ne cere la fel, să nu ne pierdem cumpătul, să nu ne temem de nimic, 

chiar şi atunci când nu se întrevede nici o ieşire. Dumnezeu este cu noi. Emanuel 
ne protejează. Mama Sa ne este alături. De cine mă voi teme? De vreme ce 
Dumnezeu e mereu cu noi... 

Fecioara ne cheamă la convertire, la rugăciune la schimbarea inimii, la 
pace, nu mâine, nu săptămâna viitoare, ci AZI. Fiecare mesaj începe cu acest 
cuvânt după apelativul atât de gingaş şi matern: „Dragi copii”  sau „Dragi 
copilaşi”  sau „Copilaşii mei”.  

Astăzi -  a devenit un imperativ major, este timpul favorit al Fecioarei. 
Chemarea neîntârziată a tuturor, în clipa de faţă, la împlinifrea planului Tatălui, 
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la trăirea mesajului pe care îl transmite, există în fiecare apariţie. Neîntârziat. 
Mâine nu mai e timp. Mâine poate fi prea târziu, Mâine poate însemna 
„niciodată”, poate însemna condamnarea noastră veşnică. 

„Timpul nu mai are răbdare” – am spune -, parafrazând o carte de 
memorialistică dedicată lui Marin Preda. 

„Nu vă îngrijiţi de viaţa voastră, ce veţi mânca, nici pentru trupul vostrz 
cu ce vă veţi îmbrăca” (Mt. 8,25) -  spune Isus. 

„Deci să nu vă îngrijoraţi, zicând:  Ce vom mânca, sau: ce vom bea, 
sau: cu ce ne vom îmbrăca?  Căci acestea toate le caută păgânii; ştie doar 
Tatăl vostru ceresc că aveţi trebuinţă de acestea toate. Deci căutaţi mai întâi 
împărăţia ljui Dumnezeu şi dreptatea lui, şi acestea toate se vor adăuga vouă. 
Drept aceea, nu vă îngrijoraţi de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va 
îngriji de sine însăşi: ajungă zilei răutatea ei.” (Mt. 6, 31-34). 

Maria este Suverana care nu porunceşte, ci roagă. Maria nu porunceşte 
nimănui nimic. Ea cere. Ar avea toate drepturile să poruncească, pentru că a fost 
aleasă de Dumnezeu ca să fie Maica Domnului nostru şi Maica noastră, prin 
adopţiune. Ea ne invită, ne roagă, imploră, cheamă, face semne gingaşe cu 
mâna. Ni se alătură, nu stă deoparte. La greu este în mijlocul nostru, nu se dă 
înapoi de la nici un sacrificiu pentru că ea ne iubeşte pe toţi şi nu vrea să  ne 
piardă pe niciunul dintre noi.               

Cu câtă grijă jaternă ne strigă pe nume! Cu ce glas suav ne invită în 
bucuria Fiului ei, care e bucuria veşnică! Ce prevenitoare este atunci când 
duşmanul ne dă târcoale! Ea ne binecuvântează pe toţi, buni sau răi şi îi 
mulţumeşte necontenit Tatălui pentru că i-a permis să stea atâta timp alături de 
copilaşii ei. Cum i-am putea răsplăti? 

Iată: dăruind, la rându-ne, tot ce am primit. 
Dând, mă îmbogăţesc cu HARUL LUI DUMNEZEU, care e atât de 

abundent încât niciodată nu se împuţinează. 
Inima mea este tot mai bogată fiindcă Dumnezeu îşi are sălaş în ea ca-ntr-

un templu al bucuriei. Cum să ţin, aşadar, bucuriile doar pentru mine?P 
Cu cât dau, primesc îndoit, întreit, împătrit, înzecit, mult peste măsură. 

Astfel, dobândesc daruri niciodată avute înainte, mă îmbogăţesc, mă 
îmbunătăţesc, cresc în har, cresc în renunţare, cresc în iubire şi capăt tot mai 
multă speranţă. Ce mi-aş putea dori, altminteri,  în viaţă? 

Dumnezeu mi se oferă în plenitudine,  fără rezerve, total, întreg, 
neîmpuţinat, fără limite. El nu a stat să se gândească atunci când a fost vorba de 
jertfa supremă pentru mântuirea noastră. 

Numai noi ne oferim cu  măsură, calculat, îndoit, cu precauţie, cu 
parcimonie. Dacă El mi se oferă ÎNTREG, cu Trup şi cu Sânge, de ce eu să mă 
ofer cu zgârcenie şi să nu mă abandonez total şi definitiv Lui, cu toată fiinţa? 

„Iată de ce, copilaşilor, rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă, căci rugăciunea 
este fundamentul păcii voastre. Deschideţi-vă inimile şi daţi-I timp lui 
Duemnezeu, pentru ca El să fie prietenul vostru. Atunci când se naşte o 
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adevărată prietenie cu Dumenezeu, nici o furtună nu o mai poate distruge” – a 
transmis Gospa în mesajul său din 25.VI.1997. 

Încerc să-mi explic ce înseamnă prietenia cu Dumnezeu, şi dacă am 
dreptul să spun cu reverenţă: „Prietenul meu, Dumnezeu”. 

O prietenie presupune, ndeobşte, încredere reciprocă, respect, simpatie şi 
dragoste. 

Dumnezeu prin Isus Cristos şi prin Duhul Sfânt ne-a dovedit prietenia 
Lui, incluzând toate aceste atribute şi încă altele, într-o măsură aşa de mare 
încât, nici nu le putem compara cu sentimentele noastre comune, oricât ar fi 
acestea de înalte, de sublime. 

Când Dumnezeu îi dăruieşte prietenia cuiva, o face în mod temeinic, şi nu 
superficial. El îşi ţine întotdeauna cuvântul, îşi ţine făgăduielile, legămintele 
făcute cu omul. 

El a dăruit tot ceea ce a promis fiilor Săi. În plus, L-a dăruit din iubire 
pentru om, pe Unicul Său Fiu, Unul Născut, pentru a răscumpăra păcatele 
noastre. EL ne-a dovedit încrederea Sa, numindu-ne „fii” şi  punându-ne la 
dispoziţie tot ceea ce a avut mai scump. Ne-a respectat, făcându-ne mai presus 
decât celelalte fiinţe, să le stăpânim şi să le dăm nume. 

Ne-a dat totul în Grădina Paradisului, lăsându-ne liberi să alegem ceea ce 
vrem să facem. O singură restricţie ne-a pus, rugându-ne să n-o încălcăm. Şi 
aceasta tot pentru binele nostru. 

Aflându-se în Eden, protopărinţii noştri au încălcat această interdicţie şi 
au dorit să fie asemenea Creatorului lor, cu puteri nemăsurate, gustând din 
pomul cunoaşterii binelui şi a răului. 

Şi ceea ce trebuia să se întâmple, s-a întâmplat. Dumnezei şi-a retras 
încrederea în om. Cu toate acestea, nu putea să-şi lase creatura să sufere la 
infinit, prigonită, alungată de peste tot, silită să-şi câştige pâinea în sudoare, fără 
vreo perspectivă de fericire. El ne-a promis atunci un Mântuitor, cineva care să 
ia asupra Sa păcatul omenirii întregi şi să facă reparaţie pentru stricăciunea 
adusă de prima pereche de oameni. 

L-am primit pe Isus, Fiul lui Dumnezeu întrupat din dragoste pentru om, 
ca să schimbe faţa păcatului şi să-l transforme-n iertare, apoi în mântuire şi 
bucuria veşnică. Ce privilegiu! Un privilegiu demn de Dumnezeu cel 
Atotputernic. De mărinimia divină, de providenţa cerească. Neasemănat cu nici 
un alt privilegiu omenesc. 

Cu toate acestea, omul a respins dintru început mântuirea venită de la 
Dumnezeu, anunţată prin profeţi, vestită cu sute de ani înainte. De ce? Pentru că 
inima sa era învârtoşată-n păcat şi se simţea bine aşa, în felul acesta, nemaivoind 
să ştie de viaţa de dincolo, care-l aştepta şi care, în comparaţie cu viaţa 
pământească era ca un ocean faţă de un bob de nisip. 

Desconsiderând frumuseţea gustului divin de a-şi trimite Fiul la moarte 
pentru omul cel păcătos, pentru îndreptăţirea  lui, omul de fapt, demonstra că nu 
este vrednic de mântuire. Că toate eforturile Providenţei de a-l face pe om să 
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recunoască faptul că fusese creat pentru Dumnezeu, pentru a-I aduce slavă şi 
mărire în veci, fuseseră zadarnice şi că numai puţini vor fi acei care vor apleca 
urechea la această binefacere supremă. 

Câţi vr fi cei care vor primit Vestea cea Bună? 
Câţi vor fi cei care vor dori să treacă prin Poarta cea strâmtă, să meargă pe 

cărarea îngustă, în loc să se îndrepte pe drumul cel larg, cel al lumii, împresurat 
cu nenumărate tentaţii dulci ca rodiile din Grădina Paradisului? 

Dumnezeu ne-a dovedit că a avut încredere în noi. Dar noi, câtă încredere 
avem în Dumnezeu? 

Răspunsul lui Padre Pio este edificator. 
„Tu nu ai încredere în Dumnezeu, dar Dumnezeu are încredere în tine”. 
Într-adevăr, noi nu avem destulă încredere să-i oferim viaţa noastră, toate 

problemele noastre, să ne abandonăm complet Lui, dar El are întotdeauna 
încredere în om, El îşi pune speranţa şi nădejdea în creatura Sa, făcută după 
Chipul şi asemănarea divină! 

Un răspuns pe măsura divinităţii. De ce? 
Pentru că Dumnezeu are o răbdare şi o încredere infinită în om, în pofida 

repetatelor sale căderi şi erori, în ciuda tuturor trădărilor omului. 
Încrederea divină nu se poate asemăna cu încrederea omenească. Cea 

divină e  totală, nelimitată, foarte adâncă, foarte profundă, îndelung răbdătoare. 
Încrederea omului este superficială, slabă, labilă, îndoielnică (şi oare nu însuşi 
Petru s-a îndoit că poate merge pe ape?) – la primul obstacol se pierde, 
nerăbdătoare, nu acordă circumstanţe, nu acordă nici un bob de răgaz. 

Este de ajuns cea mai mică primejdie şi cel care spune că are încredere, 
începe să se clatine, să fie cuprins de îndoieli, de spaime, de angoase, să 
considere că Dumnezeu l-a părăsit, şi-a retras prietenia, că a rămas singur în 
lupta cu primejdiile. Răbdarea în încercări este  virtute creştină dar foarte puţini 
o găsesc şi o practică, atunci când este cazul. 

Când mă gândesc la imensa suferinţă a lumii, îmi spun: eu însămi nu ştiu 
să sufăr! Suferinţa mea e tânguitoare, plângăcioasă, nu pot s-o suport singură, 
trebuie s-o împart, mi-e teamă şi silă de ea, vreau s-o lepăd cât mai curând şi mă 
rog adeseori să înceteze, să pot fi eu, cea dinainte. Aş face orice ca să înceteze 
suferinţa!... 

N-am înţeles-o şi n-am acceptat-o niciodată de bunăvoie, cu plăcere, şi am 
considerat-o ca o pedeapsă, scormonind imediat în gând să-i aflu cauzele, 
rădăcina şi s-o înlătur, cât mai curând cu putinţă. O, vai mie, cât de slabă şi de 
netrebnică sunt! 

Aş vrea să spun ca şi  vizionara Vitca (se citeşte Viţca) ori  şi ca Sora 
Faustina: 

„O, dacă sufletul care suferă ar şti cât de mult îl iubeşte Dumnezeu, ar 
muri de bucurie şi de prea multă fericire! Într-o zi vom descoperi valoarea 
suferinţei, însă atunci nu vom mai putea suferi. Acesta este momentul!” 
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Trebuie să mă rog astfel: „Doamne, dacă mai ai vreun dar pentru mine, 
sunt gata! Dar mai întâi, te implor, dă-mi puterea şi curajul să-mi port crucea şi 
să merg mai departe pe Golgota, împreună cu Tine!” 

Dumnezeu ne acordă respect. Un respect fără limite. El nu ne consideră 
fiinţe inferioare, dimpotrivă, ne-a făcut cu puţin  mai prejos decât îngerii, ne-a 
pus stăpânitori peste natură, peste celelalte vieţuitoare. Dar noi, ce-am făcut? 
Ne-am luptat să fim stăpânitori unii peste alţii. Care-i mai stăpân, acela conduce. 
Cu ce drept? NU suntem toţi la fel? Nu suntem cu toţii creaţi după chipul şi 
asemănarea lui Dumnezeu? Are unul mai multe picioare, mai multe mâini, mai 
mulţi ochi, mai multe inimi? NU. Atunci, de unde aceste pretenţii de a-ţi stăpâni 
aproapele care este aidoma ţie şi aidoma lui Dumnezeu? 

Prin auto-declararea ta ca stăpân peste altul, îţi declari, de fapt, stăpânirea 
peste tot, inclusiv peste voinţa lui Dumnezeu. 

În ambiţia nemăsurată, omul vrea să fie împăratul ori regele a tot 
pământul. Să i se închine toată făptura. Ori, numai lui Dumnezeu i se cuvine 
închinare din partea omului. 

Dumnezeu ne-a acordat, de asemenea, o simpatie caldă şi binefăcătoare. 
Ne-a îndrăgit, ne-a oferit căldura Sa, Lumina Sa. 

Putem spune că noi i-am oferit simpatia lui Dumnezeu? Când nu găsim 
nici măcar câteva minute pe zi să-i dăruim, un moment de adoraţie, de meditaţie, 
de rugăciune, de închinare? Îl simpatizăm noi ca pe cineva apropiat, ca pe un 
prieten? Nu. De cele mai multe ori îl neglijăm, uităm de El cu zilele, cu 
săptămânile şi uneori cu lunile şi cu anii! 

Alţii îl şterg definitiv din viaţa lor ca şi când Dumnezeu ar putea fi şters. 
Ca şi când n-ar şti cine este Acela căruia îi datorează însuşi faoptul de a respira, 
de a merge pe picioarele proprii. 

Nu, nu-L simpatizăm pe Dumnezeu, cel puţin nu-L simpatizăm aşa cum 
merită. Şi dacă în  viaţă se întâmplă să simpatizezi o persoană, simţi nevoia să i-
o arăţi prin diferite acte şi intenţii, prin vorbe calde, prin sentimente frumoase. 
Doreşti să stai cât mai mult cu acea persoană, să-i câştigi la rândul tău, simpatia, 
poate dragostea. Cu orice preţ, lupţi pentru acea persoană, ca s-o cucereşti, să-i 
oferi totul, să-ţi legi viaţa de viaţa sa, să cheltuieşti chiar şi o avere pentru a o 
câştiga. 

Pe Dumnezeu, ce ai făcut tu, ca să-L cucereşti? Ce i-ai oferit ca să-L 
câştigi de partea ta? Ce i-ai pus la dispoziţie? Viaţa, averea, banii? Timpul? Nici 
măcar. 

Dovada supremă a dragostei lui Dumnezeu a fost aceea de a ni-L oferi pe 
Însuşi Fiul Său preaiubit, ca Jertfă de ispăşire. Care om şi-ar oferi copilul ca 
jertfă? 

Maica Domnului spune: 
„Oferiţi novene, sacrificând acele lucruri de care vă simţiţi mai legaţi. 

Doresc ca viaţa voastră să fie legată de mine.” (Mesajul din 25 iulie 1993-
Medjugorje). 
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Însă, tot ea spune, cu altă ocazie: 
„Eu vreau să vă conduc dar nu vreau să vă silesc.” 
Această libertate a noastră ea o respectă cu iubire şi umilinţă, se supune 

alegerii noastre libere. Asistăm la supunerea Maicii la libertatea şi voinţa fiilor 
ei. Totodată, pentru a ne ajuta, Maica Sfântă ne cere ea însăşi ajutor. Noi 
devenim colaboratorii Maicii Fecioare. Există vreo calitate mai  înaltă? Ne-a 
oferit câteva funcţii mai bune? Lucrăm la un proiect uriaş: Planul lui Dumnezeu 
de mântuire a lumii. Proiect la care au lucrat sfinţii şi martirii. La care lucrează 
şi îngerii. Cel mai grandios proiect pus vreodată în slujba omului. Acum suntem 
noi chemaţi să muncim la acest edificiu care nu se va termina niciodată. O 
lucrare continuă, nesfârşită care ne va edifica pe toţi şi ne va face beneficiarii 
unui  bonus pentru veşnicie. 

Dumnezeu este Iubire. Isus este Iubire. Maica Sa este Maica Iubirii. Ea ne 
transmite Iubirea divină, filtrată prin Inima Sa Neprihănită. Ne invită, ne 
învăluie  în această Iubire şi ne roagă să-i răspundem la fel. Să creştem în iubire 
dincolo de toate piedicile, dincolo de răceala inimilor acelora care n-au cunoscut 
îndeajuns Iubirea lui Dumnezeu, ceea ce l-a făcut pe Sfântul Francisc să 
exclame, printre şiruri de lacrimi: „AMOR NON AMATUR!” – „Iubirea nu 
este îndeajuns iubită!” 

Fecioara Maria, trebuie să recunoaştem, are o calitate deosebită: este 
îndelung răbdătoare.  Ea nu ne abandonează niciodată, chiar dacă noi greşim de 
mii de ori. Este gata s-o ia de la capăt cu noi cu poveţele, cu chemările, cu 
sfaturile. Ca pe nişte copilaşi care nu ştiu încă să facă primii paşi, ea ne sprijină 
şi ne acordă atenţia maternă. Nu oboseşte niciodată s-o ia de la capăt cu noi. 
Oamenii sunt îndeobşte ingraţi şi nerecunoscători cu singurele fiinţe cu care nu 
ar trebui să se comporte astfel: cu mamele lor. Pentru efortul depus de mame, 
încă din primele secunde de viaţă ale copilului, de a-l strânge la piept, de a-i 
oferi căldura, afecţiunea maternă, sânul cald, hrana şi băutura, de a-l învăţa totul, 
fără grabă, temeinic, cu duioşie, cu dragoste negrăită. 

Ar trebui să le mulţumim în fiecare clipă. Dar noi considerăm că totul ni 
se cuvine, de vreme ce suntem născuţi, iar mamele trebuie să ne dea totul. Fără 
nici un efort din partea noastră. Nici măcar efortul de a iubi. 

Dar dacă şi mama şi-ar pierde răbdarea cu noi şi ne-ar lăsa baltă, de câte 
ori greşim, cine ne-ar mai îngădui, cine ne-ar mai învăţa alfabetul vieţii, literă cu 
literă? 

Mamele sunt cei mai buni pedagogi, pentru că ele sunt înzestrate cu o 
iubire nespusă pentru copiii lor, care adesea greşesc şi uită repede când părinţii 
se sacrifică pentru ei. 

Nu puţine sunt cazurile când mamele rup de la gura lor bucăţica  şi o 
împart copiilor, rămânând flămânde. Tot ce-i mai bun ne dau nouă, cu preţul 
sănătăţii şi chiar al vieţii lor. Iubirea lor jertfelnică este neasemuită. Şi abia când 
ele nu mai sunt printre noi, (poate nici atunci?) realizăm imensa pierdere când 
vedem că nu mai are cine să-şi rupă bucăţica cea mai bună de la gură pentru noi. 
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Maria face totul din dragoste, căci ar putea să nu-i pese de noi. Dar pentru 
noi, Fiul său a murit pe Cruce. Ea ne-a primit de fii adoptivi, la poalele Crucii şi 
de atunci ne ocroteşte şi ne apără, ca pe ochii din cap. Singura ei motivaţie este 
Iubirea, o Iubire care nu încape în nici un manual didactic, în nici o altă formă 
de manifestare, care întrece totul în frumuseţe. Prin ea înţelegem rostul, 
frumuseţea şi măreţia DARULUI VIEŢII. 
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VII 
 
 

LUMEA CA LUMINĂ 
 
 
PORTRETE SPIRITUALE 
 
 MARTA -  O FEMEIE ARZÂND DE IUBIRE PENTRU  ISUS 
 
Viaţa cu Regina Păcii este o bucurie continuă şi constantă, o pace 

desăvârşită, netulburată de încercări şi suferinţe, căci crucile şi necazurile sunt 
înţelese şi purtate cu dragoste şi smerenie, oferite lui Isus Cristos cu 
recunoştinţă. 

Din inimile pelerinilor la Medjugorje se revarsă un fluviu de bucurie şi 
pace pentru a umple lumea cu Pacea lui Cristos. 

Prin natura sa, iubirea este divină şi ne face părtaşi la natura lui 
Dumnezeu. Când iubeşti eşti dăruit lui Dumnezeu. Iubirea acceptă totul, chiar şi  
ceea ce este dur şi amar, în Numele lui Isus care este IUBIRE. 

Rugăciunea face să crească iubirea noastră până la perfecţiune: „Rugaţi-
vă, căci în rugăciune fiecare poate atinge iubirea perfectă” (Mes. 25. X. 1987). 
„Dragi copii, în viaţa voastră voi aţi făcut cu toţii experienţa luminii şi a 
întunericului. Dumnezeu dă fiecăruia cunoaşterea binelui şi a răului. Eu vă 
chem la lumină. Duceţi-o tuturor acelor care sunt în întuneric. Zi de zi, oamenii 
care trăiesc în întuneric vin şi bat la poarta casei voastre. Dăruiţi-le lumina, 
dragi copii! – spune Gospa în Mesajul din 14.martie 1985. 
 Medjugorje a fost dat oamenilor de Dumnezeu pentru ca Maria, 
Născătoarea de Dumnezeu să ne înveţe să dăm lumină lumii. 
 Lumina cunoaşte trei realităţi: 
 -cea fizică: a soarelui, astrul originar al Creaţiei; 
 -a minţii: a raţiunii  - omul înţelege legile acestei lumi. 
 -cerească – divină, necreată, Taborică. 
 Cristos este plinătatea Luminii. Creştinii spun: „Întru Lumina Ta vom 
vedea lumină”. 
 Nu întâmplător, Maica Domnului apare la Medjugorje pe munte, 
înconjurată de o lumină cerească. Nu întâmplător, Crucea pe pe Krizevac este 
adeseori învăluită în lumină orbitoare care se vede de jos, din sat. 
 Se spune că oamenii înţelepţi, sau sfinţii sunt înconjuraţi de nimburi de 
lumină. Ei constituie Lumina lumii. Din Inima lui Isus Preaîndurător se revarsă 
snopi de lumină galbenă şi albă. Din mâinile preacurate ale Fecioarei de pe 
Medalia Miraculoasă se răspândesc mii de haruri sub formă de raze de lumină. 
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 Spre această lumină  ne îndreptăm şi noi, vrednici sau nu, să ne 
împărtăşim din ea, să bem din ea ca din izvorul vieţii. 
 Mă aflu în momentul de faţă lângă statuia lui  Leopold Mandic, acest 
Ispovjednic  (confesor) de excepţie şi mă rog lui: „Ajută-mă Sfinte Leopold să 
fac o bună spovadă şi să mă albesc de păcate prin Cristos Domnul nostru.” 
 Acum pot participa cu inima curată la Jertfa Euharistică în starea harului 
sfinţitor. 
 Înainte de a mă spovedi însă, s-a petrecut un lucru uluitor: Aşteptam la 
rând şi urmam eu la confesional. Marta Odae, ghida noastră,  era în căsuţa dublă 
a confesionalului. Deodată uşa confesionalului se deschide şi iese părintele 
Eusebio cerându-mi să merg înîuntru şi s-o trezesc pe Sora Marta care a leşinat, 
să-i dau palme, s-o ciupesc, etc. 
 Când am intrat, am văzut-o pe Marta şezând pe scaun, inertă, cu capul 
plecat într-o parte, dar surâzând, aşa cum surâd copiii în somn, cu gura 
întredeschisă, prin care respira regulat. Am încercat s-o scutur puţin, i-am luat 
mâna, dar mâna i-a căzut la loc, inertă. Ştiam că nu e moartă pentru că râdea  şi 
respira, iar pleoapele îi  tremurau abia perceptibil. Am strigat-o pe nume, dar nu 
mi-a dat nici un semn. Am ieşit din confesional foarte tulburată, ca să dau de 
veste, să vină cineva să-i dea primul ajutor. Eram foarte derutată şi i-am spus 
părintelui că Marta e în extază mistică şi că nu se poate face nimic până nu-şi 
revine singură. 
 Magda Lalu mi-a confirmat că şi ei îi spusese să aibă grijă, dacă se 
întâmplă aşa ceva, s-o lase în pace, să n-o scuture, să n-o bruscheze, până-şi 
revine. 
 A durat aproximativ zece minute, poate mai mult. Magda a plecat şi mi-a 
spus  să stau lângă ea şi să mă rog Duhului Sfânt. Dar în clipa aceea nu-mi mai 
aminteam nici o rugăciune către Sfântul Duh. Eram aşa de emoţionată şi de 
speriată, fiindcă e proverbială frica mea de muribunzi şi de morţi. 
 Am intrat din nou în compartimentul penitentului, am spus Ave Maria   şi 
deodată Marta s-a trezit singură, proaspătă, reconfortată, cu ochii limpezi, 
zâmbind. Am îmbrăţişat-o, spunându-i că totul e în regulă. Suntem aici. E bine. 
Mulţumim lui Dumnezeu. Şi ea m-a îmbrăţişat fericită şi mi-a arătat crucifixul 
din confesional. Apoi mi-a spus: „Mă duc la Sfânta Fecioară”. 
 S-a îndreptat spre statuia Gospei din biserică, a îngenuncheat şi a rămas 
aşa în rugăciune vreme nemăsurată. 
 M-am apropiat şi eu şi mi-am făcut canonul  dat de părintele la dezlegare. 
Am spus: „Adu-ţi aminte, o prea blândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit 
niciodată să fi fost părăsit cel care a alergat sub ocrotirea ta. Cel ce a cerut 
ajutorul şi  mijlocirea ta. Însufleţită de o astfel de  încredere, alerg la tine, o 
Sfântă  Fecioară a Fecioarelor. La tine vin şi stau în genunchi înaintea ta, 
Maică a Cuvântului, nu dispreţui cuvintele mele, dar auzi-mă şi ascultă-mă, 
Amin” – această frumoasă rugăciune a Sfântului Bernard, cu intenţia de a-i 
întoarce pe păcătoşi şi pentru cei care nu cred în fenomenul Medjugorje. 
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 Eram foarte tulburată de ceea ce mi se descoperise cu puţin timp înainte, 
fiindcă era un fapt minunat. Dumnezeu îmi arătase pe viu ce înseamnă un mistic, 
un vizionar şi cât am greşit când am judecat-o în legătură cu stângăciile care s-
au ivit pe drum în acest voiaj, pentru că Marta nu are nici un fel de aptitudini de 
ghid. Şi nu cunoştea nici drumul, dovadă că ne-am rătăcit în preajma localităţii 
şi am orbecăit, şoferul fiind nevoit să se întoarcă nu ştiu câţi kilometri şi să o 
apuce pe drumul bun. Atunci toată lumea a comentat şi nici eu nu m-am lăsat 
mai prejos. 
 Trebuia însă ca  eu  să mă aflu în acel moment al extazului mistic  lângă 
Marta şi nu altcineva şi atunci când s-a trezit,  ca să văd, să pipăi şi să aflu,  la 
fel ca şi Toma, şi să nu mai pun la îndoială aceste fapte. Doar  să văd  şi să cred. 
Şi Toma a văzut şi a crezut. A îngenuncheat şi s-a prosternat spunând: „Domnul 
meu şi Dumnezeul meu!”. 
 Ieri a fost Duminica Tomei, Duminica Divinei Milostiviri. Dumnezeu se 
milostivise de mine şi-mi arătase ceea ce trebuia să ştiu. 
 De ce n-am crezut-o însă din primele ceasuri şi mă revoltasem, ca şi 
ceilalţi, grăbindu-mă s-o judec şi s-o etichetez? 
 Vai, vai, ce uşor alunecăm în prăpastia neîncrederii, ce uşor ne pierdem 
harurile cu care Dumnezeu şi Gospa ne  împodobeşte! 
 Marta de câte ori iese din biserică sau din capelă, dansează, e fericită. Tot 
timpul râde de ceva ştiut numai de dânsa, dar oamenii cred că râde de ei şi asta-i 
înfurie. Eu însămi am crezut aşa. Marta parte un copil autist care trăieşte în 
lumea lui. 
 Toată lumea o împroşca de reproşuri la Timişoara şi la Sân Andrei pentru 
pierderea de vreme şi pentru că nu găsise mijloc de transport după ce plătisem 
pentru această maşină să ne ducă în Iugoslavia şi ea stătea în pragul casei 
Kolping, nu spunea nimic şi râdea. Credeam că-şi bate joc de noi. Cineva a 
pronunţat cuvântul „poliţie”. Cu toţii am fost nedrepţi şi ar fi  trebuit să-i cerem 
iertare din toată inima. 
 Gospa ne-a făcut un dar minunat cu această femeie micuţă, mai degrabă 
urâtă, spălăcită, cu negi pe faţă, îmbrăcată foarte modesdt, fără farmec, fără 
nimic deosebit, văzut din exterior. Dar cu o trăire interioară extraordinară. Cine-
ar fi bănuit? E sârboaică sau croată şi vorbeşte rău româneşte. Iar chemarea ei 
este de a duce pelerini la Gospa. Cine ştie câte mii de pelerini au venit aici prin 
intermediul ei, pe acest pământ sfânt? 
 Dumnezeu se slujeşte de oameni pentru lucrarea Sa.  
 Când ne-a spus vineri că „numai cei aleşi” trebuie să ajungă aici, la 
Medjugorje, ne-a apucat furia şi ne-am răţoit la ea, spunându-i că, ori mergem 
toţi, ori niciunul. Biete minţi omeneşti împotrivindu-ne voinţei divine! 
 Ne-a dat un exemplu straşnic de umilinţă. N-a cârtit, n-a ripostat, n-a 
explicat nimic. Ne-a lăsat s-o mustrăm cât vrem, spunându-ne că degeaba ne-ar 
explica pentru că oricum n-am înţelege, ceea ce ne-a înfuriat şi mai mult pentru 
că ni se părea că ne crede handicapaţi şi că îşi bate joc de noi. Cineva îi cerea 
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banii înapoi imediat.  (O, vanitatea noastră, superba noastră vanitate, minunatul 
nostru orgoliu rănit!) 
 Ea s-a dus la biserica din Sân Andrei şi s-a rugat toată noaptea pe o ploaie 
şi un frig cumplite, descurajante. 
 Noi ne-am petrecut noaptea ca vai de lume, înghesuiţi în două camere, 
dormind de-a-mpicioarelea, ori pe un scaun, cu capul pe masă, în frig, 
protestând nemulţumiţi. Singură, Camelia a plâns amarnic spunând că nu se 
poate întoarce acasă, că i-a promis tatălui ei că merge să se roagă pentru el. 
Camelia e frizeriţă în sat şi ar fi ajuns de râsul satului întorcându-se din pelerinaj 
mai devreme, fără nici un rezultat. Acum plângea şi se ruga fierbinte să găsim o 
modalitate de a ajunge în Jugoslavia. 
 Eu făceam pe viteaza şi când s-a propus ca unii dintre noi să renunţe, să 
rămânem mai puţini şi să închiriem un microbuz, eu am spus că nu plec nici 
moartă. Să ştiu că merg pe jos la Medjugorje şi tot o să ajung. Nu ştiam ce 
vorbesc, dar eram foarte hotărâtă. 
 A doua zi  Marta a apărut  senină, bucuroasă, râzând. Credeam că s-a 
rezolvat, dar nu se rezolvase nimic, numai că ea era foarte încrezătoare. 
 Ce legătură tainică avea ea cu divinitatea, n-am aflat, cert e că ştia 
dinainte tot ce se va întâmpla. 
 În timpul slujbei de sâmbătă dimineaţă, în biserica greco-catolică de rit 
bizantin din Sân-Andrei, localitate aflată la cca. 10 km de Timişoara, a primit un 
telefon pe mobil şi a vorbit la uşa bisericii cu cineva. 
 Atunci abia am simţit, am ştiut  că vom pleca totuşi, pentru că până atunci 
totul era nesigur. Patru persoane plecaseră deja înapoi acasă,  fără să le silească 
nimeni, singure aleseseră drumul înapoi, cu trenul de 5,40 dimineaţa. Mai 
rămăsesem 7 şi cu ea 8, numai bine pentru un microbuz. Abia după aceea am 
înţeles că trebuia să le mulţumim, pentru că, prin renunţarea lor, aveam noi 
posibilitatea să ajungem cu bine. 
 Imediat  Marta s-a întors la locul ei în biserică şi s-a rugat, cu capul plecat, 
multă vreme. Eu cred că a plâns mult în tot acest răstimp. 
 Pentru Marta Odae, orice s-ar fi întâmplat, ea nu se abătea de la 
rugăciunea sa. N-am înţeles nicicum de unde venea această forţă interioară a ei 
care o făcea să  învingă totul, dar abia când am făcut o retrospectivă a tuturor 
întâmplărilor, am început să descifrez câte ceva. Sunt taine care depăşesc pe 
oricine şi, oricât ai încerca să le pătrunzi, nu poţi dacă NU ŢI SE DESCHID 
OCHII. 
 Eram cu toţii în postura celor doi ucenici, în drumul spre Emaus, cărora 
nu li se deschiseseră ochii pentru a-L recunoaşte pe Isus Cristos înviat. Şi abia la 
frângerea pâinii, ei L-au recunoscut şi i-au spus: „Rămâi cu noi, Doamne, căci 
se face seară...” 
 După Sfânta Liturghie Marta a făcut o rugăciune lungă în faţa statuii 
Gospei din Sân Andrei, prosternată la pământ, aşa cum obişnuia. În timpul 
rugăciunilor, nu putea fi distrasă cu nimic altceva, nu vedea, nu auzea, îşi vedea 
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mai departe de ruga ei. Apoi a făcut rugăciunea de Consacrare la Inima 
Neprihănită a Mariei. Când s-a ridicat, râdea iarăşi. 
 Ştiam deja  că totul se aranjase favorabil. Urma să vină patronul unei 
firme de transport internaţional şi să negocieze drumul, ceea ce s-a şi întâmplat 
(la un preţ mult mai mare, desigur, dar ce mai conta?) 
 La ora 13,30 plecam deja în Ţara Gospei. După 37 de ore de nesiguranţă 
în Timişoara. 
 Aceasta-i povestea Martei – o femeie arzând de iubire pentru Isus şi 
pentru Maria. 
 Nimeni n-a înţeles-o pe deplin (poate Maria-Magdalena care se înrudeşte 
spiritual cu ea, sunt spirite congenere, poate ea să fi înţeles ceva). 
 Ciudat este că am simţit că e o persoană aleasă, că se petrece ceva tainic şi 
deosebit cu ea, şi mă tulburam pentru că nu mă simţeam vrednică să aflu acest 
secret. Ce anume o făcea să surâdă mereu, să rămână calmă, chiar şi când 
şoferul Arpad (Loţi) o tachina, vrând s-o dea jos din maşină la un moment dat, 
pentru că rătăcise drumul de mai multe ori. Intraţi în Medjugorje, nu puteam 
ajunge aici, se punea un ultim obstacol, ceva nevăzut ne oprea, făcându-ne să 
bâjbâim, nu nimeream deloc, deşi Marta fusese de mai multe ori aici, erau 
ultimele zvârcoliri de împotrivire, ori poate pentru a ne curăţa de  păcate şi a ne 
limpezi ochii şi trupurile, să fim vrednici de a primi marele dar care ni se făcea. 
Era în zori, pe străzile localităţii nu se zărea ţipenie de om, nu aveam pe cine să 
întrebăm, încotro se află Medjugorje, nu mai exista nici un indicator, şoferul se 
enervase cumplit, fuma ţigară de la ţigară, coborâse din maşină, noi eram de 
partea lui, pentru că Marta nu ne spunea nimic, ci numai zâmbea. 
 Probabil că în viziunea ei, noi eram nişte gângănii care ne agitam şi ne 
zbăteam fiecare în câte un ac şi nu găseam resursele să ieşim din impunsătură şi 
să zburăm mai departe. Cine ştie cum ne-o fi perceput ea? 
 La întrebarea şoferului: 
 -Ei, acum unde mergem? – răspunsul Martei a fost: 
 -La Medjugorje! – ceea ce ne-a lăsat perplecşi, ca şi când am fi fost străini 
de destinaţia pe care o alesesem. Dar pe unde,  nimeni nu ne spunea. Tot şoferul 
a coborât, s-a interesat la un magazin non-stop, constatând că am mers cca. 30 
de km în plus şi ne-am întors, ajungând în cele din urmă în localitate.  
 Acolo am oprit direct la biserica Sfântul Iacob iar Marta şi Maria-
Magdalena (ce stranie coincidenţă cu numele acestea biblice alăturate!) au 
îngenuncheat  pe pământul gol şi s-au prosternat cu faţa la pământ şi mâinile sub 
cap, stând aşa, preţ de câteva minute bune. 
  Noi ne-am mulţumit cu o îngenunchere scurtă, într-un picior (de teamă să 
nu ne murdărim sau să nu ne rănim?) şi mai multe cruci făcute la repezeală, în 
picioare. (Vai, vai, vai!) 
 Am intrat în biserică şi alt motiv de enervare a fost pentru noi faptul că, 
fiind prea devreme şi începând Liturghia în limba germană, Marta şi Magdalena 
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au rămas la slujbă şi s-au  împărtăşit, noi aşteptându-le afară. (Nu puteam face şi 
noi la fel?) 
 Ea nu contenea să-i mulţumească Gospei şi râdea tot timpul, dar noi nu 
ştiam pentru ce. Ar fi stat acolo veşnic, dar noi eram foarte nerăbdători. 
Nedăbdători, să ce? Să ne cazăm, fireşte, să ne spălăm după 17 ore de călătorie, 
după atâtea vămi (Ungaria, Serbia, Croaţia, Slovenia, Bosnia Herţegovina – câte 
două vămi de fiecare ţară!) după o noapte agitată de mers cu maşina. 
 Suntem oameni şi nimic din ce e omenesc nu ne e străin, parafrazez  un 
dicton al lui Terenţiu, preluat de Dostoievski. 
 Când Marta a ieşit din biserică la terminarea Sfintei Liturghii râzând şi s-a 
rotit cu braţele întinse, dansând, cu faţa scăldată de o bucurie imensă şi de o 
lumină pe care nimeni n-a perceput-o, cu toţii am dezaprobat-o, fireşte. Singură 
Maria-Magdalena era de partea ei. 
 Eram obosiţi, epuizaţi de drum, nervoşi, cârtitori, certăreţi, ca şi fariseii 
din Biblie, ca şi apostolii la Fântâna lui Iacob, când l-au văzut pe Isus vorbind cu 
femeia Samariteancă şi spunându-i că-i dă de băut o apă ca să nu-i mai fie 
niciodată sete. 
 Am trimis-o la telefon ca să se intereseze de camere la surorile misionare 
franciscane din Citluk-Vionica, adresă pe care ne-o dăduse părintele Ioan la 
plecare. 
 După o lungă aşteptare, a venit, spunându-ne că acolo nu se poate merge, 
dar ne duce ea la nişte familii care primesc în gazdă. Ceea ce a şi făcut, iar 
gazdele croate s-au angajat să ne ţină GRATUIT 5 zile, pe toţi (preţul plătit în 
plus pentru transport!) Nu aveam cuvinte să-i mulţumim Gospei şi să ne cerem 
iertare că nu am avut suficientă încredere!) 
 Marta – această femeie neînsemnată, făcând parte din categoria celor 
„curaţi cu inima”. 
 O expresie de fericire indescriptibilă emană de pe faţa sa şi de asemenea, 
o lumină. Devine frumoasă. Faţa ei se transfigurează, devine strălucitoare, 
iradiantă. Are atâta bucurie în ochi încât nu mai ştie cum să şi-o ascundă. Nu 
mai surâde, ci râde de-a binelea, cu gura larg deschisă. Coada groasă de păr de 
pe spate se mişcă în ritmul mişcărilor capului, cu vioiciune. Parcă ar vrea să 
îmbrăţişeze întreaga lume, într-o largă, cuprinzătoare şi tandră mişcare. 
Dansează, cu mâinile desfăcute în chip de aripi şi parcă se saltă puţin de la 
pământ. Bluza ei albă, de ivoriu, cu danteluţă la guler şi fusta neagră, lungă, 
sobră, au devenit o singură piesă se îmbrăcăminte, imaculată, cămaşa 
neprihănirii. Nu i se mai văd nici firele cărunte care se încăpăţânau să-i atârne 
rebel, pe obraji, pe frunte, obligând-o să şi le aranjeze mereu cu mişcări 
stereotipe. Nu mai are nici un neg vizibil pe faţă. (Unde au dispărut?) căci faţa ei 
a devenit foarte frumoasă şi dintr-o femeie comună, aproape urâtă, cu umeri 
înguşti, arimetrici, cu coloana vertebrală puţin arcuită, iat-o transfigurată, o mică 
zână bună care surâde, surâde, surâde... 
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 Ce se întâmplă cu ea? Toţi pelerinii observă această schimbare vădită în 
înfăţişarea ei şi se miră. N-o mai recunosc. Acum, într-adevăr, nimic n-o mai 
face să se tulbure, să se enerveze pentru că în inima ei domneşte pacea, pe care 
nu o împarte cu nimeni deocamdată, dar care transpare sub formă de raze vii din 
ochii, din părul, din gura, din  mâinile şi din inima sa. 
 Vocea ei tărăgănată, leneşă, uşor cântătoare, (ca a românilor plecaţi 
vremelnic în Italia şi care vin cu un accent latin, prelungind sunetele aproape de 
cântec), devine  catifelată, suavă, duios-protectoare, vocea unei mame care le 
vorbeşte copiilor ei micuţi care nu prea înţeleg lucrurile. 
 Marta prin extazele sale mistice devine din ce în ce mai bogată, mai 
misterioasă. 
 Ce păcat că nu putem pătrunde în lumea ei şi nu înţelegem limbajul pe 
care-l foloseşte în convorbirile ei cu îngerii, cu Isus, cu Gospa, cu sfinţii,  cu 
Duhul Sfânt, cu Dumnezeu Tatăl! Noi suntem tentaţi să putem pe seama unei 
boli ciudate manifestările ei mistice, transele ei prelungite în care, desigur, 
vorbeşte cu Isus şi cu Maica Cerească, în care poate, îşi vede îngerul păzitor, în 
care primeşte semnale pe care noi nu le primim şi de aceea nu le înţelegem! 
 Marta este o femeie privilegiată, este aleasă, fără doar şi poate să ne 
conducă şi să ne deschidă ochii. 
 Îndeobşte, oamenii care nu înţeleg un lucru, au tendinţa de a-l respinge. Şi 
mie mi s-a întâmplat acest lucru. Sau se întreabă: Mie de ce nu mi se întâmplă 
aşa ceva? Ei nu înţeleg că Dumnezeu se manifestă tocmai prin oameni aparent 
şterşi, neînsemnaţi, necarismatici, în „cei mici” dar „curaţi cu inima”, aşa cum a 
spus în Fericirile de pe Munte. 
 Singura atitudine pe care trebuie s-o avem în ceea ce priveşte aceste 
fenomene trebuie să fie aceasta: „Nu înţeleg, dar cred!” 
 Pentru că nu tot ceea ce nu înţeleg eu nu este adevărat. Sau nu tot ceea ce 
eu nu simt, nu se întâmplă. De ce să nu admitem faptul că Dumnezeu se 
manifestă în fiecare om altfel, în nenumărate chipuri, după mulţimea harurilor şi 
a carismelor fiecăruia? 
 Personal, mărturisesc că am venit aici, nu ca să văd semne, pentru că nu 
am nevoie de semne ca să cred. Am venit să mă purific, să înaintez în credinţă, 
să capăt darul tăriei în credinţă, al rugăciunii zilnice a Rozariului, aşa cum cere 
Gospa, darul postului, al înfăptuirii apostolatului în slujba lui Cristos, prin 
mijlocirea Armatei Maicii Domnului, la care m-a chemat directorul naţional al 
acestei Mişcări marianice. 
 Am primit într-un scurt timp, har peste har! 
 Trebuie doar să le păstrez, să le întăresc, să le înmulţesc, să le fac să dea 
roade, apoi să le dărui la rândul meu. 
 Însă Marta ne-a spus că vom primi mari haruri dacă am rămas statornici în 
hotărârea noastră şi nu am plecat înapoi, acasă. Poate că nu întâmplător, pentru 
că fiecare dintre noi, a avut la un moment dat  o clipă de şovăială, de slăbiciune, 
de îndoială. Dar, încă o dată Gospa a călcat capul şarpelui şi ne-a scos la lumină. 
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 Lumina numită Isus Cristos. 
 Mulţumesc, Maică Fecioară pentru acest lucru şi că nu ne-ai abandonat, 
atunci când totul părea imposibil şi nu mai exista nici o speranţă să venim aici. 
 Dar la Dumnezeu totul este posibil. 
 
 
     ********** 
 
 
 
   O REALITATE CARE VORBEŞTE DE LA SINE 
 
      
 Începe Sfântul Rozariu comunitar. Au apărut cinci preoţi la altar, printre 
care e şi Padre Eusebio. Biserica este deja arhiplină. Mulţi stau în picioare, ca şi 
aseară. 
 Se pregătesc instrumentele de cântat la fel ca înainte de începerea unui 
concert sau spectacol de operă, în fosă, sub conducerea concert-maistrului sau 
capel-maistrului care dă tonurile de la un diapazon. Se acordează viorile, 
flautele, clarinetele. Se aşează partiturile, microfoanele. Am senzaţia că sunt în 
sala Ateneului român în aşteptarea începerii concertului. Aerul vibrează deja de 
sunetele în murmur surd al tuturor instrumentelor.  Acest moment de aşeptare şi 
de murmur suav instrumental îmi aduce aminte de amoţiile pe care le încercam 
înaintea unui concert pentru care îmi pregăteam întotdeauna sufletul, ca să-l 
primesc în chip plenar, cu toate fibrele fiinţei. 
 Sfântul Apostol Iacob este chiar în spatele părintelui Eusebio, are toiagul 
episcopal într-o mână şi Cartea Sfântă în cealaltă. 
 Prin creierul mic îmi trec, la intervale regulate, junghiuri puternice, 
insuportabile, ca nişte cuţite. Mi se pare că m-a tras curentul ieri, astăzi, 
alaltăieri şi mai tot timpul. Sunt depozitara fiecărui firicel de curent. 
 Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru orice mic neajuns sau disconfort care 
mă purifică tot mai mult. 
 O lecţie extraordinară. Ceea ce nu înţelegem, respingem, judecând  
 a priori. 
 Nu facem nici un efort de înţelegere, de îngăduinţă, de răbdare. Etichetăm, 
punem parafe, dăm răspunsuri prompte, cât mai ironice, cât mai persiflante, nu 
scăpăm nici un prilej de a ne aşeza într-o lumină bună, în ochii oamenilor. La fel 
ca  anul trecut, la Roma,  în pelerinajul naţional, când, înainte de trecerea prin 
Poarta Sfântă, ne apucase cearta. Nu suntem vrednici. 
 
 
 
      **** 
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Un preot capucin începe Rozariul în limba croată. 
 Crez. Ave Maria  la chitară şi voce. 
 Marta şi Magdalena stau iar în picioare sau în genunchi în semn de 
mortificare (nimic nu le-ar convinge să se aşeze puţin, fie şi un minut) – pe 
culoarul dintre bănci deşi ar fi putut să-şi găsească locuri. Încep Misterele de 
Bucurie. 
 Biserica are 24 de vitralii colorate înfăţişând scene din Noul Testament. 
Prezentarea la Templu, Naşterea, Buna Vestire. 
 Staţiunile Căii Crucii  sunt reprezentate simbolic prin statui de lemn 
sculptat. 
 Azi, înainte de extaza ei, Marta mi-a spus, aflând că ţin cronica acestor 
zile, că va trebui să vin de mai multe ori aici, ca să trăiesc Mesajele şi Iubirea. 
 I-am explicat că am cărţi şi reviste suficiente ca să mă documentez. Dar ea 
îmi spune că Iubirea de aici nu trebuie citită şi aflată în cărţi, ci trebuie 
TRĂITĂ, SIMŢITĂ, căci aici este un loc cu totul special, cu totul minunat, ceva 
ce nu se mai întâmplă nicăieri în lume,  pentru că Fecioara vine zilnic, e o 
realitate care vorbeşte de la sine,, este dovada supremă de Milostivire a Tatălui 
faţă de noi, creaturile. Fecioara ne copleşeşte cu daruri şi obţine convertiri 
spectaculoase. Minunile cele mai frecvente sunt acelea de convertire, care nu pot 
fi probate în chip vizibil, material. Totul se trăieşte aici în chip spiritual. 
 Cel mai mare, cel mai important, cel mai autentic şi mai extraordinar 
Mesaj al Preacuratei, de peste douăzeci de ani este acela că Ea se află aici 
prezentă,  lucru remarcabil, care nu poate fi negat de nimeni. 
 De la Misterele de Bucurie, care au cântece vioaie, lirice, frumoase, la 
Misterele de Durere, cu cântece patetice, dureroase – schimbându-se registrul. 
 „O Christe, Domine Jesu” (Misericordia Domine). 
 În primul rând de bănci, o femeie îmbrăcată în negru, cu faţa la altar, stă 
cu braţele ridicate, în semn de implorare, multă vreme stă aşa, nemişcată, în 
vizibilă adoraţie a Misterului divin. 
 Întrebări prompte: „Dragă Isuse, câţi spini oare Ţi-am înfipt eu pe frunte, 
cu păcatele mele? Şi câte picături de sânge ai vărsat pentru mine?” 
 „Isuse, de câte ori ai cărat Tu crucea pentru mine atunci când m-am 
împotmolit şi am căzut, cu paşii împleticiţi? De câte ori m-ai ridicat precum pe 
mioara rătăcită în spinarea Ta, aducându-mă înapoi la turmă?” 
 „De câte ori mi-ai arătat drumul în plin întuneric?” 
 „De câte ori mi-ai fost candelă sfântă în bezna nopţii mele rătăcite?” 
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 „Şi Doamne, de câte ori m-ai iertat, surâzând amar, pentru că Te-am 
crucificat, cu fiecare păcat săvârşit cu ştiinţă şi deplină voinţă?” 
 Fie şi numai din pricina păcatelor mele şi ai fi putut muri pentru 
împietrirea inimii mele, orgoliul meu, îndoiala, teama, intoleranţa... 
 Şi tu m-ai iertat, m-ai iertat şi nu m-ai alungat de la Faţa Ta şi ochii Tăi 
cei puri nu i-ai întors de la mine. 
 Câtă răbdare mi-ai dovedit mie, care nu am nici un pic de răbdare! 
 Câtă iubire, mie, care Te iubesc atât de puţin şi nevrednic! 
 Câtă bunătate mi-ai arătat mie, care sunt rece, insensibilă, de foarte multe 
ori răutăcioasă şi vanituoasă! 
 Cum să mai suport atâta bunătate când eu nu sunt capabilă decât de mici 
răutăţi şi egoisme? 
      ***** 
 
 Se cântă Litania Lauretană. Refren: „Molj, Molj, za nas! (Roagă-te, 
roagă-te pentru noi!) 
 Litanije Lauretanske.  Se recită Molitva Duhu Svetomu (Veni Creator 
Spiritus!). 
 Pomolimo se: (să ne rugăm) – spune preotul. 
 Zdravo Zdralice – Salve Regina! 
 Apoi Imnul: Prichazime, Marko Draha. 
 Svejni Boje! Doamne Sfinte! 
 Urmează prima Lectură. Citire din Faptele Apostolilor 4,23-31. Petru 
vorbeşte de Rusalii şi converteşte mii de iudei. 
 Evanghelia este după Ioan 3,1-8. Se citeşte Evanghelia în limbile engleză, 
spaniolă, ungurească, cehă, româţnă, germană, italiană, franceză, croată. Reţin: 
„Vântul suflă încotro vrea şi nu se ştie încotro merge”   
 Lângă mine stă o belgiancă. Preotul iugoslav predică în limba croată. 
 În acest timp, gândul meu se îndreaptă spre Nicodim din Evanghelie, la 
nedumeririle lui şi la rolul deosebit pe care l-a avut, acela de apărător al lui Isus 
şi apoi, de îndeplinitor al ritualului de înmormântare al acestuia. 
 Evanghelia  după Ioan 3,1-8  stă mărturie despre rolul lui Nicodim în  
Săptămâna Patimilor şi apoi, după Răstignirea lui Isus Cristos. 
 Să urmărim pericopa biblică spre edificare: 
 „Printre Farisei se afla un om cu numele de Nicodim, fruntaş  printre 
iudei. Acesta veni într-o noapte la Isus şi-i zise: <Rabi, noi ştim că tu ai venit ca 
învăţător din partea lui Dumnezeu, căci nimeni nu este în stare să facă minunile 
ce le faci tu, dacă Dumnezeu nu este cu el>. Isus îi răspunse: <Adevărat, 
adevărat îţi spun: nimeni, dacă nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia 
lui Dumnezeu.>  Nicodim îl întreabă: <Cum poate cineva să se nască, atunci 
când este bătrân? Poate oare să intre încă o dată în sânul mamei sale, şi să se 
nască?> Isus îi răspunse: <Adevăat, adevărat îţi spun: nimeni, dacă nu se naşte 
din apă şi din Spirit, nu poate intra în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce-i născut din 
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trup, trup este, iar ceea ce-i născut din Spirit, spirit este. Să nu te miri că ţi-am 
spus: trebuie să vă naşteţi din nou. Vântul suflă unde vrea; îi auzi freamătul, dar 
nu ştii nici de unde vine, nici încotro se duce. Tot astfel e şi cu oricine este 
născut din Spirit.> Nicodim adaugă zicând: <Cum se pot înfăptui acestea?> 
Isus îi răspunse: <Tu eşti învăţătorul lui Israel, şi nu ştii aceste lucruri? 
Adevărat, adevărat îţi spun: noi vorbim despre ceea ce ştim şi dăm mărturie 
despre ceea ce am văzut, dar voi nu primiţi mărturia noastră. Dacă nu  mă 
credeţi când vă vorbesc de lucruri pământeşti, cum îmi veţi da crezare când vă 
voi vorbi de lucruri cereşti? Nimeni doar nu s-a urcat la cer, decât numai după 
ce a coborât din cer, Fiul omului. Şi precum Moise a ridicat şarpele în deşert, 
tot aşa trebuie să fie ridicat Fiul omului, ca oricine crede în  el să aibă viaţă de 
veci. Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său unul-
născut, ca oricine crede în el să nu moară, ci să aibă viaţă de veci. Dumnezeu 
doar  nu  l-a trimis pe Fiul său în lume ca să osândească lumea, ci ca lumea să 
fie mântuită prin el. Cel ce crede în el nu este osândit, dar cel ce nu crede s-a şi 
osândit, deoarece nu a crezut în Numele Fiului unic al lui Dumnezeu. Iar 
judecata aceasta este: lumina a venit în lume, dar oamenilor mai drag le-a fost 
întunericul decât lumina. Deoarece faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, 
urăşte lumina şi nu vine la lumină ca să nu-i fie date pe faţă faptele. Cel ce 
înfăptuieşte adevărul vine la lumină, ca să se arate că faptele sale sunt 
îndeplinite în Dumnezeu.” (Ioan 3, 1-21).  
 Pericopa este foarte importantă pentru că aici, Isus se numeşte pe sine Fiul 
omului şi îi spune lui Nicodim şi motivul pentru care El a venit în lume. Dar, 
mai cu seamă, pericopa dovedeşte  Iubirea lui Dumnezeu, care L-a dat pe Fiul 
său unic.  Isus – Lumina lumii, coborâtă pe pământ printre oamenii care iubesc 
mai mult întunericul.  Este pentru prima dată când Isus spune despre Sine că este 
Lumina lumii.  A doua oară va rosti  aceste cuvinte lângă visterie, pe când învăţa 
în Templu. „Dar nimeni nu-l arestă – spune Evanghelistul Ioan – căci ceasul lui 
nu venise încă”. 
  Nicodim. Un om de bună credinţă. Un om de vază, desigur. De bună 
voinţă. El a învăţat la Şcoala Rabinilor, e preot, slujeşte la Templu, face parte 
din Marele Sinedriu, adunarea celor 70 de preoţi şi bătrâni care acţionează ca un 
tribunal la Ierusalim. 
 El a învăţat şi a practicat religia iudaică. E foarte bun cunoscător al 
Scripturii şi păzeşte poruncile şi prescripţiile Deuteronomului şi ale Leviticului. 
E un om al Torei. 
 Şi totuşi: acest preot înţelept simte intuitiv că Isus din Nazaret nu e un 
simplu conducător religios, nici un cap al zeloţilor, nici vreun alt conducător 
lumesc. Simte că acest om misterios este altceva.   Şi acest altceva   pe care nu l-
a mai întâlnit la nici un înţelept, la nici un profet, la nici un învăţător al Legii, îl 
atrage în chip deosebit. Este ca un magnet care-l împinge spre această persoană, 
cu aparenţă simplă, care stârneşte controverse în Sinedriu, care provoacă uimire, 
uneori admiraţie, de cele mai multe ori, indignare. 
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 Ale cărui minuni au ajuns la urechile tuturor membrilor Sinedriului, 
inclusiv ale Anei şi ale lui Caiafa, Marele Preot. Ce e de făcut? 
 O asemenea îndrăzneală n-a mai pomenit! Cineva care să se creadă trimis 
de Dumnezeu, mai mult, Fiul lui Dumnezeu!  Blasfemie, hulă!  Interesul, 
curiozitatea pentru  Nicodim sunt din ce în ce mai mari. Cine este Acest Om 
care se crede Fiul lui Dumnezeu? Şi, mai întâi, are Dumnezeu un Fiu? Sfintele 
Scripturi scriu că Dumnezeu este Unic.  
 De unde să apară Acesta care se crede Fiu divin? Acest presupus Mesia pe 
care L-au investit profeţii? Aşa trebuie să arate Fiul lui Dumnezeu, presupunând 
că Dumnezeu ar avea un Fiu? În picioarele goale, cu o haină simplă, mergând pe 
jos, din loc în loc şi adunând mulţimile? Se spune că a făcut multe minuni dar 
chiar este adevărat acest lucru? 
 Şi apoi, ceea ce predică El nici nu s-a mai pomenit. Va merge negreşit să-
L întrebe, cum se poate naşte din nou un om, care a fost o dată născut? 
 Cum va încăpea el în pântece mamei sale? 
 Ignorând toate precauţiunile legate de funcţia sa în Sinedriu care ar fi 
putut fi afectată dacă era văzut stând de vorbă cu un asemenea om, Nicodim se 
îndreaptă spre Grădina Măslinilor ca să-L avertizeze că în Sinedriu s-a pus la 
cale flagelarea, lapidarea lui, înlănţuirea şi schingiuirea lui pentru a nu mai minţi 
şi a deruta mulţimile iudeilor credincioşi. Astfel de oameni duc la smintire. 
 O dată ajuns, Nicodim îl întreabă, deci, plin de uimire, cum se pot 
întâmpla aceste lucruri? Şi Isus îi răspunde? „Cine nu se va naşte din nou din 
apă şi din Duh Sfânt, nu va avea parte de viaţa veşnică!” (Ioan 3,5). 
 Asta era prea de tot. Cum se putea ca, un evreu credincios, care păzeşte 
Decalogul şi prescripţiile deuteronomice, care plăteşte zeciuială la Templu şi nu 
încalcă Sabatul, să nu fie mântuit? Era prea  mult pentru puterea lui de înţelegere 
care se ridica totuşi deasupra multor iudei şi învăţători ai Legii. Nicodim nu 
pricepe, cu tot efortul pe care-l face. Desigur el, în buna sa intenţie, doreşte să ia 
apărarea lui Isus în Sinedriu. Ştiind despre ce e vorba, va şti cum să-L apere, să-I 
acorde circumstanţe atenuante şi, ca un procedeu cunoscut în Dreptul penal, să-
L declare cel puţin nebun şi iresponsabil pentru cele făcute şi spuse, în felul 
acesta scăpându-l de suplicii şi de închisoare. „Negreşit că acest Isus nu-şi dă 
seama ce face, altfel, n-ar încălca sistemtic Legea şi Tradiţia”. 
 Nicodim acţionează ca un bun cetăţean care ţine cu dreptatea. Care vrea să 
salveze un om dacă acesta e nevinovat.  
 Dialogul de taină dintre cei doi este relatat în Evanghelie în amănunt şi a 
fost interpretat, de-a lungul a două milenii, de teologi şi istorici ai 
creştinismului. 
 Nicodim, avocatul apărării din oficiu al lui Isus, chiar aşa şi face, îi ia 
apărarea în Sinedriu. Dar spusele lui Nicodim nu vor avea nici un ecou, pentru 
că, iată, Marele Preot e neînduplecat la Judecata care precede Patima şi 
hotărăşte: „Mai bine să moară un singur om, decât ca tot poporul să moară.” 
Ioan 18,14). 
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 Şi se pronunţă deja sentinţa. Cu toate insistenţele lui Nicodim, totul se 
dovedeşte de prisos. Sentinţa este definitivă. Urmează numai să-L aibă în mâini 
ca să o pună în aplicare. 
 Şi aici, rolul lui Iuda Iscarioteanul este îndeplinit până în cele mai mici 
amănunte. 
 Simulacrul de proces care va urma, cu martori plătiţi, cu trădători şi cu 
atâta rea voinţă şi împotrivire, va sfârşi cu condamnarea. Şi deja Marele Preot îşi 
sfâşiase hainele în semn de mare blasfemie adusă lui Dumnezeu. 
 Nu mai era nimic de făcut. Şi Nicodim, acest om drept, care vrea să afle 
cu orice preţ adevărul, expunându-se oprobiului celor 70 de judecători, se 
dovedeşte neputincios. Restul este Istorie. Istoria Mântuirii umane. 
 Îndeplinirea planului divin. 
 Procesul lui Isus dovedeşte că eroarea judiciară  poate exista la orice 
judecată. 
 Iar Nicodim, inspirat de Duhul Sfânt, după Răstignire, va merge alături de 
Iosif din Arimateea, un alt iudeu de vază, să ceară Trupul lui Isus de pe Cruce şi 
să-l îngroape cuviincios. Dumnezeu îl investise cu această sfântă misiune. Şi el 
va rămâne în istoria creştinătăţii drept Apărătorul lui Isus. Avocatul Apărării. Şi 
împlinitorul ritualurilor de înmormântare. Era un om de vază.  Impunea respect. 
Avea responsabilităţi. El nu se dă în lături de la o problemă atât de delicată ca 
îngroparea trupului pământesc al lui Isus. Va merge şi va cere îngăduinţă să-i 
coboare trupul, să-l ungă cu mirodenii şi să-l înfăşoare în giulgiul cel sfânt. 
 Rolul lui, ca şi al lui Iosif din Arimateea  a fost de a se îngriji ca Isus să 
fie înmormântat după datină şi nu lăsat pe cruce, pradă păsărilor. 
 Dar logica omenească se dovedeşte de data aceasta fără de logică. 
 Dumnezeu  osândit la moarte de propria creatură! 
 Divinitatea răpusă de om! 
 Poate fi ceva mai abdurd? 
 În loc să-Ţi fim recunoscători pe vecie, noi Te-am ucis, Doamne. Nimeni 
altcineva decât noi, te-am ucis, fără scrupule. 
 Ca-ntrun tablou virtual se răsfiră imagini fugare : Dumnezeu ucis de om.  
Creatorul ucis de creatură. Mesia batjocorit de popor. Domnul la dispoziţia 
sclavului, Stăpânul servind pe slugă. 
 Cel mai curat spălând picioarele celor întinaţi. Neprihănitul din veac 
strivit de cel păcătos. Răscumpărătorul răstignit de cel răscumpărat. Ispăşitorul 
crucificat pentru ceea ce nu a făcut niciodată şi nici nu va face nicicând. Păstorul 
ucis de oile rătăcite. 
 Preotul din vecie judecat de tribunalul uman. Cel investit cu Judecata 
Supremă anchetat de un om. Cel care iartă, pedepsit de cel neiertător. Cel Drept 
mort pentru cel mai nedrepţi de pe lume. Majestatea Divină călcată-n picioare de 
ignoranţa umană. Sfinţenia însăşi ignorată de cei fără sfinţenie. 
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 Lumina Lumii acaparată de întuneric. Stăpânul poruncilor alungat de cei 
care nu urmează nici o poruncă. Candela peste luminători ascunsă sub obrocul 
umbriţilor. Ascultătorul până la moartea pe cruce ignorat de cei neascultători. 
 Învăţătorul trădat de ucenici. Unicul Dumnezeu ucis de idolatri. Cel care 
nu ştie ce-i răzbunare ucis de răzbunători. 
 Cel care iubeşte alungat de cei care urăsc. 
 Fiul lui Dumnezeu omorât de om. Dumnezeu – victimă a călăului om. 
 Fiul lui Dumnezeu biciuit, scuipat, lovit cu pumnii şi răstignit precum un 
tâlhar de temut. Trimisul Divin ucis de pământenii iubiţi. Atotputernicul 
încătuşat de cel slab. Vindecătorul ucis de cel vindecat. Sfinţitorul pângărit de 
cei unşi cu prihană. 
 Iubirea Însăşi strivită de ură. Cel îmbrăcat cu slava cerească despuiat de 
veşminte. Cel care a îmbrăcat pe cei goi, Cel care i-a săturat pe cei flămânzi, Cel 
care le-a potolit setea celor cuprinşi de arşiţă. Tămăduitorul celor asupriţi de boli 
incurabile. 
 O, Doamne, ce fel de logică e logica umană?  
 Tu, Cel mai Vrednic ucis de cei nevrednici. Tu, Cel mai presus de ceruri, 
devenit mai prejos decât creaturile Tale. Dintâiul Născut al tatălui Veşnic, 
născut în sân de Fecioară, prin adumbrire cu Duhul cel Sfânt, dezbrăcat de slavă, 
dezbrăcat de glorie, dezbrăcat de putere. 
 Tu, care ai rămas ceea ce erai şi Te-ai făcut ceea ce nu erai, Tu, 
Luminătorul tuturor ucis de întunericul lumii, Tu, Cel Dintâi ucis de cei mai din 
urmă. Tu, Blândul Păstor adunându-ţi oile risipite pentru a le conduce la Cer.  
 Ca un Tată preamailostiv, Cel care ierţi de 70 de ori câte 7, numindu-ne 
„prieteni” pe noi care Te-am vândut cu o sărutare mincinoasă, pe noi care îţi 
aşezăm pe cruce povara păcatelor noastre supraetajate frumos ca să-ţi facem tot 
mai grea misiunea divină. Care ne împotrivim prin orice mijloc mântuirii, 
iertării, Iubirii, Adevărului, Căii şi Vieţii adevărate. Care umblăm pe cele mai 
întortocheate cărări, cu ochii legaţi, orbecăind în plină Lumină, care refuzăm cu 
osârdie Crucea, propria cruce şi crucea aproapelui nostru. 
 Care o respingem pe Maica Ta Preacurată şi nu ne refugiem sub mantia Ei 
protectoare, deşi Tu Însuţi ne-ai dat-o de Maică pe Cruce, deşi Tu ne-ai trimis un 
Mângâietor, deşi Tu nu ne-ai lăsat orfani, ne-ai dat un Tată, o Mamă  Preasfântă, 
fraţi câţi puzderia stelelor. Tu care ne-ai făcut pe toţi fraţi de cruce. În pofida 
trădărilor noastre, prezent zi şi noapte alături de noi, chemându-ne, rugându-ne, 
aşteptându-ne la nesfârşit, fără să-Ţi pierzi răbdarea, pe noi, care nu Te punem 
aştepta nici o clipă. Nerăbdători atunci când petrecem cu Tine, câteva clipe în 
faţa altarului, fugind uneori înainte de vreme din faţa privirilor dumnezeieşti, 
cea mai blândă şi cea mai curată şi sfântă privire. 
 Care ne ascundem departe, departe, cât vezi cu ochii, sub pământ şi-n 
văzduh, pribegi şi străini în această vale de lacrimi, în acest deşert populat cu 
umbre fecunde, în acest straniu paradis de ocazie, dat cu împrumut, vândut la 
mezat de neguţătorii de sclavi, sclavi ai păcatului şi ai trufiei, sclavi ai 
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întunericului cât mai bicisnic, răscolit de termite gigant, gata să devoreze-ntro 
clipă tot ce e viu. Pământ al măştilor de carnaval, al fantoşelor sulemenite hidos, 
al ucigaşilor în serie, ucigaşi de suflete, vânzători de neant frumos ambalat cu 
fundiţe. Pământ al terorismului în floare, al baloanelor multicolore şi al clonelor 
care se ucid una pe alta. Acest pământ populat de monştri giganţi ucigându-i pe 
savanţii fanatici. Copii paranoici şi mongoloizi, copii autişti şi schizofrenici 
punând la cale asasinate în masă, carnagii de suflete nevinovate. Plin de mame 
care-şi ucid pruncii în pântece, care-şi abandonează copiii, ambalaţi în pungi de 
plastici, la gheena din colţ, care-şi ucid amanţii în somn şi-apoi îşi fac liposucţie, 
lifting pentru a-şi spăla de pe chip urmele crimei. 
 Cum mai poţi răbda Creatorule să fii răstignit la infinit de propria Ta 
creatură? 
 Te-am părăsit în singurătatea altarului, în Tabernacolul Vieţii, unde Te 
afli viu cu Trup şi cu Sânge. Noi care ne închinăm de la naştere altor zei 
pământeni, Banul, Viciul, Computerul şi puterea, ruinând Casa Ta, ignorându-
Te cu bună ştiinţă, batjocorindu-Te cu mii de injurii, cu mii de gesturi şi fapte 
nedemne, cu zeci de atracţii împotriva naturii, cu milioane de surâsuri meschine, 
cu sărutări pe buze vopsite vulgar, făcând grimase obscene trecătorilor simpli. 
 Noi, asupriţi de grija supremă a zilei de mâine, cu teama necontrolată că 
nu vom putea agonisi cât mai multe averi pe acest pământ putregăit, mucezit, 
crăpat, împărţit în parcele ca şi solul lunii, ros de cari şi rugină, ros de ambiţii 
deşarte, ros de orgolii şi vanitate, ros de vicii abominabile, ros de pofte trupeşti 
necontrolate, incestuoase, de nepronunţat în cuvinte. Cât mai setos de putere, cât 
mai setos de tot ce îmbată simţirea. Noi care ignorăm în chip absolut Moartea Ta 
sfinţitoare, Moartea răscumpărătoare pentru noi, Jertfa Ta nepătată, Jertfa 
Supremă pe Cruce, Jertfa nesângeroasă de pe altarele lumii, prilej de aducere 
aminte că pâinea şi vinul se schimbă în Trupul şi Sângele Tău, că Ni te dai nouă 
întreg, cu Trup, cu Suflet şi Sânge, că ne cureţi de rănile Trupului şi cele ale 
sângelui nostru, ca să ne sfinţeşti, ca să ne mântui, ca să ne eliberezi de sclavie. 
 Prilej de aducere aminte că numai Tu eşti uşa spre Paradis, că Tu eşti 
Totul în lumea asta vremelnică, în valea de lacrimi în care peregrinăm zi şi 
noapte. Că ne-ai creat doar pentru Tine şi inima noastră, în veci nu va avea 
picătură de linişte departe de Tine, Dumnezeule Sfânt, departe de Tine, Isuse. 
Departe de Tine, Spirit Înalt, departe de Maica Cerească, maica Fecioară, 
Născătoare de Dumnezeu şi Maica Bisericii, Măicuţă fără prihană, care Te arăţi 
necontenit în veacul acesta, în veacurile trecute şi cele ce vin, nouă, copilaşailor 
Tăi, invitându-ne la sânul Tău cald, la sânu-Ţi neprihănit, să alergăm fără 
întârziere, ziua şi noaptea, În stare de veghe, în somn, în trezie, ca la 
Mângâietoarea Mâhniţilor, ca la Ajutorul creştinilor, ca la Regina tuturor 
îngerilor.  
 Mama care se roagă pentru toţi fiii ei, deopotrivă, lacrimi de sânge 
vărsând pentru copiii ei pe care-i iubeşte, aşa cum Te-a iubit pe Tine, Isuse. 
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 Cum să-nţelegem această mare Iubire, acest mare Har, această minune, 
această binecuvântare cerească, acest semn fără-de seamăn pe lume, acest 
adevăr mai presus de mintea umană, mai presus de îngeri, mai presus de orice 
închipuire. 
 Ajută-ne, Doamne, să înţelegem, de ce ne purtăm astfel cu tine, refuzând 
darurile pe care ni le-ai pregătit pentru veşnicie!  
 Amin! 
 
      ******* 
 
 
  
 

EXPERIENŢE SPIRITUALE : LUMEA CA LUMINĂ 
 
 

Ieri noapte,  trei persoane din grupul nostru de pelerini  au urcat pe 
Krizevac. Pietrele erau ude şi  ei alunecau la lumina stelelor şi a lunii, dar au 
ajuns cu bine şi s-au rugat în vârful muntelui, lângă Crucea Apariţiilor. 
 Acest drum este greu de străbătut şi ziua pentru că e în exclusivitate 
format din pietre colţuroase, mari, ori mici şi ascuţite care-ţi rănesc tălpile. Mulţi 
credincioşi în străbat cu tălpile goale, în semn de pocăinţă, la fel cum la Fatima, 
penitenţii străbat kilometri întregi în genunchi,  până la  biserica apariţiei 
Fecioarei în faţa celor trei păstoraşi, Lucia, Francisc şi Iacinta, ori, pe drumul 
care duce la Grota Fecioarei de la Lourdes, locuri de pelerinaj al creştinilor de 
pe tot globul. 
 Astă seară, în jurul orei 22,00 au plecat iarăşi, cinci persoane din grupul 
nostru pe munte, în frunte cu părintele Eusebio. E forma lor de  pietate şi 
mortificaţie. Eu nu sunt vrednică. 
  
 
       **** 
 
 
 Medjugorje este continuarea Fatimei şi un Triumf al Inimii Neprihănite a 
Mariei. 
 Apariţiile de la Medjugorje sunt printre evenimentele cele mai 
semnificative ale secolului XX şi începutul de veac XXI.  Sunt  începute în 24 
iunie 1981, Sărbătoarea Sânzienelor, numită şi Drăgaica în cultul creştin 
ortodox, noapte de mare mister care e legată de tradiţia strămoşească.  După acel 
fatidic 13 mai 1981, când Papa Ioan Paul al II-lea a suferit un atentat la viaţa sa 
în Piaţa San Pietro, apariţiile  au însoţit, în cea mai perfectă sintonie, cel mai 
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lung pontificat marian din istorie. Dintr-un micuţ  sat al Herţegovinei, 
Medjugorje a devenit de atunci centrul mondial al spiritualităţii mariane. 
 Regina Păcii a ridicat o Parohie copilaşilor săi, în care apare de două 
decenii pentru a-i conduce cu solicitudinea unei Mame pe oamenii timpului 
nostru pe calea conversiunii morale şi creştine, până la sfinţenia perfectă. 
 Încă de la început, Fecioara şi-a propus să stea un timp anume în Biserica 
Universală, ca Maestră a rugăciunii, înţelepciune catehetică şi Ghid luminos pe 
calea care duce la mântuire. 
 Recolta Mesajelor sale constituie una din sintezele cele mai elevate ale 
spiritualităţii tuturor timpurilor. Pentru cel mai înalt profil spiritual şi moral, 
pentru milioane de persoane, evenimentul de la Medjugorje merită a fi cunoscut 
în mod adecvat şi profitabil. 
 De aceea s-au pus la dispoziţie texte, unde experienţa de la Medjugorje e 
prezentă într-un glas comun  al vizionarilor şi al mărturisitorilor, al persoanelor 
care, încă de la început au urmărit evenimentul. Chiar şi poziţia de vigilentă 
atenţie a Bisericii  este  expusă cu obiectivitate. Nu trebuie lăsat să scape această 
posibilitate de a intra în centrul unui moment de har pe care Cerul l-a dăruit 
oamenilor timpului nostru. 
 Câteva cărţi despre acest subiect: 
 Dai microfoni di Radio Maria (Padre Livio Fanzaga). Perche credo a 
Medjugorje? (Editura Sugarco). Autorul a urmat evenimentele încă din primii 
ani de apariţie, devenind din ce în ce mai convins de semnificaţia unică pe care 
şi-o asumă aceste apariţii în istoria umanităţii. Încă de la început, Fecioara Maria 
era tentată să ia de mână întreaga generaţie pentru a-i arăta calea mântuirii pe 
care o pierduse. Autorul încearcă să înţeleagă prin studiul mesajelor, bogăţia de 
spiritualitate şi o formă de  catehism aparte care reprezintă un mare dar pentru 
Medjugorje în generaţia noastră. 
 O altă carte a lui Padre Livio Fanzaga se numeşte IL FALSARIO – La 
Lota  quotidiana contro Satana (Amăgitorul, Falsul, Mincinosul) – Editura 
Suguarco. 
 S-ar putea spune despre Marta şi Magdalena că  sunt spirite îngemănate. 
Există între ele o comuniune tainică. Marta a ales-o, a simţit-o, încă din 
microbuz.  
 Marta povesteşte că nu demult, ieşind din biserica din Medjugorje, într-o 
zi i s-a arătat Isus pe bolta cerească, cu capul plecat pe un braţ întins. Lângă El 
era o pasăre albă. Ea şi încă o creştină au văzut această apariţie miraculoasă. 
 Nu e pentru prima dată că se arată aici, pe cer Isus sau Fecioara Maria. 
 Există şi cărţi poştale (vederi) cu aceste imagini care au fost surprinse pe 
peliculă, unele cu chipul lui Isus, alcătuit din nori, dar foarte clar, altă dată pe 
boltă a fost scris cuvântul MIR, cu litere luminoase. Se ştie, MIR înseamnă pace. 
 La Medjugorje Maria ni-L descoperă pe Dumnezeu. În rugăciune, în post, 
în jertfă, în sfinţenia vieţii, în Sacramente. 
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 Ea ni-L arată în toată creaţia, în cea mai mică floare de câmp sau de 
munte, ni-L arată în semenii noştri, ni-L arată în noi înşine. Ne deschide ochii 
spre Lumina cea adevărată, înspre Adevărul Suprem şi unic care este Dumnezeu 
Treimic, revelat şi făcut Om prin Fiul Său, născut în sân de Fecioară. Iar când 
noi Îl întrezărim, în sfârşit, se bucură alături de noi, aşa cum o mamă se bucură 
de realizările copilului ei în viaţă. 
 Mulţi socotesc Cultul Mariei ca pe un obstacol  în calea spre Isus. Dar, aşa 
cum s-a revelat de nenumărate ori, Isus este cel care spune: 
 „Eu Însumi i-am cerul Mamei Mele să vină aici. Ea atrage aici toate 
popoarele şi le aduce spre Mine. Toate generaţiile o vor numi fericită.” (Sr. 
Emmnauel, Anii 90 Triumful Inimii, Editura Adoremus, op.cit. p.173). 
 Semnul spiritual care exprimă deplin marele plan de Har, cu extraordinară 
efuziune a Iubirii Îndurătoare în ultimele două decenii ale acestui secol este 
reprezentat de continua prezenţă a Mariei în diferite locuri şi, înainte de toate, la 
Medjugorje unde, în acest timp se găseşte izvorul harurilor. (Mesajul din 8 mai 
1986)  şi de unde continuă să curgă, de peste 20 de ani, fluvii de lumină şi viaţă 
pentru întreaga omenire. 
 Mesajul central de la Medjugorje, care-l continuă pe cel de la Fatima (25 
august 1991) reiese din  chemarea adresată acelora pe care Dumnezeu i-a ales 
să-şi ofere viaţa, prin Inima Neprihănită a Mariei, pentru salvarea lumii: „Vreau 
să înţelegeţi că Dumnezeu l-a ales pe fiecare dintre voi în planul Său de salvare 
a omenirii.” (Mesaj 25 ianuarie 1987). 
 Maria ne invită să ne abandonăm total în mâinile lui Dumnezeu, să 
mărturisim cu viaţa, iubirea pe care o avem pentru Dumnezeu, să ne sacrificăm 
viaţa pentru salvarea lumii, asigurându-ne apoi de recompensa pe care ne-a 
promis-o Tatăl  şi de faptul că Ea,  ca o bună Mamă, ne ţine de mână: „Eu sunt 
cu voi, nu vă fie frică...Dacă vă rugaţi, satana nu poate să vă încerce...Rugaţi-
vă.  Coroniţa  Rozariului să fie mereu în mâinile voastre, ca semn că îmi 
aparţineţi” (Mesaj 5 februarie 1988).  „Acesta este un timp de har special” (25 
iunie 1989). 
 Maria ne invită să fim instrumente autentice ale Îndurării devenind 
„purtători şi mărturisitori ai Păcii Sale în această lume fără pace.” (Mesaj 25 
iulie 1990).  Ea ne invită „să descoperim nespusa bucurie spirituală de a ne 
oferi – bucurie necunoscută lumii şi creştinilor căldicei – pentru ca viaţa 
noastră să devină bucurie.” (Mesaj 25 ianuarie 1990). 
 Ne aminteşte mai ales că viaţa noastră are un sens şi o valoare numai dacă 
este dată din iubire; „Nu uitaţi că viaţa voastră nu e a voastră, ci un dar prin 
care trebuie să daţi bucurie altora şi să-i conduceţi spre vuaţa veşnică.” (25 
decembrie 1992). 
 Acest secol al nostru se află, aşa cum a spus Papa Ioan Paul al II-lea în 
timpul ritualului de beatificare a Sorei Faustina, sub semnul Divinei Îndurări. 
Acest secol a asistat la perioada de violenţă şi întuneric cum poate nu au mai 
existat în toate epocile precedente: ne gândim la lagărele de concentrare, de 
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exterminare, la gulag, la cei 50 de milioane de morţi în cel de-al II-lea Război 
mondial, la victimele naziste şi staliniste, la recentele războaie din Balcani şi din 
Afganistan şi Uniunea Nord-Atlantică, la înmulţirea ideologiilor contra lui 
Dumnezeu şi contra omului, la ateismul practic, la ateismul teoretic ce domină 
întregi regiuni tradiţional creştine ale globului. Şi tocmai în acest secol s-au 
înmulţit în mod uimitor mari semne de har: sunt surprinzătoarele „răzbunări ale 
lui Dumnezeu” care îi fac de ruşine pe înţelepţii acestei lumi şi încep să 
proclame într-un mod de netăgăduit victoria Iubirii Îndurătoare a lui Dumnezeu 
asupra oricărei puteri a răului ce operează în om. 
 Marea chemare divină la oferirea vieţii pentru salvarea lumii – constituie 
centrul chemărilor spirituale ale Sfintei Fecioare la Medjugorje. 
 „Îndurarea, în sine, ca perfecţiune a lui Dumnezeu Infinit, este şi ea 
infinită. Infinită, deci, şi inepuizabilă este promptitudinea cu care Tatăl îşi 
primeşte fiii rătăcitori care se întorc acasă.” (Dives in Misericordia,13). 
 Am învăţat că în natură totul se reînnoieşte ciclic după Legile lui 
Dumnezeu. Fiecare plantă are nevoie de un timp de creştere, înflorire, rod şi 
sămânţă, după care se întoarce de unde s-a ivit. 
 Omul are aşişderea nevoie de înnoire permanentă, nu poate rămâne veşnic 
acelaşi, îşi schimbă gândurile, vocabularul, sporind în iubire faţă de Creatorul 
său. Omul devine mereu altul, se transformă la chip şi la trup, dar şi la suflet. Cu 
ajutorul harului ajunge să-L cunoască tot mai bine pe Dumnezeu, Creatorul său 
care-l cheamă la această reînnoire necontenită. Astfel intră în bucuria Noului 
Veşnic. 
 Legătura care uneşte Medjugorje cu promisiunile de la Fatima se face tot 
mai evidentă şi conferă venirilor Sfintei Fecioare la Medjugorje întreaga 
amploare a dimensiunilor acestora. 
 „Medjugorje este continuarea Fatimei,  spune Rene Laurentin într-o carte 
despre apariţii. Lumea a pierdut sensul supranaturalului; ea îl regăseşte la 
Medjugorje, prin post, rugăciune şi pocăinţa sacramentală. 
 Iar cea mai frumoasă încurajare şi confirmare a acestor lucruri ne-o dă 
Gospa prin acea profeţie extraordinară dată la Fatima: <La sfâşit, Inima Mea 
Neprihănită va triumfa>. 
 A te consacra la Inima Neprihănită a Mariei nu înseamnă să pronunţi o 
formulă, chiar cu fervoare, ci să trăieşti concret un schimb de inimă cu Ea; „să-I 
dăm sărmana noastră inimă mizerabilă, spune Sora Emmanuel, şi să o lăsăm să 
o pună pe a Ei în noi, pentru ca infinita Ei putere de iubire să ardă în noi şi prin 
noi, pentru lume. <Triumful> Inimii Ei Neprihănite înseamnă această 
<substituţie> extraordinară care face ca Ea să găsească în noi <casa de 
primire> pentru a domni cu Isus în lume.” 
 Astfel putem trăi pacea. Mai întâi în noi înşine, în inima noastră şi apoi în 
lume. Fără pace lăuntrică nu vom putea fi purtători ai păcii la rândul nostru. 
Această pace nu vine de la noi înşine ci de la Dumnezeu. Ea se numeşte Cristos, 
iar noi, dobândind-o, devenim CRISTOFORI, purtători de Cristos, purtători de 
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pace în lume. Pentru că nu mai simţim cu inima noastră de carne,  dar cu Inima 
Mariei, din care izvorâsc toate harurile şi bunătatea. 

Maria este Regina Păcii, Regina Bucuriei şi a  Iubirii care domneşte peste 
inimile noastre. Ascultând-o cu smerenie şi supunere, descoperim de unde vine 
izvorul fericirii în sufletele noastre. 
 Şi astfel putem percepe lumea ca Lumină. 
 Lumea ca o imensă şi nestină şi fără de margini Lumină divină. 
 
 
     **********  
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VIII 
 
 

AICI VORBEŞTE CERUL 
 

UCENICI LA ŞCOALA FECIOAREI 
 
 PĂRINTELE JOZO ZOVKO ŞI MAICA MULŢUMIRILOR 
 
 
 Marţi, 24 aprilie 2001, ziua a treia a periplului nostru marian în Bosnia 
Herţegovina. Avem ocazia privilegiată să mergem la Padre Jovo Zovko, acest 
artizan al inimilor care, încă din primele zile ale apariţiilor Fecioarei a fost 
alături de vizionari, de pelerini, de preoţi şi de celelalte persoane consacrate, 
lucrând neobosit pentru interpretarea şi răspândirea Mesajelor în neumăratele 
meditaţii, alături de Padre Tomislav Vlasic şi Padre Slavko Barbaric (se citesc 
Vlasici şi Barbarici). 
 Este un preot fransicsan, având peste 50 de ani şi era paroh la Medjugorje 
în momentul când au început apariţiile. Foarte prudent la  început faţă de copii – 
de teama unei înşelătorii care ar fi putut discredita Biserica şi Ordinul din care 
face parte, el a devenit un înflăcărat apărător al mesajelor mariane şi un strălucit 
interpret al lor, căci, luminat fiind de un har special, pătrunde direct în esenţa 
acestor mesaje, reuşind, prin cuvinte simple, să le  facă uşor accesibile şi 
celorlalţi. El  a  reuşit chiar, în scurt timp, să înflăcăreze parohia cu o fervoare 
atât de puternică încât, se  poate spune că niciodată nu a cunoscut o asemenea 
înflorire spirituală. A avut personal harul de a o vedea pe Sfânta Fecioară. 
 În 17 august 1981, în presa oficială, clerul din Medjugorje şi Episcopul 
din Mostar sunt acuzaţi că „ameninţă cuceririle revoluţiei şi autogestiunea 
socialistă”.  În aceeaşi zi, Padre Jozo Zovko este arestat. Se caută un motiv în 
predicile sale, devenite tot mai înflăcărate, şi este găsit cu uşurinţă: preotul a 
vorbit despre  cei 40 de ani petrecuţi de poporul lui Dumnezeu în pustiu! 
 Securistul din biserică nu ştie nimic despre pasajul respectiv cuprins în 
Vechiul Testament, dar se gândeşte că este vorba de o aluzie la cei 40 de ani de 
când durează regimul comunist în Iugoslavia. 
 Preotul  Jozo va fi supus unui lung proces şi condamnat, la 22 octombrie, 
la 3 ani şi jumătate de închisoare. 
 Seara, Sfânta Fecioară le spune vizionarilor: 
 „Nu vă fie teamă! Doresc ca voi să fiţi plini de bucurie şi ca bucuria să se 
citească pe feţele voastre. Îl voi ocroti pe fratele Jozo”. 
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 În închisoare se pare că a fost vizitat în mod constant de Regina Păcii. 
Este eliberat după un an şi jumătate. La întoarcere, a declarat în faţa parohiei: 
„Rugăciunile voastre m-au eliberat”.  
 Numit apoi paroh de Tihalina, la circa 30 de kilometri de Medjugorje, 
primea zilnic sute de pelerini cu care se ruga şi le explica mesajele. Cuvintele 
sale sunt pătrunzătoare şi au darul de a reînnoi inimile. A fost primit de mai 
multe ori de către Sfântul Părinte care i-a spus ultima oară: „Protejaţi 
Medjugorje”. 
 În prezent este director spiritual la Conventul franciscan de la Siroki 
Brieg, locul spre care ne îndreptăm acum, să cunoaştem unul dintre cei mai mari 
spirituali ai timpului nostru. 
 După arestarea sa, Părintele Jozo avea să fie înlocuit cu părintele 
Tomislav Vlasic, membru al Mişcării carismatice catolice, şi el un interpret 
desăvârşit al mesajelor Gospei, alături de Părintele Slavko Barbaric, reunind în 
mai multe serii de cărţi, meditaţii asupra mesajelor. 
 Gospa a spus despre Padre Jozo. „El îşi trăieşte încercarea în sfinţenie” -  
şi pentru că, pe timpul detenţiei, a rămas ferm în afirmaţiile sale şi i-a iertat pe 
duşmanii săi. 
 În cartea sa despre „Anii 90...Triumful Inimii,  Sora Emmanuel spune 
despre Părintele Jozo că este „un profet, un om ales de Dumnezeu şi înzestrat cu 
mari puteri, citeşte în inimile oamenilor” (op.cit. p. 137),  ceea ce mi se pare că 
este perfect justificat şi după ce aveam să-l cunosc, şi aveam să-mi întăresc 
această convingere. 
 Ca un apostol neobosit al lui Cristos şi al Maicii Sale Preacurate, se poate 
spune despre Părintele Jozo că, prin pătimirea sa, a dat mărturie despre 
adevărata biruinţă în Cristos. 
 Ne îndreptăm spre Citluk pe un drum superb de pădure, tapat cu mult 
verde. Recităm pe drum un Sfânt Rozariu, condus de Marta. Padre Jozo 
locuieşte la 38 de km de Medjugorje. Trecem prin Cerin, Hamzici. Ţinutul este 
alcătuit din munţi stâncoşi, golaşi, cu vegetaţie pitică. Peste tot, pietre şi 
bolovani. Trecem prin Buhovo, loc cu serpentine şi bucle dese şi adânci. Este un 
peisaj încântător, aşa cum am mai spus. 
 După localităţile Duboko şi Morko, ajungem la şes. Cât cer, tot atâta 
verde smălţuit cu flori mici, albe şi galbene, se deschide privirilor noastre 
admirative. 
 Cântăm Litania Lauretană. 
 Am ajuns într-un loc foarte frumos cu o biserică franciscană 
impresionantă. Padre Jozo se află deja în faţa altarului şi vorbeşte la un microfon 
unui grup de pelerini polonezi; o doamnă traduce în poloneză. 
 Biserica este foarte impunătoare, cu zece coloane, cu arcuri rotunde, în stil 
romanic. E foarte frumos şi odihnitor aici. Vitralii simple cu motive florale, iar 
la altar trei geamuri rotunde cu vitralii color, înfăţişând scene din Vechiul 
Testament şi trei geamuri lungi, rotunjite, cu vitralii, de asemenea viu colorate. 
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 Sfântul Anton cu Pruncul Isus în braţe se află pe latura dreaptă. 
 Padre Jozo vorbeşte în stilul său, cald, gesticulând uşor. Îi recunosc vocea 
fiindcă am ascultat-o pe drumul spre Iugoslavia de pe o  casetă. Este 
inconfundabilă. Acest timbru plăcut s-ar putea recunoaşte dintr-o mie. Scurt 
moment de tăcere. 
 Lângă altar, Regina Cerului, încoronată cu douăsprezece stele. 
 Nu înţeleg nimic din ce se spune, dar, glasul părintelui Jozo îmi sună-n 
auz ca o melodie diafană, ca un cântec de leagăn. Are Sfântul Rozariu în mână. 
 Marta îmi spune că Padre Jozo tocmai a rostit fraza lui Isus pe pe cruce: 
„Iată Mama ta!” Sunt profund legată de această frază a lui Isus, drept pentru 
care mi-am luat-o drept titlu la  tema mea de licenţă: „Iată Mama Ta! 
Semnificaţia Cultului Marian în Bisericile Catolică şi Ortodoxă” – devenită 
carte de dogmatică mariană, cu care am intrat direct în doctorat şi am luat nota 
maximă. 
 Marta îmi traduce apoi, câte ceva din ce spune părintele, căci înţelege 
limba croată. 
 El spune: „Priveşte-o cu inima. Apropie-o de inima ta, lipeşte-ţi-o de 
inimă!” 
 Moment de tăcere şi meditaţie. 
 Biserica are o rezonanţă puternică. Padre Jozo s-a aşezat. 
 Într-un mozaic se vede scena Botezului lui Isus în Iordan. Ciudat este că 
Dumnezeu aici se prezintă în haină franciscană! 
 Duhul Sfânt e în mijlocul râului, Isus, cu braţele larg deschise, coborâte pe 
lângă corp, ca la Medalia Miraculoasă. 
 Padre Jozo face o meditaţie privind icoana Mariei de la Medjugorje. Cu ea 
în mână,  le spune pelerinilor ce trebuie să facă. Ce simţim când o privim pe 
Maria, când simţim această frumuseţe desăvârşită, deasupra a tot ce e omenesc, 
cu nuanţe divine, acest chip angelic, cu ochii albaştri, păr castaniu, împărţit cu 
cărare la mijloc, cu aceşti pomeţi perfecţi, trăsături foarte armonioase, gât 
marmorean, frunte luminată? 
 Niciodată nu s-a aflat ceva mai desăvârşit. Perfecţiunea a atins în Maria 
culmile. Acest chip te odihneşte, te recrează, îţi sădeşte în suflet pacea, speranţa 
şi liniştea de care ai nevoie pentru a te înarma în această lume neliniştitoare, 
ostilă. 
 Nu înţelegem multe lucruri. Dar cu puţin efort de bunăvoinţă, ne putem 
imagina. Primim apoi daruri:  câte un rozariu alb din plastic, ambalat în folie şi 
câte o icoană a Gospei pe care tocmai am admirat-o. Padre Jozo ne va 
binecuvânta darurile. 
 Acum vorbeşte despre puterea Rozariului – armă albă împotriva 
duşmanilor care poate, aşa cum am citit în biserica de la Oaza Păcii – să 
oprească războaiele, nedreptăţile, ura, duşmănia, cearta, invidia, viciul, păcatul 
şi poate să-l pună pe fugă pe Satana. 
 Padre Jozo explică ce ne cere Gospa la Medjugorje: 
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1) Rozariul – cele trei Mistere – zilnic; 
2) Euharistia; 
3) Biblia; 
4) Post – două zile pe săptămână cu pâine şi apă; 
5) Spovada. 

Glasul Părintelui Jozo mngâie auzul ca o muzică dulce. A luat un crucifix în 
mâinile sale. Se roagă lui Dumnezeu: „Pane...” (Doamne,  în limba poloneză). 
    

„Pane 
   Doamne, îndură-te de noi,  
   Cristoase, îndură-te de noi; 
   Doamne, îndură-te de noi”. 
 După această scurtă iaculatorie, începe Sfânta Liturghie. Sunt 7 preoţi la 
altar printre care şi părintele nostru, Eusebio. 
 În locul de unde stau, îl am în stânga pe Sfântul Anton cu Pruncul în braţe 
şi la dreapta pe Sfântul Francisc în vitralii. Iar jos, statuia Sfântului Francisc şi 
Crucifixul  cu Cristos răstignit într-un fel de nişă. 
 Liturghia se desfăşoară în limba poloneză. Un preot în vârstă predică. 
 „Doamne, mari şi minunate sunt lucrările Tale, rege al neamurilor, 
drepte şi adevărate sunt căile Tale” – spune psalmistul. 
 Iată, în stânga mea o tapiserie într-o nişă, înfăţişându-l pe Cristos. 
Staţiunile Căii Crucii sunt icoane mari, pictate. 
 În altar, sus, 9 vitralii mari şi 9 mici, rotunde. 
 12 vitralii rotunde pe pereţii laterali şi 12 ferestre alungite, rotunjite. 
Rozeta de la intrare este impresionantă. 
 Arcele sunt jumătate romanice, jumătate gotice. 
 Coloanele simple, masive, dau un aer de impetuozitate şi impun respect. 
 Am timp să studiez arhitectura bisericii franciscane şi să mi-o fixez în 
memorie, cât timp predică preotul polonez, fiindcă înţeleg foarte puţin, ici şi 
colo câteva firicele de cuvinte, mai mult intuiesc ce spune acesta. 
 Pe bună dreptate se spune despre o casă că e „frumoasă ca o biserică.” 
 Dar biserica întrece orice măreţie şi frumuseţe, orice aşezământ laic, orice 
alt lăcaş, pentru că aici locuieşte Dumnezeu. Este Casa Lui pe pământ şi 
anticamera Paradisului, Poarta Cerului, grădina înmiresmată, plină de flori 
proaspete, a lui Dumnezeu. 
 Orice biserică, oricât de modestă ar fi, este un „colţişor de rai”. 
 Preotul predică, dar pentru că nu înţeleg prea mult, îmi dau frâu liber 
gândurilor. 
 Această dulceaţă, acest deliciu spiritual mă umple de pace şi mă face să 
uit toate celelalte lucruri din jurul meu, din trecut şi din viitor. Pot spune că am 
pregustat veşnicia. Trăiesc acest prezent sacru cu intensitate, cu frenezie, şi  cu 
pioşenie totodată, dar  cu acuitate maximă. Dacă nu m-aş sfii de cei din jurul 
meu şi nu mi-ar fi teamă că tulbur Sfânta Liturghie, aş începe să cânt în gura 
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mare, într-o limbă universală, limba Iubirii creştine. Şi chiar în sinea mea trăiesc 
această Stare de Cântec etern pe harpe de îngeri. 
 Se prezintă darurile. În spatele meu, un domn polonez cu glas de bariton, 
cântă toate cântecele Sfintei Liturghii. Foarte frumos şi înălţător. Emoţionant 
chiar. Mă alătur şi eu, chiar dacă nu înţeleg cuvintele acestui limbaj, dar înţeleg 
în chip tainic, cu inima, Limbajul Universal al Iubirii lui Cristos. 
 Doamne, luminează-mi mintea, deschide-mi inima, purifică-mi sufletul, 
spală şi curăţă buzele mele ca să Te pot lăuda cu vrednicie. 
 HVALA KRISTE – Mulţumescu-Ţi Cristoase! 
 Pe crucifixul imens din spatele altarului, acelaşi giulgiu alb, atârnând de 
braţele lui, mărturie certă că Isus a înviat şi şi-a lăsat giulgiul pe lespezile 
mormântului. 
 Viaţa a biruit, moartea a fost călcată în picioare şi acest adevăr are darul 
să ne dea speranţă în învierea proprie. 
 Mănânc Trupul Lui şi beau Sângele Lui care mă sfinţesc, mă 
îmbunătăţesc, mă vindecă, mă alină şi-mi dau toate harurile posibile, până la 
saţietate. Plinătatea aceasta sufletască mă face să mă simt deja în al şaptelea cer, 
printre îngeri. 
 Padre Jozo a apărut iar, le dă preoţilor o binecuvântare specială cu 
impunerea mâinilor. 
 La rândul său, primeşte o binecuvântare prin împreunarea mâinilor de la 
un preot concelebrant. 
 La sfârşit, vom primi şi noi, prin mâinile unui preot, binecuvântarea dată 
acestuia de Părintele Jozo. Iată cum se transmit harurile şi binecuvântările, 
gratuite, iată cum ne împărtăşim din bucuria comună, ca dintr-o pâine caldă şi 
rumenă, care trece din mână în mână, din gură în gură, şi, oricât ai mânca din ea, 
nu se împuţinează niciodată. 
 În partea dreaptă a bisericii observ un altar închinat celor 30 de preoţi 
franciscani martirizaţi în 1945 de către partizanii comunişti, fiind aruncaţi în foc. 
 În timp ce privesc acest tablou impresionant, Marta intră iarăşi în extază şi 
cade în plină biserică, pe ciment, cu rozariul în mână, râzând. 
 Se trezeşte după mult timp şi mă îmbrăţişează puternic şi mă sărută, căci 
mă aflu din nou lângă ea, printr-o coincidenţă, tocmai pentru a-mi întări 
convingerea că ceea ce trăieşte ea este cu adevărat un fapt extraordinar. Îi spun: 
„Isus te  iubeşte”. Dar, de fapt, mă rog în gând: „Doamne, dă-mi măcar o miime 
din harul pe care i l-ai dat acum Martei, în această Sfântă Biserică.” 
 Magda se roagă la Duhul Sfânt. 
 Această localitate, aşa cum am spus, se numeşte Siroki Brieg – Dealul 
Larg. De această mănăstire franciscană aparţine o şcoală imensă, pentru copii de 
diferite vârste, în număr de circa 4000 în custodia părintelui Jozo. Aici locuiesc 
copiii abandonaţi sau cei orfani de război, supravegheaţi şi îndrumaţi spiritual de 
Padre Jozo. Nu numai copii iugoslavi, ci copii din lumea întreagă, de toate 
naţionalităţile. 
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 De la înălţimea Dealului Larg se vede o panoramă încântătoare, cu case 
mici, acoperite cu ţigle roşii, ca-ntr-o pictură naivă. Munţi, dealuri, văi, stânci. 
Ieri, crestele erau acoperite cu zăpadă, se vede superb. 
 Părăsim Dealul Larg, cu părere de rău pentru că aici e o atmosferă de 
pace, cum numai la Assisi mi-a fost dat să trăiesc. 
 Ne îndreptăm spre Vionica (Vioniţa) la Surorile misionare. Le vom întâlni 
aici pe Sora Josepha şi pe Sora Carmelia, două  Sestre Missionarke   de la 
Citluk, satul Vionica, adresă pe care ne-a dat-o la Sân Andrei, părintele Ioan 
Chişărău, care, ca şi mine este  fiul spiritual al părintelui Alois Donea. 
 După un timp ajungem într-o loc înconjurat de copaci în formă circulară 
(ca la brâncuşiana Masă a Tăcerii!)  cu băncuţe şi o mică grotă cu Fecioara de 
la Lourdes, înconjurată de flori. Pe o inscripţie scrie: „Zdravo Marijo” – 
Bucură-te Marie! 
 Aici se spune Sfântul Rozariu în comun. 
 Este un adăpost acoperit. Are mese şi scaune, leagăne pentru copii, 
trotienete, locuri de joacă. Nu stăm aici decât câteva minute ca să ne tragem 
răsuflarea şi mergem mai departe la Citluk. Ajungem în fine, la Casa surorilor 
franciscane din Vionica Mostar, a cărei fondatoare este sora Josepha. Aici 
trăiesc 120  de copii, orfani de război, în îngrijirea surorilor franciscane. Suntem 
primiţi în capela Sfântului Sacrament unde au loc rugăciuni de trei ori pe zi, aşa 
cum ne spune una din surori. 
 Primim câte o iconiţă cu Sfânta Familie, pe spatele căreia se află o 
rugăciune pentru familie în limba italiană. Padre Eusebio ne-o traduce şi ne 
rugăm împreună cu surorile de aici, această frumoasă rugăciune. 
 Surorile franciscane au început această muncă după războiul din 
Iugoslavia. 
 O soră ne spune: „Noi toţi sjuntem orfani, ne simţim orfani şi ne-am 
adunat aici, într-o familie uriaşă, sub oblăduirea Mamei noastre Maria. 
 Nu le spunem copiilor că sunt orfani pentru că ei au o Mamă şi ne au pe 
noi ca surori şi se au pe ei înşişi ca fraţi. 
 Ne simţim, fiecare dintre noi, spune ea, ca şi aceşti copii orfani, în faţa 
Maicii Sfinte”. 
 La picioarele statuii Gospei se află, statuia  în mărime naturală a lui  Padre 
Pio. Peste tot sunt flori roşii şi de alte culori şi e foarte curat, totul străluceşte. 
 Ne rugăm apoi pentru toate familiile, pentru pacea în familii, pentru pacea 
în lume. 
 Facem o rugăciune în limba italiană la Sacra Famiglia, la care noi 
răspundem: „Prega per noi!” – Roagă-te pentru noi! 
 Aici vegetaţia este foarte abundentă, exotică: palmieri pitici, măslini, 
oleandri (uriaşi), smochini, roşcovi, rodii, kiwi. Pădurile sunt acoperite cu 
răşinoase. 
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   MARTA ŞI EXTAZELE EI MISTICE 
 
 
 Aş putea s-o desenez. Cu genunchii sub ea, mâinile pe lângă corp, inerte, 
într-o mână are Sfântul Rozariu. Capul puţin înclinat într-o parte, faţa 
luminoasă, surâzătoare, pleoapele tremurânde. Bluza albă, fustă neagră, sacou 
gri pepit. Pantofi simpli, negri, fără toc. Capul descoperit, coama lungă de păr 
cânepiu, împletită, pe spate. Rămân cu imaginea ei, de câte ori închid ochii. 
 Unul dintre acei puţini „fericiţi” care sunt „săraci în spirit” şi care Îl vor 
vedea, fără îndoială, pe Dumnezeu. 
 La câteva zile după primele apariţii, în 28 iulie 1981, Vicka (Viţca) a 
întrebat-o pe Fecioara Preacurată: „Dragă Gospa, ce aştepţi tu de la acest 
popor?”  A repetat întrebarea de trei ori, după care a primit răspunsul: 
 „Ca acei care nu văd, să creadă la fel ca şi acei care văd”. 
 Într-un mesaj către Jelena, Maica Sfântă a spus: „Fiecare dintre voi are un 
dar special propriu şi îl poate înţelege doar el, înăuntrul său. Lumina credinţei 
este ceva interior, nu exterior”. 
 De altminteri, sunt recunoscute în Biserică fenomenele mistice: stigmate, 
viziuni, răpiri în Duhul, revelaţii. De ce credem că nu-i posibil ca unuia dintre 
noi, să-i fie acordate asemenea haruri? Şi nazarinenii s-au îndoit de Isus, când 
acesta a sosit în localitatea lui de baştină şi clătinau din capete spunând: „Nu-i 
acesta fiul teslarului?” 
 Şi cine poate străbate lăuntrul altcuiva, în afară de Dumnezeu? Adâncul 
din noi este visteria lui Dumnezeu şi din această visterie nimeni nu poate 
sustrage nimic şi totodată este comoara noastră de taină pe care i-o oferim lui 
Dumnezeu. 
 Bogu hvala! – Mulţumesc lui Dumnezeu! 
 
 
 
  Ora 17,30, aceeaşi zi 
 
 Suntem în seara aceleiaşi zile. Ajungem la biserică la Sfânta Liturghie de 
la ora 18,00. Nu găsim nici urmă de loc şi urcăm la cor în faţa orgii. Aici se află  
scaune goale şi asistăm de sus la liturghie, de unde se vede totul ca-n palmă. 
 Gospa a avut din nou grijă de mine ca să nu stau în picioare. Îi sunt 
recunoscătoare. Poate părea puţin exagerată grija aceasta a mea pentru un loc pe 
scaun, dar, efectiv, cred că n-aş rezista în picioare atâta vreme, datorită 
sindromului vesibular intitulat „sindrom paroxistic poziţional benign”, a 
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nenumăratelor vertije care mă împiedică să stau dreaptă într-un singur loc, 
silindu-mă să mă clatin, ori mai rău, să mă prăbuşesc. Este tot ce aş dori să evit, 
mai ales aici. 
 Suntem cel puţin 30 de persoane aici, sus, de unde se vede bine Sfântul 
Altar. Începe muzica: Ave Maria. 
 Se recită Crezul şi Misterele de bucurie.  
 Veste bună, veste bună de la îngeri. 
 Biserica are câte 12 ferestre de fiecare parte, cu vitralii colorate. Primul 
vitraliu din stânga, lângă care mă aflu, înfăţişează Vizita Sfintei Fecioare 
Maria la verişoara ei Elisabeta. Elisabeta stă aşezată pe un scaun cu o carte 
deschisă pe genunchi şi citeşte ceva. Fecioara, lângă dânsa, în picioare, ascultă 
cu luare aminte. 
 Elisabeta e însărcinată. Printr-un geam mic, pătrunde lumina. Vitraliul 
este pictat de Branimir Dorotic (Dorotici) în 1987. 
 Celălalt vitraliu înfăţişează Vizita Îngerului Gabriel,  care-i dă Fecioarei 
Vestea cea Bună. 
 Fecioara se roagă în genunchi. Mâinile ei, aproape de piept, sunt ca un 
gest de apărare şi  uimire, dar faţa ei e luminoasă, ca dovadă că a acceptat să fie 
Mama lui Dumnezeu. Acum rosteşte acel „Fiat!” „Fie mie după Cuvântul 
Tău!” – accept fără de care noi nu am fi fost mântuiţi. 
 Îngerul are plete lungi, blonde. Ce mister minunat şi adânc! 
 În alt vitraliu, văd  Botezul lui Isus în Iordan, porumbelul de deasupra 
capului Său şi pe Tatăl, reprezentat doar prin două mâini împreunate, care-L 
arată pe Fiul Său. 
 Unul dintre vitralii este foarte semnificativ pentru ceea ce se întâmplă aici, 
la Medjugorje. Înfăţişează o aşezare cu apă, peşti, dealuri, munţi, o biserică, 
deasupra cărora planează un porumbel alb.  Pe cerul azuriu, stă scris clar, 
cuvântul MIR, ceea ce s-a întâmplat şi aici, în data de 6 august 1981, când 
preoţii, vrând să ştie dacă Maria are aici un nume special, au întrebat-o prin 
vizionari, iar aceasta le-a răspuns: „Eu sunt Regina Păcii şi a Reîmpăcării”. 
 În aceeaşi zi, mai mulţi martori au văzut înscriindu-se pe cer, deasupra 
crucii de pe Krizevac, cuvântul MIR, care înseamnă PACE. 
 Primul vitraliu din stânga cuprinde patru registre. În cel inferior se văd 
multe spice coapte, cu rod bogat. În al doilea, o carte sfântă, deschisă, în al 
treilea, o mână uriaşă care urmăreşte cu degetul rândurile scrise, iar în cel 
superior, un porumbel – semn al inspiraţiei divine şi al iluminării în Duh, 
caracteristice Scripturii. 
 Toate piucturile din vitralii sunt stilizate şi colorate în pasteluri 
odihnitoare. Predomină bleu ciel, galben auriu, roz, lila. 
 Am ajuns la cel de-al Treilea Mister de Bucurie, totodată, cel mai mare 
Mister al creştinătăţii, Naşterea minunată a Pruncului Isus. 
 Între mistere se cântă antifoane sau scurte cântece mariane, de câte o 
strofă. 
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 Când lumina bate în ferestră, se strecoară culorile prin sita ochiului: fistic, 
roz, galben, bleu, toate blânde, odihnitoare, care contribuie la starea de bine ce-ţi 
conferă pacea şi tihna, fiind foarte stenice. 
 Au început Misterele de Durere. Se cântă, după primul mister, „O Christe, 
Domine Jesus”. 
 Gând.  Isus a suferit pentru noi nu numai flagelarea fizică dar şi 
flagelarea în spirit, generată de păcatele noastre. 
 Misericordia Domini,        Îndurare Divină, 
 Miserere nobis!                 Ai milă de noi! 
 Se păstrează iarăşi un moment de tăcere şi reculegere când Isus ia crucea 
pe umăr, timp în care vioara cântă patetic, un cântec sfâşietor, ca un strigăt. 
 Sunt cel puţin 40 de preoţi la sfântul altar. Nu pot să ţin socoteala 
rugăciunilor, cu toate că ţin Rozariul în mână. Asta cere un exerciţiu îndelung şi 
eu nu-l am, din păcate. Poate voi obţine, prin rugăciune, acest har al recitării 
Sfântului Rozariu aşa cum îl au Marta şi Maria Magdalena din grupul nostru, aşa 
cum îl are Camelia care tot timpul se roagă şi îi cântă lui Dumnezeu cu o voce 
plăcută, caldă. Ea e o altă Veronica Antal, născută pe meleaguri vrâncene. 
    „Ubi caritas est amor 
    Ubi caritas Deus ibi est” 
    (Unde este caritate este iubire 
    Unde este caritate, acolo este Dumnezeu) 
 Un imn foarte frumos la începutul Sfintei Liturghii: Sveto Marijo (Sfântă 
Marie). 
 Un preot arab cântă pericopa din Sfânta Evanghelie, spre deosebire de 
ceilalţi, care o citesc. Cred că e etiopian maronit. 
 S-a citit Evanghelia în franceză, engleză, germană, ungureşte, italiană, 
spaniolă, română, croată, arabă, poloneză. 
 Se continuă Evanghelia de ieri, cu Nicodim, care nu înţelege cum un om 
se poate naşte din nou din apă şi Duh Sfânt, crezând că e vorba de o naştere 
naturală şi nu de una spirituală. 
 Omul se naşte în credinţă pentru viaţa veşnică. Pentru aceasta este 
necesară apa botezului care să-l spele de păcate, de Duhul Sfânt care să-l facă să 
mărturisească credinţa şi să reverse asupra sa darurile specifice. 
 Desigur, Legea veche nu prevederea naşterea din nou, naşterea spirituală, 
iar Nicodim, membru al Sinedriului, care învăţase Legea şi Profeţii era 
închistat în această învăţătură dată de Moise pe Sinai. Învăţătorii Legii erau 
intransigenţi în ceea ce priveşte păzirea poruncilor şi îndeplinirea prescripţiilor 
din Deuteronom şi Levitic. Ori, când Isus a venit, a spus că este trimis să 
împlinească  Legea Veche, s-o îmbunătăţească şi nu să o strice, fariseii, 
saducheii, cărturarii, bătrânii, învăţătorii Legii din Sinedriu, s-au scandalizat. Ce 
fel de om este acesta care a venit să distrugă Legea dată prin Moise prin Profeţi 
şi prin Patriarhi? Aşa ceva era de neconceput. 
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 N-au înţeles că Noua Lege este o lege de har, este Legea Iubirii, 
deasupra deasuprelor Legii celei Vechi. 
 Hotărât lucru: momentul dăruirii Păcii este foarte emoţionant şi-i 
înfrăţeşte, îi uneşte pe toţi. Li se citeşte pe chip o fericire fără margini, o 
împăcare, un zâmbet deschis. Se cântă J.Sebastian Bach, Aria din Suita nr. 3,  la 
orgă, pe momentul Sfintei Împărtăşanii. 
 Mie îmi cântă inima şi sufletul îmi înfloreşte ca o magnolie primăvara. 
 Se află foarte mulţi coreeni aici. Asiatici şi africani. Se continuă Sfântul 
Rozariu de la Misterele de Slavă. 
 Mâine, miercuri, 25 aprilie, ora 7,00 în Capela Apariţiilor, se va oficia 
Messa în limba română, anunţată de sacristieră la sfârşitul liturghiei. 
 Totodată este şi Apariţia lunară a Gospei în jurul orei 18,40, ora locală. 
 Hvala Christe,  în toate limbile. Îţi mulţumim, Cristoase. 
 Gospa e cu noi, aşa cum le-a promis vizionarilor în ultimul mesaj de joi, 
încă din 8.I.1987. „De astăzi voi da mai puţine mesaje, dar sunt cu voi”. 
 Să fim gata. Să fim pregătiţi pentru a ajunge la timp la Întâlnirea cu 
Gospa. Ea nu întârzie niciodată şi vine, de câte ori promite. Este o  Mamă care 
se ţine de cuvânt. 
 Noi, adeseori, ne grăbim la o întâlnire cu semenii noştri. Suntem foarte 
prevenitori, atenţi ca nu cumva partenerul să ne aştepte, n-ar fi politicos. 
 Şi totuşi, la întâlnirea cu Dumnezeu întârziem repetat şi de multe ori 
lipsim cu desăvârşire, nemotivat sau aducând jalnice motivaţii. 
 El este singurul care ne aşteaptă oricât şi oricând, ne aşteaptă oriunde şi pe 
orice anotimp şi se bucură nespus atunci când sosim grăbiţi, prăfuiţi de pe cale, 
să vorbim cu El, să-I împărtăşim sufletul. 
 Dumnezeu, cel mai fidel prieten al omului, Cel care vine pe pământ, prin 
Maria,  Mesagera Sa, pentru a ne aduce Pacea şi bucuria, speranţa şi încrederea 
în  suflete. 
 Şi noi care avem atât de puţin timp pentru El şi-L condiţionăm continuu! 
„Nu pot să stau decât zece minute, o jumătate de oră, o oră – cel  mult, cu Tine, 
Doamne, sau cu Măicuţa Ta, pentru că am foarte multă treabă, mă grăbesc să 
ajung la afacerile mele, la prietenii mei, ori în altă parte”. 
 Dar dacă şi Dumnezeu ar spune aşa? Dacă ne-ar părăsi brusc, aducându-şi 
aminte că are o mulţime de lucruri de făcut, cu mult mai importante decât noi? 
 Dacă s-ar dovedi nerăbdător, nervos, pripit, aspru, necruţător, aşa cum ne 
dovedim noi de cele mai multe ori? 
 Maica Mulţumirilor – nu uită niciodată să mulţumească Tatălui  sau 
Fiului său pentru permisiunea de a veni să petreacă împreună cu noi, câteva 
minute pe zi şi pentru darurile dobândite în favoarea noastră în fiecare clipă. De 
asemenea, nu uită să ne mulţumească şi nouă, ori de câte ori îi oferim o 
rugăciune, o jertfă, ori de câte ori „răspundem la chemarea sa”. Ba chiar şi 
atunci când nu răspundem, ea tot ne mulţumeşte. 
 Care om e atât de politicos şi amabil ca Maica Cerească? 
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 Maica Mulţumirilor nu pridideşte să ne binecuvânteze cu Binecuvântarea 
ei specială şi maternă în toate ocaziile, prin vizionarii săi şi prin persoanele 
consacrate, care, la rândul lor, pot transmite Binecuvântarea Fecioarei şi altora, 
ba chiar şi mulţimilor largi. 
 Gospa îi mulţumeşte lui Dumnezeu pentru fiecare moment petrecut cu 
noi. 
 Dar noi, îi mulţumim că vine de atâţia ani să ne înveţe cum să trecem 
clasa la Şcoala Sa unde suntem ucenici, Şcoala Sfinţeniei şi a Iubirii? 
     ****** 
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IX 
 
 
 

APOSTOLI NEOBOSIŢI AI FECIOAREI 
 

O LUMINĂ PE CARE ALTCINEVA O APRINDE 
 

  
 Negreşit se poate spune că Medjugorje este o ştafetă continuă transmisă 
mereu altor şi altor creştini. Nimeni nu are dreptul să o ţină la dânsul definitiv, 
trebuie să o dea mai depart. 
 Dar în această întrecere pentru a dobândi premiul maxim, coroana 
veşniciei care ne va împodobi fruntea cu laurii biruinţei trebuie să alergăm, să nu 
ostenim, să depunem eforturi susţinute, zilnic, ceas de ceas, clipă de clipă. Un 
antrenament susţinut şi intensiv este de asemenea necesar pentru a ne putea ţine 
în formă, ca să fim mereu apţi de a lua startul atunci când semnalul va fi dat. 
 Am folosit acest limbaj metaforic pentru a explica de ce trebuie să fim 
pregătiţi necontenit, „pe poziţie” în marea întrecere care se numeşte „viaţă” 
îndreptându-ne, plini de speranţă spre ţinta finală. 
 Aventura Medjugorje-ului este, fără doar şi poate, convertirea, un proces 
continuu şi anevoios, dar care merită tot efortul. Acea convertire plecând de la o 
inimă călduţă, de la o conştiinţă laxă, de la o anumită „moliciune sufletească” 
sau „lăsare pe o ureche”, pentru ca, o dată ajunşi în acest punct limită, acest nou 
început, să te trezeşti ca după un  duş revigorator, ca după un somn greu, 
împovărător şi plin de coşmaruri confuze, din care nu-ţi mai aminteşti mare 
lucru, dar, te simţi dintr-o dată înviorat, proaspăt, limpede, gata de a o lua de la 
început, ca-n prima dimineaţă de luni a zorilor lumii. 
 Este ceea ce o creştină din biserica noastră, sora Cecilia,  a sintetizat 
magistral în câteva cuvinte: „pleci păgân şi vii creştin”, păstrând proporţiile, 
desigur,  mutatis mutandis! 
 Ceea ce este cu adevărat remarcabil în această aventură  este că nu se 
sfârşeşte aici, ea continuă, ba, aş putea spune, începe cu fiecare zi, cu fiecare 
clipă, conştietizând cât de mult înseamnă faptul că Maica Cerească binevoieşte 
să ne viziteze, acordându-ne un  timp de har, un timo de graţie,  pentru a ne 
întoarce definitiv, precum fiii risipitori, la Casa Tatălui, după ce am hălăduit prin 
lume şi am cheltuit toate averile. 
 La Medjugorje, Maria ne spune că Mesajul său cel mai important este 
convertirea. 
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 Fără îndoială că, cel mai mare, cel mai de preţ Mesaj pe care Gospa vrea 
să ni-l transmită la Medjugorje este prezenţa sa pe aceste meleaguri, prezenţa sa 
în lume, realitatea geografică a Mariei, faptul că ea este aici! Iar cel mai mare 
dar oferit la Medjugorje, nu sunt apariţiile în sine, ci Sfânta Euharistie, Trupul şi 
Sângele Fiului Său. 
 „Din apariţii şi din Mesaje,  explică Sora Emmanuel de la Comunitatea 
Fericirilor,   rezultă că Maria vrea să ne centreze asupra lui Isus, şi anume a lui 
Isus din Euharistie. Faptul că apare cu douăzeci de minute înainte de 
Liturughia de seară este semnificativ: venirea ei ne pregăteşte pentru a primi 
invinit mai mult decât pe ea. Pe Însuşi Dumnezeu. 
 Cele câteva învăţături pe care le-a dat grupului de rugăciune în legătură 
cu postul sunt revelatoare în acest sens. Postul care îi place ei cel mai mult, este 
postul de păcate, ne spune ea: <Alungaţi păcatul care locuieşte în voi!>. 
 Acest lucru ne permite să-L primim pe Isus cu po inimă purificată. 
Vizionarii spun că Gospa nu a vorbit niciodată despre postul cu pâine şi apă ca 
despre un sacrificiu, şi acest lucru ne surprinde. În schimb, dacă Maria a ales 
calea de a ne îndemna să postim miercurea cu pâine şi apă, este pentru a ne 
pregăti să primim Pâinea Euharistică. Ea ne dă din nou sensul pâinii, acela de 
HRANĂ DE BAZĂ, vitală. Acest post de miercuri ne scuteşte de distragerea 
provocată de alte mâncăruri care flatează simţurile noastre exterioare. Atunci 
depindem doar de pâine. Astfel, când vine joia (zi pe care doreşte să o trăim în 
fiecare săptămână ca pe Joia Sfântă), suntem pregătiţi să primim o altă Pâine, 
Aceea din Cer. 
 Şi dacă Maria ne cere să postim şi vinerea cu pâine şi apă, este pentru a-i 
aduce mulţumire lui Dumnezeu pentru Pâinea Vie dată lumii în Joia Sfântă. 
Într-un fel, ea ne lasă numai cu pâine, pentru a prelungi în noi, a proteja acest 
dar al Pâinii Euharistice, departe de alte merinde care ar îndepărta inimile 
noassdtre. Astfel, marele dar al Joii Sfinte este ca încrustat într-un sipet de 
iubire, prin acest post cu pâine şi apă pe care ea nu l-a asociat niciodată 
amintirii Patimilor. Postul este o sărbătoare, plină de bucurie, a pâinii! 
 Rezultă astfel că, centrul vieţii noastre este cu certitudine Sfânta 
Liturghie. Văzând lucrurile din acest unghi, ne este uşor să înţelegem de ce 
postul este atât de puternic împotriva diavolilor. 
 „Adoraţi-L pe Fiul meu,  ne spune Gospa,  adoraţi fără încetare Sfântul 
Sacrament. Eu sunt întotdeauna prezentă în timpul adoraţiei credincioşilor 
atunci se obţin haruri deosebite.” (Sora Emmanuel, Anii 90...Triumful Inimii, 
op.cit. pp.275-276). 
 Însăşi Sfânta Fecioară Maria ne invită la adoraţiea Preasfântului 
Sacrament: 
 „Dragi copii, astăzi vă invit să vă îndrăgostiţi de Preasfântul Sacrament 
al Altarului. Adoraţi-L, copilaşilor, în parohiile voastre, şi aşa veţi fi uniţi cu 
lumea întreagă. 
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 Isus va deveni prietenul vostru şi nu veţi mai vorbi despre El ca despre 
cineva pe care abia îl cunoiaşteţi. Unirea cu El va fi bucurie pentru voi şi veţi 
deveni mărturisitori ai Iubirii pe care Isus o are pentru orice creatură. 
Copilaşilor, când Îl adoraţi pe Isus, sunteţi aproape şi de mine” -  transmite ea 
într-un mesaj. 
 Despre apariţii s-au exprimat foarte multe personalităţi ale vieţii 
ecleziastice, printre care şi părintele Daniel-Ange, un mare predicator francez, 
care exprimă foarte bine importanţa vitală a acestor apariţii pentru vremurile 
actuale: 
 „Priviţi Medjugorje! Odată cu aceste apariţii ni se deschide şi ni se 
revelează viitorul. Pot vedea ce mă aşteaptă. Ştiu că într-o zi voi vedea culoarea 
ochilor Mariei, că o voi putea îmbrăţişa, sau  îi voi putea dezmierda 
obrazul...Deci nu sunt gelos pe Vicka, pentru că toate acestea mă aşteaptă peste 
câteva ore, zile, săptămâni...Este viitorul meu! 
 Rolul apariţiilor este de a fi escatologice, profetice, de a pune accentul pe 
ceea ce este mai presus de moarte: a-L vedea pe Dumnezeu şi a avea un corp 
înviat, ca şi cel al Maicii lui Dumnezeu. Apariţiile au un rol foarte important 
într-o lume complet concentrată asupra ei însăşi, în care trăim îngropaţi în 
beton, complet închişi. Pe când acolo...uf! Respirăm, vedem că Cerul s-e 
deschide!” (Sr. Emmanuel, op.cit. p.269). 
 În cartea de meditaţii „Rugaţi-vă cu inima”, Părintele Slavko Barbaric 
spune: „Cerul esre cel care ne vorbeşte şi ne invită.” Şi în continuare: 
 „Acesta este momentul în care noi trebuie să răspundem practic la 
chemarea lui Isus, să intrăm tot mai mult în profunzimea vieţii creştine, în 
profunzimea Evangheliei. (...) 
 Vizionarii cer binecuvântarea pentru noi toţi, pentru obiectele sacre şi, în 
special, pentru bolnavi. Acest lucru este foarte important pentru voi toţi cei care 
veniţi aici, să ştiţi că primim binecuvântarea Sfintei Fecioare. 
 Aşadar, dacă nu dă în fiecare seară un mesaj pentru noi, totuşi există un 
mesaj: Vine Sfânta Fecioară, ne salută  prin vizionari, ne binecuvântează, ne 
conduce. 
 Acesta este cel mai important mesaj: prezenţa Ei specială, prin care se 
pot explica toate celelalte lucrări. 
 Şi vindecările, şi noul spirit de rugăciune, de post, de credinţă, se pot 
explica numai prin această Prezenţă specială de la care primim harurile, dacă 
se poate spune, cu anticipaţie. (...) Ce vrea Preacurata? (...) Vrea pacea pentru 
noi toţi. Dar ce înseamnă pacea? Preacurata începe cu inima noastră; deci, 
pacea în inima noastră, împăcarea între noi şi Dumnezeu, între noi şi ceilalţi 
oamneni, iertarea. Şi vrea să ne înveţe o viaţă nouă pentru a avea 
pacea.”(op.cit., pp.48-49). 
 Ceea ce trebuie să reţinem în chip deosebit este că Fecioara Maria ne 
cheamă pe fiecare, la o misiune, aceea de a fi mesagerii, apostolii care vor duce 
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mai departe această Veste Bună a prezenţei lui Dumnezeu în lume. A prezenţei 
Sale fizice, prin Fecioara Maria. 
 În mod gradat, Preacurata ne învaţă, ne transmite această imensă 
responsabilitate care ne aparţine nouă, creştinilor. 
 „Draghi copii, doresc să vă adresez o chemare: începând de astăzi, să 
trăiţi cu toţii o viaţă nouă. Dragi copii, doresc să înţelegeţi că Dumnezeu l-a 
ales pe fiecare dintre voi pentru a-l folosi într-un mare plan de salvare a 
omenirii. Voi nu puteţi înţelege importanţa rolului vostru în planurile lui 
Dumnezeu. De aceea, dragi copii, rugaţi-vă pentru a putea înţelege rolul vostru 
în planul pe care Dumnezeu îl are pentru voi. Eu sunt cu voi pentru ca să-l 
puteţi realiza pe deplin.” (Mesajul din 25 ianuarie 1987). 
 „Dragi copii, voi sunteţi pe un Tabor. Veţi primi binecuvântare, putere şi 
iubire. Purtaţi-le în familiile voastre şi în casele voastre. Continuaţi cu bucurie, 
rugăciune şi împăcare.” (Mesajul din 24 iunie 1986). 
 „Dragi copii, vă invit să fiţi un exemplu pentru ceilalţi, mai ales în 
rugăciune şi în mărturie. Dragi copii, fără voi nu pot ajuta lumea. Vreau să 
colaboraţi cu Mine în totul, chiar şi în lucrurile cele mai mici. Pentru aceasta, 
dragi copii, ajutaţi-mă; rugăciunea voastră să fie din inimă şi abandonaţi-vă 
complet mie. Astfel voi putea să vă învăţ şi să vă conduc pe drumul pe care l-am 
început cu voi.” (Mesajul din 28 august 1986). 
 „Cu ajutorul vostru Eu pot să fac totul” (4 septembrie 1986). 
 „Dragi copii, voi ştiţi că doresc să vă conduc pe drumul sfinţeniei, dar nu 
vreau să vă oblig,  să deveniţi sfinţi cu de-a sila! Doresc ca fiecare dintre voi, 
prin micile sale renunţări, să se ajute pe el şi să mă ajute şi pe mine, ca Eu să-i 
pot conduce; şi ca voi să fiţi din zi în zi mai aproape de sfinţenie. Iată de ce, 
dragi copii, nu doresc să vă oblig să trăiţi mesajele; dar acest lung timp 
petrecut cu voi înseamnă că vă iubesc nespus de mult şi că doresc ca fiecare 
dintre voi să devină sfânt. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.” 
(Mesajul din 9 octombrie 1986). 
 „Dragi copii, voi sunteţi răspunzători de mesaje. Aici se găseşte un izvor 
de milostivire, iar voi, dragi copii, sunteţi vasele care poartă aceste daruri. Iată 
de ce, dragi copii, vă chem să îndepliniţi această sarcină cu responsabilitate. 
Fiecare va răspunde după măsura lui. Dragi copii, vă invit să daţi şi altora, cu 
iubire, darurile primite, şi să le păstraţi numai pentru voi.” (Mesajul din 8 mai 
1986). 
 „Primiţi-mă în viaţa voastră şi asdtfel veţi putea primi tot ceea ce vă spun 
şi tot ceea ce vă chem să faceţi.” (Mesajul din 22 mai 1986). 
 „Dragi copii, doresc să fiţi activi în trăirea şi transmiterea mesajelor. 
Mai ales, dragi copii, doresc ca voi să fiţi o reflectare a lui Isus care să 
lumineze această lume necredincioasă ce merge în întuneric. Doresc ca voi să 
fiţi lumină şi să daţi mărturie despre lumină. Dragi copii, voi n-aţi fost chemaţi 
la întuneric, ci la lumină. De aceea, trăiţi lumina în viaţa voastră.” (5 iunie 
1986). 
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 „Astăzi vă invit să vă gândiţi de ce sunt de atâta timp cu voi. Eu sunt 
mijlcoitoarea între voi şi Dumnezeu. Vă chem să trăiţi mereu în iubire tot ce 
Dumnezeu doreşte de la voi. Astfel, dragi copii, trăiţi în umilinţă toate mesajele 
pe care vi le dau.” (17 iulie 1986). 
 „Vă rog să  îi ajutaţi, prin mărturia voastră, pe toţi aceia care ştiu să 
trăiască în sfinţenie. Astfel, dragi copii, familia voastră să fie locul junde se 
naşte sfinţenia. Ajutaţi pe toată lumea să trăiască în mod sfânt, mai ales pe 
membrii familiilor voastre.” (24 iulie 2986). 
 „Dragi copii, Dumnezeu vrea să vă facă sfinţi. De aceea, El vă cheamă 
prin Mine la dăruire deplină. Ca Sfânta Liturtghie să fie Viaţă pentru voi. 
Înţelegeţi bine că Biserica este palatul lui Dumnezeu. Este locul unde Eu vă 
reunesc şi unde vreau să vă arăt calea spre Dumnezeu. Veniţi şi rugaţi-vă!  Nu 
priviţi la ceilalţi, nu le răspundeţi urât (chiar când vă deranjează) şi nu-i 
criticaţi. Viuaţa voastră să fie o mărturie pe calea sfinţeniei. 
 Bisericile sunt demne de respect. Este sunt sfinţit, căci în ele locuieşte zi şi 
noapte Dumnezeu care s-a făcut Om. De aceea, dragi copilaşi, credeţi şi rugaţi-
vă pentru ca Tatăl să vă întărească credinţa şi apoi cereţi  cele care vă sunt 
necesare. Eu sunt cu voi. Mă bucur de concertirea voastră şi vă ocrotesc cu 
mantia mea maternă.” (25 aprilie 1988). 
 Am citat câteva mesaje pentru a lămuri mai bine ceea ce doreşte 
Preacurata de la copilaşii ei. Ea ne-a adresat chemarea însă de noi depinde să 
răspundem „prezent” la această chemare. 
 Printre cei care au răspuns afirmativ, cu toată inima la apelurile Gospei, se 
numără vizionarii, preoţii din parohie, fondatorii unor comunităţi care au ca scop 
răspândirea mesajelor, pelerinii, şi unele personalităţi ale vieţii religioase, 
teologi, aşa cum este părintele Rene Laurentin,  care a scris cel puţin 17 cărţi 
despre Medjugorje, şi alte persoane consacrate din diferite congregaţii şi ordine. 
 Cert este că Medjugorje te atinge drept în inimă. Acest fluviu de pace de 
nedescris, copleşeşte inima până acolo încât explodează de bucurie. 
 Bijakovici, satul (cătunul) vizionarilor este locul privilegiat al Fecioarei, 
ca şi Colina Podbrodo, ca şi Muntele Krizevac, pe care a fost înălţată în 1933 
imensa cruce monolitică. 
 Pentru locuitorii din Bijakovici vizionarii sunt ca şi propriii lor copii, ca 
lumina ochilor. 
 Cât priveşte locul denumit Crucea Albastră, el se remarcă, la fel ca şi 
colina Krizevac, prin umilinţa peisajului.  
 Iată cum este descris acest loc de către Sora Emmanuel: 
 „Puţini pelerini cunosc Crucea Albastră (...) Este un loc pe care Gospa l-
a ales. 
 (...) Şi Crucea Albastră aparţine acestor locuri caracteristice alese de 
Maria: acolo nu e nimic! Nimic extraordinar. Situată la câţika metri mai sus de 
drumjul ce înconjoară colina, acest important loc de apariţii (câteva sute) 
respiră umilinţa peisajului local: câteva pietre ieşind din pământul roşu, câţiva 
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arbuşti prea plăpânzi pentru a te feri de soare, câteva tufişuri cu spini graţie 
cărora nu te poţi mişca fără un minimum de înţepături şi pe pământ aproape 
nici o suprafaţă suficient de plană pentru a spera să îngenunchezi fără a-ţi 
pierde repede echilibrul! 
 Crucea Albastră nu a încetat niciodată să fie vizitată de Maria, căci 
grupul de rugăciune al lui Ivan se reuneşte în continuare adesea acolo, marţea 
şi vinerea seara. Eu personal ( spune Sora Emmanuel – n.n.)  am fost martora 
unor mari hasruri revărsate în acest loc, pentru pelerini şi pentru mine însămi 
(când am ceva pe inimă, merg acolo şi mă întorc uşurată întotdeauna). (Sora 
Emmanuel. Anii 90...Triumful Inimii, op.cit., pp.22-23). 
 „Gospa a ales acest sat. Nu tu teologie, nu tu subtilităţi de limbaj,  nici o 
cunştinţă livrescă, ci secole de smerită asculare a şoaptelor lui Dumnezeu în 
inimă. Căci, pentru acest popor care a udat cu lacrimile şi sângele său aceste 
văi ale Herţegovinei, Dumnezeu este singurul Prieten bun, Prieten sigur, 
Dumnezeu al cărui Crez a rezistat doctrinei lui Mohamed şi celei a lui Marx.” 
Sora Emmanuel, op.cit., p. 32). 
 Cât îi priveşte pe membrii parohiei din Medjugorje care au ştiut să-şi 
aprofundeze converetirea, pelerinii şi toţi aceia  care trăiesc la Şcoala Mariei,  
cu toţii sunt copiii lui Dumnezeu despre care Maria ne spune că Satana nu le 
poate face nici un rău. 
 Copiii lui Dumnezeu sunt chemaţi să fie martori ca lumea să-L poată 
cunoaşte pe Dumnezeul bucuriei. „Astfel mărturia voastră nu va avea valoare 
numai pentru voi, ci pentru întreaga veşnicie.” (Mesajul din 25. 03.1988). 
 De obicei copilul este imaginea părinţilor. Noi, uniţi cu Isus, în aceeaşi 
familie, putem deveni imaginea Lui. 
 Unul din Mesaje date Jelenei din februarie-martie 1982 spunea: 
 „Dragi copii, aş fi vrut ca lumea întreagă să fie copilul meu, dar ea nu 
vrea. Vreau să dau totul pentru ea. Rugaţi-vă pentru aceasta.” 
 Singura condiţie pe care o pune Maria copiilor ei este să rămână deschişi 
harurilor şi să nu le refuze. 
 „Mişcaţi de apelativul <Dragii mei copii>,  aceştia descoperă că au o 
Mamă în Cer care se interesează de ei, care plânge şi se roagă pentru ei, care 
doreşte şi poate săp-i ajute. (...) Şi atunci încep să simtă şi iubirtea nesfârşită a 
acestei Mame, inima lor începe să se umple de bucurie şi pace.” (Padre Jozo 
Zovko, În: „Trăiţi iubirea. Mesajele S>fintei Fecioare Marias din 
Medjugorje,”, Editura Icar, p.4). 
 Dar: „Aceasta nu e ceva care depinde de noi. Nici nu e ceva care este 
împotriva logicii sau pe care logica să-l poată împiedica. Este o lumină pe care 
Altcineva o aprinde. Este un har pe care nimeni nu-l poate cumpăra.” („Trăiţi 
iubirea, op.cit., p.4). 
 Părintele Emiliano Tardif spune: „Suntem în faţa tainei iubirii lui 
Dumnezeu; dacă este adevărat că Domnul nu-i vindecă decât pe unii, în 
schiumb El ne oferă tuturor vindecarea definitivă: viaţa eternă unde nu va fi 
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nici boală, nici doliu, nici plânset. Nu suntem vindecaţi pentru că o merităm, ci 
este numai un dar de la Dumnezeu.” (Sora Emmanuel, Medjugorje, Anii 90, 
op.cit., p. 199). 
 În afara celor cunoscuţi deja pelerini ca fiind beneficiarii apariţiilor, adică 
vizionarii, există aici nenumărate persoane care tac şi care îl iubesc pe 
Dumnezeu până la asemănare: aceştia sunt preoţii franciscani, slujitori ai 
Sanctuarului, sunt călugării şi călugăriţele din numeroase congregaţii şi ordine 
din lume, dar şi unii pelerini care s-au stabilit deja aici, vrând să-I slujească în 
acest chip lui Dumnezeu şi Fecioarei şi aducându-şi contribuţia, fiecare după 
harul său, la împlinirea planului lui Dumnezeu. 
 Cyrille Auboyneau – având studii de filozofie, teologie şi drept, este, fără 
îndoială, una dintre persoanele cele mai bine informate asupra evenimentelor din 
Medjugorje. Vorbind curent rusa, franceza, engleza, croata, prieten personal al 
vizionarilor şi al părintelui Jozo Zovko, el a servit adesea drept translator. 
Profund pătruns de mesajele Sfintei Fecioare, Cyrille Auboyneau     a părăsit 
Franţa în 1984 pentru a se instala la Medjugorje unde a rămas timp de 7 ani, 
după care a început o intensă activitate de propagare a mesajelor prin conferinţe 
ţinute în diferite ţări. În toamna anului 1991 a făcut o scurtă vizită şi în ţara 
noastră, timp în care a ţinut câteva conferinţe la Bucureşti. 
 În cartea „Trăiţi Iubirea. Mesajele Sfintei Fecioare Maria Regina Păcii 
la Medjugorje”, apărută la Editura Icar, prezentarea mesajelor este făcută de 
Cyrille Auboyneau, acest apostol neobosit al Gospei. 
 Alt martor vrednic de crezare este Sora Marie Claire din Comunitatea 
Oaza Păcii, de la Medjugorje, care mărturiseşte în revista Regina Pacis, nr. 3: 
 „În comunitatea noastră am hotărât regula de a le rămâne credincioşi lui 
Isus şi Mariei până la a ne vărsa sângele. Suntem o comunitate contemplativă, 
catolică romană, alcătuită din surori şi fraţi. Eu sunt originară din Balgia, am 
fost profesoară de franceză în S.U.A., unde în acelaşi timp studiam şi teologia. 
În viaţa mea au fost prezenţi Sfântul Francisc şi Sfânta Clara. Mulţi ani am fost 
departe de Dumnezeu, dar am căutat iubirea şi adevărul. Am pierdut multe 
bogăţii materiale, dar am găsit bogăţii spirituale. 
 În prima fază a apropierii de Dumneezeu am frecventat o biserică 
ortodoxă în care am găsit frumuseţea cântecelor care răsunau în timpul  
slujbelor. Era frumos, dar încă nu trăiam.  Apoi, alături de protestanţi am 
descoperit Biblia. Prin vicisitudini, Dumnezeu m-a condus în Biserica 
Penticostală în nordul Olandei, timp de trei ani şi jumătate, unde am primit 
efuziunea Duhului Sfânt. Eu eram botezată catolic. 
 Madona spune: treziţi-vă din somn. Mireasa Duhului Sfânt m-a condus la 
Duhul Sfânt. 
 După acest itinerar din Biserică în Bisertică, m-am întors printr-un grup 
carismatic în Biserica Catolică. 
 Am descoperit frumuseţea credinţei mele pe care n-o cunoşteam. La 30 de 
ani am auzit pentru prima oară cine este  Isus în Euharistie. 
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 (...) Duhul Sfânt m-a condus la Maica Domnului. Dacă îl cunoaştem pe 
Isus dar n-o cunoaştem pe Preacurata, este ca şi cum am merge într-un singur 
picior. Isus este plinătatea revelaţiei, dar s-a născut din această minunată 
Mamă. Nimeni nu poate spune: eu n-am nevoie de această Mamă. 
 Putem să renaştem din nou din sânul Mamei noastre. O singură Mamă 
avem în Cer. Ez ajung la Isus prin Maria. 
 Medjugorje în 2001 este locul cel mai sublim de pe pământ. Eu trăiesc 
zilnic acolo de mulţi ani. Acum zece ani era război. Am văzut Medjugorje ca pe 
un sân imens al unei Biserici Unice a lui Dumnezeu. Toţi fiii sunt primiţi, pentru 
Dumnezeu nu este diferenţă între musulmani, catolici, protestanţi, ortodocşi. 
Darul lui Dumnezeu,  care este Maica Domnului, este un dar pentru toate 
popoarele. Pentru noi Medjugorje este Arca Noii Alianţe. Este ca şi cum Sfânta 
Fecioară şi Dumnezeu îşi cheamă fiii în arcă pentru a-i dsalva. La Medjugorje 
vin oameni de pe toate continentele. 
 (Musulmanii cred în Maica Domnului. <Tu eşti surioara mea musulmană, 
tu eşti surioara mea catolică, pentru că avem o singură Mamă.>) 
 La Medjugorje vin mulţi ortodocşi (în special creştinii maroniţi). 
Medjugorje este Biserica Unită de azi. Este Maica Domnului care vine să refacă 
Biserica Unită. Într-un mesaj din 1989 Preacurata ne indică: <Spuneţi tuturor 
că voi v-aţi împărţit.În faţa Mea şi a Fiului Meu musulmanii, ortodocşii şi 
catolicii sunt egali. Nu toate religiile sunt la fel, dar fiecare om este egal în faţa 
lui Dumnezeu.> 
 Aşa cum spune Papa Ioan Paul al II-lea: <Nu este suficient să aparţii 
Bisericii Catolşice pentru a fi mântuit, dar este necesar să asculţi de poruncile 
lui Dumnezeu ascultând conştiinţa ta”. 
 Concluziile Conciliului Vatican II au stabilit: <Mântuirea este pentru toţi, 
fără excepţie, doar aceia care îl refuză pe Dumnezeu nu sunt mântuiţi. Cui i  s-a 
dat mult, i se va cere mult. Numai Dumnezeu va determina gradul de 
responsabilitate al fiecăruia.> 
 Maica Domnului vine să vorbească omenirii întregi. La începutul 
apariţiilor, Sfânta Fecioară ne-a declarat în mesaje: 
 <Eu am venit pentru ultima oară pe pământ pentru ca lumea să se 
convertească.> Maica Domnului ne învaţă că unitatea începe în unirea cu 
Dumnezeu în inima fiecăruia. 
 În 1981, Maica Domnului, în primul mesaj cerea: „Pace, Pace, Pace”,  
apoi continua: <Împăcaţi-vă cu Dumnezeu şi împăcaţi-vă cu oamenii. Aceasta 
este adevărata unitate.> Unitatea începe în inima mea, în rugăciunea de 
împăcare. Doar în rugăciune poţi primi pacea.  
 Mesajul de la Medjugorje este un mesaj universal. Deseori Maica 
Domnului plânge în apariţii: <Fiul Meu suferă mult pentru că omenirea nu se 
converteşte şi nu face pace. Omenirea să se întoarcă la Dumnezeu şi să facă 
pace. Eu sunt în faţa tuturor inimilor care nu se deschid.> 
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 Maica Domnului vine ca un dar de mare milostivire, ca un dar din partea 
Tatălui care nu ştie ce să mai facă pentru fiii săi. Niciodată în istoria Bisericii 
Universale Dumnezeu nu a permis o apariţie atât de îndelungată (7300 de zile 
de apariţie). Duăă Cristos, Sfânta Scrptură, apariţia Macii Domnului la 
Medjugorje constituie cea mai mare milostivire. Noi am primit totul: pe Fiul 
Său, Sfânta Scriptură, sacramentele, preoţii,  Fecioara şi încă nu sântem în 
pace. Maica Domnului ne spune în mesaje: <Vă iubesc pe toţi la fel, aţi plânge 
de bucurie dacă aţi şti. Rugaţi-vă trei ore pe zi, faceţi penitenţă.> Preacurata 
doreşte o biserică vie, în genunchi, care se roagă cum vă rugaţi voi în seara 
aceasta. (...) Voi aveţi un rol de evanghelizare. 
 Aşa s-a întâmplat la Medjugorje unde vin mulţi pelerini: datorită 
rugăciunilor milioanelor de pelerini şi credinţei Papei Ioan Paul al II-lea a 
căzut zidul Berlinului. 
 Sfânta Fecioară are nevoie de voi, Ţările estice. La Fatima a spus că prin 
Rusia, Inima Sa Neprihănită va triumfa. În 5 august 2000, Preacurata a 
declarat: <Simt o imensă bucurie de a fi aici. Inima mea simte că mulţi duc în 
inima lor Victoria Inimii Mele Neprihănite.> 
 Cu iubire şi cu forţa Duhului Sfânt, Sfânta Fecioară merge la răscruci şi 
cheamă: <Eu voi schimba Biserica Voastră, voi schimba inimile voastre>. 
 Aceasta este profeţia de la Medjugorje. 
 Alături de Papa, Maica Domnului este cea mai mare profetă a secolului 
XX.> (Regina Pacis, nr.3). 
  
 Poate că nu e lipsit de importanţă să furnizăm câteva date despre preoţii 
franciscani care au fost aproape de fenomenele petrecute la Medjugorje cât şi 
despre cei şase vizionari şi cele două fetiţe care o văd pe Maria cu inima. 
 În afară de părintele Jozo Zovko, parohul de atunci al Bisericii din 
Medjugorje, mărturii importante a dat părintele Petar Ljubcic OFM care a fost 
ales de Mirjana pentru revelarea secretelor. El se va ruga şi va posti cu pâine şi 
apă, o săptămână înainte de revelarea secretului, care se va îndeplini apoi după 
trei zile. Dar în 1995, Părintele Petar Ljubcic părăseşte Medjugorje, spre 
întristarea tuturor. El se va ocupa de croaţii din Zurich (Elveţia). 
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  PĂRINTELE CRUCII ŞI MOARTEA CA LUMINĂ 
 
 Părintele Slavo Barbaric, doctor în psihologie socială, a întocmit în 
1982 un  studiu asupra vizionarilor. Cunoscând mai multe limbi străine, este 
foarte activ în explicarea şi difuzarea mesajelor la Medjugorje şi în lumea 
întreagă. 
 A scris mai multe cărţi, printre care: „Să ne rugăm cu inima” -  şi a 
vorbit la Radio Maria. 
 Despre Padre Slavko, pe care toţi trăitorii pe acest pământ bosniac dar şi 
toţi pelerinii l-au cunoscut şi îndrăgit, s-ar putea spune atâtea lucruri încât nu s-
ar epuiza niciodată subiectul. 
 Este cel care a transformat moartea în lumină, care a avut o moarte de 
lumină, născându-se pentru Cer în ziua de 24 noiembrie 2000 şi despre care 
Gospa a transmis a doua zi, 25 noiembrie 2000: 
 <Dragi copii, astăzi când Cerul vă este aproape în mod special, vă invit 
la rugăciune pentru ca prin rugăciune să-L puneţi pe Dumnezeu pe primul loc. 
Copilaşilor, astăzi vă sunt aproape şi vă binecuvântez pe fiecare dintre voi cu 
binecuvântarea Mea maternă pentru ca să aveţi putere şi iubire pentru toate 
persoanele pe care le întâlniţi în viaţa voastră pământească şi pentru ca să 
puteţi da Iubirea lui Dumnezeu. Mă bucur împreună cu voi şi doresc să vă spun 
că fratele Slavko s-a născut în Cer şi că mijloceşte pentru voi. Vă mulţumesc că 
aţi răspuns la chemarea mea.> 
 Dând mesajul de încurajare pentru oameni, Maria a demonstrat nu numai 
faptul că l-a luat imediat sub mantia sa ocrotitoare pe cel care a slujit-o cu 
credinţă şi iubire filială deosebite, dar şi că este aproape de suferinţa celor 
rămaşi nemângâiaţi de această pierdere imensă, care părea ireparabilă, dacă 
pelerinii şi locuitorii nu ar fi fost asiguraţi că prin această  naştere,  au câştigat 
un mijlocitor în Cer. 
 Despre trecerea Părintelui Slavko din vremelnicie în veşnicie au dat calde 
mărturii toţi cei care au fost aproape de el în viaţă şi care sunt acum şi mai 
aproape de dânsul, uniţi în rugăciune. 
 La  „Staţiunea a 15-a” de pe Krizevac, care încununează eforturile depuse 
pe Calea Crucii şi constituie biruinţa Învierii Domnului  Isus Cristos, ar trebui 
scris: „Eu am fost mort, dar acum zrăiesc...şi am putere asupra morţii” (Apoc. 
1, 17-18). 
 Părintele Slavko, ajungând la această staţiune care exprimă biruinţa vieţii, 
şi-a dat mărturia de credinţă aici (şi nu pe parcursul traseului Căii Crucii la vreo 
altă Staţiune), ne-a arătat cu prisosinţă că moartea noastră înseamnă Biruinţă, 
trecere într-o altă realitate, realitatea fără prihană, fără pată, strălucitoare şi 
ănaltă, unde poţi contempla Faţa Dumnezeiescului Creator, în sintonie cu 
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îngerii, serafimii şi heruvimii, unde ne putem bucura alături de Maica Cerească 
de strălucirea gloriei lui Dumnezeu. 
 El el a învins  urcuşul greu al vieţii şi, ajungând în vârf, a văzut chipul 
Maicii Cereşti zâmbind şi luându-l de mână încurajator, cu dragoste maternă, 
pentru a-i arăta această realitate suprafirească pe care noi aici n-o putem vedea 
deocamdată. 
 Padre Slavko, un prelat franciscan minorit care a trăit carisma Seraficului 
Părinte Francisc în chip vrednic, dovedind  o iubire nemăsurată pentru Cruce şi 
pentru Maica Domnului. Unde altundeva putea să moartă Părintele Slavko 
Barbaric decât lângă Crucea Mântuitorului, cruce atât de iubită de Maica 
Fecioară încât de nenumărate ori s-a arătat lângă ea şi ne-a invitat să ne rugăm în 
faţa crucii. De câte ori nu ne-a implorat Fecioara Maria să ne rugăm în faţa 
Crucifixului, avându-L permanent în minte? Crucea înseamnă osteneală, 
suferinţă, chin, dar înseamnă şi victorie, biruinţă. 
 Biruinţa prin cruce – este ceea ce vrea să ne arate Fecioara Maria în 
apariţiile sale de pe Krizevac. Acceptându-ne crucea, vom birui cu Cristos prin 
crucea noastră. Iar partea de osteneală este legată de depăşirea de noi înşine, un 
lucru pe care îl putem înfăptui în această vremelnicie, pentru propria noastră 
veşnicie. 
 Aşa cum am menţionat, crucea de beton construită în 1933 pe muntele 
Sipovac (537 d metri altitutdine) – munte care este numit de atunci Krizevac 
(Muntele Crucii). 
 Ea ni-l reflectă pe Isus crucificat în această lume care de două mii de ani 
este la rândul ei crucificată. 
 De amintit este faptul că această cruce a fost ridicată pentru aniversarea a 
o  mie nouă sute de ani de la moatea şi învierea lui Isus. 
 „Dragi copii, şi crucea era în planul lui Dumnezeu când aţi construit-o 
voi. În aceste zile, în mod deosebit, mergeţi pe deal şi rugaţi-vă în faţa crucii. 
Am nevoie de rugăciunile voastre” -  spunea Gospa în 30 august 1984. 
 „Prin cruce, Dumnezeu se preamăreşte în fiecare om” (29 noiembrie 
1984). 
 „Eu vă dau haruri speciale, iar Isus vă dă daruri care vin de la Cruce. 
Priumiţi-le şi trăiţi-le.” (20 februarie 1986). 
 Lui Ivan, în 20 martie 1989, pe Colina Apariţiilor îi transmite: 
 „Începând de astăzi, mă voi ruga, cât mai mult posibil, contemplând 
rănile lui Isus. Vă invit pe toţi în această seară: rugaţi-vă cât mai mult posibil în 
faţa Crucii. Crucea să fie pentru voi în centru în zilele următoare.” 
 Pe imensa cruce stă scris: „IHS Lui Isus Cristos Salvatorul umanităţii. 
În semnul propriei credinţe, iubirii şi speranţei conduc pe P. Bernardin 
Smoljan, paroh şi Parohia din Medjugorje – 1933 – de toate relele eliberează-
ne Cristos”. 
 Crucea conţine o relicvă DIN ADEVĂRATA Cruce pe care a fost 
răstignit Mântuitorul. De aceea, Maria ne cere să ne rugăm în  faţa acestei Cruci. 
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Ea însăşi este adesea prezentă acolo, pentru a se ruga împreună ciu noi şi în 
acest loc sunt acordate mari haruri. Ea însăşi a mărturisit: 
 „Iubesc în mod cu totul special crucea pe care voi aţi înălţat-o în mod 
providenţial pe Krizevac. Mergeţi acolo mai des să vă rugaţi. (Mesajul din 31 
august 1984). 
 Iată câteva mărturii despre Părintele Slavko, ale unora din cei prezenţi: 
 „O soră din Comunitatea Fericirilor, care a participat la ultima Cale a 
Crucii a părintelui Slavko povesteşte: <Ne-am rugat de-a lungul întregii Căi a 
Crucii oferindu-ne de fiecare dată la câţiva metri înainte de staţiunile 
respective, pentru că, încă de la început, am găsit acolo un grup de pelerini care 
ne preceda (grupul român); părintele Slavko, pentru a nu-i deranja, ne făcea să 
ne oprim pe toţi. Mi-a plăcut acest respect al său. De fapt, nu a încheiat Calea 
Crucii  sub crucea mare din vârf, ca de obicei, ci la ultima Staţiune, aceea a 
Învierii lui Isus,  tot din acelaşi motiv. Apoi, după binecuvântarea finală s-a 
întreţinut un moment cu pelerinii şi apoi a  dat un ocol crucii, strângând, aşa 
cum făcea de obicei, hârtiile şi sticlele de plastic uitate, ca să menţină curat 
Muntele Krizevac” (Ecoul Mariei, decembrie 2000, pag. 7). 
 Mişcătoare au fost şi cuvintele părintelui Ivan Landeka, precedentul 
paroh, care l-a cunoscut cel mai bine pe părintele Slavko: „Ţi-am spus adeseori 
că vei muri pe aceşti munţi. Şi, într-adevăr, ai murit „în biroul tău”. Colina 
Apariţiilor şi Krizevac erau biroul tău. În ultima vreme ai primit multe lovituri 
care te-au rănit. Iartă-ne dacă adesea nu te-am înţeles. Întotdeauna ai mers 
însaintea noastră şi, până să apucăm noi să înţelegem despre ce e vorba, tu erai 
deja la jumătatea drumului. Aveai talente pe care le-ai pus în întregime la 
dispoziţie, ţi-ai folosit toate darurile.” 
 Un cortegiu nesfârşit de oameni s-au perindat pe lângă mormântul acestui 
franciscan care şi-a dedicat viaţa pentru a face să fie iubiţi Maria – Regina Păcii 
şi Fiul Ei Isus. „Părintele Slavko a fost împreună cu părintele Jozo şi cu 
părintele Tomislav, unul dintre apostolii chemaţi să fie martori ai apariţiilor, 
chiar de la începutul lor” – scrie Nicola Bertani, în Ecoul Mariei,  din 
decembrie 2000, p. 7. 
 Părintele Lijubo, un tânăr franciscan prezent de câteva luni alături de noul 
parog, a primit sarcinile pe care le avea părintele Slavko în parohie. În afara 
serviciului de la Sanctuar, se va ocupa îmtre altele de comentarea Mesajului 
Lunar al Sfintei Fecioare, care se difuzează în general în întreaga lume. 
 El a declarat: „Moartea fratelui nostrz Slavko a fost bruscă şi neaşteptată. 
Este dureroasă pentru că a lăsat un gol în atâtea persoane pentru care a fost un 
adevărat tată, slujind cu fidelitate pe Maica noastră Cerească şi îndemnurile şi 
sfaturile Sale de-a lungul atâtor ani. 
 Sunt conştient că nimeni nu-l poate înlocui, pentru că era fidel, dăruit şi 
neobosit în dragostea pentru Preacurata, pe care o iubea atât de mult. Iubind-o 
pe Ea, putea  şi avea forţa de a-i iubi pe atâţia alţii care nu cunoscuseră nici 
iubirea omenească, nici iubirea divină. În lucrările sale, îăn confesional, în 
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predici şi în întâlnirile cu oamenii se dăruia în totalitate; era tot timpul în 
mişcare, nu-l puteai vedea că nu face ceva, ca şi cum viaţa ar fi urmat să i se 
sfârşească dintr-o clipă într-alta. Să ne amintim reflecţiile părintelui Slavko la 
Radio Maria, în 25 iulie, atunci când Sfânta Fecioară ne-a spus: 
 <Nu uitaţi că aici, pe pământ sunteţi în drum spre veşnicie şi că locuinţa 
voastră este în Cer.> 
 Părintele Slavko comenta: <Maria ne învită să devenim şi să rămânem 
mereu conştienţi că noi, pe pământ suntem pelerini şi că venim din iubirea lui 
Dumnezeu. Dumnezeu ne-a vrut în acest timp, în acest secol, în această ţară, în 
această familie, acolo unde suntem, cu darurile pe care ni le-a dat, dar ne-a 
lăsat şi libertatea de a face apoi alegerea pentru viaţa veşnică. Pentru a ajunge 
să ne formăm această conştiinţă, Preacurata stabileşte două condiţii:  
 <Copilaşilor, fiţi deschişi la Iubirea lui Dumnezeu şi lăsaţi egoismul şi 
păcatul> (Dintr-o înregiustrare, în Ecoul Mariei, op.cit., p. 7). 
 O scurtă notă apărută în Press Buletin  aminteşte faptul că: „Părintele 
Slavko a murit în 24 noiembrie 2000 la orele 15,30 din cauza unui infarct, după 
ce a încheiat ritualul Căii Crucii, pe care, la fel ca în fiecare vienri, îl 
îndeplinea împreună cu pelerinii şi cu cei din parohie. 
 Părintele Slavko s-a născut la 11 martie 1946 la Dragicina. A fost 
ordonat preot la  19 decembrie  1971. După cinci ani de acivitate pastorală în 
provincia Herţegovina, în parohia Capljina, în 1982 şi-a luat doctoratul îăn 
pedagogie religioasă, obţinând titlul de psihoterapeut. Din 1982 până în 1984 a 
lucrat la Mostar în calitate de catehet al studenţilor. Datorită activităţii sale 
rodnice cu studenţii şi a cursurilor de rugăciune primite cu entuziasm de 
studenţi, regimul comunist din acea vreme a început să-l persecute pe părintele 
Slavko. 
 Graţie cunoaşterii principalelor limbi europene şi a experienţei câştigate 
în parohiile în care  a activat, părintele Slavko a lucrat neobosit vcu pelerinii la 
Medjugorje, unde a fost transferat oficial în 1983. Chiar de la începutul 
activităţii sale la Medjugorje, el s-a dedicat scrierii de  cărţi cu conţinut 
spiritual, care au fost traduse în douăzeci de limbi şi difuzate în 20 de milioane 
de exemplare în întreaga lume. 
 În fiecare an organiza întâlniri speciale cu preoţii şi tinerii şi, la casa de 
rugăciune a provinciei „Domus Pacis”  ţinea seminarii de post şi rugăciune. Ca 
urmare a enormelor suferinţe din perioada războiului, fondase şi conducea 
asociaţia de învăţământ şi formare „Majcino selo”  unde trăiesc în prezent 
peste 60 de persoane (orfani de război, copii din familii destrămate, mame 
tinere celibatare, persoane vârstnice singure şi copii bolnavi). Este dificil să 
scoţi în evidenţă ceva în mod special în viaţa acestui om unic, dar dacă am vrea 
s-o facem, ar fi, cu siguranţă,  perioada pe care a petrecut-o la Medjugorje. 
Părintele Slavko Barbaric a străbătut întreaga lume răspândind mesajul de 
pace şi împăcare al Preacuratei. El era sufletul şi inima mişcării pentru pace 
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născute la Medjugorje cu nouspreece ani şi jumătate în urmă”. (Ecoul Mariei, 
op.cit. , p. 6). 
 „Părintele Slavko ne lipseşte deja” – scria părintele Rene Laurentin într-
un articol pentru Eco din Maria  şi Chretiens Magazine. 
 „Slavko a murit subit, după Calea Crucii de vineri, 24 noiembrie. A murit 
sub ochii celor prezenţi. Brusc. În pofida stilului său de viaţă ascetic care părea 
să-i permită o viaţă lungă. Dar probabil că el a abuzat de propriile-i puteri, 
până la sucrtcircuitare pentru Domnul. Vizionarii, pentru care el era ghid şi 
referinţă spirituală, sunt profund afectaţi, pentru că, fiecare cu personalitatea 
sa, nu erau întotdeauna influenţaţi de parohie aşa cum era de dorit. Slavko era 
cel care constituia adevărata legătură sacerdotală şi spirituală. Medjugorje îşi 
pierde ambasadorul internaţional (poliglot pe cele cinci continente) şi 
principalul interpret pe lângă pelerini. Erau gata să-i interzică acele călătorii 
care prelungeau inflexibila sa rază de acţiune. În timpul războiului şi după,  
fondase considerabile opere umanitare: un sat de copii şi văduve în Medjugorje, 
cu şcoala alăturată. 
 Organiza lunat reculegeri profunde, în care se dădea mare importanţă 
postului. După ce avusese ideea Festivalului pentru tineri (care se încheia în 
zorii zilei de 6 august, ziua Schimbării la Faţă,) părintele Slavko a început 
seminariile pentru preoţi, prevăzute pentru luna iunie. 
 De formaţie psiholog, era un om modest, spiritual şi de o mare 
creativitate. Se reproşează mesajului de la Medjugorje că ar fi sărac şi repetitiv, 
dar în fiecare lună Slavko ştia să ne transmită raza esenţială: un ecou al 
Evangheliei; ca preot, încerca să-şi transmită flacăra sa, îmbogăţită în cursul 
vieţii sale. (...) 
 Fie ca Slavko să-şi continue din Cer acţiunea de pe raza de activitate care 
i-a aparţinut pe pământ.” 
 Câteva frânturi din amintirile Sorei Emmanuel îl evocă astfel: 
 „Vă scriu printre lacrimi, dar şi cu bucurie, săptămâna în care iubitul 
nostru părinte Slavko s-a întors în casa Tatălui. Împrejurările morţii sale sunt 
surprinzătoare şi atât de frumoase! Minunat este modul în care Dumnezeu l-a 
chemat la El pe slujitorul Său credincios pe care l-a găsit veghind în rugăciune 
în ceasul întoarcerii Stăpânului Său. Numele Slavko provine din cuvântul croat 
„slava” care înseamnă mărire. Pe muntele Krizevac nu este decât un tablou al 
Măririi (Învierea), puţin mai jos de crucea mare din vârf şi acolo Cel Înviat a 
venit să-l ia pe slujitorul Său într-o eternă îmbrăţişare. 
 Imediat după moartea sa, norii, care aduseseră mai înainte ploaia, s-ar 
îndepărtat puţin lăsând să se întrevadă soarele, care a luminat o clipă chiar 
acel loc de pe munte. Grupul pelerinilor a putut vedea atunci apărând deasupra 
văii un curcubeu care părea că porneşte din biserica de la Medjugorje. La 
funeralii, un lung cortegiu s-a pornit pe străzile din Medjugorje ca să însoţească 
sicriul preotului şi apostolului lor şi să-i aducă un ultim omagiu. Cu o 
permisiune specială, părintele Slavko a putut fi ănmormântat în cimitirul 
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Kovacica, situat în spatele bisericii. În numele tuturor vizionarilor, Jakov i-a 
mulţumit că a fost alpturi de ei, atât în momentele cele mai bune cât şi în cele 
mai rele.” (În: Ecoul Mariei, op.cit., p.6). 
 Profund legată în inimă şi suflet de părintele Slavko, Jelena a dorit să-i 
dedice o reflecţie în Ecoul Mariei, Regina Păcii, intitulată: „O moarte 
fecundă”. 
 „Nimeni dintre noi nu poate spune că n-a fost luat prin surprindere de 
moartea părintelui Slavko, într-atât încât am făcut eforturi pentru  a accepta că 
dispariţia sa ar corespunde unui plan precis al Mariei. Cuvintele pe care 
Preacurata le-a spus  Mariei Pavlovic (Pavlovici – n.n.) ne-au consolat şi ne-au 
cufundat în misterul morţii, faţă de care fiecare dintre noi se simte puţin străin 
şi confuz.” (Este vorba despre cuvintele: „Slavku u nebu! Slavku u nebu! – 
Slavko este în Cer! – pentru prima oară când într-un mesaj se menţionează 
numele unei persoane. Gospa a dat mărturie în favoarea lui, aşa cum el dăduse 
mărturie pentru Ea – n.n.). 
 „Este o enigmă pe care nici o filozofie umană n-a reuşit s-o pătrundă şi 
este cea pe care înşişi discipolii lui Isus au refuzat-o prin cuvintele lui Petru, 
care a mers până la a-L renega pe Isus de trei ori de frica morţii. Dar nu  numai 
inima omului doreşte să trăiască; şi Isus Însuşi – ne spune apostolul Ioan – a 
avut sufletul tulburat în faţa mormântului lui Lazăr şi a plâns, astfel încât i-a 
convins pe iudei de iubirea pe care i-o purta Cristos acelui om. (Cf. Ioan 
11,35). 
 Moartea dragului nostru părinte Slavko dacă, pe de o parte, ne privează 
de afecţiunea unei persoane de care tiţi ne simţeam iubiţi, pe de altă parte 
aduce cu sine multe roade; căci el însuşi este sămânţa care moare, şi, ca 
urmare, dă o recoltă abundentă (Cf. Ioan cap. 12).  Vorbind cu diferiţi prieteni 
care au trăit intens „plecarea” sa, am convenit că trăim o nouă convertire; o 
prietenă mi-a spus: <Mi se pare ca şi cum ar fi un văl mai puţin>, vedem toţi ca 
într-o reflectare, dar puţin mai clar. 
 În acest sens am înţeles că ne-am întâlnit cu „misterium mortis”, trăim 
moartea „luminoasă” a altuia care a fost nu doar ascultător până la moartea 
ca un ţel, dar şi parte integrantă din planul pe care Dumnezeu l-a avut cu el. 
Moartea sa ne-o aminteşte în unele aspecte pe cea a lui Cristos. Ca şi Domnul 
său, Slavko abia terminase o via crucis  şi a murit ca şi El, pe la trei, în ora 
Îndurării Sale. 
 Deci, această moarte creştină se încorporează în viaţa noastră 
interuoară. Am trăit-o ca necesară şi nu cauzală. Niciunul dintre noi, chiar 
dacă  ne-am gândit, nu va constitui vreo excepţie, dar fiind că aceasta este parte 
integrantă din sequela Cristi  (Urmarea lui Cristos). Trebuie subliniat că nu 
este doar o trecere la noua viaţă, pe care, într-un anumit sens, am trăit-o deja la 
Botezul nostrz şi în Sacramente, ci face parte din dovada iubirii în dublu sens. 
 Fiecare dintre noi trăieşte deja această moarte, aş spune, şi în trup; 
ajunge să vezi bolile noastre, care sunt un fel de moarte, chiar dacă nu deplină. 
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Domnul ne invită să renunţăm cu totul la omul vechi şi nu ne cruţă trupul, de 
care suntem atât de legaţi, poate pentru că este casa noastră, celula noastră. Ne 
cere, deci, nu să trecem în mod pasiv la noua viaţă, ci să-i încredinţăm Lui ceea 
ce am primit pentru a-L avea pe deplin. 
 Toate acestea le putem deja trăi intens şi în spirit, care este atins de 
separarea de trup şi, într-un anumit fel suferă pânî când nu va fi reunit cu 
acesta în forma „glorioasă”. Dar a trăi moartea lui Cristos înlăuntrul nostru 
înseamnă, mai ales, să devenim simpli şi să ne orientăm spre esenţial. 
 Viaţa noastră este, într-adevăr, o „suflare”. Dumnezeu ne poate chema 
atunci când suntem în plină activitate, aşa cum l-a chemat pe părintele Slavko, 
printr-o dăruire totală de sine. Să nu permitem, deci, spiritului nostru să se 
încarce cu preocupări  superficiale; să ne gândim  numai la caritate, căci este 
unicul lucru care, la sfârşit, va rămâne. Această viaţă ne este dată pentru a 
cuceri Cerul, viaţa veşnică este premiul care ne aşteaptă. Trebuie, aşadar, să 
fim atenţi să nu ne lăsăm încătuşaţi de slăbiciunile oamenilor, de judecata lor şi 
de dominaţia lor. 
 Moartea este semnul că fiecare dintre noi îi aparţine numai lui  Cristos şi 
că judecata finală îi revine numai Lui. Pentru a anticipa acest moment şi pentru 
a ne pregăti pentru acest  examen ne poate ajuta examinarea conştiinţei în 
fiecare seară înainte de culcare, ca o mică judecată universală. În fine, moartea 
o găsim atârnată în casele noastre pe crucifix. Acel trup este Trupul mort al lui 
Cristos, sub care Sfânta Fecioară ne-a cerut să medităm Misterele de Slavă, 
pentru că Evanghelia – ne spune Părintele – L-a glorificat pe Fiu pe Cruce, 
acolo moartea a fost învinsă. Uniţi în acest mister, care este şi al nostru, pentru 
că la sfârşit se va revela şi gloria noastră, până acum ascunsă în Cristos, să 
adorăm  Crucea aşa cum ne cere Preacurata şi să ne rugăm pentru virtutea 
răbdării care, ne spune apostolul, naşte speranţa şi, din aceasta, obiectivul 
vieţii fericite. Să-i cerem, în sfârşit, Sfintei Fecioare, să se roage pentru noi 
acum şi în ceasul morţii noastre.” (În: Ecoul Mariei, Regina Păcii, op.cit., p.7). 
 Dar cel mai frumos a sintetizat evenimentiul morţii părintelui Slavko – 
Roberto M. Din Madrid: 
 „Ne unim cu parohia franciscană, cu Ecoul   şi cu toţi pelerinii de la 
Medjugorje. Cu mare durere în inimă pentru pierderea inestimabilă a părintelui 
Slavko, mare pescar de suflete al acelor ani din urmă. Ca şi Isus, şi-a dat viaţa 
la picioarele Crucii pentru noi toţi, pelerinii. Îţi mulţumim, părinte Slavko.” 
(Ecoul Mariei, Regina Păcii, op.cit.,  p.8). 
  
 
      ***** 
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EXPERIENŢE MISTICE : A VEDEA CU INIMA, A ASCULTA CU 
SUFLETUL, A SIMŢI CU TOATĂ FIINŢA PREZENŢA DIVINĂ 

           
-ce înseamnă a fi vizionar- 

 
 Un alt strălucit părinte mărturisitor al apariţiilor Gospei este Tomislav 
Vlasic care a condus parohia timp de trei ani după arestarea părintelui Jozo. 
Vorbeşte pentru mari mulţimi de oameni din experienţa de viaţă cu Dumnezeu 
care merge drept la inima omului şi-i descoperă ce este necesar pentru 
dezvoltarea lui spirituală. În prezent conduce o Comunitate de suflete total 
oferite, interpretează mesajele şi scrie cărţi despre aceste mesaje. 
 În cartea „Rugaţi-vă cu inima” – spune: „Vă invit pe toţi să daţi mărturie. 
Dar cine poate da mărturie? Numai persoana care a primit puterea interioară şi 
lumină interioară”. (op.cit.,  p. 11). 
 Tot în această carte de meditaţii, părintele Tomislav ne îndeamnă: 
 „Aveţi curaj şi primiţi ceea ce spune Sfânta Fecioară şi spuneţi întregii 
lumi, tuturor. Şi spuneţi că pentru a vesti pacea, rugăciunea şi postul nu este 
nevoie de paşaport, de nici un fel de pemris, ba dimpotrivă,”vai nouă dacă nu 
vestim”(op.cit., p.20). 
 Părintele Lijubo, 32 de ani, căruia de un an, Marija Pavlovic în fiecare 25 
ale lunii îi spune un Mesaj de la Madona, mesaj care este tipărit şi difuzat în 
întreaga lume,poveşteşte: „Marija vorbeşte cu Madona. O vede vorbind şi 
mişcându-se. Apoi ia o bucăţică de hârtie şi în croată, fără punctuaţie, scrie 
cuvintele. S-a întâmplat chiar şi ieri seară. Maria era în Italia şi mi-a telefonat 
textul. Eu i-am pus punctuaţia şi am difuzat tectul. Originalul îl ţine Marija.” 
(Alberto Bobbio, În: Revista „Jesus”, anno XXIII, Luglio, 2001, nr. 7, p. 18).  
 Tot Alberto Bobbio ne mai dă unele informaţii despre ceilalţi preoţi: 
părintele Ivan Sesar, care spune: „Eu îl respect pe cel ce crede şi pe cel ce nu 
crede în Gospa. Nu mă interesează vindecările, mă interesază convertirile. 
Singurul lucru care mă mâhneşte e că cea mai mare parte a pelerinilor, 
îndeosebi cei din Italia, sosesc fără un preot. E foarte dificil pentru că se riscă a 
se cădea în superstiţie.” 
 „Predecesorul părintelui Ivan Sesar, părintele Ivan Landeka, la fiecare 
mesă trimitea un raport detaliat Sfântului Scaun şi episcopului diocezan din 
Mostar. Şi acelaşi lucru continuă să-l facă şi părintele Sesar, scrie Alberto 
Bobbio. În arhiva parohială se află documentaţiile  a 350 de vindecări, dar şi 
mărturiile multora care au afrmat că au văzut-o pe Madona şi că au asistat la 
fenomene particulare ale naturii: soarele care s-a rotit, misterioase coroane de 
stele, un cuvânt scris cu roşu pe cer care invoca  pace, mir  în croată. 
 Astăzi,un formular tipărit al unei vindecări miraculoase se poate scana şi 
pe Internet. Cea mai mare parte a cazurilor sunt presupusele vindecări de 
scleroză multiplă. 
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 Părintele Ljudevit Rupcic, 81 de ani, teolog franciscan, foarte renumit în 
Croaţia pentru că a tradus Biblia în croată, e unul din cei mai mari estimatori 
ai Medjugorje-ului căruia i-a dedicat un număr impresionant de volume. 
Explică: <Eu am văzut împreună cu miile de pelerini un fenomen straniu al 
soarelui. Fără nici un echivoc, este un miracol. Este semnificativ că multe 
lucruri sunt considerate de credincioşi ca miracole. Vreau să spun că eu sunt 
preocupat tot timpul de semnificaţia lor şi am înţeles mesajele de la Medjugorje. 
Cu toate acestea, cea mai mare mărturie este privilegiul apariţiilor care abundă 
de roade spirituale. De ce acestea nu sunt prezente şi în alte locuri şi în mod 
normal îi aduce pe pelerini la catedrală? Cine este împotriva acestor apariţii se 
comportă ca şi Iudeii care îi atribuiau lui Belzebub şi nu lui Isus faptul că el 
alunga spiritele rele?” (Alberto Bobbio, op.cit.,  p.18). 
 Ceea ce trebuie subliniat este că Medjugorje este un „pământ universal 
unde se cultivă vocaţiile şi convertirile abundă”.Pământul suntem noi, cei care 
ajungem acolo, pe acest meleag cu stânci. Fiecare cu inima lui în care e sădită 
sămânţa sfinţeniei. Odată ajunşi acasă aceste seminţe încolţesc, cresc, dau roade. 
 Să urmărim mesajul Gospei din 25 martie 1994 care a transmis: 
„Copilaşilor, doresc de la voi toţi care aţi simţit mireasma sfinţeniei prin 
mesajele pe care vi le dau, să o duceţi acestei lumi însetate de Dumnezeu şi de 
Iubirea lui Dumnezeu. 

Unii care au simţit pe viu mireasma sfinţeniei Preasfintei Fecioare, sunt 
desigur şi vizionarii. Sora Emmanuel spune că <un vizionar este o reflectare a 
lui Dumnezeu> (Sr. Emmanuel, Mejdugorje, Anii 90...op.cit.,  p. 148). 
 Se poate spune că vizionarii sunt acele persoane privilegiate care cunosc 
realităţile cereşti, transmise lor prin Maria, şi le trăiesc cu multă umilinţă şi 
simplitate. Eu ştiu că au „prieteni” în Cer şi că nu trebuie să se teamă de nimic, 
nici măcar de ultima realitate a vieţii pământene, care este moartea. Vicka spune 
cu multă simplitate despre acest subiect: „A muri nu este nimic, este ca şi cum ai 
trece dintr-o cameră într-alta sau chiar dintr-un colţ într-altul al camerei.” 
 În 1986 Gospa i-a spus Jelenei: „Dacă vă abandonaţi mie, nu vă veţi da 
seama de trecerea din această viaţă în cealaltă. Veţi începe să trăiţi Cerul de pe 
pământ”. 
 De remarcat că Fecioara Maria nu acţionează în nici un fel fără 
consimţământul vizionarilor. Ea  îi întreabă înainte dacă vor să facă ceea ce ea le 
propune. Şi numai după ce aceştia  îşi dau consimţământul, Fecioara acţionează. 
 În cursul primelor apariţii, Sfânta Fecioară  le-a spus vizionarilor: „Eu v-
am ales. Am nevoie de voi. Sunteţi importanţi.” 
 Dar aceste cuvinte sunt spuse fiecărei  persoane care primeşte mesajele 
Preacuratei. Noi trebuie să ne rugăm pentru a înţelege tot ceea ce Dumnezeu 
vrea să împlinească prin fiecare dintre noi. Suntem cu adevărat importanţi în 
ochii Sfintei Fecioare şi Ea ne spune chiar: „Fără voi, Eu nu pot să ajut lumea” 
(Mesajul din 28 august 1986). 
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 Da-ul nostru spus lui Dumnezeu şi planului Maicii Sale este indispensabil 
salvării neamului omenesc. Fiecare om este invitat să devină un făcător de pace 
pentru a coopera cu Maica Domnului la planul său de salvare: „Vreau să 
cooperaţi cu Mine în toate, chiar şi în lucrurile cele mai mici”.(Mesaj din 28 
august 1986). 
 Pentru Sfânta Fecioară Dumnezeu este totul şi vrea să ne transfere şi nouă 
acest TOT. Cu ajutorul, cu FIAT-ul nostru, cu angajarea continuă pe calea 
sfinţeniei, pe calea voinţei divine. 
 Ea ne respectă totodată libertatea de alegere, nu forţează, nu obligă, ci ne 
invită, ne roagă, ne imploră continuu. 
 Şi totuşi, cât de departe suntem noi de TOTUL acela! 
 Vizionarii sunt aşadar, suflete privilegiate, pe care  Maica Domnului le-a 
ales spre a le face cunoscute unele realităţi divine, a-i conduce şi a-i face să 
crească spiritual şi să împărtăşească şi celorlalţi oameni comoara de har pe care 
le-a pus-o la dispoziţie. S-ar putea spune că ei sunt canale de transmitere a 
veştilor din Cer. Totodată, Maica Domnului îi învaţă că trebuie să primească 
aceste daruri cu umilinţă: 
 „Umilinţa voastră trebuie să fie mândră. Mândria voastră trebuie să fie 
smerită”. 

 „Dacă ai primit un dar de la Dumnezeu, trebuie să fii mândru dar nu 
spune că este al tău, ci recunoaşte că este de la Dumnezeu.” 

Este ceea ce  Sfântul Apostol Pavel a exprimat în Epistola I către 
Corinteni: „Ce ai tu ce n-ai primit?  Şi dacă totul ai primit, de ce te lauzi că n-
ai primit?” (1 Cor. 4,7). 

În permanenţă alături de ei, Fecioara îi invită pe vizionari şi prin ei, pe 
noi, la lumină: „Eu vă chem la lumină, pe care trebuie s-o duceţi tuturor 
oamenilor care sunt în întuneric.” (Mesajul din 14 martie 1985). Deşi sunt aleşi 
„în mod special” – Fecioara Maria nu încetează să le spună că îi iubeşte la fel pe 
toţi, aşa cum sunt. (Mesaj din 24 mai 1984). 

Şi pentru că i-a ales, i-a şi trimis  şi se ocupă clipă de clipă de ei, 
neobosită: „Consacraţi timp rugăciunii şi jerttfelor. Eu sunt cu voi şi doresc să 
vă ajut să creşteţi în renunţare şi mortificaţii pentru ca să deveniţi capabili de a 
înţelege frumuseţea vieţii celor ce Mi se dăruiesc într-un mod special...Rugaţi-
vă pentru ca să aveţi putere să vă schimbaţi viaţa” (25 mai 1990). 

„Uitaţi dorinţele voastre proprii şi rugaţi-vă, dragi copii, pentru ceea ce 
vrea Dumnezeu  şi nu pentru ceea ce vreţi voi.” (Mesaj 25 septembrie 1991). 

„Am dorit să fac din voi o Oază de Pace, de Iubire şi de Bunătate. 
Dumnezeu dorea ca voi, prin iubirea voastră şi cu ajutorul Lui, să faceţi 
miracole şi să daţi exemplu.” (25 martie 1992). 

„Eu sunt cu voi şi doresc să vă iau în Inima mea şi să vă ocrotesc.” (29 
ianuarie 1992). 

„Astăzi ca niciodată înainte, vă invit să vă rugaţi. Viaţa voastră să devină 
în întregime rugăciune.” (25 noiembrie 1992). 
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„Iată de ce vă chem şi vă rog: fiţi martori ai prezenţei Mele cu viaţa 
voastră şi în viaţa voastră zilnică.” (25 iunie 1991). 

„Aşa cum L-am purtat pe Isus în sânul Meu, la fel doresc să vă port şi pe 
voi, copilaşii mei, spre sfinţenie. Dumnezeu doreşte să vă salveze şi vă transmite 
mesaje prin intermediul oamenilor, al naturii şi prin multe alte mijlace care pot 
să vă ajute să înţelegeţi că trebuie să vă schimbaţi direcţia vieţii voastre. De 
aceea, dragii mei copilaşi, înţelegeţi măreţia darului pe care Dumnezeu vi-l 
acordă prin Mine, acela că Eu vă ocrotesc cu mantia Mea protectoare şi vă 
conduc spre bucuria vieţii” (25 martie 1990). 

„Prin exemplul vostru, copilaşilor, veţi fi mâinile întinse ale lui 
Dumnezeu care caută omenirea.” (25 februarie 1997). 

Prin aceste mesaje se vede delicateţea, gingăşia maternă a Preacuratei care 
nu spune: Vreau să vă supuneţi Mie pentru că eu sunt Stăpâna voastră. Ea nu ne 
vrea sclavi, supuşi orbeşte, ci ne acceptă ca şi colaboratori, să cooperăm cu Ea la 
planul de salvare a lumii. Ea ne cere ajutorul, investindu-ne cu încredere 
supremă de fii. 

Părinţii au încredere în noi şi noi nu trebuie să înşelăm încrederea 
părinţilor noştri. Dar cu atât mai mult nu trebuie să înşelăm aşteptările Tatălui 
Ceresc şi ale Maicii Cereşti care ne invită şi nu ne poruncesc să lucrăm la marele 
plan al salvării lumii, cu toate că acest plan ar putea fi realizat şi fără aportul 
nostru. 

Repetate cu duioşie şi răbdare, frazele din mesaje reflectă o adâncă 
profunzime şi o imensă bogăţie de nuanţe. 

De remarcat că în foarte multe din mesajele Prea Sfintei Fecioare Maria, 
Ea se adresează copilaşilor Săi cu aceste cuvinte de îmbărbătare: „Nu vă fie 
teamă!” -  la fel ca şi Papa Ioan Paul al II-lea, ale cărui prime cuvinte, la 
începutul Pontificatului său, la balconul unde apăruse, au fost: „Non avete 
paura!” – ceea ce a făcut   ca încordarea mulţimii adunate de mai multe zile în 
aşteptarea numirii noului Păstor Universal al Bisericii şi urmăreau lucrările 
Conclavului, să slăbească şi, după câteva minute ezitare, să izbucnească în 
aplauze şi urale furtunoase. Nu, nu aveau de ce să se teamă. Noul Suveran era  
unul de-al lor, un creştin autentic, care va conduce cu mână fermă Biserica lui 
Cristos, pentru că se dovedise demn de investitura supremă, aşa cum apostolul 
Petru, după ce-L mărturisise de trei ori pe Cristos, primise investitura de a paşte 
oiţele şi mieluşeii Săi. 

În 25 august 1994, Fecioara a dat un mesaj pentru Papa: „Dragi copii, 
astăzi mă unesc  cu voi în rugăciune într-un mod deosebit şi mă rog pentru 
darul prezenţei Fiului meu iubit în patria voastră. Rugaţi-vă, copilaşilor, pentru 
sănătatea celui mai drag dintre fiii mei, care suferă, dar pe care eu l-am ales 
pentru aceste timpuri.” 

Iar în 16 septembrie  1983, prin grupa de rugăciune  a Jelenei, Fecioara i-a 
dat un mesaj special Papei: 
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„În mesajele Mele, recomand tuturor şi Sfântului Părinte în mod special 
să propage mesajele pe care le-am primit de la Fiul Meu. Aici, la Medjugorje, 
doresc să încredinţez Papei mesajul cu care am venit aici: MIR  - Pacea pe care 
trebuie s-o răspândească peste tot. Şi iată un mesaj special pentru el: să 
reunească poporul creştin prin cuvintele şi predicile sale. Să vorbească tinerilor 
despre mesajele pe care le primeşte în rugăciunile pe care Bunul Dumnezeu i le 
inspiră.” 

„Nu vă temeţi!” -  Aceste cuvinte cu efect miraculos, care împrăştie orice 
dubiu, orice urmă de sfială sau teamă, care insuflă curaj şi tărie în mărturisirea 
credinţei – au avut de fiecare dată un impact deosebit în inimile credincioşilor, 
nu numai ale vizionarilor, dar ale tuturor care trec pe aici sau numai află despre 
ce este vorba. Dintr-o dată devin dornici de a-şi manifesta printr-un  act de 
pietate, curajul, puterea de a da mărturie creştinească într-un fel sau altul. 

Sunt vorbe materne care-l fac pe copilul adăpostit sub mantia înstelată a 
Mamei Cereşti să simtă un confort sufletesc nicicând încercat până atunci şi din 
inima sa să izvorască o dorinţă aprigă de iubire şi de dăruire. 

Mângâierea de Mamă se manifestă adeseori prin cuvintele: „Vă ţin pe toţi 
în braţele Mele. Sunteţi ai Mei. Am nevoie de rugăciunile voastre pentru ca să 
fiţi cu totul ai Mei.” (23 februarie 1984).  Sau: „Rugaţi-vă şi postiţi! Să ştiţi că 
vă iubesc. Vă ţin pe toţi pe genunchii Mei!”(26 februarie 1984). 

Când se simte un copil cel mai bine? La sânul mamei lui! Pentru că acolo, 
lângă sânul său cald, curat şi dulce, încetează toate primejdiile, se simte ocrotit, 
mângâiat, alintat, fericit. 

Unii copii adorm numai pe genunchi, legănaţi şi în cântecul dulce al 
mamei. Maria este Mama noastră a tuturor şi cunoaşte această slăbiciune, 
această nevoie de tandreţe şi de alinare a noastră şi ne-o oferă. Poala ei devine 
atunci altar pe care noi ne aşezăm capetele trudite, nervoase, somnoroase, pline 
de gânduri, de griji, de încercări. Este destul ca mâna caldă a mamei să treacă 
uşor peste obrazul nostru, să ne mângâie părul,ca să adormim fără grijă. Într-un 
fel, Maica este îngerul care ne veghează la căpătâi, este cea dintâţi care tresare la 
orice mic geamăt sau vis urât şi e gata din nou să ne legene până adormim. 

Şi pentru ca această Mamă să se facă auzită şi simţită mai bine, a ales 
câteva persoane pentru a ne vorbi prin ele şi a ne reaminti că stă mereu alături de 
noi şi ne iubeşte, aşa cum şi-a iubit Propriul Fiu. 

Să-i cunoaştem mai bine pe aceşti apostoli neobosiţi  care, de douăzeci de 
ani, ne transmit mesajele Maicii. 

MIRJANA, născută la 18 martie 1965 într-o familie cu doi copii. Mirjana 
este singura dintre vizioanri care a trăit la oraş, în Sarajevo, unde a urmat studii 
universitare. S-a căsătorit cu Marcu în 1989 şi are doi copii. Din 25.XII, 1982, 
când a primit al zecelea secret, ea nu mai are apariţii zilnice, ci numai în ziua ei 
de naştere şi atunci când Precurata consideră că este necesar. Astfel, începând 
din 26 august 1984, Gospa i-a apărut sau numai i-a vorbit (locuţiuni interioare ) 
în  legătură cu secretele şi ea a ales un preot care le va dezvălui la momentul 
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potrivit. În ultimul timp, Sfânta Fecioară vine în fiecare 2 ale lunii şi se roagă 
împreună cu ea pentru necredincioşi. 

IVANKA, născută la 21 iunie 1966, într-o familie cu 3 copii, s-a căsătorit 
în decembrie 1986, în sărbătoarea Sfintei Familii şi are, la rândul său 3 copii. Ea 
a încetat s-o mai vadă zilnic pe Sfânta Fecioară din 7 mai 1986, zi în care a 
primit al zecelea secret, şi o vede în fiecare an, în ziua de aniversare a apariţiilor. 

Ivanka preferă o viaţă familială normală şi evită pe cât posibil fotografii şi 
reporterii. Umilă şi de o mare bunăate a inimii, ea uimeşte pe cei din jur prin 
simplitatea şi iubirea ei. Preacurata i-a vorbit mult despre trecutul şi viitorul 
Bisericii. 

MARIJA, născută la 1 aprilie 1965 dintr-o familie cu 6 copii, Marija  este 
reculeasă şi profundă. Răspândeşte o mare pace şi o mare iubire în jur, ceea ce 
permite celor apropiaţi să resimtă cu putere prezenţa Sfintei Fecioare şi duioşia 
Ei. Foarte generoasă, ea a postit ani îndelungaţi trei zile pe săptămână, iar în 
anul 1989 a consimţit să doneze un rinichi fratelui său care era grav bolnav. 

Marija s-a căsătorit în 8 septembrie cu italianul Paolo Lunetti şi are un 
băieţel – Michael – născut în iulie 1994. Ea continuă să primească mesajul lunar 
pentru parohie şi pentru lumea întreagă. 

IVAN – născut la 25 mai 1965, într-o familie cu 3 copii. Ivan este 
conducătorul grupei de rugăciune care se reuneşte lunea şi vinerea, fie pe Colina 
Apariţiilor, fie pe Krizevac, din anul 1982. Având un caracter timid şi rezervat, 
Ivan îşi consacră totuşi mult timp pentru primirea pelerinilor. Participă cu 
fidelitate la Liturghia zilnică şi la adoraţia Preasfântului Sacrament. În ultimul 
timp a făcut multe turnee în America şi Australia pentru a vorbi despre mesaje. 
El este însărcinat în mod special să vorbească despre familie, educaţie şi tineri. 
S-a căsătorit în 23 octombrie 1994 cu o tânără americancă ce s-a convertit şi a 
învăţat limba croată. Vor locui împreună la Medjugorje. 

VICKA (se citeşte Viţca), născută la 3 septembrie 1964 într-o familie cu 8 
copii, este cea mai expansivă şi mai expresivă dintre vizionari, uimind prin 
bucuria şi disponibilitatea ei. Este oricând  gata să-i primească pe pelerini, 
comunicându-le cu putere şi simplitate iubirea Sfintei Fecioare. Nu ezită să 
impună mâinile asupra bolnavilor şi să se roage împreună cu ei. Ea însăşi a 
cunoscut mari suferinţe fizice înainte ca Preacurata să o vindece în mod 
miraculos la 25 septembrie 1988. De fapt, Vicka continuă să-şi ofere suferinţele 
cu deosebită generozitate: de exemplu: în toamna anului 1993 a avut un braţ 
paralizat. Când un preot foarte bolnav a rugat-o să intervină pe lângă Sfânta 
Fecioară, fie pentru a-l vindeca, fie pentru a-l lua la Cer, Vicka a replicat: 
„Oferiţi-vă suferinţele, e mare nevoie!” 

De altfel, Sfânta Feciopară i-a cerut Vickăi: „Poţi să te oferi pentru 
salvarea lumii? Am nevoie de jertfele voastre.” 

Între ianuarie 1983 şi aprilie 1985, Sfânta Fecioară i-a povestit viaţa Sa pe 
care Vicka a notat-o în trei caiete în vederea unei viitoare publicări – atunci când 
i se va permite. 
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Ea a văzut de trei ori semnul care va fi lăsat de Gospa pe colină, ca ultim 
avertisment pentru redeşteptarea credinţei. 

Prin boala gravă de creier de care a suferit între 1983 şi 1984, Vicka a 
dobândit o cunoaştere profundă a misterului suferinţei şi al roadelor ei. „Căci 
suferinţa, atunci când este oferită lui Dumnezeu obţine mari haruri.” Ea spune:  

„Nu cer decât harul lui Dumnezeu şi forţa Lui, pentru a putea merge 
înainte.” (Sr. Emmanuel, Medjugorje. Anii 90...Triumful Inimii, p.196). 

Prin Maica Domnului Vicka a primit puterea şi harul de a suporta 
suferinţa, căci Fecioara, nu o dată a spus: „Eu sunt cu voi şi suferinţa voastră 
este şi a Mea.” (25 aprilie 1992). 

Într-adevăr, suferinţa Maicii este când noi suferim. Ea ne împărtăşeşte 
suferinţele, ba ia asupra Sa, toate necazurile, toate bolile noastre. Dându-i-le Ei, 
noi ne uşurăm sufletele, ne despovărăm, devenim liberi în suferinţă, nici un rău 
nu ne poate atinge. Avem un spate puternic, un umăr pe care putem plânge în 
voie, pentru că ştim: Ea va lua asupra Sa princinile de supărare aşa cum Isus 
Cristos, Fiul Ei ne-a luat asupra Sa păcatele. De ce atunci nu îndrăznim să i le 
dăm cu totul? 

Despre Vicka, Sora Emmanuel spune: 
„Nu este nevoie de nici un referendum! Dintre cei şase vizionari, Vicka 

este de departe cea preferată, atât de locuitorii satului, cât şi de pelerini. Pe 
orice timp, fie vară, fie iarnă, ea este prezentă pe veranda casei părinteşti, 
repetând fără încetare pelerinilor de toate limbile, principalele mesaje ale 
Gospei. Cine nu a atins, prin întâlnirea cu ea, bucuria Cerului, acea bucurie pe 
care ea o ia în fiecare minut direct de la sursă, punându-se non-stop în serviciul 
dragii sale Gospa ( Sr. Emmanuel, op.cit., p.246). 

Pe Vicka şi pe Jacov i-a ales Preacurata pentru a le revela lucruri deosebit 
de interesante despre realitatea Cerului şi a Purgatoriului. 

Iată cum descrie  Vicka această călătorie: 
„Vicka descrie scenele ca şi cum ar fi vorba despre o plimbare făcută 

chiar ieri, cu familia, în zonă. Ea nu percepe nici o barieră între <lucrurile de 
sus> şi cele de pe pământ. Ea este cu totul în largul ei în mijlocul acestor 
realităţi şi se miră chiar de unele din întrebările mele,  spune Sora Emmanuel. 
În mod curios, ea nu este conştientă că experienţa sa reprezintă o comoară 
pentru  umanitate şi că limbajul Cerului, atât de familiar pentru ea, deschide o 
fereastră spre o cu totul altă lume pentru societatea noastră actuală, pentru 
<nevăzătorii> care suntem noi. 

<Raiul este un spaţiu mare, fără limită. Acolo este o lumină care nu 
există pe pământ. Am văzut mulţi oameni, şi toţi, foarte, foarte fericiţi. Cântă, 
dansează...Comunică între ei într-un mod care nu există pe pământ. Ei se 
cunosc din interior. Sunt îmbrăcaţi în tunici lungi şi am remarcat trei culori 
diferite. Dar aceste culori nu sunt ca şi cele de pe pământ. Se aseamănă cu 
galbenul, griul şi roşul. Cu ei sunt şi îngeri. Gospa ne explică totul. <Vedeţi cât 
de fericiţi sunt aceşti oameni, ne spune ea, nimic nu lipseşte!” 
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Vicka a petrecut o vreme în Cer şi această bucurie cerească emană din 
toată fiinţa ei asupra celor care se apropie de ea, prin simplul său surâs, le-a 
readus la speranţă!”(op.cit., pp.50-51). 

JAKOV, născut la 6 martie 1971 dintr-o familie cu 3 copii, Jakov a rămas 
orfan de timpuriu şi a locuit la un unchi, aproape de Ivan. Este un tânăr obişnuit, 
iubitor al sportului  şi al muzicii pop. Nu-i place să vorbească în public şi se 
întâlneşte rar cu pelerinii. Continuă să aibă apariţii zilnice la el acasă. Un timp a 
lucrat în parohie, apoi în Italia unde a cunoscut-o pe tânăra Annalisa cu care s-a 
căsătorit în 1992. Locuiesc la Medjugorje şi aşteaptă primul copilaş. Sfânta 
Fecioară i-a vorbit în mod special despre viitorul lumii. 

În afara acestor şase vizionari mai sunt două persoane care primesc 
locuţiuni interioare: JELENA şi MARIJANA. 

„Jelena Vasilj şi Marijana Vasilj primesc locuţiuni interioare şi viziuni 
interioare. Ele o văd pe Maica Domnului în două dimensiuni (<ca la cinema>) 
– spun ele. 

Când au început apariţiile pe colină, în 1981, Jelena abia împlinise 9 ani. 
Ea a dorit din toată inima s-o vadă şi ea pe Maica Domnului. A început să se 
roage din ce în ce mai mult şi mai serios, să postească şi să meargă zilnic la 
Liturghie. Începând cu 15 decembrie 1982, ea a avut nişte <locuţiuni> 
neaşteptate (comunicări auditive fără viziuni). Era vocea unui înger care o 
pregătea. La 29 decembrie el a plecat lăsând locul Sfintei Fecioare şi lui Isus, 
de la care Jelena primea mesaje. Mai târziu primi harul să-I <vadă cu inima>, 
adică în interior, ca imagini, şi nu cum văd ceilalţi vizionari, care percep o 
persoană vizibilă în faţa lor şi pe care pot s-o atingă. 

Jelena a format o grupă de rugăciune din vreo douăsprezece fetiţe din 
cătunul lor, Miletina, în care aproape toate familiile se numesc Vasilj. 

Miletina face parte din localitatea Medjugorje şi se află chiar la poalele 
colinei Krizevac. Marijana Vasilj, prietena Jelenei, a primit şi ea darul viziunii 
interioare. 

Prin Mesajele Sale, Sfânta Fecioară conduce grupa de rugăciune. Jelena 
a primit mesaje şi pentru parohie. 

Viaţa spirituală a parohiei a fost condusă prin mesajele primite de la 
Jelena de la sfârşitul anului 1983 până la 1 martie 1984, dată la care vizionara 
Marija a început să primească pentru parohie un mesaj săptămânal (în fiecare 
joi), apoi un mesaj lunar. De atunci, mesajele Jelenei au trecut pe planul al 
doilea, dar ele au continuat să conducă grupa de rugăciune care se reunea 
acasă la ea, căci, foarte înţelegător, tatăl Jelenei renunţase la folosirea unei 
camere ce a fost transformată într-o adevărată capelă.” (Cf. Trăiţi Iubirea, 
Mesajele Mariei, Regina Păcii”, p.178). 

Jelena a fost cea care la sfârşitul lui februarie  1982 a primit mesajul care 
s-a răspândit pe iconiţele Maicii Domnului de la Medjugorje şi care suna astfel: 
 „Dragi copii, dacă aţi şti cât de mult vă iubesc, inima voastră ar 
plânge”. 
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 „Jelena este acum o tânără frujmoasă, inteligentă, cu o privire vie şi 
aspect simplu şi modern, cu o exprimare foarte cursivă, elevată, dar accesibilă 
şi cu o profunzime a gândirii pe care numai harul o poate da. 
 Ne-a povestit esenţialul din viaţa ei: locuţiunile au început din copilărie, 
în urma rugăciunii (diferenţă esenţială faţă de ceilalţi vizionari, care nu 
ceruseră acest dar). Evoluţia ei spirituală a fost supravegheată de părintele 
Tomislav. A condus un grup de rugăciune între 1982-1990, „coordonat” de 
Sfânta Fecioară prin locuţiuni interioare. Apoi a devenit studentă: întâi în 
S.U.A. (filozofie şi teologie), apoi la Roma (Istoria Bisericii), iar acum studiază 
limbile vechi, pentru a putea aprofunda studiul Bibliei. Ne-a mărturisit că de 
aproximativ 4-5 ani nu mai are locuţiuni” (Art. La trecerea în noul secol, un 
pelerin român la Medjugorje, În: „Regina Pacis”, ianuarie 2001, nr. 4, Ed. 
Tipofin, Bucureşti, p. 10). 
 Ceea ce trebuie reţinut este faptul că extraordinara legătură de intimitate 
ce-i uneşte de-acum pe aceşti vizionari cu Mama lui Dumnezeu, după 20 de ani 
de apariţii, este uimitoare. 
 „Astăzi, nici o apariţie nu mai are loc în biserica Sfântul Iacob,  spune 
Alberto Bobbio, într-un articol din revista Jessus, care este   dedicată numai 
rugăciunii pelerinilor”. 
 În orice oră se celebrează messa în toate limbile lumii, dar la messa în 
limba croată de la ora 18,00, este foarte mare înghesuială. 
 În parohie trăiesc  8 fraţi şi un diacon şi Surorile Franciscane Scolastice. 
Aproape de biserică funcţionează un oficiu de tipărituri foarte eficient şi este 
deschis un magazin pentru comercializarea obiectelor sacre şi a cărţilor despre 
Medjugorje. 
 „Prin vizionari Preacurata ne binecuvântează pe noi, pe bolnavii noştri, 
chiar şi lucrurile noastre. Este cu noi” spune părintele Tomislav în cartea 
„Rugaţi-vă cu inima”. 
 Prin această prezenţă pot fi explicate şi celelalte lucruri care se întâmplă: 
un nou spirit de rugăciune, de penitenţă, de credinţă, chiar de împăcare, de 
pace.”( op.cit., p.25). 
 „De un întreg secol,  se întreabă Sora Emmanuel,  nu a făcut Lourdes mai 
mult pentru credinţa poporului, decât toate cărţile <raţionaliste> ale anumitor 
teologi? Astăzi, Medjugorje întreprinde aceeaşi operaţie de salvare, dar doza 
este mult mai mare, căci boala în cauză nu este doar gravă; ea este mortală. 
 De ce să te laşi secătuit de raţionalism, această subtilă capcană în calea 
Harului? Există vreun text doctrinal care să interzică Mamei lui Dumnezeu să 
vină să-şi vadă copiii în fiecare zi? Fariseii deja găseau că ceea ce făcea Isus 
era prea mult. Această atitudine continuă şi astăzi. Însă poporul, el ştie prea 
bine să-şi dea seama Cine îi vorbeşte, Cine îl hrăneşte, Cine îl vindecă, într-un 
cuvânt, Cine îl iubeşte; iată de ce vin oamenii la Medjugorje cu milioanele” 
(op.cit.,  p.270). 
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 Însă concluzia este clară. Vizitele Mariei şi fantasticul capital de haruri pe 
care ele le aduc, nu sunt rezervate câtorva puţin aleşi; nu, ele sunt pentru fiecare 
dintre noi, pentru voi cei care citiţi, pentru  familia voastră, pentru toţi aceia care 
îşi deschid porţile cele mai intime ale inimii lor cu această ocazie. 
 „La ora 18,40, când Sfânta Fecioară coboară pentru a sta de vorbă cu 
copiii oamenilor şi pentru a se ruga cu ei, cei care doresc, pot să se oprească 
doar câteva minute, acolo unde se află, pentru a o primi într-un mod foarte 
special, în comuniune cu Medjugorje şi cu acele mii de persoane care deja, 
undeva în lume, trăiesc această întâlnire (unele ceasuri încep să sune!). Şi din  
zi în zi, din 24 de ore în 24 de ore, se petrec pentru ei lucruri atât de 
nemaipomenite, încât cărţi întregi nu ar putea să cuprindă mărturiile lor. Ce 
bucurie, de fapt, când în fiecare zi pot să-mi scufund inima în cea a mamei mele, 
fiind sigură că ea va veni în 24 de ore, că singurătatea mea nu mai există de 
acum înainte, că eu sunt în fiecare zi o verişoară Elisabeta, care exclamă: 
”Cum mi s-a dat mie să vină la mine Maica Domnului meu!” – spune Sora 
Emmanuel cu inegalabilu-i talent literar, emoţionant şi pătrunzător în acelaşi 
timp. 
 Iată, acum ştiu, adaug eu. Chiar dacă nu voi mai ajunge acolo, oriunde mă 
voi afla, pot trăi în acest spirit, pot să mă înfrupt din harurile nesperate până 
acum, pe care Fecioara Maria le împarte cu generozitate copiilor ei, pentru că şi 
eu sunt un copil al Său şi, la ora respectivă, îmi cufund inima în Inima Sa 
Neprihănită şi aştept să ia legătura cu mine pe această invizibilă şi neauzită cale, 
dar pe care o simt tot mai pregnant, tot mai aproape, mai limpede... 
 Oferindu-i în fiecare zi un mic dar, o mică renunţare, la ceva care nu-mi 
edifică statura spirituală, voi avea din ce în ce mai clar certitudinea că-i sunt pe 
plac, că avem ceva comun, că sunt aleasa Ei, un copil predilect care abia 
aşteaptă s-o vadă cu inima, s-o asculte cu sufletul, s-o simtă  permanent alături. 
 „Din zi în zi, iubirea va creşte în voi. Eu sunt cu voi pentru a vă ajuta să o 
realizaţi până la desăvârşire.” 
 Într-o zi voi deveni altfel, Măicuţă, foarte bogată în iubire, bogată în 
spirit, bogată în renunţare, bogată în fapte, în speranţă, în certitudini, în pace. 
 „Din zi în zi” – este leitmotivul ei; 24 de ore, Unitatea ei de Timp. Maica 
Tereza de Calcutta ne focalizează şi ea asupra acestui „Azi” ca punct de impact 
al harului; „Ieri a trecut, mâine nu e încă aici, nu am decât astăzi pentru a iubi”. 
 La fiecare din vizitele sale Maria cucereşte inima noastră pentru a-i 
imprima inefabila ei frumuseţe. „Vă cer să-mi daţi inima voastră pentru ca s-o 
pot transforma, ca ea să fie asemenea inimii mele.” 
 Ce poate fi mai înălţător? 
 
      ******* 
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      X 
 
 

PĂTIMIRE ŞI BIRUINŢĂ. CRISTOTERAPIA 
 
 
   PACEA NUMITĂ ISUS. REGINA PĂCII 
 
  
 Miercuri, 25 aprilie 2001, Ziua Mesajului Gospei şi ziua a IV-a a 
pelerinajului nostru iugoslav. 
 La Sfânta Liturghie de dimineaţă, unde câţiva dintre noi ajung foarte 
târziu, gâfâit, cu emoţii, se întâmplă un lucru surprinzător. Ceva ce nu s-a mai 
întâmplat până acum. Liturghia se celebrează în Capela Apariţiilor în prezenţa 
puţinelor persoane de naţionalitate română şi a câtorva străini care stau pe 
băncile din  spate, urmărindu-ne cu respect şi aşteptând să participe la liturghia 
lor. Sunt coreeni. 
 În momentul când se împarte Pacea lui Isus, părintele Eusebio coboară de 
la altar, vine în mijlocul nostru şi ne întinde mâna, în sem n de pace. Prilej 
pentru mine să plâng de emoţie şi să mă cuprindă deodată o mare bucurie şi o 
împăcare cu mine însămi şi cu cei din jur. Este cel mai fericit moment de când 
suntem aici. Faţă de grupul nostru, care-l cuprinde acum şi pe Arpad-şoferul-
Loţi, care e protestant reformat, şi se află pentru prima dată prezent la Sfânta 
Liturghie în limba română, se mai află doi tineri, băiat şi fată, care au venit aici 
să o întrebe pe Gospa, dacă-i acceptă să o slujească în stare monahală sau în 
starea căsătoriei. În căutarea acestui răspuns, ei vin zi de zi la liturghie, urcă pe 
Krizevac, se roagă, fac adoraţie, se bucură împreună. 
 Un alt lucru suprinzător este acela că părintele Eusebio, în momentul 
Sfintei Cuminecături, se retrage discret în spatele altarului, lăsându-ne pe noi, să 
înconjurăm altarul, fiecare, pe râând şi să ne împărtăşim din ambele specii (ostie 
şi vin) şi nu aşa cum este orânduiala ritului romano-catolic, doar dintr-o singură 
specie, (pâinea consacrată în vinul euharistic sub puterea Duhului Sfânt). Acest 
fapt ne creează, de asemenea, foarte mari emoţii, pentru că nimeni dintre noi, cei 
prezenţi, nu am atins încă TRUPUL DOMNULUI ISUS CRISTOS cu mâinile, 
ci doar îl primeam pe buze din mâna preotului celebrant. 
 Ajungem la altar, ne înclinăm puţin capul cu respect în faţa acestor 
minunate daruri, luăm din potir Hostia Sfântă şi o înmuiem puţin în celălalt 
potir, cu Sângele lui Isus. Apoi o mâncăm în linişte şi smerenie, după ce facem o 
cruce, mergând spre locul nostru din bancă, să-i mulţumim din nou lui Isus că s-
a dat hrană pentru noi pe Sfântul Altar. 
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 Din nou se instaurează pacea în grup, după ce aseară, azi noapte şi 
dimineaţă, bântuise un spirit de discordie. Un simplu gest de împăcare  a 
rezolvat totul şi apele minţilor s-au limpezit şi s-au aşezat din nou în matca lor. 
Ceaţa s-a disipat, a răsărit din nou soarele. Mulţumim lui Dumnezeu pentru 
această Pace care ne edifică în ochii Săi. Suveranul Păcii şi sal Iubirii 
Universale, precum  şi Regina Păcii l-au învins pe cel care separă (Diabolos). 
Atunci când se naşte o adevărată prietenie cu Dumnezeu, nici o furtună nu o mai 
poate distruge, deşi mai din valuri tulburi dinspre lume. 
 „Ce se petrece? A...ştiu...e Dumnezeu care trece! scriam eu cândva. 

Harul Său  de iubire se revardă peste întreaga adunare şi timpul parcă s-a 
oprit. 

Ca un izvor impetuos se revarsă pacea în inimile noastre. PACEA 
NUMITĂ ISUS. Pacea şi Binele   Sfântului Francisc, pacea care izvorăşte din 
Bucuria Perfectă. 

Dumnezeu ne scrie pe Inima Sa din  care curg Sânge şi Apă, izvor al 
Milostivirii, al Împăcării, al Iubirii. 

Iubirea maternă intră de asemenea, în acţiune. 
„Să ştiţi că eu vă iubesc pe toţi. Să ştiţi că voi sunteţi  cu toţii ai Mei. 

Nimănui nu doresc să-i dau mai mult decât voiă. Veniţi toţi la Mine. Rămâneţi 
cu Mine. Vreau să fiu Mama voastră. Veniţi. Vă doresc pe toţi.” (Mesaj 
sâmbătă, 25 februarie 1984). 

Sfânta Fecioară ne dă o minunată definiţie a păcii: „Pacea este iubire şi 
iubirea este pace.”  Pacea este de fapt, iubirea şi armonia dintre Dumnezeu şi 
oameni şi dintre oamenii înşişi. 

Pacea este iubirea ce vine pe pământ. Armonia dintre Dumnezeu şi 
oameni, iată adevărata pace. 

„Preamăriţi Naşterea lui Isus cu Pacea Mea! Pentru această >Pace am 
venit la voi ca Mamă, Regină a Păcii. Astăzi vă dau binecuvânarea Mea 
specială. Duceţi-o fiecărei creaturi pentru ca să aibă PACE.” 

Să nu uităm că reconcilierea este un element fundamental al operei Mariei 
de la Medjugorje. „Împăcarea”  este un vast progra din această parte a 
Balcanilor zguduiţi fără încetare de conflicte fratricide între popoare vorbind 
aproape aceeaşi limbă dar având religii şi confesiuni diferite. 

Având în vedere evenimentele dureroase ce aveau să urmeze, a venit 
Maria la Medjugorje pentru a cere oamenilor: „Pace, pace, împăcaţi-vă!” – în 
mijlocul unei situaţii politico-religioase extrem de dificile şi de tensionate. 
Apelul la reconciliere se adresa mai întâi poporului croat (catolic), musulmanilor 
şi sârbilor (ortodocşi). El se adresează mai apoi tuturor oamenilor, lumii întregi. 
Numeroase focare de război din lume ne conving de actualitatea mesajului. 

În 1987, Fecioara a dat un mesaj a cărui dată nu se cunoaşte cu exactitate: 
„Iubiţi-i pe fraţii voştri, sârbii, ortodocşi şi musulmani, precum şi pe ateii 

care vă persecută.” 
De asemenea, în mesajul din 25 februarie 1991, Maria a transmis: 
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„Dragi copii, astăzi vă cer să vă hotărâţi pentru Dumnezeu, căci 
neliniştea din inimile voastre produce ca rod îndepărtarea de Dumnezeu. 
Dumnezeu este Însăşi Pacea. De aceea, apropiaţi-vă de El prin rugăciune 
personală; apoi trăiţi pacea în inimile voastre. În acest fel, pacea din inimile 
voastre  va curge ca un fluviu asupra lumii întregi. Nu vorbiţi despre pace, ci 
faceţi pace! Eu vă binecuvântez pe fiecare dintre voi şi fiecare hotărâre bună a 
voastră.” 

Isus spusese pe Muntele Fericirilor: 
„Fericiţi făcătorii de pace, căci ei fiii lui Dumnezeu se vor chema” (Mt. 

5,9). 
La Medjugorje Maria ne invită la o viaţă de lumină pentru vindecarea şi 

salvarea lumii. 
„Aş vrea ca voi toţi să fiţi imasginea lui Isus care să lumineze în această 

lume credincioasă ce merge în întuneric. Doresc ca voi să fiţi lumină pentru 
toţi. Daţi mărturie în lumină, dragi copii; voi nu sunteţi chemaţi la întuneric, ci 
la lumină. De aceea, trăiţi viaţa voastră în lumină.” (Mesajul din 5 iunie 1986). 

„Lumina străluceşte în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o” (Ioan 
1,5).  Pentru ca viaţa voastră să fie lumină, trebuie să ne împărtăşim din Lumină. 
Pentru a semăna cu Cristos, a fi imaginea Lui, reflectarea Iubirii Sale, trebuie să-
L primim adesea în inimile noastre. Maria ne dă acum un mesaj de pace la 
Medjugorje şi noi trebuie să înţelegem că pacea nu este posibilă dacă suntem 
incompleţi. Shalom (Pace) – în ebraică, indică plenitudine, ceva care este 
complet; fără Isus în inimile noastre, suntem incompleţi şi pacea nu poate veni! 

Sfânta Liturghie este izvor de viaţă şi de  lumină şi  noi tocmai ne-am 
înfruptat din acest izvor. 

 
 
     ***** 
 
 
 
   ARCADIE ŞI CRISTOTERAPIA 
 

 
 Aceeaşi zi începută frumos, sub auspiciile Păcii şi ale Luminii. 
 Suntem în Comunitatea Cenacolo. 
 Deja am făcut cunoştinţă cu această comunitate, pe drumul spre 
Medjugorje, prin intermediul casetei audio a Sorei Elvira, întemeietoarea acestei 
comunităţi. 
 Din pliantul primit de la Marta Odae aflu că această comunitate este o 
asociaţie creştină care adăposteşte tineri rătăciţi, tulburaţi, decepţionaţi, 
disperaţi, care doresc să se regăsească aici, să regăsească bucuria şi sensul vieţii. 
Comunitatea s-a înfiinţat în iulie 1983 din intuiţia unei femei, Sora Elvira 
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Petrozzi, care a vrut să-i ofere propria viaţă Domnului în folosul drogaţilor, al  
tinerilor rătăciţi. 
 Casa mamă se găseşte în Sluzzo, în Italia. Azi comunitatea are 27 de case 
în Italia şi în lume (Franţa, Croaţia, Bosnia Herţegovina, Austria, Republica 
Dominicană, Brazilia, U.S.A., Mexic) şi în care locuiesc circa 600 de tineri şi 
tinere. 
 Comunitatea doreşte să fie o lumină în întunericf, un semn de Speranţă, 
mărturie că moartea nu are ultimul cuvânt. Se propune tinerilor un stil de viaţă 
simplă, familială, de descoperire a harului munci, al prieteniei, al Credinţei în  
Cuvântul lui Dumnezeu, făcut carne în isus, mort şi înviat pentru noi. Credem că 
numai în Isus omul se regăseşte pe sine însuşi şi  că nimeni altul decât Tatăl 
Nostrz este în măsură să reconstruiasdcă inima lui rătăcită şi pierdută într-o viaţă 
fără sens. 
”Forţa noastră, se spune în acest pliant – vrea să fie iubirea, acea Iubire care se 
naşte din Crucea lui Cristos, care dă viaţă morţilor, eliberează prizonierii, dă 
vedere orbilor. Mulţumim Domnului pentru că în fiecare zi ne face spectatori ai 
Învierii Lui, forţa care-l face să zâmbească pe cel ce a pierdut Speranţa. 
 Comunitatea noastră nu este o comunitate terapeutică, este însă o şcoală a 
vieţii. Problema drogului îşi are rădăcinile în familie, pentru că numai aceasta 
are posibilitatea de a preveni problema. 
 Adesea, ceea ce noi tinerii avem în comun, este lipsa unei adevărate 
familii educatoare care să ne înveţe, care să transmită sau să caute dialogul, 
tandreţea, prietenia, tot ceea ce este necesar unui fiu. Familiile care-L refuză pe 
Dumnezeu sunt dezbinate de la început, crezând că pot ănlocui valorile esenţiale 
cu lucruri inutile, în loc de Iubire se cultivă ambighuitatea şi faptul de a avea 
totul repede. Adesea, când află că au un fiu drogat, părinţii sunt ultimii care să 
accepte acest fapt, mulţi se justifică şi-l protejează pe fiul lor de teama ori 
ruşinea de ceea ce ar putea gândi vecinii, părinţii şi prietenii, cred că el este un 
drogat diferit de ceilalţi. Familia trebuie să-şi regăsească unitatea fără să dea 
vina unul pe altul, să caute un loc sau pe cineva căruia să-i poată cere ajutor. 
Când părinţii se decid să-l aducă pe fiul lor în Comunitate, le cerem să urmeze 
regulile noastre pentru a-l pregăti să ia această decizie importantă. 
 Pentru primele trei întâlniri părinţii trebuie să vină singuri, fără fiu, noi 
credem că părinţii sunt persoanele care-şi  pot ajuta într-un mod concret fiii în 
primii paşi, dfe aceea este necesar să aibă încredere şi să se supună Comunităţii. 
Aceasta până când îşi dau seama de problemă şi încep să facă viaţa dificilă fiului 
lor. Nu-i mai dau bani, nu-i mai permit să iasă din casă, nici să dea un telefon şi 
dacă fiul nu acceptă aceste sacrificii, părinţii trebuie să-l dea afară din casă, 
numai în acest mod va întâlni adevărata realitate a străzii. Sngurătatea, 
marginalizarea, frica, frigul şi foamea, numai aşa drogatul poate să decidă să-şi 
schimbe viaţa. A ţine în casă un fiu drogat care nu vrea să se schimbe este ca şi 
cum l-ai ajuta să se omoare. 
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 După intrarea în Comunitate a fiului, acest comportament trebuie să 
continue, dacă fiul decide să părăsească Comunitatea, familia nu trebuie să-l 
primească, trebuie să se preocupe să nu găsească nici un sprijin la prieteni sau la 
rude. Dacă tânărul este primit în casă, nu mai poate să se întoarcă în Comunitate. 
Numai dacă se prezintă la noi pentru că nu are unde să se ducă îl primim din 
nou, cu certitudinea că familia crede în Comunitate; când părinţii nu au 
încredere, fiii sunt primii care îşi dau seama şi profită de slăbiciunea lor. Nu 
cerem bani părinţilor, dar suntem fericiţi când o familie se lasă antrenată în 
activităţile şi în dezvoltarea Comunităţii. Oferim părinţilor posibilitatea de a 
urma o cale paralelă cu a fiului, având întâlniri săptămânale. Cerem încrederea şi 
o convertire sinceră, bazată pe adevăr, căutând să pună rugăciunea pe primul loc 
în viaţa lor. Scopul Comunităţii este să reînnoiască familia, să-L întâlnească pe 
Isus Cristos Salvator şi Răscumpărător. 
 
 Iată o mărturisire a unui tânăr, în legătură cu viaţsa în Comunitatea 
Cenacol: 

„Drogul poate fi crucea care ucide sau crucea care salvează. Noi iubim 
viaţa şi credem din toată inima, aşa cum credem că zâmbetul unui tânăr care 
„trăieşte” valorează mai mult decât tot aurul din lume. 
 Să nu credeţi  că un drogat care intră în Comunitate simte imediat nevoia 
să se roage. La început se roagă pentru că i se propune într-o manieră fermă 
vindecarea inimii, punându-se în genunchi în fiecare zi. Chiar şi pentru un bun 
creştin sau pentru un tânăr normal ar fi dificil să accepte. Imaginaţi-vă pentru un 
drogat! Dar un tânăr care intră în Comunitate nu este într-o situaţie „normală”, 
de cele mai multe ori nu el a vrut să intre. Aproape toţi am intrat forţaţi deoarece 
eram fără casă, mulţi aveam probleme cu legea sau oricum, eram în situaţii 
disperate. Am ajuns ca nimeni să nu mai vrea să ştie de noi, respinşi de toţi, fără 
viitor, fără speranţă, dispreţuiam viaţa, unica rază de lumină venea de la 
Comunitate şi în această situaţie este mai uşor să spui <Da> rugăciunii,  chiar 
dacă nu crezi şi nu înţelegi nimic. Comunitatea noastră nu este o comunitate 
terapeutică, unica noastră terapie se numeşte <Cristoterapia>.  
 În lumina rugăciunii descoperim că problemele nu sunt în afara noastră, 
problema principală nu este drogul sau dependenţa de altceva, dar este faptul de 
a nu şti să trăieşti, drogul este numai consecinţa unei vieţi trăite greşit, fără 
adevărate valori creştine. Răul pe care trebuie să-l combatem în fiecare zi se 
numeşte egoism, indiferenţă, ură, superioritate. Viaţa simplă în Comunitate ne 
ajută să vedem toate problemele noastre, dar în mod principal, învăţăm să fim 
mai buni pentru că dacă eşti bun eşti fericit. 
 Ziua noastră începe la şase dimineaţa şi mergem la capelă să ne rugăm 
Rozariul Bucuriei, un tânăr citeşte şi comentează Cuvântul lui Dumnezeu din 
acea zi, după care fiecare, în mod liber, vorbeşte despre cum trăieşte, de 
problemele lui, de dificultăţi, învingând mutismul şi frica de a se face cunoscut 
în adevăr. Acest moment este important pentru faptul că putem cere iertare 
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pentru diverse situaţii negative, eliberându-ne de compromisuri care ar putea să 
ne condiţioneze în timpul zilei, cerând ajutor celorlalţi. 
 După micul dejun începem să muncim. Fiecare se ocupă de munca lui cu 
respnsabilitate, nu sunt persloane externe sau specialişti care vin să lucreze în 
Comunitate, facem totul singuri: gătim, facem pâinea, curăţenia în casă., lucrări 
de zidărie, în grădină, în tâmplărie, etc. 
 Munca principală rămâne oricum aceea de a ne construi în interiuor, din 
această cauză nu este foarte important ceea ce facem, ci cum facem. Munca este 
un mijloc de a ne cunoaşte, de a pune în comun capacităţile noastre, din acest 
motiv nu lucrăm niciodată singuri. La prânz mâncăm şi până la 13,30 avem timp 
liber  în care se dialoghează, se stă împreună şi adesea, fiecare îşi spală propriile 
haine. După amiază, în timpul lucrului ne rugăm Rozariul Durerii. În general, 
încetăm lucrul la ora 18,00 – mergem cu toţi în capelă pentru a ne ruga Rozariul 
Măririi   şi vorbim despre cum am petrecut ziua. La ora 20,00 este cina, avem 
iar un moment liber pentru a dialoga şi a sta împreună, după aceea mergem să ne 
culcăm, la ora 22,00 se stinge lumina. 
 În Comunitatea noastră nu există medicamente care înlocuiesc drogul, un 
tânăr care intră şi este în criză datorată lipsei drogului nu i se dă nici un 
medicament. Singurul medicament este <îngerul păzitor>, un tânăr care este de 
cel puţin şase-şapte luni în Comunitate şi care are grijă de el. El are datoria de a 
transmite noului sosit stilul de viaţă din Comunitate, să stea alături de el 24 de 
ore din 24, de a lucra pentru el dacă la început nu are voinţa necesară, trebuie să 
sufere şi să plângă cu cel care luptă cu chemare răului şi a drogului. Este un 
moment important în viaţa celor doi: îngerul păzitor, în suferinţă, învaţă să 
iubească, noul intrat întâlneşte, poate, pentru prima dată în viaţa lui un prieten 
adevărat care îl ajută fără nici un interes. 
 Comunitatea ne învaţă lucruri esenţiale ale vieţii pe care le-am refuzat ori 
pe care nimeni nu ni le-a învăţat. Pentru noi era normal să confundăm bucuria cu 
plăcerea şi în viaţă am urmărit întotdeauna mai mult plăcerile imediate, n-am 
gândit niciodată că bucuria poate naşte din suferinţă. Azi învăţăm că după orice 
suferinţă vine bucuria. Numai cine a suferit poate să înţeleagă, să iubească, să-l 
ajute pe cel care  suferă. 
 Drumul nostrz în Comunitate este de trei-patru ani, dar nu este un timp 
fix. Sora Elvira spune că suntem pregătiţi pentru viaţă atunci când am ales 
rugăciunea pentru totdeauna. Viaţa în Comunitate este într-adevăr, foarte simplă, 
însă este şi foarte bogată, se trăieşte rugăciunea în mod concret, bazată pe 
prieteniile noastre libvere fără nici un interes. Lucrurile materiale ne 
influenţează puţin, învăţăm că persoanele sunt mai importante decât lucrurile, 
decât banii, decât cariera. Înfruntăm slăbiciunile noastre cerând ajutor lui Isus 
care se  manifestă chiar şi în cei care sunt alături de noi. Învăţăm să iubim şi să 
trăim viaţa în marea şcoală, a comunităţii: Cenacolo. Campo de la Vita. Campo 
de la Gioia. 
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 La sfârşitul drumului în Comunitate, în marea majoritate dintre noi se 
naşte dorinţa de a forma o familie. Pentru o mai profundă experienţă de iubire şi 
de a se da celorlalţi Comunitatea propune tinerilor să petreacă o perioadă într-
una din casele noastre din America Latină: Brazilia, Mexic, Republica 
Dominicană. Cele trei case au fost deschise pentru a-i primi pe <copiii străzii>, 
mare problemă în America Latină. Trăind în fiecare zi cu aceşti copii avem 
posibilitatea de a creşte în virtuţi importante: răbdarea, iubirea gratuită, 
înţelegerea şi  bunătatea, valori fundamentale pentru a deveni mai târziu un bun 
tată şi un bun soţ pentru fa,ilie. 
 Să pui propria ta viaţă la dispoziţia celor mai slabi şi mai răniţi este un act 
de curaj şi de credinţă adevărată la care bunătatea lui Dumnezeu răspunde cu 
Bucuria şi cu Pacea.” 
 Pliantul este tipărit de Associazione San Lorenzo Comunita Cenacolo, via 
San Lorenzo 35, 12037 SALUZZO (CN Italia, iar adresa Comunităţii din 
Medjugorje este: Comunita Cenacolo. Campo della vita. Medjugorje-Bijakovici 
bb 88266 Bosna I Hercegovina). 
 Constatare:  negreşit, oriunde mă duc , oriunde mă întorc, vin mai bogată 
decât la plecare, mă îmbogăţesc, cresc în cunoaştere, în speranţă şi în iubire. 
Hvala Christe! 
 Ciudat, Sora Elvira, această femeie simplă dar plină de har, atunci când 
vorbeşte despre Comunitatea Cenacolo, se adresează la persoana a I-a plural, nu 
spune niciodată: băieţii de acolo sau fetele de acolo fa, ci noi facem, noi facem, 
noi lucrăm. Ea se substituie vieţii celui pe care îl ajută: sărac, bolnav, drogat, la 
fel ca şi Măicuţa Tereza de Calcutta, la fel ca şi Abatele Pierre, cfare a împlinit 
89 de ani de curând şi care, cincizeci de ani a trăit printre săraci şi  a fondat 
Asociaţia Emmaus, cu aproximativ 4.000 de nvoluntari în lume, care luptă 
pentru combaterea sărăciei, a mizeriei, a drogului, a bolii în lume. Acest modet 
călugăr franciscan care acum 9 ani a refuzat insigna Legiunii de Onoare 
înmânată de preşedintele Franţei. Dumnezeu vorbeşte şi acţionjează prin fiinţe 
aparent neînsemnate care devin astfel instrumente vii în mâinile Sale. 
 „Ich habe keine andere Hande als din Euren” – Eu nu am alte mâini 
decât ale voastre” – scrie pe o statuie reprezentându-l pe Cristos, cu braţele 
smulse din umăr, la  catedrală din Munster – Wrestfalia. Aşadar, Isus ne invită 
să-i dăruim mâinile noastre în schimb. Noi suntem braţele Lui. 
 
 
      ***** 
 
 
 Pătrundem într-o curte în care se află mai multe intrări spre alte curţi mai 
mici, interioare. Ajungem într-o capelă foarte frumoasă în care începem o mică 
rugăciune. 
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 Un membru al acestei Comunităţi vine să stea de vorbă cu noi. Se 
numeşte Arcadie Marininescu şi este din Craiova. 
 „Avedărata problemă -  ne spune Arcadie,   niu este drogul, ci neste de o 
natură complet diferită. 
 Drogul este numai o consecinţă. Adevărul e când am venit aici să ne 
schimbăm viaţa, să o privim din alt punct de vedere, să dobândim algă 
perspectivă asupra vieţii. Astfel aflăm că prin Isus putem să ne simţim bine 
chiar şi ăn mijlocul  furtunilor. 
 Relvira are numai 5 clase primare. La 19 ani a intrat în mănătire. Dar 
are o mare credinţă şi o mare iubire de oameni. Dumnezeu o foloiseşte ca pe un 
instrument. 
 Aici la Medjugorje există 2 case, una de bărbaţi şi una de femei. În 
aceasta loucuiesc 75 de bărbaţi, iar în cealaltă, 16 fete. 
 În Italia există 5 case cu fete.  
 Comunitatea a devenit internaţională.Sunt aici oameni din 18 ţări. Duc o 
viaţă simplă care constă în 8-9 ore de muncă, în câteva ore de rugăciune. În 
rest, vorbesc. Aici se trăieşte fără radio, fără TV, fără ziare. Rozariul începe la 
ora 6,00 dimineaţa. De trei ori pe  spătămână avem Sfânta Liturghie. Există 2 
bucătari, un brutar, 4-5 se ocupă de curăţenia casei. Pictează icoane, 
prelucrarează lemnul, lucrează în domeniul electronicii, fiecare la ce se pricepe 
mai bine. 
 Au părăsit toate lucrurile pe care le-au avut afară: ţigara, TV, drog, 
femei, care nu le-au adus fericire, ci dimpotrivă. Aici ei dobândesc adevăratul 
sens al vieţii, adevărata fericire. Psihologul nostrz este Duhul Sfânt. El nu 
numai  că descoperă rana dar o şi vindecă. Boala de care suferă drogatu este de 
natură sufletească. Aici se administrează un tratament încercat de două mii de 
ani şi care vindecă singur: credinţa. Ei îi spun: Cristoterapie. Tinerii trăiesc 
crucea. Această comunitate este cea mai aspră din Europa. În mod paradoxal, 
oamenii de aici sunt cei mai fericiţi.Fără nimic din ce au trăit până acum. De 
ce? Ei îşi trăiesc propria realitate. Îndepărtează tot ce au avur. Şi după aceea, 
văd ce le-a mai rămas. De obicei, ceea ce mai rămâne  se numeşte fericirea, 
mântuirea, bucuria necurmată, pacea. Aici tinerii învaţă să pună în valoare 
darul preţios al vieţii. Ei au fost nefericiţi afară pentru că nu au ştiu tăs 
privească spre Cer. 
 Tinerii care vin aici învaţă să-şi descopere cu adevărat sufletul. Mai întâi 
ei înşişi se descoperă, apoi îi lasă pe alţii să-i descopere. 
 Pentru că, dacă nu te cunoşti tu mai întâi, cum te va putea cunoaşte 
altcineva? Trebuie să-ţi laşi un locuşor deschis pe unde să poată intra un 
prieten. Să te laşi cucerit încetul cu încetul. Ceea ce primesc tinerii în plus faţă 
de  orice altă instituţie medicală sau socială din lume este mântuire care vine de 
la Isus. Medalia lor este bucuria lui Isus. 
 Dacă Dumnezeu a reunţat la slava sa, la tronul Său, de a dreapta Tatălui, 
la căpeteniile, tăriile, puterile, îngerii, serafimii, heruvimii, întreaga ierarhie 
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cerească, cea care-L slujea cu devoţiune, pentru ce? Pentru a se naşte pe 
pământ, pentru a lua trup din trup ca şi noi,pentru a trăi ca om într-o casă, 
alături de părinţi pământeni, chiar dacă sfinţi. Dacă a părăsit Scaunul Său de 
domnie şi Împărăţia Cerurilor, pentru ce n-am putea şi noi să renunţăm la ceva 
pentru El? La timp, la distracţii, la plăceri, la obiceiuri? 
 Aici creştem în renunţare puţin câte puţin, azi la ceva, mâine la altceva 
până toate cele de ieri ni se par îndepărtate şi jinduim la altă realitate, la alte 
bogăţii care nu se pot cumpăra cu bani şi cu tot aurul din lume. 
 Când nu mai ai la ce renunţa, devii liber, liber, pentru a te acoperi de noi 
şi noi avuţii, nemăsurate, nelimitate, temeinice, care nu se împuţinează şi nu se 
sfârşesc, care nu se strică. 
 Cei care vin aici descoperă adevăratul pământ al făgăduinţei, descoperă 
adevărata Americă. Ei au eliminat cu totul plăcerea din viaţa lor. Deviza lor a 
devenit: Trăieşte bine înlăuntrul tău! 
  Ce înseamnă viaţa fără aceste lucruri pe  care le-au părăsit? Spiritul 
comunităţii este diferit de spiritul lumii, de spiritul din afară. Cine intră aici are 
un î nger păzitor care-l îndrumă. Aici îţi poţi cunoaşte, dacă putem spune aşa, 
îngerul pământean. Deci: omul îi este omului înger. Să ne fim îngeri unul altuia, 
iată ce învăţăm aici. 
 Întreaga viaţă ai căutat ceva afară şi nu ai fost mulţumit. 
 Singura salvare a omului este Isus Cristos înviat din morţi.” 
  
 Nu poţi intra aici fără să observi zâmbetul, seninătatea acestor tineri. Ce 
straniu lucru şi ce înălţător în acelaşi timp: o bandă de gunoaie ale societăţii, aşa 
cum se exprimă Sarcadie, care duc aici o viaţă de călugăriu. Cine îi ţine aici? 
Speranţa. 
 În toţi cei de aici există speranţa. 
 „Te aşezi aici, undeva, în faţa Preasfântului Sacrament şi începi să-ţi 
derulezi şi să-ţi analizezi viaţa. Prin faţa ochilor îţi trece filmul vieţii. Am 
devenit isteţi – spune Arcadie – trăind în Duhul. Dacă eşti isteţ – mai spune el – 
îl ierţi pe cel ce ţi-a greşit şi-ţi păstrezi pacea”. 
 Arcadie ne mărturiseşte nişte lucruri de un dramatism şi de o sinceritate 
care şochează. 
 „Unul dintre lucruri, absolut obligatorii aici: a elimina plăcerea. În 
saceastă Comunitate, ajungem să ne spiunem lucruri pe care nu le-am spus 
nimănui. Nici măcar nouă înşine. 
 Este un har al lui Dumnezeu să poţi să spui tot ce-ţi trece prin gând. 
 Rugăciunea este începutul Duhului Sfânt, te luminează pe dinăuntru. Şi tu 
începi să te cureţi. Toţi trec prin acesată etapă. Este o Şcoală a Vieţii.” 
 Arcadie a învăţat să se roage aici. Mai întâi în limba italiană. 
 „Aici învăţăm să zâmbim – spune el. 
 Când zâmbeşti, dai ceva şi eşti mai mulţumit decât atunci când primeşti. 
Un zâmbet nu costă nimic. Aici mai învăţăm să facem bine celor din jurul 
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nostrz. Şi mai învăţăm un lucru foarte important: chiar dacă ai dreptate, trebuie 
să-ţi ceri iertare. Nu trebuie să-ţi impui dreptatea ta, orgoliul, mândria. 
 Sfânta Liturghie, comuniunea, ne ajută foarte mult. Aici se produce ceea 
ce se numeşte CRISTOTERAPIA. Veche de 2000 de ani. 
 Profesor este însuşi Isus Cristos. Împreună cu El trăim mai bine decât 
afară. Odată ajunşi însă afară, după această terapie, învăţăm să-L punem pe 
primul loc pe Isus Cristos. 
 Numai în genunchi poţi găsi soluţia problemei.  
 Fiecare om e o lume, o experienţă, o aventură, s-o cunoaştem. 
 Fără Isus – viaţa nu are nici un sens, mai spune Arcadie Mărtineanu – 
fost profesor de fizifcă nucleară, născut în 1955, căsătorit de 23 de ani, cu o 
fetiţă de 16 ani. 
 Trăieşte aici de aproape şase ani. A lucrat în cercetare în fizica nucleară. 
Avea de toate.  
 „Singurul meu defect este că n-am nici un defect” – acesta era sloganul 
său. Dar la un mment dat  nu i-a mai trebui nimic. Singura soluţie care îi 
rămăsese era moartea. Dispreţuia viaţa. A emigrat în Franţa cu soţia. Făcea 
meditaţii. Îi plăcea independenţa. 
 În Franţa s-a întâmplat însă ceva despre care Arcadie refuză să ne spună. 
Îi respectăm discreţia. A avut probleme cu autorităţile franceze. Acestea au făcut 
presiuni asupra lui şi a familiei sale. Au fost cinci ani de presiuni necontentite, 
de tortură psihică. În aceşti cinci ani, Arcadie nu s-a gândit să facă nimic pentru 
familia sa, pentru a o proteja de aceste lucruri. El avea numai o idee fixă a sa şi 
în rest, nu vedea nimic în jur. După cinci ani, în mintea lui s-a năsfut o lumină. 
S-a întrebat. „De ce fac toate acestea? De ce le fac acestor fiinţe toate acestea? 
Numai pentru nebunia mea?” 
 N-a găsit nici o logică. Însă o logică exista: ambiţia personală. Când şi-a 
dat seama, era prea târziu. Nu mai putea da înapoi. Apoi a plecat brusc. A ajuns 
la Medjugorje pe negândite. Era ortodox. Voia să meargă la musulmani la 
Mostar. 
 S-a dus într-adevăr la musulmani dar aceştia nu l-au primit. Apoi, nici el 
nu ştie cum, a ajuns aici. După trei ani şi-a anunţat familia unde se află. 
 „Iată că eu sunt viu şi vorbesc aici cu zâmbetul pe buze. Ţin legătura cu 
ai mei prin e-mail. Eu ştiu că niciodată nju vom mai fi împreună. Pentru că 
dacă eu mă întorc din nou la familia mea, ele vor avea de suferit iarăşi.” 
 Cum de are atâta forţă să se roage? 
 Rugăciunea lui Arcadie: „Doamne, eu în primul rând, nu de fiecare dată 
sunt convins că exişti.” 
 La ora 24,00 stă o jumătate de oră cu Isus, în genunchi, în faţa Sfântului 
Sacrament. Pacea în suflet i-o dă numai Dumnezeu. 
 „Eu în comnunitate, adaugă el, trăiesc bine. Sufăr, dar trăiesc bine. Eu 
trăiesc aici şi în fiecare om de aici o văd pe fetiţa mea. Mulţi îmi spun: „tată”. 
Şi pentru mine este un mister. 
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 Mărturia mea trebuie să o purtaţi dumneavoastră. Eu vreau să trăiesc. 
Dacă plec afară sunt un om mort. 
 26 de tineri de aici au murit de SIDA. Ei se află acum în Rai. Comunitatea 
Cenacol este prezentă şi în Rai.” 
 Arcadie e foarte simpatic, e un bărbat cu adevărat frumos, blond-şaten, cu 
trăsături armonioase, constituţie robustă, poarttă ochelari, e un tânăr (încă!)  
remarcabil. 
 Îi ofer cartea pe care i-o pregătisem Gospei: „Iată Mama ta!”. În mâinile 
sale, acest omagiu adus Fecioarei îşi va găsi ecoul potrivit şi va rezona în multe 
inimi venite aici, în Cenacol, să se purifice, să se descopere, să-şi dea seama de 
ce trăiesc şi că viaţa este frumoasă. 
 La plecare ne oferă iconiţe, o carte în italiană (mie) „Oltre L’AIDES. 
Diario di Nicola” – pe care o voi traduce, o icoană care era deasupra altarului, 
pe care ne-a explicat-o pe îndelete, câteva casete audio cu Sora Elvira, traduse în 
româneşte şi – mie şi părintelui Eusebio – câte o casetă video despre 
Comunitatea Cenacolo. 
 Stau şi mă uimesc necontenit, cât de grijluiu e Domnul cu mine! Îmi dă 
merez ceea ce-mi doresc: statuete cu Gospa, iconiţe, rozarii, cărţi, o casetă 
video, una audio. Nici nu mi-am dorit atât de multe şi iată că deja am totul. 
 Sfântul Ioan al Crucii spunea: „Când voiam cel mai puţin, totul mi-a fost 
îngăduit.” 
 Capela de la Comunitatea Cenacolo este o încăpere destul de ciudată, 
asimetrică, cu grinzi de lemn, cu trei geamuri lungi cu vitralii colorate. 
 Undeva atârnă Crucifixul de la San Damiano care i-a vorbit lui Francisc. 
În spatele altarului este o pictură uriaşă care reprezintă ANASTASIA – Învierea 
Domnului. 
 Ea a fost pictată de către tineri din Comunitate. Reprezintă Anastasis – 
Învierea, într-o manieră foarte originală. Ca toate icoanele, fondul aurit este 
simbolul eternităţii. În centrul icoanei  este Isus Cristos înviat, îmbrăcat întrun 
veţmânt alb strălucitor, culoare ce simbolizează puritatea şi gloria Învierii. 
Banda aurită pe umăr este semnul că Isus este primul şi ultimul adevărat Preot. 
Cele trei litere greceşti în aureola lui Isus Cristos semnifică: Isus este Alfa şi 
Omega, Primul şi Ultimul, Începutul şi Sfârşitul. Ochii lui Isus sunt pictaţi astfel 
încât, cine priveşte icoana, din orice direcţie, are impresia că ei sunt îndreptaţi 
spre el. Cercurile cereşti din spatele lui Isus şi cţmpul verde sunt simboluri ale 
Împărăţiei Cerului. Cei doi munţi stâncoşi de pe margini îl reprezintă pe Sfântul 
Duh care îmbrăţişează universul. La dreapta lui Cristos se află regele David,  
regele Solomon şi profetul Ilie. La stânga sunt Înţelepţii, care în icoana originală 
sunt trei. 
 „Noi am adăugat al patrulea personaj care reprezintă tinerii Comunităţii 
care sunt deja în Împărăţia Cerului. Isus îi prinde de mâini pe Adam şi pe Eva, 
simboluri ale umanităţii distruse de păcat, trăgându-i din morminte. Eva are 
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mâna stângă acoperită pentru că este mâna păcatului. Culoarea neagră este 
semnul întunericului, al morţii, al răului, ne explică pe îndelete Arcadie. 
 Cheia, încuietoarea şi lanţurile reprezintă înrobirea în păcat. Cele trei 
cuie sunt cele ale Patimii lui Cristos care au rupt lanţurile răului, eliberându-ne 
de păcat spre a ne da izbăvirea”. 
 În capelă Arcadie ne-a dat în dar nişte foi tipărite în care gsim câteva 
sugestii din partea Sfântului Anton Maria Claret pentru cei care vor să petreacă 
Un sfert de oră în faţa Sfântului Sacrament,  ceva foarte interesant şi mai ales, 
emoţionant. O convorbire cu Isus Euharistic în care-i poţi spune toate 
frământările tale. 
 „Nu este necesar să ştii foarte multe ca să-mi fii Mie pe plac – este 
suficient ca tu să mă iubeşti foarte mult. De aceea, vorbeşte-mi simplu, aci, ca şi 
cum ai vorbi cu prietenul tău apropiat.” 
 (Excelentă această intimitate, acest colocviu apropiat, ca de la om la om, 
ca de la suflet la suflet! Isus ne face o cinste atât de mare de a ne considera 
prietenii lui intimi, vrednici de stimă!). 
 Iată, Isus este gata să ne dea orice i-am cere numai să-i spunem ce dorim. 
Cine din luma asta poate să-ţi îndeplinească orice gând, orice dorinţă? 
 „Ai tu să-mi ceri ceva pentru cineva? 
 Spune-mi doar numele său şi apoi arată-mi ce ai vrea ca Eu să fac acum 
pentru acest suflet. Cere-mi mult! Nu ezita să te rogi! Vorbeşte-mi de asemenea, 
simplu şi sincer despre sărmanul pe care doreşti să-l consolezi; despr acel 
bolnav care este în suferinţă; despre acei fii rătăciţi pe care tu doreşti cu 
ardoare să-i vezi întorşi pe calea cea bună. Să ai un cuvânt pentru fiecare din 
ei, cel puţin un singur cuvânt.” 
 Isus nu pregetă să vină în ajutor dacă ne încumetăm să cerem. Chiar El ne 
spune: „Cere-mi mult, cere-mi orice!” El nu se zgârceşte, nu socoteşte, nu pune 
în balanţă, nu stâ pe gânduri. Îţi oferă deîndată când tu îi ceri un lucru. 
 „Şi pentru tine însuţi, nu ai nevoie de un har sau o favoare? – întreabă 
Isus. 
 „Spune-mi deschis, tu eşti mândru, egoist, nestatornic sau neglijent...şi 
apoi cere-mi să-ţi vin în ajutor în micile sau marile eforturi pe care le faci ca să 
te îndrepţi. Nu te sfii. Sunt mulţi aşa ca tine; mulţi Sfinţi din cer au făcut 
aceleaşi greşeli. Dar ei s-au rugat cu umilinţă şi încetul cu încetul au fost 
eliberaţi de aceste patimi. Şi nu ezita să-mi ceri sănătate sau succese în muncă, 
în afaceri sau la învăţătură. Toate acestea numai Eu pot să ţi le dăruiesc şi 
desigur le vei primi. Şi eu doresc ca tu să mă rogi pentru toate acestea. 
 Îţi dăruiesc ceea ce tu îmi ceri în măsura în care acele lucruri nu sunt un 
obstacol în calea mântuirii tale, ci un sprijin pentru a ajunge la desăvârşire. Şi 
acum, cere-mi exact ce ai nevoie pentru astăzi. Ce pot face chiar acum pentru 
tine? Dacă ai şti cât de mult vreau să te ajut...!” 
 Cât de inconştienţi suntem adeseori când căutăm ajutorul exact unde nu ar 
trebui! Dacă am putea înţelege că există Cineva care ne ajută necondiţionat, în 
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orice clipă, am alerga imediat şi i-am solicita sprijinul, în loc să facem fel de fel 
de eforturi inutile pentru a salva o situaţie. 
 „Eşti cumva preocupat de un anumit lucru? Vorbeşte-mi despre planul 
tău. Ce te îngrijorează? Care sunt gândurile tale? Care sunt dorinţele tale? Ce 
pot să fac pentru fratele tău, pentru sora ta, pentru prietenii tăi, familia ta sau 
superiorii tăi? Spune-mi cum aş putea să-i ajut?” 
 „Poate eşti trist, sau starea ta interioară nu este prea bună? Spune-mi 
amănunţit de unde această mare tristeţe...? Cine te-a rănit? Cine te-a 
dispreţuit? Cine ţi-a lezat iubirea? Spune-mi totul şi...în curând vei fi atins de 
starea în care, urmându-Mi pilda, ierţi şi uiţi totul. Ca răsplată vei primi 
mângâierea şi binecuvântarea Mea. Poate că eşti deprimat şi simţi în sufletul 
tău acea vagă senzaţie de descurajare care, deşi nejustificat, continuă să-ţi 
tulbure inima? Atuncă-te în braţele Providenţei Mele! Eu sunt cu tine, sunt de 
partea ta! Eu văd totul, aud totul şi nu bte părăsesc nici chiar pentru o clipă! 
Simţi cumva o răceală faţă de acele persoane care ţi-au fost dragi, dar care 
acum te-au dat uitării şi s-au despărţit de tine, fără ca tu să ai cea mai mică 
vină? Roasgă-te pentru ei şi Eu îi voi conduce din nou aproape de tine, dacă ei 
nu devin o piedică în drumul tău spre Mântuire.” 
 „În braţele Providenţei, în braţele Milostivirii Divine” – nu poate fi 
adăpost mai sigur pentru un om bătut de vânturi. E ca şi când ai găsi o casă 
luminată, într-o noapte în care furtuna şi vântul face ravagii, ploaia şi îngheţul 
te-au sleit de puteri, eşti înfometat şi însetat, ud până la piele, obosit peste 
măsură şi atunci o uşă se deschide, o lumină şi o căldură benefică te 
îmbrăţişează, un foc în cămin aşteaptă să-ţi încălzeşti mâinile şi picioarele  la 
el, masa caldă e gata pregătită, apoi un fotoliu imens, călduros, confortabil te 
aşteaptă să-ţi faci siesta. 
 Isus doreşte să împărtăşească alături de tine, nu numai tristeţile, bala, 
singurătatea ci şi toate bucuriile, întreaga ta fericire, realizările tale, aşa cum 
le-ai împărtăşi celui mai intim prieten  pe care vrei să-l faci părtaş de bucuria 
ta.” 
 „Şi n-o să-mi spui acum nimic despre bucuriile tale? De ce nu Mă laşi să 
mă împărtăşesc şi Eu din ele, întrucât îţi sunt prieten? Spune-Mi ce ţi-a 
înflăcărat inima şi ce te-a făcut să zâmbeşti de când M-ai vizitat ultima oară? 
Poate că ai trăit clipe frumoase sau ai avut o experienţă plăcută, sau ai primit o 
veste bună, sau poate o scrisoare sau un semn de afecţiune...Poate că ai reuşit 
să treci cu bine peste un moment dificil, sau ai scăpat dintr-o situaţie 
disperantă...Totul Mi se datorează Mie. Tu trebuie să-mi spui pur şi simplu: 
<Ţie unuia îţi mulţumesc, Părinte Atotputernic!” 
 Dacă am şti, dacă am putea să mulţumim îndeajuns pentru darurile primite 
clipă de clipă! Dacă n-am uita să fim recunoscători pentru darul vieţii, pentru 
darul mântuirii oferit cu generozitate de Prietenul nostrz care a făcut TOTUL 
pentru noi! Câte semne de ingratitudine nu întâlneşte Isus, primite din partea 
noastră? Şi totuşi, El este gata să ne ierte, la primul semn al nostru de 
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bunăvoinţă, de aducere aminte!...El care ne primeşte înapoi de 70 de ori câte 7, 
adică la infinit! 
 „Nu doreşti să-Mi  promiţi nimic? 
 Eu pot citi în adâncurile inimilor. Oamenii se pot înşela, dar Dumnezeu 
NU. De aceea, spune-mi foarte sincer: Te-ai decis să nu te laşi pradă păcatului, 
să renunţi la ceea ce este rău pentru tine; să nu mai citeşti acea carte care ţi-a 
tulburat imaginaţia; să nu te mai întâlneşti cu acea persoană care ţi-a spulberat 
liniştea interioară? Vei fi din nou bun, amabil şi generos cu acea persoană pe 
care ai considerat-o duşman fiindcă ţi-a greşit cândva?...Acum întoarce-te chiar 
acum la ocupaţia ta obişnuită, la munca ta, la familia ta... 
 Dar nu uita sfertul de  oră pe care l-am petrecut împreună aici. Observă 
cât mai mult posibil tăcerea, modestia, reculegerea interioară şi dragostea 
aproapelui tău. Iubeşte-o pe Mama Mea care este şi mama ta! 
 Şi revino!...Cu o inimă şi mai plină de dragoste, şi mai devotată spiritului 
Meu. Atunci vei găsi în fiecare zi în INIMA MEA o nouă dragoste, noi haruri, 
noi mângâieri.” 
 Cât de frumoase sunt aceste  mărgăritare ale Sfântului Antonius Maria 
Claret! Mă înfrupt din ele ca dintr-o mireasmă bineplăcută care-mi stăruie în 
inimă. 
 Conversez cu Arcadie în mica încăpere de lângă capelă, unde se vând 
obiecte de cult.  Îmi exprimă părerea că este un om fericit dacă a ajuns la  o 
asemenea stare de linişte şi pace lăuntrică. Îmi surâde. „Nu e uşor, zice, să 
trăieşti printre foşti drogaţi.” Şi înţeleg câtă răbdare îi trebuie ca să-i suporte pe 
toţi cu micile ori marile lor slăbiciuni,  imperfecţiuni, tare vechi pe care le-au 
moştenit de afară, din viaţa trecută. 
 Pentru că uneori nu putem să ne suportăm nici măcar pe noi înşine, 
nicidecum pe ceilalţi!  
 Îi spun că nădăjduiesc că într-o zi va fi din nou alături de familia sa, fără 
probleme. 
 „Afară sunt un om mort, doar aici pot să trăiesc” – mărturiseşte Arcadie 
din nou. 
 Cred că e vorba de un prag psihologic pe care va trebui să se decidă să-l 
depăşească, atunci când va veni timpul şi când va binevoi Dumnezeu. 
 Toate  poveştile de aici sunt absolut incredibile. De ce oare nimeni nu-şi 
găseşte liniştea şi fericirea, afară, printre oameni, în lume, având de toate, 
putându-se duce încotro vrea fiecare şi face tot ce voieşte? 
 Afară e o noţiune aproape abstractă, cu toată concreteţea ei. Afară poate 
constitui pentru om adevărata închisoare, de vreme ce suntem înlănţuiţi, înrobiţi 
păcatului, sclavi ai unei vieţi de roboţi, cu locuinţă, muncă, familie, cerc restrâns 
de prieteni, bucurii precare, îndoielnice, înţelătoare, care lesne pot fi prefăcute în 
tristeţe. În mod paradoxal, doar închizându-te între patru pereţi ori într-un spaţiu 
restrâns, doar cu tine însuţi, te poţi regăsi şi simţi liber de orice. 
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 Cu adevărat mulţumiţi nu putem fi niciopdată dacă nu ne dobândim acea 
pace lăuntrică, în stare a ne face să înfruntăm toate problemele cu încredere, 
curaj, speranţă. 
 Dacă ar fi să-i fac un portret lui Arcadie, nu aş putea să nu recunoscut că 
ne leagă ceva foarte puternic, un sentiment, o stare comună. 
 Pe Arcadie aveam senzaţia că-l cunosc demult. Nu ştiu de unde se 
cuibărise în mine această senzaţie. Figura lui deschisă mi se părea cunoscută şi 
dacă n-ar fi spus că este originar din Craiova, aş fi crezut că l-am întâlnit în 
oraşul meu, la vreun cenaclu, bibliotecă, biserică sau chiar pe strada mea. Era o 
senzaţie fizică de cunoaştere, deosebit de acută, aproape familiară, puteam să mă 
adresez lui ca unui prieten sau ca unei rude, pentru că iată, îl întâlneam aici şi-mi 
venea să-l întreb, fără pronumele de politeţe: „Ce mai faci?” ca şi când nu ne 
văzusem de câteva zile. 
 Povestea lui s-a dovedit foarte interesantă în ciuda încâlcelii ei şi a 
faptului că nici el nu prea ştia să-i dea de capăt. 
 Îl regăsisem  aşadar pe Arcadie (cel cunoscut lăuntric) în Campo della 
Vita din Comunitatea Cenacolo, un bărbat agreabil din toate punctele de vedere, 
uşor încărunţit, cu alură de intelectual rasat (ceea ce şi era, de altfel -) terminase 
fizica nucleară şi lucrase în domeniu, se învârtise prin cercuri selecte) – trăise în 
străinătate ani buni, cu familia şi descoperise (ceea ce nu e nou sub soare!) că, în 
pofida faptului că avea de toate, era profund nefericit, neîmplinit şi nimic nu-l 
mulţumea, iar gândul sinuciderii îi dădea tot mai des târcoale. Intrase într-un 
cerc vicios din care nu întrezărea nici o ieşire, un labirind vegetal sau mineral, 
sau mai degrabă psihologic şi Ariadna nu se zărea nicăieri să-i dăruiască ghemul 
miraculos care l-ar fi ajutat să găsească ieşirea. 
 Cum a ajuns la Medjugorje, ne-a mărturisit că nici el nu ştie. De fapt, 
voise să ajungă la Mostar, să se înroleze voluntar la musulmani. De ce Mostar? 
De ce musulmani? Nu se ştie. Cert e că se pomenise în această pază de pace în 
care locuia de circa şase ani şi pe care nu voia s-o părăsească perntru că, spunea 
el: „dacă mă duc afară (în lume) sunt un om mort”. 
 Se simţea deci, protejat, apărat, în siguranţă, numai aici. Singura 
posibilitate de a supravieţui era să trăiască, aşadar, aici, junde era cât se poate de 
mulţumit, fiindcă îşi găsise rostul, calea, temeiul. În meditaţie profundă în faţa 
Prea Sfântului Sacrament din Capela Comunităţii, îşi derulase de mii de ori, 
fiecare episod din viaţă, îl mărunţise, îl analizase, ca să ştie unde a greşit. 
 Arcadie, se afla deci în faţa unui nou prag, în faţa unei uşi închise în care 
nu îndrăznea să bată, pe care nu avea curajul s-o deschidă să vadă ce se află 
dincolo de ea. Stătea pur şi simplu în prag şi aştepta momentul prielnic, aştepta 
să-şi facă avânt, curaj, să poată merge mai departe. Nu era uşor. Ar fi vrut, de 
pildă ca uşa aceasta să se deschidă singură şi cineva să-i facă vânt dincolo de ea, 
o forţă din afară. Dar forţa trebuia să vină dinăuntrul său, şi încă nu sosise clipa.   
 Eu am trăit realmente o asemenea experienţă, destul de dură, cu câţiva ani 
în urmă cţnd,  a pleca de acasă (indiferent unde), cu trenul, cu maşina, pe jos, 
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însemna pe ntru mine o adevărată nenorocire, un prilej de spaimă atavică, o 
strângere de beregată, o sufocare, lucru ce-mi făcea deosebit de rău, un rău fizic, 
dublat de unul psihic, pentru că, numai la gândul că trebuia să plec, să 
călătoresc, mă îmbolnăveam, mi se părea că voi muri negreşit, voi cădea pe 
stradă, îmi va veni rău, şi mă vor aduna cu făraşul de pe caldarâm. 
 Făcusem o adevărată psihoză şi numai acasă mă simţeam într-o relativă 
siguranţă, în patul meu, unde stăteam aproape tot timpul lungită, cu ochii închişi. 
 Desigur că aceste neajunsuri erau pe fondul unui echilibru precar, organul 
de echilibru îmi fusese afectat, aveam o nesiguranţă la mers, îmi pierdeam 
direcţia, o luam prin arătură, deci totul pleca de la cauze reale, dar se amplifica 
nemăsurat de mult, şi în chip dăunător mie. 
 Cum am depăşit pragul? 
 Prin şocuri dure, prin experimente de neimaginat. 
 Dumnezeu a îngăduit asemenea experienţe pentru mine ca să mă scoată 
din impas. 
 Există mentalitatea că dacă vrei să înveţi pe cineva să înoate (fie şi pe un 
copil nou născut  - s-au făcut experienţe) trebuie numaidecât să-l arunci pur şi 
simplu în apă, acolo unde vâltoarea este mai adâncă. Dacă se descurcă singur, 
bine, dacă nu, iarăşi bine. E un fel de terapie de şoc. 
 De regulă, persoanele acestea, de frică, încep să   dea bezmetic din mâini 
şi din picioare şi la un moment dat se trezesc că au ajuns la liman. Însă prin ce 
trec ele, nu se poate descrie în cuvinte. Personal nu sunt de acord cu această 
metodă care mi se pare barbară. Această învăţătură îi costă scump şi pot rămâne 
traumatizaţi pe viaţă. Dar dacă înving, devin cu siguranţă mai puternici, mai 
căliţi, mai sănătoşi. Legea junglei. 
 Într-o bună zi însă, mi-am luat inima în dinţi şi mi-am spus: „Ia să văd ce 
se întâmplă dacă pornesc singură. O să mor? Bine, o să mor şi gata. Oricum nu 
mai puteam suporta teama acerbă care-mi paraliza voinţa şi simţurile. Şi puţin 
câte puţin, metru cu metru, mi-am câştigat dreptul de a merge din nou singură pe 
propriile picioare (care de altfel, erau cât se poate de sănătoase). 
 Şi cu toate că fusesem aruncată în  mijlocul vârltoarei, să înot singură la 
mal, nu aceea fusese experienţa fundamentală, ci aceasta din urmă, trecerea 
pragului,  clipa când singură am decis s-o iau pas cu pas de la început, învăţând 
să deprind paşii. 
 Mă gândesc adeseori la Arcadie. Acest om (cunoscut-necunoscut mie), 
atât de apropiat dar atât de departe (până mai ieri nici nu ştiam că există!), cu 
destinul lui nepereche, aşa cum sunt toate destinele, îndeobşte. 
 Aş dori să-l revăd pentru că simt că ne leagă aceeaşi spaimă de 
necunoscut, aceeaşi dureroasă experienţă şi aceeaşi şovăială în faţa pragului 
invizibil pe care trebuie negreşit să-l sărim pentru a păşi definitiv în Lumină. 
 Răsfoiesc cartea în limba italiană primită de la Arcadie despre un tânăr, 
Nicola, toxico-dependent, bolnav de SIDA, mort în iunie 1996, dar, a cărui 
inimă, pentru  tinerii din Comunitatea Campo della Vita, bate încă... 
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 Cartea, editată de Comunitatea Cenacolo-Saluzzo. Şi intitulată Olte 
l’Aids. Diario di Nicola, este alcătuită din jurnalul acestui tânăr sub formă de 
scrisori trimise Sorei Elvira şi câteva mărturii ale celor care l-au cunoscut pe 
acest mărturisitor al iubirii lui Cristos. 
 „Din toate darurile, scrie Nicola, cel mai are dar pe care mi l-a oferit 
Dumnezeu este de a simţi că-I aparţin Lui. Sănătatea e darul lui Dumnezeu 
înlăuntrul meu. 
 Cred că izvorul iubirii se află în voi, dacă vă abandonaţi lui Dumnezeu, şi 
vă veţi simţi proprietatea Sa în totul. Îi mulţumesc Domnului pentru marele dar 
al vieţii şi pentru că mi-a dat posibilitatea de a transmite ceea ce primesc. 
 Puterea lui Dumnezeu este un dar imens care e dat tuturor, tuturor celui 
care I se dăruiesc Lui. 
 (...) Această victorie a binelui asupra răului se numeşte Dumnezeu, care 
adeseri mă cheamă să conduc această bătălie, nu cu propriile mele forţe, dar cu 
ale Sale, folosindu-mă ca instrument. 
 Nu mă cheamă să devin sacerdot dar, în mod simplu, să mă consacru Lui, 
în chip tainic, de a fi servitorul Său din umbră, ca atâţia alţii care-L iubesc pe 
Dumnezeu, fără a face mult zgomot. Aceasta, poate, în ochii oamenilor nu este 
mult, dar în ochii lui Dumnezeu, e suficient pentru a putea intra în Împărăţia Sa. 
 Eu m-am încredinţar Lui şi El mă modelează încet-încet, cu multă 
delicateţe. 
 26 ianuarie 1996: „Iubirea, unitatea, sunt darul lui Dumnezeu pe care L-
a dat celor care trăiesc aici, în Casa Sa. Îmi vine în minte Cuvântul lui 
Dumnezeu care soune că Împărăţia lui Dumnezeu este în mijlocul nostru.” 
  
 Nicola, un tânăr mântuit prin suferinţă, care a cunoscut Comunitatea 
Cenacolo, în 1992 şi a intrat în ea în 13 noiembrie,  întreprinzând un drum plin 
de sacrificii, de oboseli şi de bucurie, de cunoaştere a rugăciunii şi a credinţei în 
Cristos. Aici a găsit bucuria vieţii, a dobândit puterea şi dorinţa de a iubi şi de a 
fi iubit cu acea Iubire născută din Crucea lui Cristos şi care dă viaţă celor morţi, 
îi eliberează pe prizonieri, dă vederea celor orbi. 
 „Mă consolez la gândul că sunt în mâinile lui Dumnezeu şi când sunt în 
mâinile Lui nu mă mai tem de nimic” -  spunea Nicola. 
 Cât de tulburător este acest jurnal al ultimului său an de viaţă, la spital, 
printre cei bolnavi în stadiu terminal, asemenea lui, oferindu-le ajutorul zi şi 
noapte, în pofida propriilor slăbiciuni şi dureri şi fiind încredinţat că Dumnezeu 
l-a ales ca pe un instrument în mâinile Sale pentru a lucra prin el. 
 Îmi vin îăn mine acum, versetele Psalmului 143:  

„Doamne, ce este omul, de-l iei în seamă  
şi fiul omului de te gândeşti la el? 
Omul e ca o suflare şi zilele lui, 
ca umbra ce trece!” (Ps.143 (144) v.9-12). 
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 Ne despărţim cu părere de rău de Cenacol şi de Arcadie şi eu am 
sentimentul straniu că îl voi mai revedea. 
 Trebuie să ajungem la casa Vickăi.  
 
 
 
 
   DE VORBĂ CU MAICA DOMNULUI 
 
 
 Suntem în sătucul vizionarilor, Bijakovic, la casa Vickăi, o casă frumoasă, 
cu terasă, acoperită cu flori multicolore la ferestre şi pe scări. 
 Un grup de francezi deja s-a adunat aici în faţa casei şi recită Sfântul 
Rozariu în franceză, în aşteptarea sosirii ei. 
 Sus, pe terasă, îl zăresc pe preotul bătrân, spaniol, cu barbă altă, îmbrăcat 
în rasă maronie de capucin, încins cu un şnur alb cu trei noduri. Pe spate poartă 
o glugă (capuciu), este însemnul lor. Adeseori umblă desculţi prin lume şi 
propovăduiesc Cuvântul lui Isus Cristos. 
 O călugăriţă africană, cu voal alb pe cap şi haină gri, coboară nişte scări. 
Altele stau şi ele adunate ăn jur. Sunt aici bărbaţi, femei, copii, de toate vârstele, 
sănătoşi şi invalizi, veniţi să o vadă pe vizionară. 
 Se cântă  Gospa Mayko Moya. 
 Infirmii urcă pe terasa Vickăi pentru a primi binecuvântări speciale şi 
materne din partea Gospei, prin intermediul vizionarei. 
 Cred că sunt în jur de o sută de oameni. 
 Apare Vicka, îmbrăcată într-un sacou roşu, simplu dar cu o notă elegantă, 
şi pantaloni negri. Are un coc pe spate. 
 Vicka are un mesaj principal pe care Fecioara Maria îl spune pentru noi 
toţi. 
 O văd din profil, vorbind la microfn, pentru că nu pot ajunge mai aproape. 
Se roagă  Ave Maria,  în croată, apoi Slavă Tatălui  şi după aceea se spune: 
Regina della Pace, prega per noi! 
 Vicka, la fel ca şi ceilalţi vizionari, la fel ca şi preoţii de aici, ne spune 
ceea ce cere Gospa de la noi: pace, convertire, spovadă, post, euharistie. 3 
Rozarii pe zi ne recomandă Madona, adică întreg Rozariul cu toate Misterele, şi 
nu numai o treime, cât recitam până acum în biserică. Madona ne îndeamnă să 
avem tărie în credinţă. Ne recomandă şi ne cere să nu ne rugăm doar cu buzele. 
Ea ne invită ca în fiecare zi să ne rugăm pentrju ca rugăciunea să devină pentru 
noi o bucurie, să ne deschidă inimile. 
 De asemenea, Madona ne-a dat un minunat exemplu. „Toţi aveţi acasă,  
spune Vicka, un vas cu flori. În fiecare zi trebuie să le puneţi 2-3 picături de 
apă. Punându-le apă zilnic, o să observaţi că într-o zi, floarea va deveni un 
trandafir frumos. 
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 Şi sufletul nostru, de asemenea, alimentat cu rugăciuni, va creşte şi va 
deveni ca o floare. Dacă nu punem apă 2-3 zile unei flori, aceasta se ofileşte. 
 Madona zice că de multe ori ne scuzăm în faţa ei că nu avem timp şi că o 
să ne rugăm mâine. Şi astfel, tot mâine, mâine, încet-încet, ne îndepărtăm. 
 Ca şi o floare care nu poate trăi fără apă, nici noi nu putem trăi fără 
rugăciune. 
 Rugăciunea cu inima nu se poate studia, nu se poate citi, ea trebuie trăită. 
 Maica nu recomandă postul celor bolnavi, ci mici sacrificii. Bolnavii nu 
trebuie să ţină post cu pâine şi apă, dar să facă un mic sacrificiu. 
 De multe ori, persoane sănătoase se plâng că nu pot posti, că au dureri 
de cap. Prin harul lui Dumnezeu rebuie să oferim sacrificii mici, pentru post... 
 Maria vrea totala noastră convertire, căci ne spune:  
 <Copilaşilor, dragii mei, când aveţi probleme, tot timpul suntem aproape 
de voi, Isus şi cu mine. Noi suntem tot timpul cu voi, alături de voi, deschideţi-vă 
larg inimile, gândindu-vă la timp cei care vă iubesc. 
 Madona vrea să facem mici sacrificii, dar doreşte să renunţăm la păcat 
definitiv.> 
 „Maria zice: <Eu  vă dau pacea, iubirea şi voi trebuie să le purtaţi în 
familiile voastre. Sunt atât de mulţumită când vă rugaţi Rozariul zilnic>. 
 Dar Maria este mai mulţumită când părinţii se roagă pentru copiii lor, 
alături de ei, Rozariul în comun, în familie. 
 Satana întotdeauna  tulbură rugăciunea şi pacea noastră şi nu ne lasă în 
pace. Arma cea mai puternică împotriva Satanei este Rozariul. Întotdeauna să 
purtăm cu noi un mic semn binecuvântat, pentru a ne feri de atacul diavolului, o 
medalie, o cruce, o iconiţă. 
 Însă Maria ne invită să fim noi înşine medalii miraculoase, semne şi 
mărturii ale lucrării Ei în această lume pentru triumful Fiului Său. 
 Să punem Sfânta Liturghie pe primul loc, este cel mai important lucru. 
Acolo Isus este viu în mijlocul nostru. 
 Madona spune: „la intrarea în biserică să-L privim pe Isus fără frică. Să 
nu vă spovediţi numai atunci când aveţi un păcat, ci atunci când doriţi un sfat, 
atunci când doriţi să vă încredinţaţi în bfraţele Milostivirii Divine, ca să fiţi în 
siguranţă”.  

Fecioara e preocupată pentru toţi copiii din lume, căci copiii sunt într-o 
situaţie foatte dificilă, ei sunt  expuşi tuturor problemelor şi nu se pot apăra 
singuri. Să le recomandăm iubirea şi rugăciunea. 

Vicka spune: Dragi copii, Madona recomandă să ne rugăm împreună cu 
Ea, căci Satana nu aşteaptă decât un moment liber pentru a intra şi a tulbura, a 
despărţi familiile, a semăna discordie. 

Ne mai spune că trăim un timp de mari haruri, atunci când ne rugăm, 
pentru a primi haruri speciale. Madona vrea să ne rugăm pentru pacea lumii. În 
primul rând recomandă să facem pace în sufletele noasdtre, în familie, în 
comunitate, în lume. Pacea sufletului are mare valoare. Să înlăturăm 
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obstacolele pentru ca El să poată coborî în noi şi să se instaureze în împărăţia 
sufletului nostru: micşorând munţii mândriei şi ai vanităşiui noastre şi ieşind 
din prăpastia păcatelor noastre. Primul pas este spovada. Rugaţi-vă pentru ca 
Dumnezeu să întărească în voi Cuvântul Său” – spune Vicka. 

„Avem un ghid, o călăuză care ne conduce la sfinţenie, adică la 
dezvoltarea naturală a vieţii divine la care suntem părtaşi. Gospa nu conduce o 
mare întreprindere, o mare uzină, un oraş, un partid politic, un guvern. Este 
lideră într-alt fel. Ne conduce de mână, matern, către Fiul Săpu. Ne conduce la 
Cer, ne face locuitori ai Luminii. 

<De aceea, copilaşilor, fiţi ai Mei şi hotărâţi-vă cu Mine, pentru 
sfinţenie” – ne roagă Gospa în mesajul din 25 noiembrie 1998. Rugăciunile, 
psalmii, Cuvântul Evangheliei – să fie hrana  vieţii voastre” – spune Vicka. 
Însuşi faptul că avem credinţă este deja o rugăciune.  

Ce înseamnă „a ne ruga cu inima?”  Înseamnă a merge spre Dumnezeu, 
aşa cum suntem, cu ce avem, dar mai ales cu ceea ce nu avem Şi când nu avem 
nimic, să mergem spre Dumnezeu cu acest nimic, ca   şi văduva săracă din 
Evanghelie şi Dumnezeu va înmulţi darul nostru, în va spori peste măsură şi-l va 
transforma în roade de convertire, în fapte şi schimbări care să demonstreze o 
adevărată transformare a vieţii. Dumnezeu  ne va primi astfel reînnoiţi 
sufleteşte, restauraţi, născuţi din nou. 

„În acest moment, explică Vicka, Maica Domnului ne îndeamnă să ne 
rugăm mai mult pentru intenţiile ei şi să citim Biblia pasaj cu pasaj. Să ne 
rugăm pentru Papa, episcopi, preoţi, care au nevoie de rugăciunile noastre, ale 
creştinilor din lumea întreagă. 

În mod special, Madona ne recomandă să ne rugăm pentru a se realiza 
Planul Său. 

Cea mai mare preocupare a Madonei este starea în care se află tineretul 
şi familiile.” 

În 10 noiembrie 1988, Fecioara dăduse următorul mesaj: „Rugaţi-vă în 
timpul novenei pentru toţi tinerii din lume care sunt copilaşii mei. Eu vreau să le 
imprim numele Meu care să rămână mereu gravat în inimile lor. 

Cer fiilor Mei un spirit nou. Dorinţa Mea este de a le insufla iubirea lui 
Cristos. Vă spun: lumina se răspândeşte pentru voi radioasă, dacă voi păstraţi 
drumul vostru pentru a ajunge la Fiul şi la Mama Lui. Eu mă voi afla în 
mijlocul dificultăţilor voastre. Eu voi fi acolo în apărarea voastră.” 

Iar în aprilie 1989 (nu se cunoaşte data exactă), Mirjana a făcut o 
declaraţie: „Aş vrea să transmit tinerilor o rugăciune insistentă a Maicii 
Domnului: 
 <Dacă nu pot să creadă în Dumnezeu, să petreacă măcar cinci minute 
pe zi într-o meditaţie tăcută. În acest timp, să se gândească la Dumnezeu care 
nu există, după cum spun ei.> 
 Vicka recomandă: „Toţi să ne rugăm pentru toţi şi pentru fiecare. 
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 Ave,  salută  ea  un grup de români şi unul din Ungaria. „Să păstrăm un 
moment de tăcere şi rugăciune pentru ei” -  spune Vicka, şi în această clipă 
emoţiile  noastre cresc până la paroxism. 
 „Înainte de a termina, spune vizionara, ne vom ruga şi pentru voi toţi. Un 
Pater Noster,  un Ave Maria  şi un Gloria, pentru intenţiile Gospei.” 
 Aici sunt grupuri din Franţa, Mexic, Luxemburb. 
 Vicka se roagă cu mâinile la gură, în şoaptă, cu ochii închişi, cu zâmbetul 
pe buze. Tot timpul zâmbeşte. 
 În acest moment al rugăciunii Marta Odae intră din nou, pentru a treia 
oară de când suntem aici, în extază mistică. Se prăbuşeşte  pe ciment, dar câteva 
femei o prind imediat şi în atenuează căderea, aşezând-o încet jos. Zâmbeşte, 
râde, e chiar în faţa mea, pe ciment, întinsă, cu capul puţin plecat spre dreapta, 
mâinile lângă corp, rozariul în mână (nu dă niciodată drumul Rozariului din 
mâini în timpul extazelor sale), picioarele drepte, desfăcute. 
 Vicka se roagă în continuare. Traducătorii şi toţi pelerinii se roagă, de 
asemenea, în tăcere. 
 Magdalena îngenuncheză lângă Marta şi se roagă Invocaţiunea către 
Sfântul Spirit. 
 Pleoapele Martei tresaltă uşor. Ea râde în continuare, râde. Deja au trecut 
zece minute. 
 Vicka se roagă, în aceeaşi poziţie, cu mâinile împreunate la gură. Preotul 
capucin, sprijinit în bastinul său, priveşte munţii  înzăpeziţi din zare, priveşte 
cerul. 
 Marta pare că-şi revine râzând, dar nu încă. 
 Soarele o bate pe faţă şi pe mâini. Înclină capul uşor cu bărbia în piept. 
Magda s-a aşezat invers, cu faţa la pământ şi pcioarele în dreptul capului Martei, 
mâinile desfăcute şi palmele atingând cimentul. Cred că ar dori să simtă ceea ce 
simte şi vede acum, Marta, în extazul ei mistic. 
 Vicka se roagă la fel, cu disperare. Nu ştie (sau poate ştie?) ce ce petrece 
acum cu Marta pentru că e cu spatele la ea, pe scări. Poate că simte sau 
întreevede. Francezii se uită uimiţi la cele două femei românce, una cu faţa în 
sus, şi cealaltă, invers, cu faţa în jos, lungite într-o poziţie nefirească, fiecare. 
Deja au trecut 20 de minute. Rugăciunea a atins maximum de intensitate. 
Nimeni nu mişcă, nimeni nu  comentează. Doar privirile şi ruga tăcută vorbesc 
de la sine. Vicka se roagă. 
 Marta, în sfârşit, murmură ceva, înclină capul în semn de încuviinţare (de 
multe ori a făcut aşa, răspunzând parcă unor îndemnuri), întinde degetele mâinii 
drepte, ca şi când ar vrea să primească ceva, ridică mâna puţin cu palma în sus, o 
atinge pe Magda, apoi mâna îi cade din nou inertă, la pământ. Râde. Apoi se 
trezeşte brusc, e ajutată să se ridice. A stat pe ciment 25 de minute, total 
inconştientă, puteai s-o înţepi, s-o pălmuieşti, puteai să-i faci orice că ea nu s-ar 
fi trezit. Se scutură pe haine. Nu s-a murdărit, nu s-a lovit. Râde, e fericită. Şi 
fericirea aceasta nu i-o poate lua nimeni. 
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 Vicka se roagă continuu, dreaptă, în picioare, cu mâinile împreunate, 
implorând haruri pentru toţi aceşti oameni strânşi în  curtea sa. Apoi se roagă cu 
glas tare  Ave Maria, Gloria, Regina Păcii, prega per noi! 
 Toţi pelerinii vor s-o atingă pe Vicka, să-i strângă mâna, să primească o 
binecuvântare din partea ei, prin impunerea mâinilor. 
 Marta a ajuns la ea. Se îmbrăţişează puternic, căci se cunosc. 
 Vicka dă autografe, face fotografii cu grupurile.  
 Cum  a ajuns Marta la ea, prin atâta lume, nu ştiu. A sărit peste mulţimea 
de oameni, căci pentru noi este imposibil de a ne apropia. 
 Vicka e foarte slăbuţă, poartă pantaloni negri, pieptănătură simplă cu păr 
peste cap şi coc, fruntea liberă, nu poartă nici o podoabă. 
 Plecăm şi noi, pentru că Vicka s-a retras, în părerile de rău ale mulţimii 
care ar fi vrut s-o mai aibă alături. Binecuvântarea se revarsă din ea ca un fluviu 
cald şi impetuos. 
 În noiembrie 1991, Preacurata i-a dezvăluit unele lucruri privitoare la 
suferinţă: 
 „Atunci când aveţi vreo problemă, o suferinţă, o boală, nu spuneţi: <O, 
de ce a căzut pe capul meu şi nu pe altcineva?> Nu, dragi copii, spuneţi mai 
curând: <Doamne, îţi mulţumesc pentru darul pe care mi-l faci.> Căci 
suferinţa, atunci când este oferită, este izvor de mari haruri pentru voi şi pentru 
alţii. 
 Atunci când sunteţi bolnavi, mulţi dintre voi nu se roagă decât repetând: 
<Vindecă-mă, vindecă-mă!> Nu, dragi copii, nu e bine aşa; căci în acest fel 
inimile voastre nu sunt deschise lui Dumnezeu. Voi închideţi inimile voastre 
asupra bolii şi nu sunteţi deschişi nici la voinţa lui Dumnezeu, nici la harurile 
pe care El vrea să vi le dea. 
 Rugaţi-vă mai degrabă astfel: <Doamne, facă-se voia Ta în mine>. 
 Numai atunci Dumnezeu vă va putea da harurile Sale. Acesta poate fi 
harul vindecării, harul unei puteri noi de lumină, de bucurie. Este suficient să 
vă deschideţi inimile lui Dumnezeu.” 
 Să nu uităm că Vicka a suferit şi suferă mult de anumite boli, pentru că ea 
s-a oferit ca jertfă pentru intenţiile Imaculatei. 
 Ea ştie cel mai bne ce înseamnă suferinţa mântuitoare. A suferi în 
comuniune cu Cristos. Cu cât suferi mai mult, cu atât te simţi mai unit cu El. 
Suferinţa leagă, uneşte,  mult mai mult decât fericirea. Suferinţa adună sub 
acelaşi acoperiş, multe inimi. De ce oamenii suferinzi sunt mai legaţi între dânşii 
decât ceilalţi? Pentru că ei au ceva în comun: cunosc experienţa Crucii lui Isus, 
străbat pas cu pas şi staţiune cu staţiune, întreg parcursul sureros al vieţii, până 
la eliberarea totală. Şi în mijlocul celor mai tragice situaţii izbucneşte în sufletul 
lor o pace de nezdruncinat, o bucurie spontană că nu sunt singuri şi că, datorită 
suferinţei lor, se aseamănă tot mai mult cu Cristos. Jerfindu-şi împreună cu El 
viaţa, participă la mântuirea lor proprie. Şi oferindu-şi durerile lui Isus, ca mijloc 
de răscumpărare a celorlalţi, devin co-părtaşi la mântuire. Astfel ei dobândesc o 
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responsabilitate mult mai mare decât a celorlalţi oameni şi asta-i obligă. Îi 
obligă,  în primul rând să-şi accepte slăbiciunea şi să recunoască dependenţa lor 
în faţa lui Dumnezeu. 
 O suferinţă atroce poate fi izvoditoare de haruri minunate, dacă e oferită 
lui Isus. Ea poate naşte carisme, vocaţii, poate ajuta  la misuni, poate 
evangheliza.  Prin propria trăire să dai mărturie despre Isus Crucificat şi 
suferind, înseamnă, de fapt, să te mântui. Câţi sfinţi n-au dorit să sufere alături 
de Isus răstignit?  
 Sfântul Francisc, Sfânta Rita de Cadscia, Padre Pio şi mulţi alţii care şi-au 
purtat stigmatele, identificându-se în suferinţă cu modelul lor care este modelul 
suferinţei omeneşti, Cristos întrupat pentru noi. 
 Să-i iubim pe cei suferinzi pentru că ei sunt oglinda vie a lui Isus Cristos, 
speranţa, nădejdea şi mântuirea sigură. Este purificarea de păcate încă de aici, de 
pe pământ, este purgatoriul, este dovada sigură că Dumnezeu te-a ales pentru 
Împărăţia Sa. 
 Refuzând suferinţa, îţi diminuezi propriile merite, ba încă le respingi şi pe 
acelea ale lui Isus Cristos care nu a refuzat paharul durerii ci a făcut Voia 
Tatălui Ceresc. Iob cel răbdător şi-a acceptat în chip magistral suferinţa ca fiind 
venită de la Domnul. 
 Şi tot ce vine de la Domnul trebuie restituit, inclusiv viaţa. Inclusiv 
durerea fizică şi psihică, însăşi starea de a fi pe acest pământ, mădular al 
Trunchiului Mistic. 
 Suferind, te aureolezi cu o coroană nevestejită; aceea a împărtăşirii durerii 
cu cineva. Şi nu cu cineva care este străin de suferinţă, ci cu Acela care s-a 
identificat cu Suferinţa Însăşi, Regele suferinţei, mielul dus la înjunghiere şi care 
nu şi-a ascuţit glasul plângând, lepădându-se de durere, ci a îndurat totul, fără un 
geamăt, fără murmur. 
 Să medităm această suferinţă mântuitoare, izvoditoare de haruri şi s-o 
acceptăm, aşa cum vine ea, ca o cale spre biruinţa finală. 
 
 
       ******* 
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      XI 
 
 
 

UN DAR NEASEMUIT: INIMA FECIOAREI 
 
  
  
 Nu o dată în aceşti ultimi ani, Fecioara Maria ne-a dăruit Inima Sa 
Neprihănită, invitându-ne să ne consacrăm acestei Inimi ca şi Inimii Preasfinte a 
lui Isus. 
 „Vă dau Inima Mea; primiţi-o.  Nu vreau să vă fac greutăţi, nici să 
încetez a vă mai vorbi, dar nu pot să rămân mereu cu voi. Trebuie să vă 
obişnuiţi cu aceasta. Totuşli doresc să fiu merez în inimile voastre.” (Mesaj din 
29 octombrie 1983). 
 Pentru Parohie a transmis de mai multe ori: 
 „Toate familiile să se consacre Inimii Preasfinte în fiecare zi. Sunt foarte 
fericită când întreaga familie se reuneşte pentru a se ruga în fiece dimineaţă p 
jumătate de oră.” (20 octombrie 1983). 
 „Consacraţi cinci minute Preasintei Inimi. Fiecare familie este Imaginea 
Sa.” (2 iulie 1983). 
 În viaţa de toate zilele, dacă un tânăr vrea să cucerească inima alesei sale, 
face orice îi stă în putinţă ca să-i fie acesteia pe plac: se poartă frumos, este 
mereu atent, prevenitor faţă de orice mică dorinţă a ei. Şi când, în cele din urmă 
reuşeşte să-i cucerească inima şi să-i facă loc în inima sa, aceste persoane se pot 
uni prin sfântul legământ al căsătoriei. 
 Inima  Fecioarei Maria ca şi  Preasfânta Inimă a lui Isus ne stau  la 
dispoziţie clipă de clipă, să le cucerim, să locuim în ele. Mai mult, ele ni se 
dăruiesc pe de-a-ntregul. Isus ne invită în Inima Sa Preasfântă ca să locuim 
acolo, la adăpost de orice primejdie. Noi ezităm, nu-i dăm importanţă, întârziem 
adeseori la întâlnirea cu această Inimă Preasfântă. 
 Fecioara s-a gândit să ne facă acest dar minunat: ăn afara Inimii Sale 
iubitoare de Mamă, ne oferă Inima Prea Sfântă a lui Isus, Fiul Său. 
 „Vreau să vă apropii de Inima lui Isus. De aceea, dragi copii, vă chem 
astăzi la consfinţirea către Isus, Fiul meu Preaiubit. Astfel fiecare din inimile 
voaastre îi va aparţine.  Apoi vă invit să vă consacraţi Inimii Mele Neprihănite. 
Eu doresc ca voi să vă consfinţiţi personal, apoi familia şi parohhia. Astfel totul 
va aparţine lui Dumnezeu prin mâinile Mele. Dar rugaţi-vă, dragi copilaşi, 



 164 

pentru ca să înţelegeţi măreţia mesajului pe care vi-l dau eu aici. Eu nu doresc 
nimic pentru Mine, ci totul pentru salvarea sufletelor voastre. Satana este 
puternic, de aceea, prin rugăciuni stăruitoare, alipiţi-vă de Inima Mea 
maternă”. (Mesaj octombrie 1988). 
 A te consacra astfel este un angajament profund pe care nimeni nu-l poate 
privi cu uşurinţă: înseamnă să aparţii în întregime lui Isus şi Mariei înseamnă să 
te laşi folosit ca „ instrument de pace” (Mesaj 25 aprilie 1992). 
 „Dragi copii, vă invit să deschideţi poarta inimii  voastre lui Isus, aşa 
cum o floare se deschide la soare. Isus doreşte să umple pe deplin inimile 
voastre de pace şi bucurie. Nu puteţi obţine pacea, copilaşilor, dacă nu sunteţi 
în pace cu Isus; de aceea vă invit la spovadă, pentru ca Isus să fie Adevărul 
vostru şi Pacea voastră.” (Mesaj  25 ianuarie 1995). 
 Maica Cerească încheie întrevederile sale, adeseori, cu aceste cuvinte: 
„Mergi în pacea lui Dumnezeu, cu binecuvântarea lui Isus şi a Mea. Adio”. 
(„Adio” – Zbogom – înseamnă „La revedere”, dar etimologic, sensul exact al 
cuvântului este „cu Dumnezeu”, „rămâi cu Dumnezeu” – n.n.) 
 Această Inimă Neprihănită, de o inefabilă frumuseţe ne-a promis o oază 
de pace, dar mai mult decât atât, vrea să facă din inimile noastre, adevărate oaze 
de pace. 
 „Dragi copii, Dumnezeu îmi permite să realizez împreună cu El această 
oază de pace. Vă chem să o ocrotiţi astfel încât ea să rămână mereu curată.” 
(Mesaj din 26 iunie 1986). 
 „Ştiţi că v-am promis o oază de pace, dar nu ştiţi că în jurul acestei oaze 
există un pustiu unde satana stă la pândă şi vrea să-l ispitească pe fiecare dintre 
voi. (...) Eu sunt cu voi, dar nu vă pot lipsi de libertatea voastră.” (7 august 
1986). 
 
 
 
    PRIMĂVARĂ ÎN OAZA PĂCII 
 
 
 Suntem din nou la Oaza Păcii, Marijanska Zajednica, „Oaza Mira” 
Bijakovici – fondată în Italia de către părintele Gianni Sgreva, mistic al 
Patimilor, în 1988. (Adresa este: Comunita „Oasi della Pace” Post Restante, 
88266, Medjugorje MO, via Split CROATIE). 
 De la gazdele noastre pornim pe şosea  şi coborând spre stânga, mergem 
pe un drum care coteşte din şosea pe o cărare pietruită, ajungând în faţa unui 
gard din fier forjat străjuit de două altare din piatră. Pe cel din stânga este 
sculptat Sfântul Iosif cu Pruncul Isus în braţe, iar pe  postamentul (altar) din 
dreapta Sfântul Arhanghel Mihail cu o pereche superbă de aripi albe, cu o suliţă 
în braţe, ucigând un balaur care se află sub picioarele sale. Arhanghelul are 
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îmbrăcăminte de luptă, cu pieptar din zale. Balaurul pare o pasăre uriaşă 
preistorică, cu gheare şi aripi. 
 Trecem de poartă şi pătrundem într-adevăr într-un loc care seamănă foarte 
bine cu Grădina Paradisului (aşa cum mi-o închipui). Impresia este şi mai 
puternică acum, primăvara, când totul e verde, când florile sunt aproape toate 
înflorite iar ciripitul păsărelelor te năuceşte. De altfel, e singura muzică, 
singurele făpturi care vociferează fără scrupule în această rezervaţie naturală 
unde nimeni nu-şi permite să vorbească altfel, decât în şoaptă. Peste tot sunt 
inscripţii şi o alee îngustă şerpuieşte printre copaci şi straturile de flori, printre 
vegetaţia abundentă, meridională şi casele locuitorilor Oazei. Locuitorii sunt 
fraţi şi surori de diferite naţionalităţi, din Ordine şi Congregaţii diverse. 
 Într-o rotondă acoperită, un fel de chioşc în care se află bănci în 
amfiteatru, zărim chiar un grup de pelerini şi o soră îmbrăcată în alb care le 
vorbeşte (poate Sora Marie-Claire?) 
 O dată ajunşi aici trebuie să lepezi toate îngrijorările şi supărările căci te 
afli, parcă într-o  altă realitate, mult mai înaltă, mult mai frumoasă, totul se 
derulează prin faţa ochilor uimiţi şi încântaţi peste măsură, cu repeziciune şi nu-
ţi rămâne de făcut decât să te încadrezi locului, colţului acesta de Paradis de 
unde nu ai mai vrea să pleci niciodată. 
 Doar la Assisi am avut astfel de trăiri şi n-aş mai fi vrut să părăsesc 
Umbria până la sfârşitul zilelor mele. 
 Intrăm în capela de la Oaza Păcii şi îl regăsim pe Isus, tot pe cruce, 
însângerat peste măsură, cu trupul vânăt, cu părul năclăit de sânge (nu perucă, e 
păr omenesc lipit pe ţeastă), cu venele pronunţate şi vânăt-albăstrii. Atâta 
veridicitate îţi dă fiori şi cutremur. 
 Stăruie aceeaşi impresie de trup mort de curând, dar care totuşi nu este 
putrezit, nu răspândeşte miasme, cu numai stă nemişcat, cu ochii larg deschişi, 
fixaţi spre lume. Priveşte la omenirea care se află la picioarele Crucii Sale. Gura 
i-a rămas întredeschisă în jumătate de cuvânt. Se văd urme de vergi pe trup. 
Deasupra capului, inscripţia însângerată în trei limbi: evreieşte, latineşte şi 
greceşte. 
 Mă atrage nespus de mult acest crucifix cu Isus pe el şi nu-mi pot 
desprinde ochii de la imaginea lui. La fel de mult mă atrage şi această casă din 
piatră masivă, roşie şi albă,  cu acoperişul de lemn boltit. 
 Un grup de călugări începe rugăciunea de la ora 12,00 – după ce un 
călugăr îmbrăcat în haine cenuşii (capucin) trage clopotele pentru Angelus 
(Îngerul Domnului). 
 Într-o nişă a ferestrei se află Iosif cu Pruncul Isus în braţe. 
 Rostesc o rugăciune în gând: „Lasă-mă Doamne să mă odihnesc un pic în 
Oaza Ta de pace, în rana Ta din coastă, în Inima Ta Preasfântă. 
 E atât de bine aici. Dacă aş îndrăzni să-Ţi sărut fie şi pironul de la 
picioare, poate că aş deveni vrednică de Tine, vrednică să-mi încredinţezi partea 
Ta de lucrare pe care ai pregătit-o pentru mine. O să am curajul oare? Căci ştiu 
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că mă priveşti cu faţa îndurerată, atent la orice mişcare a mea şi asta mă 
intimidează”. 
 În sfârşit, am reuşit. Îţi mulţumesc Doamne, pentru acest piron pe care mi-
ai permis să-l sărut. 
 Afară e un cânt nebun de păsărele. 
 Madona aşteaptă cu mâna întinsă, pentru a ne conduce la Fiul Său. 
 Inscripţii: Silenzio, Tisina, Silence. Stille. Silence. Şi: „Friede sei mit 
Euch. Paix soit avec vous. Mir svama. Peace be with you. Pace a voi = Pacea 
să fie cu voi. 
 Iată şi Cenacolul de afară, cu 14 coloane de piatră şi cu grinzi de lemn. Ne 
oprim o clipă să ne rugăm Ave Maria. 
 ”Voi nu puteţi să daţi pacea, dacă voi înşivă nu aveţi în voi pacea 
interioară.” În această zi şi la această oră, spun cu mâna pe inimă, „am dobândit 
o felie de pace divină, am trăit pacea în inimi, aşa cum cere Gospa, ne-am făcut 
noi înşine pace. Pacea care va curge ca un fluviu asupra lumii întregi. În acest 
colţ de Paradis, ne-am apropiat de Isus care este Însăşi Pacea.” 
 Din capelă,  Imaginea lui Isus Preaîndurător, din a cărui Inimă s-au 
revărsat raze de lumină galbene şi albe, ne priveşte şi ne oferă PACEA. 
 Am experimentat pentru câtva timp, Îndurarea, Răbdarea, Bunătatea 
nemărginită a lui Isus Mult Milostiv, şi i-am spus: 
 „Isuse Îndurător, avem încredere în Tine. Ai milă de noi şi de întreaga 
lume. Izvorul Îndurării Sale s-a revărsat asupra noastră şi ne-a inundat inimile. 
 Ajută neputinţei noastre şi slăbiciunii noastre! Fă ca prin noi, toţi oamenii 
să înveţe să Te cunoască şi să Te iubească, fă ca noi, încrezându-ne în 
nemărginirea Iubirii Tale, să luptăm împotriva răului din noi şi din lume, spre 
slava Ta şi mântuirea noastră. Amin!” 
  
 Oaza Păcii! Acest „Nou Ierusalim” cum s-a exprimat sora Marie-Claire, 
unde totul este  viu, şi se întâmplă acum. 
 Unde atâţia şi atâţia oameni s-au regăsit pe ei înşişi în linişte, 
contemplaţie, rugăciune, meditaţie, adoraţie. Unde fiecare s-a făcut oglinda 
celuilalt, recunoscându-se în cel de aproape, deschizându-şi inima ca să 
primească iubirea lui Dumnezeu şi pe aceea a semenului său. Unde oamenii îşi 
regăsesc identitatea, după ce ani la rând nu mai ştiau cine sunt cu adevărat şi 
unde, mai presus de toate, creştinii îşi regăsesc SPERANŢA. 
 Unde eu însămi, sărutând pironul de la picioarele lui Isus, am resimţit 
întreaga măreţie a Jertfei Supreme, săvârşită  şi pentru mine. 
 Acest loc intens haric, privilegiat de Dumnezeu şi unde toţi cei care calcă, 
simt mâna nevăzută a divinităţii coborând deasupra creştetelor plecate în rugă. 
Un colţ de Paradis, rupt de lume, rupt de zgomotele infernale ale automobilelor, 
ale străzii, ale mulţimii tot mai neliniştite, tot mai rătăcite de la singurul Adevăr 
care ar trebui să le tuteleze existenţa. 
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 Unde ne  putem trage sufletul şi ne acordăm un răgaz de odihnă în 
Dumnezeu, de pace, de linişte spirituală. Ajuns aici, nu poţi decât să spui, ca şi 
psalmistul: „Te voi lăuda, căci sunt o făptură atât de minunată. Minunate sunt 
lucrurile Tale.” (Ps. 139, 14). 
 
  
23 Aprilie 2010, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe 
             Purtătorul de Biruinţă 
  
   

VENIŢI SĂ NE URCĂM ĂE MUNTELE SFINŢENIEI 
 
 
 Krizevac.  Un munte pe care se simte din plin adierea sfinţeniei. Unde 
Gospa a dăruit atâtea atâtea binecuvântări speciale şi materne. Taborul iugoslav. 
 În ziua de 24 iunie 1986, la aniversarea a cinci ani de la prima apariţie, pe 
Krizevac se aflau între 30.000 şi 50.000 de persoane. Pentru a doua oară Maica 
Domnului a împărţit mulţimii binecuvântarea specială, prin care, cei care o 
primesc, pot binecuvânta pe alţii în Numele Ei. 
 Mesajul pe care l-a dat atunci persoanelor prezente a fost: „Sunteţi pe un 
Tabor. Primiţi binecuvântare, putere şi iubire. Duceţi-le în familiile voastre şi în 
casele voastre. Fiecăruia dintre voi Eu îi acord o binecuvântare specială. 
Continuaţi în bucurie, rugăciune şi împăcare.” 
 Cu privire la Bisecuvântarea specială şi  maternă precum şi harul special 
pe care îl dă această binecuvântare: acela că Tatăl Ceresc îşi face datoria din a 
rămâne lângă persoana binecuvântată şi a o ajuta în mod special în convertirea 
sa, şi aceasta până la moarte. 
 În cartea sa, Medjugorje. Anii 90...Triumful Inimii,  apărută şa Editura 
Adoremus, în 1998,  Sora Emmanuel explică unele lucruri absolut fascvinante 
despre Binecuvântări: 
 „Mai întâi există verticala Dumnezeu-om (Satan vrea să reducă totul la 
orizontală), Gospa ia binecuvântările, darurile pe care ni le dă, de la 
Dumnezeu. <Vă binecuvântez cu binecuvântarea solemnă pe care Dumnezeu 
mi-o acordă aici> -  a spus ea în 15 august 1985. În Biblie, cel care, ca 
Abraham, a primit o binecuvâţntare specială este el însuşi purtător de 
binecuvântare pentru ceilalţi: „În tine vor fi bineuvântate toate popoarele 
pământului”; „Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta” (Gn. 12,3). 
 De la Creaţiune, Dumnezeu îl binecuvântează pe om şi îi dă puterea de a  
binecuvânta toată creaţia, animale şi plante, pentru a le acorda binefacerile 
primite de la Dumnezeu. (Gn. 1,28). 
 La rândul său, Noe transmite binecuvântarea specială a lui Dumnezeu 
fiilor săi, pentru a zidi o nouă omenire, reînnoită în Duh. Gn. 9,1). 
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 Patriarhii transmit binecuvântări irevocabile fiilor lor, care îndeplinesc 
ceea ce ele profetizează. Eficacitatea lor se extinde cu adevărat asupra urmaşilor 
lor. (Gn. 48, 18   şi 49,28). 
 Aaron, Moise, David, Solomon, păstorii poporului transmit 
binecuvântarea lui Dumnezeu într-un mod foarte real. Ei au în acest scop 
ceremonii, adunări sfinte, cuvinte, gesturi, liturghii. 
 Maria din Nazaret ea însăşi binecuvântată de Elisabeta, de Simeon la 
Templu...În timpul celebrării Sabatului, dreptul Iosif Îl binecuvânta pe Fiul său 
Isus cu o  formulă care aminteşte de  binecuvântările acordate altădată lui 
Beniamin şi Manase. (Tatăl Mariei o binecuvânta după formula lui Raschel şi 
Lea, rezervată fiicelor). 
 Îngerul Gabriel o numeşte pe Maria nu numele său propriu (Miriam); 
îngerul o numeşte cu un nume nou, numele înscris în registrul stării civile 
divine, o numeşte „cea plină de har” (kecharitomene)  şi îi  transmite astfel 
binecuvântarea din partea Tatălui. 
 Toate acestea făceau parte integrantă din viaţa Sfintei Familii ca şi a 
întregului popor iudeu, apoi iudeo-creştin. Tatăl familiei trebuie să transmită 
copiilor săi binecuvântarea primită prin Abraham, Isaac şi Iacob, din generaţie 
în generaţie. 
 După cum ne învaţă Biblia, binecuvâţntarea este  de asemenea, un har 
escatologic,  căci, cel care binecuvântează cheamă venirea lui Mesia. Ori, Maria 
nu vine ea la Medjugorje tocmai pentru a-i pregăti pe copiii ei pentru cea de a 
doua venire a Fiului său, cum a făcut-o Ioan Botezătorul pentru prima Lui 
venire? 

Alegerea datei de 24 iunie (Sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan 
Botezătorul), pentru  prima sa apariţie este plină de sens. Iată  de ce avem nevoie 
de binecuvântarea ei specială şi maternă. 

În spiritul Bibliei, binecuvântarea se îmbogăţeşte pe măsură ce este 
transmisă, este o creştere, o lărgire. „Celui ce are i se va da” (Mt.25,29), ne 
spune Isus. Dar şi primesc însutit, aceasta este dinamica Împărăţiei. 

Cel ce nu binecuvântează deşi a primit binecuvântarea riscă să sărăcească 
darul lui Dumnezeu din el, să-l risipească. 

Mărturia nu înlocuieşte binecuvântarea, este o realitate diferită. Căci 
mărturia singură nu tramsite şi protecţie, aşa cum o face binecuvântarea. 
Mărturie nu btransmite nici Legământul încheiat de Dumnezeu cu Abraham şi 
cu Moise pe Sinai. 

Mărturia realizează o bună influenţă, o atragere. Binecuvântarea 
realizează o  acţiune invizibilă:Maria ia din ceea ce este al lui Dumnezeu pentruj 
a ne da, şi aceasta transformă direct sufletul nostru, mai presus de ceea ce putem 
conştientiza noi.” (Medjugorje, op.cit. pp.67-68). 

În ceea ce priveşte Binecuvâţntarea specială şi maternă şi binecuvântările 
pe care le primim de la preot, există o diferenţă şi vizionara Marija precizează că 
binecuvântarea preotului este mai mare. 
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„Mâinile preotului au primit ungerea sfântă iar binecuvântarea se face să 
se coboare asupra noastră toate harurile Cerului. Într-o zi, Gospa a spus: 
<Dacă preoţii ar şti ce dau unei persoane, atunci când binecuvântează, dacă ar 
putea vedea, atunci ei ar binecuvânta fără încetare.” 

Binecuvântarea specială şi maternă a Mariei este un dar, un dar gratuit, un 
dar al lui Dumnezeu, care ne vine prin ea, ca Mamă. Este un dar cu totul matern. 
De exemplu, atunci când îi binecuvântez pe duşmanii mei (Isus ne-a cerut-o 
tuturor) cu această binecuvântare a Mariei, ea mă ajută să-i iubesc pe aceşti 
duşmani cu o inimă maternă, cu propria ei inimă. 

„Această binecuvântare dată de Gospa nu poate veni decât dintr-o inimă 
cu totul plină. Ea vine din dorinţa mea de a o împărţi cu alţii, şi împărtăşind-o, 
descopăr valoarea acestui dar, ca în experienţa avută cu satanistul  de pe 
Krizevac, relatează Sora Emmanuel. 

Cu această binecuvântare am ceva de dat, ceva de la Regina Păcii. Am 
primit şi dau mai departe. 

Marija ne spune că acest dar este atât de mare, încât nu putem să-l 
cuprindem într-un singur cuvânt. Este ca o realitate plină de mister pe care 
Gospa o descoperă puţin câte puţin. 

Gospa a dat această binecuvântare tuturor, în mesajul ei către lume. Cei 
care trăiesc mesajele primescd acest dar şi pot să-l transmită celorlalţi. 
Adevărata problemă este: „Dau eu tot ce am primit?” Gospa nu-mi dă un dar 
pentru a-mi împodobi cu el camera. Ea îmi dă un instrument de lucru, o soluţie 
găsită de ea, pentru a rezolva chiar şi problemele pentru care, privind 
omeneşte, nu pare să mai existe vreo soluţie. Acest dar face parte dintr-un 
întreg şi, pentru cei   care vor să urmeze Şcoala Gospei, această binecuvântare 
conduce inima lor spre dinamismul iubirii. Este opusul ideii de a obţine ceva în 
scopul propriei  îmbogăţiri (sau mai rău: pentru a avea puterea asupra altora.) 

Înainte ca Sfânta Fecioară să facă acest dar lumii, ea a vrut să ne 
pregătească pentru el în grupul de rugăciune şi să ne facă să-l experimentăm pe 
parcursul câtorva luni. E ceva în stilul ei. Apoi ea i-a explicat Marijei, că prin 
această binecuvântare specială şi maternă, Tatăl Ceresc îşi face o datorie (se 
angajează El însuşi să o facă), din a rămâne într-un mod foarte special, alături 
de persoana respectivă, pentru a o ajuta în fiecare zi să se convertească, şi 
aceasta până la moarte (desigur Tatăl este fără încetare printre copiii Săi, dar 
este vorba de un ajutor suplimentar gratuit, obţinut de către Maria.) Ea ne-a 
sfătuit să vorbim despre această binecuvântare   şi să o transmitem oral, cu 
iubire, numai persoanelor care sunt deja angajate pe drumul credinţei. 
Celorlalţi, trebuie să le-o transmitem în tăcere.” (op.cit., pp.123-124). 

 
Ne îndreptăm spre Muntele Sfinţeniei. Vom merge alături de Isus pe 

Calvarul pe care sunt presărate staţiunile Căii Crucii. 
Imensa cruce monolitică este vizibilă de la distanţe de kilometri, oriunde 

ne-am afla, îndreptându-ne privirile spre munte, o vedem, biruitoare asupra 
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morţii. Valea se scaldă într-o lumină lină, discretă. O pace inimaginabilă ne 
cuprinde pe toţi, până în adânc de fiinţă. 

Îl vom urma în tăcere pioasă pe Acela care s-a lăsat pentru noi Crucificat 
din Iubire. Acest termen a fost folosit de Isus pentru a-i explica misticei franceze 
Martha Robin vocaţia şi misiunea ei: „Tu vei fi micuţa Mea crucificată din 
Iubire” (anul 1929). 

Ne vom lăsa cuprinşi  în Planul său de mântuire, în planul Său de iubire 
pentru întreaga omenire? 

Padre Slavko Barbaric a acceptat să fie crucificat din iubire, acolo, la 
staţiunea a XV-a care simbolizează Învierea, biruinţa asupra morţii, Biruinţa 
Crucii. El a ales locul cel mai aproape de Cer şi calea cea mai sigură: Crucea lui 
Isus! 

El nu regreta trecutul, nu se temea de viitor, el trăia prezentul. La două ore 
după moartea lui pe Krizevac, Gospa a transmis: „Continuaţi să mergeţi 
înainte!”  

„La fel ca un cercetaş, el ne desţelenea drumul, spunea Sora Emmanuel 
imediat după eveniemnt, în revista Stella Maris,  nr. 367. Timp de aproape 
douăzeci  de ani, la Medjugorje, el ne-a explicat cum să urmăm acest drum. A 
venit ceasul pentru noi să nu fim dependenţi de un om ci să luăm exemplul său 
şi să urmăm această cale, cea a Reginei Păcii. Dacă această Regină ne spune. 
„fratele vostru mijloceşte pentru voi”,  ce puternică mijlocire trebuie să  fie asta! 
Degajat de limitele timpului şi ale spaţiului, de contingenţele naturii umane, 
Fratele Slavko este mai activ ca niciodată pentru Medjugorje şi pentru cei care 
au ales să meargă cu Maria pe drumul sfinţeniei.” (Sora Emmanuel, În 
memoria Părintelui Slavko”.  În: Regina Pacis,  nr. 5, februarie 2001, p. 4). 

Părintele Slavko conducea adeseori grupurile de pelerini pe Muntele 
Sfinţeniei. 

Încă din primii ani ai apariţiilor, s-a format însă şi un grup de rugăciune, 
condus de Ivan, cuprinzând şaisprezece persoane care, trei seri pe săptămână, se 
roagă cel puţin  două ore pe Krizevac, uneori pe Podbrdo, unde, la sfârşitul 
întâlnirii, Gospa le apărea vizionarilor iar Ivan transmitea grupului îndemnurile 
Păstorului ceresc. 

„Fie iarnă, fie vară, pe orice vreme, aceşti tineri răspundeau invitaţiei 
Mariei. Nici vântul îngheţat de decembrie, nici ploile torenţiale din martie nu o 
împiedicau pe Gospa să-şi determine suporterii să se caţere pe munte în plină 
noapte! Adesea, ea convenea cu vizitatorii ca pelerinii să poată să se alăture 
grupului, lucru care se mai întâmplă şi astăzi. Uneori, dealul este acoperit de 
zeci de mii de persoane, este foarte impresionant. 

Scopul Mariei nu era, după cum s-a presupus conform unor criterii de 
eficacitate omeneşti, să caute să crească numărul membrilor grupului, pentru a 
coopta cât mai mulţi tineri. Nu, încă o dată ea ne-a demonstrat că planurile ei 
nu sunt planurile noastre. Ea voia să alcătuiască  un fel de grup de <comando> 
al ei, format timp de ani de zile la Şcoala ei, şi, dacă satul avea să dea Bisericii 
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şaisprezece sfinţi, prin intermediul acestui grup, aceasta s-ar putea socoti ca o 
adevărată eficacitate din punctul de vedere al lui Dumenezeu.” (Sora 
Emmanuel, op.cit.,  p.222). 

Sora Emmanuel mai adaugă: 
„Sunt fericită, spune Gospa, să vă văd în această seară în număr atât de 

mare.” Ea este fericită dar şi pentru noi este ca şi când am fi în Cer. Nicăieri în 
altă parte nu am simţit mai puternic apropierea Cerului, atmosfera sa, 
parfumurile sale, acel nu ştiu ce  care e duce în plenitudinea lui Dumnezeu. 
Acolo avem adevăratul Medjugorje, neretuşat.” (op.cit., p. 223). 

Duminică, 22 noiembrie 1981, Gospa a explicat ce înseamnă crucea,  
inima şi soarele pe care le văd vizionarii la sfârşitul fiecărei apariţii. „Sunt 
semnele mântuirii: crucea este semnul milostivirii la fel şi inima. Soarele este 
simbolul luminii care ne va lumina.” 

Din anul 1983, în fiecare duminică ce urmează zilei de 8 septembrie, ca o 
pregătire pentru Ziua Înălţării Sfintei Cruci, la Medjugorje se sărbătoreşte Ziua 
Crucii pe Muntele Krizevac, unde vin mulţi pelerini din diferite refgiuni ale ţării 
şi din alte ţări. 

La poalele muntelui, fiindcă nu mă simt vrednică fără ajutorul lui 
Dumnezeu, rostesc o formulă magică: „Doamne, ştiu că nu sunt vrednică, dar Tu 
poţi să mă ajuţi să fac asta. Ştiu că poţi să faci asta pentru mine”. 

Urc gâfâit, cu inima bubuind în urechi. Îmi iese inima prin urechi. Fac 
multe popasuri,  iar ceilalţi sunt nevoiţi să mă aştepte şi apoi să înceapă 
Meditaţiunea şi cântecele la fiecare Staţiune. 

De la Staţiunea a XV-a până la Crucea imensă din vârful muntelui, 
Magdalena urcă pe nişte bolovani, în genunchi, iar când ajunge lângă cruce, se 
prosternă în felul ei, cu faţa la pământ şi stă aşa, minute nenumărate. Sunt nişte 
mortificaţii impuse sieşi, din propria-i voinţă. 

Toate femeile din grup, afară de mine, au urcat muntele în picioarele 
goale. 

E foarte frumos aici, pe înălţimile muntelui şi-mi vine să spun ca şi Petru, 
pe Tabor: „Doamne, este bine să fim aici; dacă vrei am să fac trei colibe: una 
pentru Tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie”. (Mt. 17,4; Mc. 9,5; Lc. 
9,33). 

Şi parcă aşteptăm cu toţii să ne acopere un nor luminos cu umbra lui şi să 
auzim un glas  care-l preamăreşte pe Fiul, în care Tatăl îşi găseşte toată 
plăcerea! (Cf. Mt. 17,5). 

Oriunde te-ai uita, priveliştea e încântătoare. Pe cealaltă parte a oraşului, 
în vale, totul este acoperit cu verdeaţă iar în zare se văd munţii. 

De la cruce se vede panorama localităţii Medjugorje şi a împrejurimilor. 
Stăm muţi de admiraţie într-o pioasă tăcere şi nu ne săturăm să inspirăm acest 
aer sfânt, impregnat de neprihănire, aceste adieri inefabile pe care le inhalează 
Fecioara atunci când vine aici. 
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Krizevac – Golgota noastră. Urcată cu sudoare, e adevărat şi cu bătăi de 
inimă, trudit, anevoie. 

Opt creştini români care s-au încumetat să străbată această Cale a Crucii 
împreună cu Cristos, alături de ceilalţi pelerini, împreună cu Gospa, împreună cu 
Padre Slavko, al cărui spirit este prezent peste tot, pe munte. 

 A fost greu, dar am învins, aşa cum a învins Isus. Pe El, în vârful 
muntelui îl aştepta moartea pe cruce, pe noi, ne aşteaptă o binecuvântată odihnă. 

El a putut să urce cu crucea în spinare, nouă ne-a fost greu, fără nimic în 
mână. 

El era flagelat, rănit, zgâriat, scuipat, gol, părăsit, dezamăgit de prieteni, 
de ucenici, de apostoli, de iudeii din Ierusalim care, cu numai câteva zile înainte 
îl aclamaseră, aşternând hainele la picioarele Lui şi întâmpinându-L cu stâlpări  
de finic şi ramuri de palmier şi cântându-i: „Osana. Binecuvântat este cel ce 
vine în numele Domnului!” (Mt. 21,9; Mc. 11,9; Lc. 19,38; Ioan 12,13). 

Acum toţi L-au părăsit, înspăimântaţi, dezamăgiţi, unii au fugit şi s-au 
ascuns în Cenacol, n-aau suportat priveliştea Mesiei înfrânt, cu crucea în spate, 
condamnat la supliciul cel mai groaznic, destinat tâlharilor de temut. Scos în 
afara oraşului, în locul cel mai oribil, acolo unde erau aruncate gunoaiele, acolo 
unde erau abandonaţi cei nevrednici de numele de iudeu. 

Marele Preot Caiafa îşi rupsese hainele şi tot Sinedriul strigase într-un 
glas: „Blasfemie! Acest om se crede Dumnezeu!” 

Nici Nicodim, care fusese deja iniţiat şi încerca să pătrundă misterul 
acestui om, nu avusese nici o putere să-l apere. Nu l-au luat în consideraţie. 

Nici Iosif de Arimateea, un om de vază din Ierusalim, nu reuşise să 
influenţeze hotărârea deja luată. Pentru că, înainte de a ajunge la Pilat, soarta Lui 
fusese hotărâtă: Numai că aceşti farisei, saduchei, învăţători ai Lergii, bătrâni, 
cei care se ocupau cu Legile în Sinedriu, nu voiau să se spurce şi să-L omoare ei 
înşişi pe blasfemiatorul care se credea Mesia, preferau s-o facă altcineva. 

Ceea ce spusese Caiafa, era, fără doar şi poate un adevăr remarcabil, care 
avea să rămână înscris în istoria: „Voi nu ştiţi nimic, nici nu vă gândiţi  că mai 
de folos este vouă să moară un om pentru popor decât să ne piară tot 
neamul.” (Ioan 11,50). 

Şi acel om care spune că vine de la Tatăl, de la Yahve, iată-L aici, într-un 
hal fără de hal, semănând mai mult a neom. Cine să mai creadă în El? Vor sfârşi 
repede cu Dânsul, sfărâmându-I fluierele picioarelor  după datină, şi îngropându-
L repede, până nu începe Pesath/ Paştele când obişnuiau să intre în Templu să 
sacrifice mielul pascal în amintirea Trecerii Mării Roşii de către strămoşii lor, 
din Egipt. Totul era pregătit. Mai urma această penibilă crucificare publică, care 
trebuia să se termine foarte repede. Deja voiau să se spele pe mâini, să înceapă 
abluţiunile rituale pentru jertfa pascală. 

Ei nu-şi puteau închipui că jertfa pascală fusese deja înfăptuită: Mielul lui 
Dumnezeu fusese sacrificat. Şi de data aceasta, pentru totdeauna, având drept 
scop mântuirea de păcate a întregii omeniri. 
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Ceea ce a urmat întrece orice închipuire: Răutatea soldaţilor romani care 
în loc de apă I-au dat fiere şi oţet, răutatea iudeilor care râdeau de El şi-L 
ameninţau cu pumnul, luându-l în barjocură şi spunându-I: „Dacă Tu eşti Mesia, 
de ce nu cobori de pe cruce?” 

Privind spectacolul funest al călăilor Săi, Isus se întristă de moarte. 
Strigătul Său de disperare: „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce M-ai 
părăsit?” (Mt. 27,46; Mc.15,34;)  relevă deznădejdea, nu pentru că fusese 
abandonat de Abba, (Eli, Eli) Tatăl Său, ci pentru că, încărcat fiind de toate 
păcatele lumii, i se părea că această jertfă este săvârşită în zadar. 

Şi totuşi, aceşti oameni nu ştiau ce fac. Nici nu-şi închipuiau ce sacrilegiu 
săvârşesc. Şi de atunci, până la sfârşitul veacurilor, oamenii nu-şi închipuie 
deloc răul făcut pentru ei înşişi, în primul rând, şi pentru omenire. 

În umanitatea Lui flagelată, înfrântă, Isus mai are puterea să-L implore pe 
Tatăl Său pentru iertarea acestor inconştienţi, care se comportă aidoma copiilor 
când fac lucruri rele. Părinţii trebuie să iert şi să le treacă din vedere. 

Pentru ca planul să se împlinească, trebuia ca de acolo, de la înîlţimea 
crucii, Isus Om-Dumnezeu, cu sângele şiroindu-I pe faţă şi pe trup, până la 
picioarele crucii, să-I ierte. Atunci a fost începutul iertării divine, semnul 
Milostivirii cereşti din partea divinităţii. 

Dacă am putea pricepe la adevărata valoare acest gest de generozitate 
supremă, acest mister al Îndurării, al Milostivirii şi Iertării din toată inima a 
duşmanilor, exact în clipa în care Isus era străpuns de piroane! 

Noi nu putem ierta nici o ofensă, cât de mică... 
Tu cum ai putut ierta, Doamne? 
Şi cât ne vei mai ierta, cât ne vei mai putea îndura pe noi, care Te 

răstignim în fiece clipă? 
Dacă n-ar exista speranţa iertării şi a mântuirii prin Tine, prin Jertfa Ta, 

am fi morţi demult, din disperare şi silă faţă de noi înşine. 
Şi totuşi, Staţiunea a XV-a, ne spune tuturor că această speranţă există, 

căci El ne-a mărturisit: „Curaj, Eu am biruit lumea!” 
 
Krizevac – Muntele Sfinţeniei, muntele cu adiere de sfânt, acolo unde 

simţi răsuflarea lui Dumnezeu atingându-ţi obrazul. 
Unde simţi o prezenţă diafană, ca o undă de har, ca o lumină, unde 

primeşti darurile „chiar de la izvor”. Unde un extraordinar har de lumină cade pe 
o cruce de glorie! 

O parte din noi a rămas pentru totdeauna acolo. Şi va rămâne, atât cât vom 
trăi, indiferent dacă ne vom întoarce pe aceste meleaguri. 

Ceea ce este sigur, e că omul cel vechi din noi s-a pierdut pe undeva pe 
urcuşul abrupt şi plin de pietre colţuroase de pe Krizevac, ori pe colina Podbrdo, 
locul unde cad stelele, şi la întoarcere, s-a înapoiat altul, schimbat profund, atins  
de aripă de înger, astins în adânc de milostivirea divină, mângâiat şi purtat sub 
mantie de Maica tuturor lucrurilor. 
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Mantia Maicii Fecioare, este o mantie maternă sub care se pot adăposti 
toţi copiii şi care e cât se poate de încăpătoare. E destul spaţiu pentru că locurile 
sunt nelimitate. Intrarea e liberă, nu se stă la nici o coadă şi nu există locuri 
privilegiate. Toţi sunt la fel, egali în drepturi şi, o dată ajunşi acolo, nu mai 
există între ei, nici o deosebire.  Nu există locuri privilegiate. Toţi sunt absolut la 
fel în ochii divini. 

La adăpost de intemperii, de secetă, de ninsoare, de furtună. Protejaţi, 
mângâiaţi, alinaţi, ţinuţi de mână, conduşi cu duioşie şi blândeţe. 

Cu simplitate şi duioşie mişcătoare, Preacurata ne invită să intrăm în 
creuzetul de iubire al Inimii Sale Neprihănite, pentru a trăi, cu deosebitîă 
intensitate şi pe deplin, acest mister de comuniune dăruit din înalt: „Doresc ca 
Inima Mea, Inima lui Isus şi inima voastră să se topească într-o singură inimă 
de iubire şi de pace...Eu sunt cu voi şi vă conduc pe calea iubirii” (Mesajul din 
25. iulie 1999). 

Ceea ce preoţii, directorii spirituali, îndrumătorii, teologii, conducătorii de 
grupuri de rugăciune sau confesorii vor să ne facă să înţelegem din toate acestea, 
este că Dumnezeu nu umblă cu jumătăţile de măsură. El vrea convertirea noastră 
neîntârziată, dar o convertire deplină. 

Cât din această experienţă unică se va pierde şi cât va rămâne, este o 
problemă a fiecăruia dintre noi şi se va putea constata pe parcurs, pe o durată pe 
timp mai lungă sau mai scurtă, în funcţie de determinările fiecăruia. 

Ceea ce e sigur e că nimeni nu a rămas la fel, nu putea rămâne la fel, dipă 
ce am avut privilegiul de a păşi pe Muntele Fecioarei, pe Muntele Sfinţeniei. 

În ceea ce mă priveşte, în răgazul pe care l-am avut sus, pe munte, am 
încercat dorinţa de a scrie o meditaţiue, izvorâtă parcă, dintr-o altă realitate, o 
realitate care întrece logica omenească. 

Iată câteva imagini fugare dintr-o realitate care refuză să se încadreze într-
o logică simplă. 

Dar logica omenească se dovedeşte de data aceasta fără de logică. 
 Dumnezeu  osândit la moarte de propria creatură! 
 Divinitatea răpusă de om! 
 Poate fi ceva mai abdurd? 
 În loc să-Ţi fim recunoscători pe vecie, noi Te-am ucis, Doamne. Nimeni 
altcineva decât noi, te-am ucis, fără scrupule. 
 Ca-ntrun tablou virtual se răsfiră imagini fugare : Dumnezeu ucis de om.  
Creatorul ucis de creatură. Mesia batjocorit de popor. Domnul la dispoziţia 
sclavului, Stăpânul servind pe slugă. 
 Cel mai curat spălând picioarele celor întinaţi. Neprihănitul din veac 
strivit de cel păcătos. Răscumpărătorul răstignit de cel răscumpărat. Ispăşitorul 
crucificat pentru ceea ce nu a făcut niciodată şi nici nu va face nicicând. Păstorul 
ucis de oile rătăcite. 
 Preotul din vecie judecat de tribunalul uman. Cel investit cu Judecata 
Supremă anchetat de un om. Cel care iartă, pedepsit de cel neiertător. Cel Drept 
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mort pentru cel mai nedrepţi de pe lume. Majestatea Divină călcată-n picioare de 
ignoranţa umană. Sfinţenia însăşi ignorată de cei fără sfinţenie. 
 Lumina Lumii acaparată de întuneric. Stăpânul poruncilor alungat de cei 
care nu urmează nici o poruncă. Candela peste luminători ascunsă sub obrocul 
umbriţilor. Ascultătorul până la moartea pe cruce ignorat de cei neascultători. 
 Învăţătorul trădat de ucenici. Unicul Dumnezeu ucis de idolatri. Cel care 
nu ştie ce-i răzbunare ucis de răzbunători. 
 Cel care iubeşte alungat de cei care urăsc. 
 Fiul lui Dumnezeu omorât de om. Dumnezeu – victimă a călăului om. 
 Fiul lui Dumnezeu biciuit, scuipat, lovit cu pumnii şi răstignit precum un 
tâlhar de temut. Trimisul Divin ucis de pământenii iubiţi. Atotputernicul 
încătuşat de cel slab. Vindecătorul ucis de cel vindecat. Sfinţitorul pângărit de 
cei unşi cu prihană. 
 Iubirea Însăşi strivită de ură. Cel îmbrăcat cu slava cerească despuiat de 
veşminte. Cel care a îmbrăcat pe cei goi, Cel care i-a săturat pe cei flămânzi, Cel 
care le-a potolit setea celor cuprinşi de arşiţă. Tămăduitorul celor asupriţi de boli 
incurabile. 
 O, Doamne, ce fel de logică e logica umană?  
 Tu, Cel mai Vrednic ucis de cei nevrednici. Tu, Cel mai presus de ceruri, 
devenit mai prejos decât creaturile Tale. Dintâiul Născut al tatălui Veşnic, 
născut în sân de Fecioară, prin adumbrire cu Duhul cel Sfânt, dezbrăcat de slavă, 
dezbrăcat de glorie, dezbrăcat de putere. 
 Tu, care ai rămas ceea ce erai şi Te-ai făcut ceea ce nu erai, Tu, 
Luminătorul tuturor ucis de întunericul lumii, Tu, Cel Dintâi ucis de cei mai din 
urmă. Tu, Blândul Păstor adunându-ţi oile risipite pentru a le conduce la Cer.  
 Ca un Tată preamailostiv, Cel care ierţi de 70 de ori câte 7, numindu-ne 
„prieteni” pe noi care Te-am vândut cu o sărutare mincinoasă, pe noi care îţi 
aşezăm pe cruce povara păcatelor noastre supraetajate frumos ca să-ţi facem tot 
mai grea misiunea divină. Care ne împotrivim prin orice mijloc mântuirii, 
iertării, Iubirii, Adevărului, Căii şi Vieţii adevărate. Care umblăm pe cele mai 
întortocheate cărări, cu ochii legaţi, orbecăind în plină Lumină, care refuzăm cu 
osârdie Crucea, propria cruce şi crucea aproapelui nostru. 
 Care o respingem pe Maica Ta Preacurată şi nu ne refugiem sub mantia Ei 
protectoare, deşi Tu Însuţi ne-ai dat-o de Maică pe Cruce, deşi Tu ne-ai trimis un 
Mângâietor, deşi Tu nu ne-ai lăsat orfani, ne-ai dat un Tată, o Mamă  Preasfântă, 
fraţi câţi puzderia stelelor. Tu care ne-ai făcut pe toţi fraţi de cruce. În pofida 
trădărilor noastre, prezent zi şi noapte alături de noi, chemându-ne, rugându-ne, 
aşteptându-ne la nesfârşit, fără să-Ţi pierzi răbdarea, pe noi, care nu Te punem 
aştepta nici o clipă. Nerăbdători atunci când petrecem cu Tine, câteva clipe în 
faţa altarului, fugind uneori înainte de vreme din faţa privirilor dumnezeieşti, 
cea mai blândă şi cea mai curată şi sfântă privire. 
 Care ne ascundem departe, departe, cât vezi cu ochii, sub pământ şi-n 
văzduh, pribegi şi străini în această vale de lacrimi, în acest deşert populat cu 
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umbre fecunde, în acest straniu paradis de ocazie, dat cu împrumut, vândut la 
mezat de neguţătorii de sclavi, sclavi ai păcatului şi ai trufiei, sclavi ai 
întunericului cât mai bicisnic, răscolit de termite gigant, gata să devoreze-ntro 
clipă tot ce e viu. Pământ al măştilor de carnaval, al fantoşelor sulemenite hidos, 
al ucigaşilor în serie, ucigaşi de suflete, vânzători de neant frumos ambalat cu 
fundiţe. Pământ al terorismului în floare, al baloanelor multicolore şi al clonelor 
care se ucid una pe alta. Acest pământ populat de monştri giganţi ucigându-i pe 
savanţii fanatici. Copii paranoici şi mongoloizi, copii autişti şi schizofrenici 
punând la cale asasinate în masă, carnagii de suflete nevinovate. Plin de mame 
care-şi ucid pruncii în pântece, care-şi abandonează copiii, ambalaţi în pungi de 
plastici, la gheena din colţ, care-şi ucid amanţii în somn şi-apoi îşi fac liposucţie, 
lifting pentru a-şi spăla de pe chip urmele crimei. 
 Cum mai poţi răbda Creatorule să fii răstignit la infinit de propria Ta 
creatură? 
 Te-am părăsit în singurătatea altarului, în Tabernacolul Vieţii, unde Te 
afli viu cu Trup şi cu Sânge. Noi care ne închinăm de la naştere altor zei 
pământeni, Banul, Viciul, Computerul şi puterea, ruinând Casa Ta, ignorându-
Te cu bună ştiinţă, batjocorindu-Te cu mii de injurii, cu mii de gesturi şi fapte 
nedemne, cu zeci de atracţii împotriva naturii, cu milioane de surâsuri meschine, 
cu sărutări pe buze vopsite vulgar, făcând grimase obscene trecătorilor simpli. 
 Noi, asupriţi de grija supremă a zilei de mâine, cu teama necontrolată că 
nu vom putea agonisi cât mai multe averi pe acest pământ putregăit, mucezit, 
crăpat, împărţit în parcele ca şi solul lunii, ros de cari şi rugină, ros de ambiţii 
deşarte, ros de orgolii şi vanitate, ros de vicii abominabile, ros de pofte trupeşti 
necontrolate, incestuoase, de nepronunţat în cuvinte. Cât mai setos de putere, cât 
mai setos de tot ce îmbată simţirea. Noi care ignorăm în chip absolut Moartea Ta 
sfinţitoare, Moartea răscumpărătoare pentru noi, Jertfa Ta nepătată, Jertfa 
Supremă pe Cruce, Jertfa nesângeroasă de pe altarele lumii, prilej de aducere 
aminte că pâinea şi vinul se schimbă în Trupul şi Sângele Tău, că Ni te dai nouă 
întreg, cu Trup, cu Suflet şi Sânge, că ne cureţi de rănile Trupului şi cele ale 
sângelui nostru, ca să ne sfinţeşti, ca să ne mântui, ca să ne eliberezi de sclavie. 
 Prilej de aducere aminte că numai Tu eşti uşa spre Paradis, că Tu eşti 
Totul în lumea asta vremelnică, în valea de lacrimi în care peregrinăm zi şi 
noapte. Că ne-ai creat doar pentru Tine şi inima noastră, în veci nu va avea 
picătură de linişte departe de Tine, Dumnezeule Sfânt, departe de Tine, Isuse. 
Departe de Tine, Spirit Înalt, departe de Maica Cerească, maica Fecioară, 
Născătoare de Dumnezeu şi maica Bisericii, Măicuţă fără prihană, care Te arăţi 
necontenit în veacul acesta, în veacurile trecute şi cele ce vin, nouă, copilaşailor 
Tăi, invitându-ne la sânul Tău cald, la sânu-Ţi neprihănit, să alergăm fără 
întârziere, ziua şi noaptea, În stare de veghe, în somn, în trezie, ca la 
Mângâietoarea Mâhniţilor, ca la Ajutorul creştinilor, ca la Regina tuturor 
îngerilor.  
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 Mama care se roagă pentru toţi fiii ei, deopotrivă, lacrimi de sânge 
vărsând pentru copiii ei pe care-i iubeşte, aşa cum Te-a iubit pe Tine, Isuse. 
 Cum să-nţelegem această mare Iubire, acest mare Har, această minune, 
această binecuvântare cerească, acest semn fără-de seamăn pe lume, acest 
adevăr mai presus de mintea umană, mai presus de îngeri, mai presus de orice 
închipuire. 
 Ajută-ne, Doamne, să înţelegem, de ce ne purtăm astfel cu tine, refuzând 
darurile pe care ni le-ai pregătit pentru veşnicie!  
 Amin! 
 
 Sunt fericită şi plâng. Pe drumul de întoarcere, plâng în tăcere. E un plâns 
eliberator, curăţitor, înălţător. Cea mai nimerită formă de manifestare a 
sentimentelor. 
 Pentru că aici, lângă cruce, am simţit foarte aproape, o persoană care se 
află acum în altă realitate, într-o realitate mult mai înaltă, mult mai profundă, 
într-o realitate îndepărtată şi totuşi atât de apropiată, de parcă s-ar afla chiar aici.  
 Şi care are privilegiul acum de a se afla lângă Maica Cerească. 
 Bogu Hvala! 
 
 
      ****** 
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     XII 
 
 

SCRIE-MĂ PE INIMA TA! 
 
   
 Ajung la biserică prea târziu şi-mi găsesc  un loc afară, pe o bancă la 
soarele, încă blând, care se gândeşte să apună. În faţa mea, cei doi călugări 
capucini pe care i-am întâlnit pe Krizevac, îmbrăcaţi în haine maronii, având 
fiecare câte un rucsac din aceeaşi stofă groasă, cu buzunar, pe care se află lipită 
câte o iconiţă. Au glugi pe cap şi sunt încinşi cu cordoane albe, iar la brâu, un 
rozariu imens cu o cruce de 10 cm. În picioare au sandale. Mi-au dat un micuţ 
pliant în limba italiană. Le-am mulţumit pe limba lor şi am închegat câteva fraze 
de convenienţă.  
 Acum, stau  în faţa mea în reculegere, cu feţele în mâini, aplecaţi, în 
rugăciune profundă. 
 Pe pliantul roz scrie: Piccoli Frati di Gesu e Maria V.V. (e sorelle) – 
Micuţii Fraţi ai lui Isus şi ai Mariei. 
 Fiindcă n-am prins loc în biserică la Sfânta Liturghie, deoarece e ticsită, 
nefiind spaţiu nici în picioare, mă aflu afară şi descopăr rotonda,  un spaţiu cu 
acoperiş în formă de cupolă, din spatele bisericii, cu bănci împrejur pe patru 
rânduri, pentru cei care oficiază în faţa marelui platou pe care se adună zeci de 
mii de oameni, atunci când se concelebrează afară. 
 Este foarte curat, pe jos marmură (gresie?) albă, totul e alb, vederea 
panoramică din faţă oferă o privelişte demnă de admiraţie, se văd munţii în 
depărtare, Colina Podbrdo şi Crucea Albastră. 
 Se află multă lume aici care n-au prins loc în biserică. Nu e curent ca 
afară, atmosfera e caldă, liniştită, de amurg  primăvăratic, plină de pace. 
Majoritatea de roagă Sfântul Rozariu pe care-l auzim la difuzoare, rostit în 
croată. 
 Cred că e ora 18,00 pentru că încep să bată clopotele pentru începerea 
Sfintei Liturghii solemne. Aci, în această rotondă pe care eu o numesc „cenacol” 
în aer liber, totul e vopsit în alb, bănci, stâlpi, portiţa. Sunt multe reflectoare 
pentru celebrările nocturne. 
 Începe într-adevăr, Imnul de la Medjugorje, cu care debutează orice 
liturghie. 
 În faţă, e o masă din marmură, semicirculară închipuind un sfânt altar, pe 
care se oficiază jerttfa. Băncile şi scaunele albe sunt aşezate în amiteatru. 
 Am dat mai întâi o raită la Capela Apariţiilor, dar e închisă şi m-am 
reîntors aici, unde atmosfera e foarte primitoare şi permite revărsarea de 



 179 

gânduri. Soarele, timid, cu bun simţ, se hotărăşte să se retragă discret, roşind, nu 
înainte de a mai face o spectaculoasă rostogolire între două cocoaşe de munte. 
Norii parcă se grăbesc să-l tragă înapoi din prăpastia sau din canionul format 
între  crestele munţilor. Zadarnic însă. El dispare mai repede decât s-ar crede, 
lăsându-i mofluzi, bosumflaţi să păzească tărâmul unde cerul se uneşte cu 
pământul. 
 Un preot vine afară şi ne hrăneşte cu Corpus Christi.  N-am ştiut că şi cei 
de pe băncile de afară se pot împărtăşi. Peste tot, preoţii oferă împărtăşania celor 
care n-au posibilitatea să intre în biserică, ceea ce mi se pare admirabil. Isus 
Cristos este peste tot şi pentru toţi oamenii. El nu se împuţinează, oricât s-ar 
împărţi. Şi întotdeauna ajunge, satură, îndestulează, împlineşte trupul şi sufletul. 
Ce s-ar întâmpla dacă s-ar da cu porţia şi nu ar ajunge?  Nici nu se pune 
problema că el este cu Asupră de Măsură. Doar să deschizi gura. Şi el coboară în 
tine. 
 De aici, de lângă acest cenacol, odată noaptea lăsată, zăresc la câteva sute 
de metri distanţă un crucifix fosforescent pe care se află Cristos. Străluceşte în 
noapte. Este ceva atât de straniu, feeric, aproape neverosimil. E răstignit PE 
AER. Nu se sprijină pe nimic. 
 Sunt aici, fraţi dominicani şi surori franciscane. Azi au fost circa 40 de 
preoţi în sfântul Altar. Capela a fost închisă pentru că vizionarii au fost 
împreună pentru vizita Gospei. 
 Există 14 rituri catolice. 
 
 Este ora 22,00. Ziua a IV-a- Ora Adoraţiei Euharistice. 
 Ne aflăm, grupul nostru român,  în biserică, alături de alte sute de pelerini, 
veniţi la O oră de Adoraţie Euharistică. Biserica este arhiplină, nu sunt locuri 
nici măcar în picioare. Sunt curioasă  cum va decurge această Adoraţie aici, la 
Medjugorje, care se promite a fi deosebită. Se pregătesc instrumentele. Am 
cumpărat o casetă video cu Padre Pio, două icoane mijlocii cu Gospa şi două 
lumânări albe, cu imaginea Fecioarei de la Medjugorje, una pentru părintele 
Demeter.  

Există şi o casetă audio pe care mi-am cumpărat-o şi care se numeşte  
ADORATE MIO FIGLIO, dar pe care nu pot s-o ascult, deocamdată. Reprezintă 
o oră de adoraţie cu Padre Slavko Barbaric, pe textul său şi muzica lui Martin 
Boras şi a lui Remi Kazinoti. Cântă grupul de tineri franciscani IHTYS – 
Medjugorje, mi-am procurat-o de la Oficiul parohial Sfântul Iacob, de lângă 
biserică. 
 Nu o dată Fecioara a spus: „Adoraţi continuu Preasfântul Sacrament. Eu 
sunt totdeauna prezentă când credincioşii sunt în adoraţie; atunci ei primesc 
haruri particulare.” (Mesajul din 15 martie 1984). 
 În ceea ce priveşte Euharistia, aici e la mare cinste, aşa cum mărturisea 
Padre Jozo Zovko: 
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 „Euharistia este Inima Sfintei Fecioare! Este simbolul Sanctuarului de la 
Medjugorje. Regina Păcii n-a venit pentru Ea, ci pentru a ne prezenta pe Fiul 
Său, Ea a venit pentru a ne prezenta Euharistia, Pâinea vieţii.” 
 Întâlnim, aşadar, Euharistia şi la Adoraţia sacramentală, adevărate 
momente în care putem arăta iubirea faţă de Dumnezeu. Această biserică din 
Herţegovina, care răsună de cântece de laudă şi de rugăciuni, este o adevărată 
inimă vie a Bisericii,  în care  Isus se oferă într-un mod cu totul deosebit. 
 Dar Isus este prezent în fiecare biserică; „Înţelegeţi că biserica este 
palatul lui Dumnezeu locul în care eu vă reunesc şi vreau să vă arăt calea către 
Dumnezeu. (...) Bisericile merită respect şi ele sunt sfinţite, căci Dumnezeu care 
S-a făcut Om rămâne în ele zi şi noapte”,  a spus Gospa în Mesajul din 25 
aprilie 1988. 
 Prezenţa Euharistiei în biserici, în inimile noastre, este o forţă 
extraordinară pe  care Dumnezeu a dat-o omului pentru transformarea omenirii. 
Pentru ca vieţile noastre să fie după chipul lui Dumnezeu, trebuie să ne 
împărtăşim, să-L primim pe Dumnezeu în inimile noasstre. Prin  Euharistie 
devenim asemănători lui Cristos Înviat şi ne transformăm sufletele pentru a fi 
reflectarea lui Isus, care va lumina în lume. 
 Biserica Sfântul Apostol Iacob din Medjugorje, are, aşa cum am mai spus, 
statuia Gospei în partea dreaptă a altarului, statuie care se numeşte Regina 
Păcii.  Această  statuie a fost sculptată de Vipotnik şi pictată de Luka Stojanac şi 
Florian Mickovic. Luca este ortodox şi lucrul la această statuie a fost pentru el o 
binecuvântare. În decembrie 1982 statuia a fost adusă în biserică şi de atunci se 
află aici. 
 Deodată începe un cântec frumos la chitară şi la vioară. 
    Laudate omnes gentes 
    Laudate Dominum, 
    Alleluia, Alleluia, 
    Laudate Dominum. 
 Cineva cântă la flaut solo. Ce binecuvântare!   
 Sfântul Sacrament se află pe altar. Străluceşte de-ţi ia ochii. În rest, o 
lumină difuză, discretă, stenică. 
 Textele sunt afişate cu litere mari, pe un ecran luminat care se poate vedea 
din orice parte ai privi. 
 Se rosteşte o rugăciune în limba croată. Pot să-mi imaginez cum se 
traduce. Apoi, rugăciunea sau meditaţia se spune în limbile maghiară, germană, 
engleză, franceză, poloneză, arabă, italiană, spaniolă. 
 „Isuse, ne-am adunat aici, să-ţi dăm laudă Ţie, să-ţi încredinţăm Ţie 
suferinţele noastre, lipsurile noastre, temerile noastre. Astă seară suntem în 
Inima Ta. Te salutăm. Suntem aici, lângă Tine. Vrem să ne reunim în Numele 
Tău. Dă-ne putere, Doamne. Suntem aici, astă seară, pentru Tine. Suntem aici, 
în Iubirea Ta, care ne cuprinde pe toţi, deopotrivă. Stăm în genunchi în faţa Ta, 
noi, milioanele de prieteni ai Tăi.” 
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 Nu ştiu cum de străluceşte atât de puternic Sfântul Sacrament, însă hostia 
de la mijloc luminează ea însăşi cu o lumină cerească. 
 Desigur am încercat să pricep din celelalte limbi ceea ce se spune, fiindcă 
e acelaşi text care se repetă în 8-9 limbi. 
 Se păstrează un moment de reculegere. Apoi cântă din nou vioara şi 
chitara. Al doilea cântec de pe ecran este în englezeşte: 
    „Bless The Lord my soul 
    And bless his holy name: 
    Bless The Lord my soul 
    He rescues  eme from death.” 
 
 Croată:  „Blagoslovljen Bog 
    I presveto mu ime 
    Blagoslovljen Bog 
    On Zirot daruje” 
 
 Meditaţia a II-a (în toate limbile sus menţionate): 
 „Doamne Isuse, Tu eşti prietenul meu şi Dumnezeul meu. Vreau să 
înlătur toate obstacolele care mă împiedică să vin la Tine; egoismul, orgoliul; 
renunţ la toate pentru a veni la Tine. Tu mă cunoşti. Vreau să-Ţi ofer Ţie 
Toată dragostea mea, să las deoparte egoismul, păcatul, invidia, gelozia, 
mânia, toate cele care mă atacă. Eliberează-mă de toate acestea, ca să pot fi 
liber să Te iubesc. Ai milă de mine, Te implor”. 
 Muzica e patetică,  sfârşietoare. 
   „Nada te turba, nada te espante, 
   Quien a Dios tiene nada te falta, 
   Nada te turbe, nada te espante 
   Solo Dios Basta.” 
 
   „Niente ti turbi, nienti ti spaventi, 
   Chi ha Dio niente gli manca. 
   Solo Dio basta.” 
 
 „Nimic să nu te tulbure, nimic să nu te neliniştească/ Cine îl are pe 
Dumnezeu, nimic nu-i lipseşte.  Doar Dumnezeu şi atât.” 
 Între strofe, un intermezzo instrumental foarte frumos, ca la Taize, în 
Franţa. Vioara plânge, chitara suspină. 
 Meditaţia a III-a. 
 „Te salut, Isuse. Deschide-Ţi Inima şi vezi. Deschide-ţi sufletul şi vezi 
dacă ceva se mişcă. Să-mi pot ierta părinţii, fraţii, colegii, surorile, vecinii, 
semenii şi să fiu la rândul meu iertat de ei. Salvează-i şi salvează-mă, întru 
Numele Tău. 
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 Îţi dau suflertul meu acum, nu mâine, nu poimâine, ci astăzi. Pronunţă 
numele celui care ţi-a făcut rău. Pronunţă numele celui căruia i-ai făcut rău 
şi cere-ţi iertare. 
 Îţi dau inima mea şi sufletul meu. 
 Îţi mulţumesc pentru aceasta. 
 Pune în Isus salvarea ta. Madona îţi spune astă seară: <Lasă totul şi 
vino să-L adori pe Fiul meu. Îndepărtează tot ce te împiedică să vii la El.>” 
 Cântec în limba spaniolă: 
    „Salvator Mundi, Salva nos! 
    Salvator Mundi, Salva nos! 
    Salva nos, Salva nos! 
    Salvator Mundi, Salva nos!” 
    
 Meditaţia a IV-a. „Heiliger Geist” – Duhule Sfinte. 
 „Acum Îl chem pe Duhul Sfânt. Vino Duhule Sfânt şi umple-mă şi 
luminează-mă. Pentru că inima mea se află în întuneric. 
 Tot ce e întuneric am părăsit şi sunt în Lumină. 
 Ascultă vocea care strigă: <Tu eşti fiul meu, tu eşti fiica mea preaiubită. 
Te iubesc cu o iubire prdilectă. Te iubesc cu o iubire veşnică.> 
 În acest moment, preotul care conduce adoraţia se ridică şi ia Sfântul 
Sacrament în mâini. Îl ridică deasupra capului şi toată asistenţa priveşte la razele 
care se răspândesc în jur şi la Sfânta Hostie care luminează cu o lumină albă, 
strălucitoare. 
 Se cântă: Kirie Eleison, Christe eleison, Doamne miluieşte-ne, Cristoase, 
miluieşte-ne. 
 Sfântul Sacrament străluceşte puternic. Toate razele luminează iar hostia 
din mijloc este albă, albă şi sfântă.  
 Preotul  ne dă binecuvântarea cu Prea Sfântul Sacrament. 
 Se cântă Ave Maria.  
 Isus ne dăruieşte iubirea  Sa, fără măsură. Ceea ce omul cântăreşte, 
Dumnezeu ne dă fără limite, nemăsurat, necântărit, cu duiumul, mult peste 
închipuirea noastră, din abundenţă, revârsând cascade, ploi de haruri peste cei 
care-şi manifestă, fie şi cea mai mică intenţie de bine, care-i dau o dovadă cât de 
mică de iubire. 
 Tu faci un centimetru, un gram. El face restul. Adică TOTUL. 
 Acolo unde El pune început, dă şi mijlocul prin care să continuăm şi să 
creştem în iubire faţă de El şi faţă de ceilalţi şi să desăvârşim lucrarea.  
 Astă seară, am fost pentru o oră împreună-cinstitori cu Sfânta Fecioară, ai 
lui Isus. 
 Însă cinstirea nu trebuie să fie numai cu gândul, cuvântul, cântecele, ci şi 
cu viaţa. 
 O întrebare se impune, după această reculegere sacră. Cine este Maica 
Domnului pentru noi? Dar cine este pentru mine personal? 
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 „Tu eşti Lumina întunecatului meu suflet, nădejdea, acoperământul, 
scăparea şi bucuria mea.” Ne adresăm ei, personal şi singular în rugăciune, ca 
unui izvor de nădejde, ca în faţa unei persoane care ne dă siguranţă în faţa 
primejdiilor. 
 Tot ce poate Dumnezeu cu puterea, poate Maica Domnului cu rugăciunea. 
 „Ea este pentru noi,  spunea părintele arhimandrit Teofil Pârâianu de la 
Mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus, un exemplu de smerenie. Nu s-a 
afirmat niciodată şi n-a căutat afirmare. N-a vrut decât ca Fiul său să ne 
conducă. <Faceţi tot ceea ce vă va spune El>, a rostit ea la Nunta din Cana. 
 Rai de taină eşti, Născătoare de Dumnezeu. 
 Curată, binecuvântată, Sfântă Năsvătoare de Dumnezeu, Pururea Fecioară, 
Cea după naştere Fecioară şi după moarte – vie. 
 Mai frumoasă ca raiurile, 
 Mai înaltă decât cerurile, 
 Mai curată decât strălucirea soarelui, 
 Cea mai presus de minte şi de cuvânt. 
 Împărăteasă Maică, cea care nu poţi fi cuprinsă de înţelegerea omenească. 
 Mai cinstită decât heruvimii care fără de stricăciune sunt. 
 „Rai cuvântător eşti, Maică”, - spunea părintele Teofil Pârâianu, monahul 
orb de la Sâmbăta de Sus, cel care o contempla cu ochiul cel neadormit al minţii. 
 Prezenţa Maicii Domnului ne aduce bucurii din Rai. Ea este Maica 
Bucuriei. Ea a aflat Mărire la Dumnezeu, care a ales-o. Maica Domnului este 
lăcaş al Prea Sfinti Treimi, pentru că Sfânta Treime s-a pogorât în ea. Este în 
veşnicie lăcaş al  Sfintei Treimi pentru că L-a purtat şi-L poartă în Inima Ei. 
 Este lăcaş înfrumuseţat al Sfintei Treimi. 
 Este Preacuratul palat al Împăratului ceresc. 
 S-au uimit toate de dumnezeiasca mărirea Ta pentru că Tu Fecioară ai 
avut în pântece pe Dumnezeu. 
 Cel care s-a născut din Ea este Dumnezeu adevărat şi om adevărat. A 
născut un om unit  cu Dumnezeu din veşnciie. Unirea s-a produs de la 
concepere, de la Buna Vestire a Îngerului. 
 Fiul lui Dumnezeu s-a sălăşluit în Sânul Său cel pururea feciorelnic. 
 Care L-a odrăslit nelucrat pe Cristos. 
 Creştinii aduc mărire lui Dumnezeu şi Preacinstire Maicii Domnului şi 
cinstire Sfintei Cruci. 
 Crucea lui Cristos este pusă dinaintea noastră ca altar de jertfă, pomul 
vieţii. 
 Este o legătură între Maica Domnului care L-a născut pe  Cristos şi Sfânta 
Cruce pe care a fost răstignit Cristos. 
 Crucea are loc de cinste. Reprezintă jertfa din iubire, dovadă a jertfei şi 
iubirii. 
 Crucea este faţa lui Dumnezeu îndreptată către om. Altar de jertfă. În 
cinste la cei credincioşi. 
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 Iată, a venit prin Cruce – bucurie la toată lumea. Învierea este o realitate 
ca şi când am văzut-o noi înşine. 
 „Învierea Domnului Isus văzând, să ne închinăm”- se spune în liturghia 
răsăriteană. 
 Vederea Învierii. Închinarea Crucii, mărirea Învierii. Veniţi cu toţi 
credincipşii să ne închinăm.  
 Noi cinstim tot ce ţine de Domnul nostru Isus Cristos: pe Maica 
Domnului, Crucea, icoana, chipul. Pe Domnul nostru Isus Cristos nu-L putem 
gândi decât împreună  cu Sfânta Sa Maică. 
 Maica Domnului, aşa cum a arătat de foarte multe ori, iubeşte crucea. 
Faptul că s-a arătat de atâtea ori lângă cruce este o dovadă evidentă, Crucea 
înseamnă osteneală, suferinţă dar şi biruinţă. 
 Biruinţa prin cruce. Prin crucea noastră, a fiecăruia. Ceea ce vrea să ne 
spună Maica Domnului, arătându-se pe Krizevac: Vom birui cu Cristos, prin 
crucea noastră. Partea de osteneală – este depăşirea de tine însuţi. Un lucru 
care se realizează din vremelnicie pentru veşnicie. 
 
Există şi o casetă audio pe care mi-am cumpărat-o şi care se numeşte  
ADORATE MIO FIGLIO, dar pe are nu pot s-o ascult, deocamdată. Este o oră 
de adoraţie cu Padre Slavko Barbaric, pe textul său şi muzica lui Martin Boras şi 
a lui Remi Kazinoti. Cântă grupul de tineri franciscani IHTYS – Medjugorje, 
mi-am procurat-o de la Oficiul parohial Sfântul Iacob, de lângă biserică. 
 Nu o dată Fecioara a spus: „Adoraţi continuu Preasfântul Sacrament. Eu 
sunt totdeauna prezentă când credincioşii sunt în adoraţie; atunci ei primesc 
haruri particulare.” (Mesajul din 15 martie 1984). 
 În ceea ce priveşte Euharistia, aici e la mare cinste, aşa cum mărturisea 
Padre Jozo Zovko: 
 „Euharistia este Inima Sfintei Fecioare! Este simbolul Sanctuarului de la 
Medjugorje. Regina Păcii n-a venit pentru Ea, ci pentru a ne prezenta pe Fiul 
Său, Ea a venit pentru a ne prezenta Euharistia, Pâinea vieţii.” 
 Întâlnim, aşadar, Euharistia şi la Adoraţia sacramentală, adevărate 
momente în care putem arăta iubirea faţă de Dumnezeu. Această biserică din 
Herţegovina, care răsună de cântece de laudă şi de rugăciuni, este o adevărată 
inimă vie a Bisericii,  în care  Isus se oferă într-un mod cu totul deosebit. 
 Dar Isus este prezent în fiecare biserică; „Înţelegeţi că biserica este 
palatul lui Dumnezeu locul în care eu vă reunesc şi vreau să vă asrăt calea 
către Dumnezeu. (...) Bisericile merită respect şi ele sunt sfinţite, căci Dumnezeu 
care S-a făcut Om rămâne în ele zi şi noapte”,  a spus Gospa în mesajul din 25 
aprilie 1988. 
 Prezenţa Euharistiei în biserici, în inimile noastre, este o forţă 
extraordinară pe  care Dumnezeu a dat-o omului pentru transformarea omenirii. 
Pentru ca vieţile noasdtre să fie după chipul lui Dumnezeu, trebuie să ne 
împărtăşim, să-L primim pe Dumnezeu în inimile noasstre. Prin  Euharistie 
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devenim asemănători lui Cristos Înviat ŞI ne transformăm sufletele pentru a fi 
reflectarea lui Isus, care va lumina în lume. 
 Biserica Sfântul Apostol Iacob din Medjugorje, are, aşa cum am mai spus, 
statuia Gospei în partea dreaptă a altarului, statuie care se numeşte Regina 
Păcii.  Această  statuie a fost sculptată de Vipotnik şi pictată de Luka Stojanac şi 
Florian Mickovic. Luca este ortodox şi lucrul la această statuie a fost pentru el o 
binecuvântare. În decembrie 1982 statuia a fost adusă în biserică şi de atunci se 
află aici. 
 Deodată începe un cântec frumos la chitară şi la vioară. 
    Laudate omnes gentes 
    Laudate Dominum, 
    Alleluia, Alleluia, 
    Laudate Dominum. 
 Cineva cântă la flaut solo. Ce binecuvântare!   
 Sf\ntul Sacrament se află pe altar. Străluceşte de-ţi ia ochii. În rest, o 
lumină difuză, discretă, stenică. 
 Textele sunt afişate cu litere mari, pe un ecran luminat care se poate vedea 
din orice parte ai privi 
 Se rosteşte o rugăciune în limba croată. Pot să-mi imaginez cum se 
traduce. Apoi, rugăciunea sau meditaţia se spune în limbile maghiară, germană, 
engleză, franceză, poloneză, arabă, italiană, spaniolă. 
 „Isuse, ne-am adunat aici, să-ţi dăm laudă Ţie, să-ţi încredinţăm Ţie 
suferinţele noasdtre, lipsurile noastre, temerile noastre. Astă seară suntem în 
Inima Ta. Te salutăm. Suntem aici, lângă Tine. Vrem să ne reunim în Numele 
Tău. Dă-ne putere, Doamne. Suntem aici, astă seară, pentru Tine. Suntem aici, 
în Iubirea Ta, care ne cuprinde pe toţi, deopotrivă. Stăm în genunchi în faţa Ta, 
noi, milioanele de prieteni ai Tăi.” 
 Nu ştiu cum de străluceşte atât de puternic Sfântul Sacrament, însă hostia 
de la mijloc luminează ea însăşi cu o lumină cerească. 
 Desigur am încercat să pricep din celelalte limbi ceea ce se spune, fiindcă 
e acelaşi text care se repetă în 8-9 limbi. 
 Se păstrează un moment de reculegere. Apoi cântă din nou vioara şi 
chitara. Al doilea cântec de pe ecran este în englezeşte: 
    „Bless The Lord my soul 
    And bless his holy name: 
    Bless The Lord my soul 
    He rescues  eme from death.” 
 
 Croată:  „Blagoslovljen Bog 
    I presveto mu ime 
    Blagoslovljen Bog 
    On Zirot daruje” 
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 Meditaţia a II-a (în toate limbile sus menţionate): 
 „Doamne Isuse, Tu eşti prietenul meu şi Dumnezeul meu. Vreau să 
înlătur toate obstacolele care mă împiedică să vin la Tine; egoismul, orgoliul; 
renunţ la toate pentru a veni la Tine. Tu mă cunoşti. Vreau să-Ţi ofer Ţie 
Toată dragostea mea, să las deoparte egoismul, păcatul, invidia, gelozia, 
mânia, toate cele care mă atacă. Eliberează-mă de toate acestea, ca să pot fi 
liber să Te iubesc. Ai milă de mine, Te implor”. 
 Muzica e patetică,  sfârşietoare. 
   „Nada te turba, nada te espante, 
   Quien a Dios tiene nada te falta, 
   Nada te turbe, nada te espante 
   Solo Dios Basta.” 
 
   „Niente ti turbi, nienti ti spaventi, 
   Chi ha Dio niente gli manca. 
   Solo Dio basta.” 
 
 „Nimic să nu te tulbure, nimic să nu te neliniştească/ Cine îl are pe 
Dumnezeu, nimic nu-i lipseşte.  Doar Dumnezeu şi atât.” 
 Între strofe, un intermezzo instrumental foarte frujmos, ca la Taize, în 
Franţa. Vioara plânge, chitara suspină. 
 Meditaţia a III-a. 
 „Te salut, Isuse. Deschide-Ţi Inima şi vezi. Deschide-ţi sufletul şi vezi 
dacă ceva se mişcă. Să-mi pot ierta părinţii, fraţii, colegii, surorile, vecinii, 
semenii şi să fiu la rândul meu iertat de ei. Salvează-i şi salvează-mă, îăn 
Numele Tău. 
 Îţi dau suflertul meu acum, nu mâine, nu poimâine, ci astăzi. Pronunţă 
numele celui care ţi-a făcut rău. Pronunţă numele celui căruia i-ai făcut rău şi 
cere-ţi iertare. 
 Îţi dau inima mea şi sufletul meu. 
 Îţi mulţumesc pentru aceasta. 
 Pune în Isus salvarea ta. Madona îţi spune astă seară: <Lasă totul şi vino 
să-L adori pe Fiul meu. Îndepărtează tot ce te împiedică să vii la El.>” 
 Cântec în limba spaniolă: 
 
    „Salvator Mundi, Salva nos! 
    Salvator Mundi, Salva nos! 
    Salva nos, Salva nos! 
    Salvatod Mundi, Salva nos!” 
    
 Meditaţia a IV-a. „Heiliger Geist” – Duhule Sfinte. 
 „Acum Îl chem pe Duhul Sfânt. Vino Duhule Sfânt şi umple-mă şi 
luminează-mă. Pentru că inima mea se află în întuneric. 
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 Tot ce e întuneric am părăsit şi sunt în Lumină. 
 Ascultă vocea care strigă: <Tu eşti fiul meu, tu eşti fiica mea preaiubită. 
Te iubesc cu o iubire prdilectă. Te iubesc cu o iubire veşnică.> 
 În acest moment, preotul care conduce adoraţia se ridică şi ia Sfântul 
Sacrament în mâini. Îl ridică deasupra capului şi toată asistenţa priveşte la razele 
care se răspândesc în jur şi la Sfânta Hostie care luminează cu o lumină albă, 
strălucitoare. 
 Se cântă: Kirie Ewleison, Christe eleison, Doamne miluieşte-ne, 
Cristoase, miluieşte-ne. 
 Sfântul Sacrament străluceşte puternic. Toate razele luminează iar hosdtia 
din mijloc este albă, albă şi sfântă.  
 Preotul  ne dă binecuvântarea cu Prea Sfântul Sacrament. 
 Se cântă Ave Maria.  
 Isus ne dăruieşte iubirea  Sa, fără măsură. Ceea ce omul cântăreşte, 
Dumnezeu ne dă fără limite, nemăsurat, necântărit, cu duiumul, mult peste 
închipuirea noastră, din abundenţă, revârsând cascade, ploi de haruri peste cei 
care-şi manifestă, fie şi cea mai mică intenţie de bine, care-i dau o dovadă cât de 
mică de iubire. 
 Tu faci un centimetru, un gram. El face restul. Adică TOTUL. 
 Acolo unde El pune început, dă şi mijlocul prin care să continuăm şi să 
creştem în iubire faţă de El şi faţă de ceilalţi.  
 Astă seară, am fost pentru o oră împreună-cinstitori cu Sfânta Fecioară, ai 
lui Isus. 
 Însă cinstirea nu trebuie să fie numai cu gândul, cuvântul, cântecele, ci şi 
cu viaţa. 
 O întrebare se impune, după această reculegere sacră. Cine este Maica 
Domnului pentru noi? Dar cine este pentru mine personal? 
 „Tu eşti Lumina întunecatului meu suflet, nădejdea, acoperământul, 
scăparea şi bucuria mea.” Ne adresăm ei, personal şi singular în rugăciune, ca 
unui izvor de nădejde, ca în faţa unei persoane care ne dă siguranţă în faţa 
primejdiilor. 
 Tot ce poate Dumnezeu cu puterea, poate Maica Domnului cu rugăciunea. 
 „Ea este pentru noi,  spunea părintele arhimandrit Teofil Pârâianu de la 
Mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus, un exemplu de smerenie. Nu s-a 
afirmat niciodată şi n-a căutat afirmaere. N-a vrut decât ca Fiul său să ne 
conducă. <Faceţi tot ceea ce vă va săune El>, a rostit ea la Nunta din Cana. 
 Rai de taină eşti, Născătoare de Dumnezeu. 
 Curată, binecuvântată, Sfântă Năsvătoare de Dumnezeu, Pururea 
Feciuoară, Cea după naştere Fecioară şi după moarte – vie. 
 Mai frumoasă ca raiurile, 
 Mai înaltă ca cerurile, 
 Mai curată decât strălucirea soarelui, 
 Cea mai presus de minte şi de cuvânt. 
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 Împărăteasă Maică, cea care nu poţi fi cuprinsă de înâelegerea omenească. 
 Mai cinstită decât heruvimii care fără de stricăciune sunt. 
 Rai cuvântător eşti, Maică”, - spune părintele Teofil Pârâianu, monahul 
orb de la Sâmbăta de4 Sus, cel care o contemplă cu ochiul cel neadormit al 
minţii. 
 Prezenţa Maicii Domnului ne aduce bucurii din Rai. Ea este Maica 
Bucuriei. Ea a aflat Mărire la Dumnezeu, csare a ales-o. Maica Domnului este 
lăcaş al Prea Sfinti Treimi, pentru că Sfânta Treime s-a pogorât în ea. Este în 
veşnicie lăcaş al  Sfintei Treimi pentru că L-a purtat şi-L poartă în Inima Ei. 
 Este lăcaş înfrumuseţat al Sfintei Treimi. 
 Este Preacuratul palat al Împăratului ceresc. 
 S-au uimit toate de dumnezeiasca mărirea Ta pentru că Tu Fecioară ai 
avut în pântece pe Dumnezeu. 
 Cel care s-a născut din Ea este Dumnezeu adevărat şi om adevărat. A 
născut un om unit  cu Dumnezeu din veşnciie. Unirea s-a produs de la 
concepere, de la Buna Vestire a Îngerului. 
 Fiul lui Dumnezeu s-a sălăşluit în Sânul Său cel pururea feciorelnic. 
 Care L-a odrăslit nelucrat pe Cristos. 
 Creştinii aduc mărire lui Dumnezeu şi Preacinstire Maicii Domnului şi 
cinstire Sfintei Cruci. 
 Crucea lui Cristos este pusă dfinaintea noastră ca altar de jertfă, pomul 
vieţii. 
 Este o leghătură între Maica Domnului care L-a născut pe  Cristos şi 
Sfânta Cruce pe care a fost răstignit Cristos. 
 Crucea are loc de cinste. Reprezintă jertfa din iubire, dovadă a jertfei şi 
iubirii. 
 Crucea este faţa lui Dumnezeu îndreptată către om. Altar de jertfă. În 
cinste la cei credincioşi. 
 Iată, a venit prin Cruce – bucurie la toată lumea. Învierea este o realitate 
ca şi când am văzut-o noi înşine. 
 „Învierea Domnului Isus văzând, să ne închinăm” 
 Noi cinstim tot ce ţine de Domnul nostru Isus Cristos: pe Maica 
Domnului, Crucea, icoana, chipul. Pe Domnul nostru Isus Cristos nu-L putem 
gândi decât împreună  cu Sfânta Sa Maică. 
 Maica Domnului, aşa cum a arătat de foarte multe ori, iubeşte crucea. 
Faptul că s-a arătat de atâtea ori lângă cruce este o dovadă evidentă, Crucea 
înseamnă osteneală, suferinţă dar şi biruinţă. 
 Biruinţa prin cruce. Prin crucea noastră, a fiecăruia. Ceea ce vrea să ne 
spună Maica Domnului, arătându-se pe Krizevac: Vom birui cu Cristos, prin 
crucea noastră. Partea de osteneală – este depăşirea de tine însuţi. Un lucru 
care se realizează din vremelnicie pentru veşnicie. 
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     XIII 
 
 
 
 

CALEA REGALĂ A FERICIRILOR 
 
    
„EU NU SUNT SFÂNT, DAR SUNT INVITAT SĂ FIU” 

 
CALEA REGALĂ A FERICIRILOR 

 
 
 „Împăcaţi-vă unii cu alţii şi oferiţi-vă viaţa pentru ca să domnească pacea 
pe întregul pământ” – spune Gospa în Mesajul din 25.XII.1990. 
 Aceasta este Calea regală a fericirilor evanghelice, trasată tuturor 
generaţiilor de mântuiţi pe care Maria, slujitoare docilă a Cuvântului, cu 
prezenţa Sa specială de har, vrea s-o facă vie şi luminoasă în aceste timpuri în 
inima fiilor Săi. 
 „Vă invit să trăiţi cu iubire mesajele pe care vi le dau şi să le transpuneţi 
în întreaga lume, astfel încât un fluviu de iubire să curgă prin lumea plină de 
ură şi lipsită de pace.” (Mesajul din 25. 02. 1995). 
 „Prin voi doresc să reînnoiesc lumea. Înţelegeţi, copilaşilor, că astăzi voi 
sunteţi sarea pământului şi lumina lumii” (Mesajul din 25 octombrie 1996). 
 Fecioara Maria este aşadar conducătoarea noastră pe calea care duce la 
Fiul Său Isus. 
 „Să ştiţi copilaşilor, că Eu sunt cu voi şi că vreau să vă conduc pe toţi în 
Cer pe un acelaşi drum, care este frumos pentru cei care-l descperă în 
rugăciune. (...) Dragi copii, vă ocrotesc cu rugăciunile Mele în faţa Tatălui 
Ceresc” (Mesajul din 25 august 1990). 
 Aici este cheia. Acest timp în care Fecioara apare este un timp de har, 
pentru a-L cunoaşte pe Dumnezeu şi Maica Domnului ne ajută să-L cunoaştem 
mai bine. 
 „Eu sunt cu voi şi vă conduc spre un timp nou, timp pe care Dumnezeu vi-
l dă ca pe un har pentru a-L cunoaşte mai bine.” 
 Calea pe care ne invită Maria este Calea spre adevărata viaţă, este acea 
CALE şi acel ADEVĂR şi acea viaţă care sunt împreună, Dumnezeul Treimic. 
 „Eu vă invit la viaţă, dragi copii, şi la schimbarea a tot ceea ce este 
negativ în voi, pentru a transforma totul în pozitiv şi în viaţă. Sunt aici, dragi 
copii, pentru a vă ajuta şi a vă conduce la Cer. În Cer se găseşte bucuria prin 
care voi puteţi trăi Cerul încă de pe acum.” (Mesajul din 25 mai 1991). 
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  „Te lăudăm de-a pururi, Doamne, 
  Isuse, mlădiţă înflorită 
  Din sânul Maicii preacurate 
  Tu, Calea vieţii fără moarte!” 
   (Iesu, Auctor Clementiae) 
 
 La Medjugorje, Fecioara nu se mărgineşte să ne invite la convertire; Ea ne 
arată şi calea pe care să mertgem. Şi sunt menţionate în foarte multe Mesaje, 
cele 5 căi:  
 Rugăciunea; 
 Postul; 
 Spovada; 
 Biblia; 
 Euharistia 
  
 S-a spus, nu o dată în comentariile care urmează Mesajelor, în revistele 
existente, că Maria şi-a asumat rolul Înaintemergătorului, pregătind Calea lui 
Cristos, dorind să înlăture toate obstacolele din inima şi trupul nostru, din 
cugetul nostru, pentru a-L putea primi cum se cuvine pe Domnul. 
 Ca şi Ioan Botezătorul, Maica Domnului ne îndeamnă la pocăinţă, la 
convertirea urgentă şi la ieşirea din prăpastia păcatelor noastre. 
 Imperativul major la care face apel Maica Cerească  beneficiază de un 
singur timp: astăzi. Nu mâine, nu ieri. Chiar astăzi, fără preget, să lăsăm totul la 
o parte şi să pornim de mână cu Maica noastră la o nouă  viaţă, lepădând tot 
bagajul, toată greutatea care ne stânjeneşte, îngreunându-ne calea. Fecioara 
Maria ne arată şi modalitatea: printr-o spovadă bună, prin propunerea de a nu 
mai păcătui, prin rugăciune, citirea Cuvântului Sfânt, prin post şi împărtăşanie şi 
mai ales, prin hotărârea de a ne ierta duşmanii, revărsând asupra lor, roua iubirii 
noastre. 
 Faptele noastre, începând de astăzi, trebuie să constituie roade vrednice de 
convertire, cu care ne vom înfăţişa înaintea Tatălui la timpul hotărât de El. 
 „Da” – ul nostru spus sfinţeniei este chiar hotărârea de a-L  urma pe 
Cristos şi de a împlini poruncile  Tatălui. 
 Maria, la tot pasul, ne demonstrează că  sfinţenia este posibilă, că ea 
există astăzi, la fiecare pas. Ea nu este un lucru abstract, anormal, exagerat, ci 
poate fi atinsă de fiecare dintre noi, dacă ne hotărâm pentru ea. Sfinţenia 
adevărată este dezvoltarea naturală a vieţii divine la care suntem părtaşi, în 
căutarea a tot ceea ce îi place lui Dumnezeu, în hotărârea de a nu mai face 
compromisuri cu propriile pasiuni, cu pretenţiile lumii, cu orgoliul şi vanitatea 
noastră atunci când considerăm că putem face totul singuri, fără ajutorul divin. 
Făcând din sfinţenie unicul scop al vieţii noastre, aşa cum suntem învăţaţi în 
Levitic: „Fiţi sfinţi pentru că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt” (Lev. 
19,2) – vom afla calea spre Paradis, calea salvării şi a mântuirii noastre şi vom 
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dobândi  încă de pe acum bucuria prezenţei lui Isus în noi,  bucurie ce ne va 
consola de orice necaz şi ne va lumina întunericul nostru. Astfel vom afla 
savoarea Cerului şi vom pregusta neasemuita fericire paradisiacă promisă nouă. 
 Preasfânta Fecioară Maria în septembrie 1985 a dat un Mesaj pentru grupa 
de rugăciune a Jelenei foarte edificator în acest sens: 
 „Sufletul meu este plin de iubire ca marea. 
 Inima mea este plină de pace ca un râu. 
 Eu nu sunt sfânt, dar sunt invitat să fiu.” 
 De remarcat că Fecioara îşi începe toate Mesajele cu acest cuvânt: 
„Astăzi” - Danas  - în limba croată, după apelativul „Dragi copilaşi”- 
 „Între capcana de ieri”  şi „iluzia de mâine” – această certitudine. 
 „Harul îmi este dat astăzi, el mă atinge acum, el atinge şi salvează 
realitatea vieţii mele. Nu am de pe acum harul pentru mâine, iar harul de ieri 
nu-l pot pune în conservă pentru astăzi,” -  spune Sora Emmanuel. 
 „Astăzi este cea mai extraordinară sursă de bogăţii şi de surprize pe care 
o cunosc. Dacă sunt atent pentru a capta harul de astăzi, atunci Dumnezeu, 
nebun de bucurie, îmi descoperă unicul plan pe care îl are pentru momentul 
prezent.” (op.cit., p. 128). 
 
 Astăzi, joi, 26 aprilie 2001, ora 7,00 dimineaţa.  
 
 Sfânta Liturghie în Capela Apariţiilor. Aici a venit în vizită aseară Gospa. 
Încă se mai simt miresmele sfinţeniei Preacuratei. 
 Sfânta Liturghie se desfăşoară în cea mai desăvârşită ordine şi reculegere 
pioasă. 
 La Rugăciunea Universală, când se formulează intenţiile libere, mă rog cu 
voce tare în felul următor: 
 „Te rugăm, Doamne, pentru poporul iugoslav, pentru ca pe aceste 
meleaguri să domnească Pacea deplină şi să nu mai existe intoleranţă religioasă, 
oamenii să nu mai facă deosebiri între etnie, condiţie socială şi să aplaneze orice 
conflict politic, pe cale paşnică. 
 Ne rugăm, de asemenea, pentru orfanii şi văduvele de război, pentru toţi 
cei care şi-au pierdut pe cineva în acest război, să rămână tari în credinţă şi să 
ofere suferinţele Domnului Cristos. 
 Ne rugăm să se deschidă minţile şi inimile celor în drept pentru ca aceste 
apariţii miraculoase să fie recunoscute în întreaga lume. 
 Ne rugăm şi pentru ţara noastră să-şi menţină pacea şi liniştea şi pentru 
toţi cei de acasă, ca şi pentru sufletele din purgator”. 
 După fiecare intenţie de rugăciune rostită de mine, cei prezenţi în Capela 
Apariţiilor, rostesc în cor: „Te rugăm, ascultă-ne!” 
 Luăm iarăşi Sfânta Împărtăşanie sub ambele specii (pâine şi vin, Trup şi 
Sânge), fiecare din noi trecând prin faţa altarului şi luând Sfânta Hostie pe care 
o înmoaie în vin, aşa cum a făcut Isus la Cina cea de Taină, când a instituit 
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Taina Euharistiei şi le-a transmis apostolilor să facă aceasta „în amintirea 
Mea”, după care o mâncăm într-o adâncă veneraţie, în spirit de umilinţă. 
 Aseară am fost în partea dreaptă a bisericii, afară, într-un loc de pietate 
rezervat pentru cei răposaţi, unde se înalţă o cruce din lemn, neagră iar pe nişte 
rafturi sunt aprinse candele roşii din plastic cu lumânărele albe. 
 Am aprins o lumânare şi m-am rugat pentru mama. Lumânările ardeau 
pâlpâind după adierea uşoară a vântului. Era ca un tremur de pleoape. După ce 
m-am închinat, m-am reîntors în Rotondă să ascult Sfânta Liturghie. 
 Padre Slavko Barbaric a plecat la Tatăl în Anul Jubiliar, la 2000 de ani de 
la Naşterea Mântuitorului. Peste circa două săptămâni, avea să plece la Cer şi 
mama mea, Arionda, ca să se nască „a doua oară”, aşa cum a dorit şi cum a scris 
în cartea sa, („Mă nasc a doua oară”, Elegii şi poeme, Editura Pax Aura 
Mundi, Galaţi, 1 noiembrie 2000). Din ziua aceea, avea să mai trăiască 40 de 
zile. 
 Ea se află acum într-o altă realitate ( gând ce m-a fulgerat atunci, la 
locul de reculegere pentru răposaţi şi apoi, de multe ori,  la întoarcerea în ţară şi 
care mi-a alinat puţin durerea suferită cu 6 luni în urmă). 
 Din realitatea în care eşti, mamă, strig către tine, să mă auzi, să mă susţii, 
să mă întăreşti cu iubirea maternă. 
 Mama mea a trăit în Dumnezeu, s-a simţit în Dumnezeu, a murit în 
Dumnezeu. Acum ştiu: mama mea s-a mântuit prin suferinţă. Toată viaţa a 
suferit în Cristos, până în ceasul din urmă. Şi într-adevăr, era iubită de 
Dumnezeu şi în chip cu totul special, de Maica Sa Preacurată şi Maica noastră,a 
tuturor, care îi apărea în picăturile de ploaie, în orice lumină de lumânare, de 
candelă, de bec, de flacără, purtându-L pe Isus în braţe. Îi apăruse de multe ori 
în vis şi-i arătase mamei locul unde avea s-o primească, după ce o condusese de 
mână printr-un tunel lung, spre o imensă şi fără de seamăn lumină. O visase   cu 
puţin timp înainte de a pleca da lângă mine, purtându-L în pântece pe Isus pe 
care urma să-L nască.  
 Acum ea se bucură,  fericită, după ce, aproape 82 de ani a plâns continuu. 
Plânsul era starea ei de graţie. Nu i-au secat nicicând lacrimile. Dumnezeu a 
ales-o pentru lacrimi, pentru râurile de lacrimi pe care le-a vărsat în viaţă. Dar ce 
contează 82 de ani în faţa bucuriei veşnice? 
 
 
      ******** 
 
 
 După Sfânta Liturghie ne îndreptăm în grup,  la mormântul Părintelui 
Slavko Barbaric. Este un loc foarte frumos în apropierea bisericii, pe un drum 
drept. Alături este o capelă unde se oficiază slujbele pentru răposaţi. Mormintele 
sunt foarte îngrijite şi presărate cu tot felul de flori. Au pietre de marmură 
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neagră pe care sunt scrise datele personale ale defunctului, fotografia lui şi, 
eventual, un epitaf. 
 Ajungem la mormântul Părintelui Slavko. O placă funerară este înălţată în 
faţa  crucii sale. O statuetă din bronz de circa 75 de centimetri îl întruchipează 
pe acest părinte franciscan marianist, atât de devotat parohiei din Medjugorje, 
vizionarilor, pelerinilor, cel care, neobosit s-a străduit să traducă şi să 
interpreteze în toate limbile, Mesajele Gospei de-a lungul a 18 ani. Acest 
excepţional „ambasador al Gospei”, care făcea Calea Crucii pe Krizevac, 
aproape zilnic împreună cu pelerinii şi uneori, de câteva ori pe zi, până în clipa 
morţii. Al cărui  „birou” îl constituia Muntele Crucii sau Colina Apariţiilor, 
Crucea Albastră (tot o cruce!). 
 Acolo lucra el cel mai bine, acolo primea „audienţe”, acolo dădea 
învăţături, sfaturi, exemple vii, cu însăşi viaţa lui sfântă, plină de virtuţi. 
 Statuia are braţele întinse în jos. Este cu capul ridicat şi priveşte cerul (sau 
muntele, sau crucea de pe munte, acolo unde s-a aşezat în cele din urmă, „să 
moară puţin”). 
 De fapt, acestea sunt cuvinte cât se poate de adevărate, pentru că „moartea 
sa” a durat, realmente, foarte puţin, aşa cum s-a dovedit a doua zi, în Mesajul de 
la Gospa. A trecut în galop toate văile, toate staţiunile, toate vămile văzduhului. 
 Spiritul său de rugăciune nu s-a stins, dimpotrivă, a fost preluat „din 
mers” de părinţii franciscani, toate manifestările  şi reculegerile prevăzute au 
fost menţinute, chiar şi cele de „Post şi Rugăciune” de la Domus Pacis. 
Părintele  Svetozar şi-a asumat răspunderea „Satului Mariei” -  căci Gospa le-a 
transmis, la două ore după moartea lui pe Krizevac; „Continuaţi să mergeţi 
înainte! Nastavite dalje!” Este exact ceea ce ne-ar fi spus şi Părintele Slavko! 
 Privind  trupul Părintelui Slavko, coborât de pe munte însoţit de 
rugăciunile înflăcărate şi de lacrimile pelerinilor, părintele Svetozar a urcat în 
fugă în întâmpinarea sa şi când l-a zărit, de departe şi-a spus: „Pare un rege! Ce 
măreţie!” 
 „De asemenea,  spune Sora Emmanuel, mi-a împărtăşit: 
 <Am avut convingerea intimă că Fratele Slavko intrase deja în gloria 
veşnică! Totul era atât de solemn şi supranatural! Era o onoare pentru cei care-
l duceau, un mare har pentru ei!” (Sora Emmanuel, „Întoarcerea la Tatăl a 
Părintelui Slavko Barbaric”  În: Regina Pacis,  nr. 4, Ianuarie 2001, p. 8). 
 Deasupra statuii Părintelui Slavko scrie:  „Tko Vjeruje u me, ako I 
umre, zivjet ce” – ceea ce înseamnă: „Cine crede în mine, chiar dacă moare va 
trăi” -  îmi traduce Marta Odae. 
 Femeile din grup rostesc multe rugăciuni la mormântul părintelui. 
 Mormântul este alcătuit din două plăci de marmură neagră, acoperite 
complet cu flori sau cu aranjamente florale, sistem ikebana, cu brad şi ferigă. 
Sunt tot felul de flori, trandafiri albi, roşii, galbeni, stânjenei albi şi mov, cale 
albe şi tot soiul de alte flori. 
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 Sunt multe candele aprinse, de asemenea. Tot pe placa funerară scrie: „O 
fra Slavko Barbaric 11.03. 1946 – 24, 11. 2000”. 
 Trei femei în negru, localnice, se apropie de mormânt  în genunchi,  pe 
dalele de piatră şi se roagă. 
 Nu ne îndurăm să plecăm de lângă Padre Slavko pentru că aici e un aer de 
pace deplină şi ne simţim foarte bine. 
 Între parohie şi cimitir se află un loc special amenajat, cu pietriş în jur, un 
postament circular din marmură neagră, dispus în pătrate mari. Pe acest 
postament se află o cruce uriaşă din bronz masiv, a cărui grosime e de 
aproximativ 50 cm. Ceea ce este extraordinar în aceasta, e faptul că Isus nu mai 
e întins pe jos, pe această cruce. A rămas forma corpului Său, adâncită exact 
după trup, iar Isus, sculptat în bronz, vopsit în negru vânăt, aşa cum am văzut 
uriaşele statui de fraţi şi părinţi franciscani din localitatea Sirocki Brieg – Dealul 
Larg – la parohia Părintelui Jozo Zovko. 
 Isus stă suspendat pe aer, cu braţele larg desfăcute, cu capul plecat spre 
stânga. Pe aura Sa, ca şi pe sumara îmbrăcăminte care-i încinge coapsele, scrie 
cu litere de bronz: „Resurexit et adhuc tecum sum, Alleluja”.  Un verset din 
Psalmul 138: „A înviat precum a spus, Alleluia!” 
 Lucrarea este executată de un sculptor care semnează A.AjA... în 1998 şi 
este sfinţită în ziua de Sfintele Paşti a aceluiaşi an. 
 E un loc de reculegere şi noaptea, un reflector iluminează statuia uriaşă 
încât pare fosforescentă. Este ceea ce priveam aseară de la distanţă, din Rotondă 
şi nu ştiam ce este. 
 Împrejur e un teren viran, cu iarbă multă, verde, proaspătă, cu flori 
minuscule şi un teren gol, mărginit de bolovani mari de piatră. Mai departe sunt 
vii, livezi şi casele localnicilor. 
 Am observat că aici există motivul crucificării pe aer, fără nici un suport 
material, piroanele există, numai crucea e lăsată undeva, în urmă, semn că nu se 
pune accent pe moarte, ci PE ÎNVIERE. Şi-n capelă, Christ este crucificat pe 
aer. 
 Vizita la Părintele Slavko a însemnat pentru noi un prilej de confort 
spiritual, de pace adâncă şi de meditaţie benefică. 
 A fost ca şi când am primit în dar o floare de la Maica Domnului. Să 
păstrăm cu grijă acest har pentru a rămâne proaspăt şi a da rod. 
 Coborând în Iad, Isus a deschis porţile spre Paradis şi prin aceasta spre 
paradisul inimilor noastre. El a transformat moartea în ÎNVIERE şi PACE. 
Pacea – această dispoziţie interioară pozitivă despre care Jelena a spus: „Iubirea 
înseamnă pace, pacea înseamnă iubire.” 
 Pacea – înţeleasă ca o realitate spirituală, ca pe o atitudine interioară, un 
dar neasemuit care se află la originea tuturor celorlalte daruri. Sarcina noastră 
este deci, de a primi, şi nu de a respinge, această pace divină, de a o trăi şi de a o 
răspândi. Pentru creştini, moartea nu mai înseamnă o „catastrofă”, o nenorocire 
deoarece viaţa noastră nu constă numai în viaţa pământească, cu mai ales, în 
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viaţa veşnică. Aici pe pământ, suntem doar în trecere. Frica şi teama de viitor, 
dispar, iar noi  vom putea afla, trăi şi răspândi pacea divină. 
 Viaţa şi Moartea – două noţiuni complementare ale aceleiaşi Realităţi 
divine. 
 Locuinţa noastră definitivă este Cerul, aşa cum s-a vădit în credinţa 
creştină de două milenii. 
 „Minunata realitate a Cerului depăşeşte tot ce ne-am putea imagina. 
Cerul este dincolo de realitatea noastră. Acum noi vedem creaţia, atunci vom 
contempla pe Acela Care e mai presus de Creaţie. Realitatea Cerească este o 
realitate nouă şi absolut sfântă şi perfectă. Capacităţile unui suflet din Cer 
depăşesc toate concepţiile noastre, posibilităţile noastre. De exemplu, un sfânt 
din Cer sau un Înger poate fi prezent peste tot. Căci el vine de la Dumnezeu, 
este în gloria Lui şi Dumnezeu umple tot. Totul este posibil celui care crede şi 
iubeşte. Când Dumnezeu a creat, El a făcut în acelaşi timp un univers pentru 
fiinţe spirituale şi un univers pentru fiinţe trupeşti, chemate să intre în universul 
creaturilor cereşti care Îl contemplă pe Dumnezeu în clar viziune. Noi, oamenii, 
trăim într-un univers plin de miliarde de galaxii cu miliarde de stele şi planete. 
Nu vom putea epuiza cu ştiinţa  noastră splendorile acestui univers gigantic pe 
care îl contemplăm cu admiraţie. Trupul nostru, inteligenţa noastră, sunt partea 
din fiinţa noastră care ne permite să trăim aici, jos şi să scrutăm această 
realitate vizibilă ochilor noştri. În acelaşi timp, Dumnezeu a pus în noi un 
principiu veşnic, ce va rămâne mereu. Noi posedăm un suflet care va intra într-
o zi într-un univers care, atâta vreme cât trăim pe pământ, ne este inaccesibil. 
Nu vom putea niciodată, prin ştiinţa noastră, prin cunoştinţele noastre, să 
inventăm un procedeu pentru a trece din universul nostru în Cer. Dar sufletul pe 
care ni l-a dat Dumnezeu, sufletul care poartă în el realitatea a ceea ce suntem, 
el va trece în cealaltă lume. Cerurile, Împărăţia lui Dumnezeu, Raiul este infinit 
mai vast şi mai frumos decât universul uriaş în care ne aflăm. 
 Credinciosul este un suflet religios. El este unit cu Dumnezeu şi deschis la 
realitatea transcendentală.” (Jacques Magnan, Locuinţa noastră definitivă 
este Cerul; În: „Stella Maris,  nr. 365, preluat în revista Regina Pacis,   nr. 3, 
Decembrie 2000, p.2). 
 
 
           ******* 
 
2 MAI 2010 
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COMUNITATEA FERICIRILOR 
 
 Ne îndreptăm  spre Comunitatea Fericirilor, „Les Beatitudes”, a cărei 
adresă este: Post Restante 88266, Via Split, Croatie.  
 În 10 noiembrie 1991, această Comunitate găseşte, în sfârşit o casă, nu 
departe de biserică. Este vorba de casa lui Bernard Ellie, care va deveni „Efes”. 
 Această comunitate este laică, fondată în 1973, în Franţa de către un 
diacon căsătorit, Efraim Croissant. Astăzi există 65 de case ale Comunităţii în 
întreaga lume. 
 La Medjugorje, Comunitatea Fericirilor este prezentă de circa 11 ani şi se 
doreşte a fi o Şcoală a Mariei în serviciul pelerinilor.  
 Vocaţia acestei comunităţi este contemplativă. Ea doreşte să aprofundeze 
tot mai mult Mesajele Mariei de la Medjugorje şi să-i primească pe acei care 
doresc să se înscrie la Şcoala Mariei în spiritul Medjugorje-lui pentru un timp 
mai îndelungat de rugăciune şi formaţiune spirituală. 
 În Mesajul din 25 iulie 1999 Gospa spusese: 
 „Dragi copilaşi, 
 Astăzi chiar mă reunesc cu voi, şi vă invit, micuţii mei să veniţi ca să 
mulţumiţi cu toţii împreună cu mine, pentru harurile pe care Dumnezeu vi le-a 
dat prin mine. 
 Doresc să vă fac să înţelegeţi că aici, vreau să realizez, nu numai un loc 
de rugăciune, dar totodată un loc de întâlnire a inimilor. Eu doresc ca Inima 
mea, Inima lui Isus şi inimile voastre să fondeze o singură Inimă a Iubirii şi a 
păcii. 
 Iată de ce, copilaşilor, rugaţi-vă şi bucuraţi-vă pentru tot ceea ce 
Dumnezeu a făcut aici, cu toate că Satan provoacă tulburare şi nelinişte. Eu 
sunt cu voi şi vă conduc pe toţi pe calea Iubirii. 
 Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea”. 
 N-o găsim acasă pe Sora Emmanuel, capela este în renovare iar o soră ne 
oferă câteva informaţii sumare. Casetele video costă enorm, 35 DM sau 17 
dolari. O casetă audio costă 10 mărci germane. 
 Nu se poate vorbi despre Comunitatea Fericirilor fără a pomeni de Sora 
Emmanuel, această femeie care s-a dedicat în întregime cauzei Fecioarei şi care, 
neobosită scrie carte după carte, realizează emisiuni la Radio Maria, duce o 
activitate extraordinară de răspândire a mesajelor în lume şi pledează pe lângă 
autorităţile Bisericeşti pentru ca fenomenul  apariţiilor să fie luat, în sfârşit, în 
consideraţie. 
 Cărţile sale despre Medjugorje sunt adevărate nestemate pentru cei care 
vor să aprofundeze fenomenul şi să trăiască în spiritul acestor locuri, chiar dacă 
nu vor ajunge niciodată acolo. 
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 Şi într-aceasta constă adevărata şi minunata valoare incontestabilă a 
materialelor audio şi video editate de-a lungul anilor, că îi ajută pe cei care nu 
ştiu sau nu pot ajunge acolo, să-şi însuşească un bagaj de cunoştinţe sumar 
despre  ceea ce se întâmplă acolo, cu date reînnoite la zi.  Sora Emmanuel este 
„cronica vie” a Medjugorje-ului, pentru că trăieşte aici şi este la curent cu totul, 
este în legătură permanentă cu Gospa, cu vizionrii, cu preoţii franciscani, cu 
parohia, cu împrejurimile şi în special cu pelerinii veniţi din toate colţurile lumii, 
care o caută zilnic pentru a-i cere sfatul, alinarea, binecuvântarea. 
 „Nu vom lăuda niciodată suficient – spune Sora Emmanuel -  baia de 
simplitate oferită la Medjugorje bietelor noastre minţi occidentale zdrobite de 
informaţii excesive, saturate de hârţogării inumane, secătuite de un 
intelectualism confuz, care ne ajută mai degrabă să ne pierdem direcţia decât să 
o găsim. O, cât de mult îmi place să mă scald în această baie! Ce vindecare!” 
(Sr. Emmanuel, Medjugorje, Anii 90, op.cit., p.334). 
 În cuvinte extrem de simple dar penetrante, care ajung direct la inima 
cititorilor săi, Sora Emmanuel a urmărit fenomenele şi le-a descris cu realism şi 
fineţe, dar fără efuziuni de prisos, editând cărţi în foarte multe limbi, iar cartea 
sa, „Medjugorje. Războiul, zi de zi”  a descris în mod obiectiv, realitatea atroce 
a războiului iugoslav. 
 Ea a fost primită de Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea care s-a arătat 
deosebit de binevoitor cu dânsa şi a binecuvântat-o de trei ori pe ea şi cărţile 
sale, îndemnând-o să-şi continue acest nobil apostolat prin scris. 
 Cu privire la Comunitatea Fericirilor, Sora Emmanuel, mărturiseşte în  
cartea: „Medjugorje, Anii 90...Triumful Inimii” -  în capitolul „Un tovarăş 
căzut din Cer”:  
 „Comunitatea mea (a Fericirilor) are o foarte frumoasă tradiţie care 
întăreşte în mod activ legătura sa cu Biserica din Cer. La începutul fiecărui an, 
noi cerem unui sfânt să ne aleagă, iar el va avea sarcina de a se ocupa de noi pe 
timpul întregului an. El ne va proteja, ne va insufla calea cea bună pe care 
trebuie să mergem şi ne va introduce în propriul său har. Pentru a şti care sfânt 
ne-a ales, ne adunăm pentru a ne ruga şi, după ce îl invocăm pe Duhul Sfânt, 
extragem fiecare un bilet dintr-un coş plin cu bileţele îndoite cu grijă. Pe ele 
sunt înscrise nume de sfinţi şi de asemenea, câte o frază rostită de ei, sau câteva 
cuvinte care îi caracterizează. De asemenea, fiecare primeşte câte o sarcină, în 
legătură cu acest sfânt. 
 Este uimitor să constaţi în ce măsură sfinţii îşi iau în serios misiunea pe 
care o au faţă de noi, fiecare după personalitatea sa! Dacă cineva nu-l cunoaşte 
pe sfântul pe care l-a tras, aceasta va fi o ocazie de a-l descoperi şi de a se lăsa 
învăţat, edificat de către acest sfânt. Dacă deja îl cunoaşte puţin,  aceasta va fi 
ocazia de a cunoaşte noi aspecte în legătură cu el şi, mai ales, de a-l lua ca 
tovarăş de drum. 
 E  bine de ştiut că sfinţii sunt cei care ne aleg pe noi şi nu noi suntem cei 
care îi  alegem. Este liniştitor, ca orice lucru care vine de Sus! 
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 Această tradiţie s-a răspândit în multe părţi şi aflăm că în cutare familie, 
parohie, grup de rugăciune...un coşuleţ este trecut de la unul la altul cu ocazia 
întâlnirilor de la începutul anului!” (op.cit., pp.233-234). 
 Mărturisesc că citind această carte şi ajungând la capitolul respectiv, am 
simţit nevoia să-mi fac şi eu o „colecţie” de sfinţi, după modelul Sorei 
Emmanuel. În scurt timp, aveam deja o bogată recoltă cu peste 200 de sfinţi, de 
orice confesiune, căci această muncă m-a obligat să cercetez multe cărţi ale 
spiritualităţii răsăritene, mulţumesc Domnului! 
 Foarte multe persoane care m-au vizitat au dorit să-şi aleagă un sfânt şi 
uneori surpriza era atât de mare încât împărtăşeam împreună mesajul dat de acel 
sfânt solicitantului, ceea ce mă obliga să dau informaţii din „Vieţile Sfinţilor”  
sau din „Proloage”.  Dar  şi să-mi însuşesc unele cunoştinţe despre aceia pe care 
nu-i cunoşteam suficient, lucru pentru care-i sunt recunoscătoare Sorei 
Emmanuel. 
 Redau în continuare, spicuiri din această recoltă de sfinţi, cu gândurile şi 
învăţămintele lor. 
 
     ALEGEREA SFINŢILOR 
 
  SFÂNTUL CALINIC DE LA CERNICA: 
 „Cu mărire dumnezeiască împărtăşit fiind, părinte, goneşte întunericul 
sufletului meu, ca să laud după  cuviinţă  lupta ta cea bună împotriva nevăzuţilor 
vrăjmaşi, a patimilor trupului şi a lumeştilor deşertăciuni.” (Din Slujba Sfântului 
Calinic). 
 -Roagă-te pentru izbăvirea de patima trupească. 
 
  SFINŢII IOACHIM ŞI ANA 
 „Ridică-te Ana, căci rugăciunile tale au ajuns la Tronul lui Dumnezeu. Lui 
au fost plăcute pentru că erau exprimate dintr-un suflet temător. Păcăinţele tale 
l-au mişcat pe Preaînaltul Dumnezeu; şi el, prin intermediul meu, îţi arată calea 
căsătoriei. Tu te vei căsători cu Ioachim, om cu inimă dreaptă, care trăieşte ca şi  
tine, cu frica lui Dumnezeu.” 
 -Roagă-te pentru ca soţiile să aibă copii. 
 
  SFÂNTUL ARHANGHEL MIHAIL 
 „Satana este puternic şi din această cauză eu caut rugăciunile voastre 
pentru cei care se află sub influenţa lui, pentru ca ei să fie salvaţi.” (Mesaj al 
Mariei la Medjugorje) 
 -Roagă-te pentru lucrătorii răului. 
 

SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR (349-407) 
 „Când ne întoarcem în casele noastre, să întindem două mese: una cu 
bucate pentru trup, alta cu bucate din Sfânta Scriptură”. 
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 -Roagă-te pentru cei care nu cinstesc Preasfântul Sacrament. 
 
  FERICITA ANGELA DE FOGLINO 
 „Cel mai mare bine al sufletului este pacea adevărată şi perfectă...Cine 
doreşte să aibă liniştea desăvârşită a sufletului, să caute  a iubi pe Dumnezeu din 
toată inima, deoarece într-o astfel de inimă locuieşte Dumnezeu, care singur dă 
şi poate da pacea.” (Îndrumări despre mântuire). 
 -Roagă-te pentru cei care nu au pace în inimă. 
 
  SFÂNTUL ANTONIE CEL MARE (PUSTNICUL) + 356 
 „Nimic din lume să nu cinstiţi mai mult decât dragostea lui Hristos. 
Ostenelile de aici se vând cu preţ veşnic; că puţin dai şi însutit primeşti. Oricât 
ar fi de greu, să nu ne întristăm ca şi cum am pieri, să îndrăznim şi să ne 
bucurăm ca nişte mântuiţi, că Dumnezeu este cu noi.” 
 -Roagă-te pentru cei care trăiesc în pustie. 
 
  SFÂNTA MELANIA CEA BĂTRÂNĂ 
 „Copii, înainte cu patru sute de ani s-a arătat că e ceasul din urmă” (1 
Ioan 2,18). Pentru ce întârziaţi cu deşertăciunea vieţii? Temeţi-vă ca nu cumva 
să vină zilele lui antihrist şi să nu folosiţi (cum se cuvine) bogăţia voastră şi 
bunurile strămoşeşti.” 
 -Roagă-te pentru dezlipirea de bunurile materiale. 
 
  GIUSEPPE MOSCATI – medicul sfânt 
 „Mă gândesc la Maica Domnului care îngăduie să fie venerată cu titlul de 
Maica Domnului de pe Muntele Carmel, protectoarea familiei mele; am 
încredere în Sfânta Fecioară venerată cu acest titlu că îi întăreşte cu daruri 
spirituale pe muribunzi şi eliberează sufletele celor care au murit în Domnul. 
 Mă întreb: e o superstiţie să te îndrepţi cu gândul la atâtea icoane sau, 
exact, la atâtea titluri ale Maicii Domnului, în cursul unei singure rugăciuni, în 
timp ce te rogi Bucură-te Marie?”  Inima, dimpotrivă îi spunea că e un dulce 
omagiu filial. 
 -Roagă-te pentru cei care nu spun Rozariul zilnic. 
 
SFÂNTA FECIOARĂ MARIA, REGINA ROZARIULUI – 7 OCTOMBRIE 
 „În cadenţa dulce şi odihnitoare a cuvintelor rugăciunii <Ave Maria>,  
tatăl şi mama se gândesc la grijile familiei, la copilul pe care îl aşteaptă, la 
problemele pe care le pun copiii mai mari. Peste toate aspectele  vieţii familiale 
se revarsă lumina operei  de mântuire înfăptuită de Cristos, şi în mod cu totul 
firesc, familia se încredinţează Aceleia care a intervenit în favoarea soţilor din 
Cana Galileii, mama iubitoare a Răscumpărătorului.” (Schillebeeskx). 
 -Roagă-te pentru a dobândi harul rugăciunii Rozariului. 
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  SFÂNTUL LAURENŢIU IUSTINIANI (1381-1455) 
 „Cine nu se foloseşte cât mai mult îi este cu putinţă, de învăţătura şi harul 
Domnului dovedeşte că nu-l preţuieşte”; 
 „Un adevărat credincios al Domnului se fereşte şi de greşelile mici, pentru 
ca dragostea lui să nu se răcească.” 
 „Trebuie să evităm  afecerile prea complicate: în treburile prea complicate 
se află întotdeauna şi coada diavolului.” 
 -Roagă-te pentru a evita chiar şi greşelile mici. 
 
  SFÂNTUL IOAN AL LUI DUMNEZEU (călugăr) 
 „Faceţi un bine, fraţilor, pentru voi înşivă”. 
 -Roagă-te pentru ca să poţi să te lepezi de tot ce-ţi prisoseşte şi să împarţi 
celor ce n-au. 
 
 Astfel sunt reflecţiile şi vorbele sfinţilor adunate de mine într-o lăcriţă, şi 
trase precum planetele pentru a-ţi afla norocul.  Sunt uimitoare pentru că îţi dau 
răspunsuri exact la problemele care te frământă la un moment dat şi afli 
rezolvare. E ca şi cum cineva îţi ridică vălul de pe ochi şi începi să vezi limpede, 
nu numai cu ochii, dar şi cu inima, aşa cum spunea Antoine de Saint Exupery: 
„Limpede nu poţi vedea decât cu inima”. 
  
      ***** 
 
 În 25 martie 1990, Sora Emmanuel fondează Asociaţia „Copiii 
Medjugorje-ului” (15 rue Joseph Lebrix, 76800 Saint Etienne-du-Rouvray).  
Obiectul acestei asociaţii este de a răspândi mesajele Mariei prin toate 
mijloacele. Mi-au căzut în mână chiar şi exemplare ale unei reviste cu acelaşi 
titlu pe care le-am citit în drum spre Timişoara. 
 Tot Sora Emmanuel m-a învăţat acel neasemuit „Troc cu Maria”  în 
cartea cu acelaşi titlu. „Este ştiut, între cei din cer şi cei de pe pământ,  pot avea 
loc schimburi minunate. (Pelerinul Albert este cel care a inaugurat la 
Medjugorje aceste schimburi cu Cerul, despre care Isus îi vorbea Caterinei de 
Sienna: <Ocupă-te tu de probleme Mele, iar Eu mă voi ocupa de-ale tale.> 
 Este vorba despre un contract spiritual care se încheie între om şi 
persoana din Cer, contract în care are loc un schimb mirabil de probleme: omul 
îi încredinţează lui Isus sau Mariei sau unui sfânt problemele lui iar acesta se 
ocupă de ele; în schimb omul se roagă după intenţiile celor din Cer.” 
 Câte haruri putem primi din acest schimb avantajos pentru noi! 
 Nici nu ne dăm seama pentru că, „afacerea” pe care o încheiem noi nu 
este ca oricare alta. E o afacere cu „Cerul”, care presupune deja că am dobândit 
un loc privilegiat acolo, încă din această viasţă. 
 „Dacă am putea profita,  spune Sora Emmanuel, cât mai mult de acest 
dar pe care ni-l face Gospa: de a face schimb cu ea de intenţii! 



 201 

 Desigur intenţiile noastre nu corespund cu cele ale Gospei, nici nu s-ar 
putea altfel. În timp ce noi ne preocupăm de cererile lumeşti, ea ne umple 
cererile noastre spirituale, în care sunt cuprinse şi dorinţele noastre de 
sănătate, pace, convertire, viaţă lungă, etc. 
 Şi Gospa, acest <ocean de parfum>, acest <ocean de mângâiere> 
(Numele Miriam în ebraică, tocmai aceasta sugerează, dar şi <ocean de 
amărăciune>), ne pune la dispoziţie de îndată, exact ceea ce avem noi nevoie. 
 Cu delicateţea divină a Inimii Sale Neprihănite, ea ne poate procura 
harurile cele mai neaşteptate: împăcarea cu duşmanii, iubirea aproapelui 
nostru, chiar dacă acesta ne-a făcut rău, acceptarea crucii, a suferinţei, 
convertirea continuă, ascensiunea pe calea desăvârşirii. 
 La cel mai mic gest de bunăvoinţă din partea noastră, ea tresaltă de 
bucurie şi ne mulţumeşte în felul său delicat şi smerit, aducându-ne totodată o 
imensă bucurie sufletească. Iar bucuria aceasta nimeni nu ne-o poate răpi, căci 
ea vine de la Maica din Cer, cea mai bună împărţitoare a bunurilor şi fericirilor 
cereşti. 
 Şi mai presus de orice har, mai presus de orice bucurie, ea ni-L dăruieşte 
pe Însuşi Fiul ei Isus în chip de Prunc, în chip pe Învăţător, predicator, în chip 
de Mântuitor al lumii. Merită schimbul?” (op.cit. , pp.320-321). 
 Nu găsesc cuvinte să spun ce încântare mi-au provocat cărţile acestei 
remarcabile femei, măreaţă în smerenia sa şi umilă în măreţia sa, această 
vrednică slujitoare  a Gospei care, ca şi  Padre Slavko, nu precupeţeşte nici o 
clipă atunci când e vorba  de a se pune la dispoziţia Gospei! 
 „Iată, spune ea, concluzia este clară: vizitele Mariei şi fantasticul capital 
de haruri pe care ele le aduc nu sunt rezervate câtorva puţini aleşi; nu, ele sunt 
pentru fiecare dintr noi, pentru voi cei care citiţi, pentru familiile voastre, 
pentru toţi aceia care îşi deschid porţile cele mai intime ale inimii lor cu această 
ocazie.” (op.cit., p.80). 
 Plecăm spre Casa Sorei Emmanuel, în cătunul Bijakovici, o casă albă, cu 
trei nivele, acoperişul oblic.  Are câte opt ferestre de fiecare parte. În jur se află 
un cort pentru diferite activităţi  în aer liber pentru atunci când timpul permit să 
se desfăşoare afară. Ne aflăm în mijlocul unei mici păduri de foioase. Şi aici, în 
mica pădurice, aflăm un crucifix din marmură albă, cu un Cristos răstignit, care 
arată cu indexul mâinii drepte spre Casa Sorei Emmanuel. Jos, la picioare, o 
vază cu trandafiri roşii. 
 Cele trei rugătoare ale grupului nostru încep un Rozariu lângă acest 
crucifix. Când ne ridicăm să plecăm de acolo, o vedem pe Sora Emmanuel care 
ne salută de departe şi urcă într-o maşină la treburile sale. Ce păcat că nu ne-am 
putut împărtăşi din darurile aceste femei, am scăpat un bun prilej de convorbiri 
spirituale. 
 În mesajul de ieri, 25 aprilie 2001, adresat Marijei, Gospa spune: 
 „Dragi copii, astăzi încă vă invit la rugăciune. Copilaşilor, rugăciunea 
face minuni. Când vă simţiţi obosiţi şi bolnavi, şi nu vedeţi nici un sens în viaţa 
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voastră, luaţi Rozariul şi rugaţi-vă, rugaţi-vă, până ce rugăciunea devine pentru 
voi o fericită întâlnire cu Mântuitorul vostru. Eu sunt cu voi, mijlocesc şi mă rog 
pentru voi, copilaşilor. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.” 
 Ce bine e aici: linişte, pace, cântec de păsări peste murmur de rugăciune. 
Glasurile noastre se îngemănează cu cele ale mierlelor şi ciocârliilor. 
 Marta spune că în primii ani ai apariţiilor pe Krizevac, în locul crucii care 
a dispărut, s-a văzut o mare lumină şi în ea era Sfânta Fecioară! 
 
 
     ************* 
 
 
 Joi, Ziua a V-a, după amiază. Mâinile Zdravkăi 
 
 Mergem acasă, mâncăm, ne odihnim, bem cafea pe terasă. În faţă se văd 
munţii, Crucea pe pe Krizevac. Aici solul e pietros întregime iar bosniacii cară 
pământ cu sacii, cu roabele sau cu lădiţele şi-l întind  în micile grădini din jurul 
casei lor. Îşi cultivă ardei iute, varză, cartofi, tot ce se poate cultiva ici. Din ardei 
fac boia pentru vânzare. Puţinul pământ pe care-l au, îl gospodăresc judicios şi-l 
preţuiesc cum se cuvine. Ei au un adevărat cult al grădinilor, ca şi bulgarii şi al 
florilor crescute în ghivece, peste tot. La gazda noastră sunt zeci de asemenea 
ghivece cu flori din care recunosc: muşcate, frezii, panseluţe. 
 Curtea e cimentată, dar în şănţuleţul foarte îngust, de câţiva centimetri de 
la mijloc, ei au plantat panseluţe pitice. Gard de fier forjat, porţi duble prin care 
intră o maşină veche, portocalie, nu ştiu ce marcă, Ford poate. Gazda, 
proprietarul e taximetrist. 
 Femeia, pe nume Zdravka este infirmă de ambele mâini, de una din mâini 
puţin mai jos de cot, iar de cealaltă, de toate degetele şi de o parte din palmă. În 
total, cred că are două cioturi de degete, cu care face toată treaba în casă! Casa e 
frumoasă şi mare, curată, îngrijită, grădina la fel. Ieri a răsădit ardei şi flori în 
grădiniţa din curte. Face cu aceste două cioturi ceea ce noi nu facem cu zece 
degete şi cu antebraţe puternice. Are o agilitate deosebită şi nu se sfieşte să 
umble cu mâneci scurte, din care ies cele două mâini infirme. Rupe cuvinte în 
mai multe limbi şi e gazda românilor atunci când aceştia vin în pelerinaj. I s-a 
dus buhul şi toţi românii trag la ea, ca la han. 
 Zdravka este o femeie cu frica în Dumnezeu, devotată Gospei, dăruită 
total lui Isus. Ea nu uită că: „Pentru fiecare nenorocire, Dumnezeu a pregătit o 
îndurare, un har, şi a ascuns-o în Inima Neprihănită a Mamei Sale.” 
 La fel ca şi cealaltă gazdă, Jelena, Zdravka a învăţat din cuvintele Gospei: 
„Dacă este cineva aici care vă cere ceva, daţi-i”. Ea de asemenea, a aflat că 
Dumnezeu le va răsplăti şi pentru fiecare pahar cu apă dat pelerinilor care vin 
aici şi s-a pus în slujba lor, cu mijloacele sale. 



 203 

 Zdravka ştie în inimă despre avertismentele lui Dumnezeu, date mai cu 
seamă pentru aceste locuri, în care unii ar putea profita de gentileţea pelerinilor: 
„Vai de cei care caută să ia totul de la cei ce vin şi ferice de cei de la care se 
ia!” 
 Nu ştiu care sunt posibilităţile materiale ale Zdravkăi, bănuiesc că destul 
de modeste, dar Dumnezeu înmulţeşte însutit orice gest de bunăvoinţă din partea 
omului. 
 Luni, Zdravka ne-a invitat la masă, seara, ne-a aşteptat şi ne-a omenit cu o 
supă gustoasă cu găluşti, friptură de miel, plăcintă, prăjituri, vin, pepsi. Probabil 
era Paştele Blajinilor când şi la ei se face pomenirea morţilor, căci au un cult 
special al morţilor. Ne-am rugat pentru părinţii ei. Domnul să-i dea Zdravkăi şi 
soţului ei însutit pentru tot ce ne-a oferit aici. 
 Zdravka, în simplitatea ei de ţărancă plină de bun simţ ancestral, este cu 
adevărat un apostol al iubirii şi al bunătăţii evanghelice. 
 În 25 februarie 1997, Gospa a spus: „Vă invit, copilaşilor, ca în acest timp 
să vedeţi cine are nevoie de ajutorul vostru spiritual sau material. Prin exemplul 
vostru, copilaşilor, veţi fi mâinile întinse ale lui Dumnezeu care caută 
omenirea.” 
 Mâinile Zdravkăi! Aş putea să spun: jumătăţile de mâini ale Zdravkăi, pe 
care Dumnezeu le prelungeşte şi le face zdravene, puternice, fără seamăn pentru 
a-şi îndeplini lucrarea prin ele! 
      ****** 
 Cred că e ora 18,00 şi în Biserică se spune Rozariul în croată, ca în fiecare 
zi la această oră de seară. Liturghia se seară, solemnă, comunitară, concelebrată 
în mai multe limbi, este un moment de mari haruri la Mejdugorje. 
 Imediat după apariţia zilnică  - ce are loc în timpul Rozariului – Liturghia 
în limba croată este momentul unei puternice acţiuni a Duhului Sfânt, în care 
Dumnezeu dă haruri de transformare în profunzime pentru a-i sfinţi pe discipolii 
Mamei Sale; pentru ca Duhul Sfânt să vină să locuiască în noi şi să ne conducă 
spre sfinţenie. Acolo Îl vedem pe Dumnezeu oferindu-Se în Sacramentul 
Euharistiei, acolo ne putem uni cu Creatorul nostru. 
 Vicka spunea: „Gospa spune că momentul cel mai important al vieţii 
noastre, momentul cel mai sfânt este acela când Îl primim pe Isus viu în inimile 
noastre. Ea ne cere să ne pregătim în timpul Liturghiei pentru a-L primi pe Isus 
cu tot respectul necesar.” 
 Iar vizionara Marija a declarat: „Gospa spune că centrul vieţii noastre 
trebuie să fie Sfânta Liturghie. Ea ne cere să participăm zilnic, dacă este posibil. 
Liturghia este forma de rugăciune cea mai înaltă şi cea mai puternică. Acolo 
Dumnezeu ni se dăruieşte. Euharistia este cea mai  intimă şi mai puternică 
întâlnire pe care noi o putem avea cu Dumnezeu. 
 Noi întâlnim acolo nu preotul, nu pe oameni, ci pe Dumnezeu Însuşi. 
Liturghia trebuie să fie pentru noi o experienţă cu Dumnezeu. Pentru a putea să 
ne întâlnim cu Dumnezeu, trebuie să ne pregătim în rugăciune.” 
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 Am ajuns cu meditaţia  la Misterul Morţii lui Isus, căci începe vioara să 
plângă patetic, la fel ca în fiecare seară. Stau afară pentru că biserica este plină şi 
până am coborât de pe munte s-au ocupat toate locurile, chiar şi cele în picioare. 
Tot ce se întâmplă înăuntru este transmis prin difuzoare şi se aude perfect. 
Oamenii îşi fac şi aici devoţiunile, practicile de pietate, primesc chiar şi Sfânta 
Împărtăşanie. 
 Sună clopotul de ora 19,00. Văd oameni în genunchi, pe ciment sau direct 
pe pietriş. Eu nu sunt vrednică de aceste mortificaţii. 
 Astăzi, pe Podbrdo, am urcat destul de uşor, faţă de ieri, dar coborârea a 
fost anevoioasă, pentru că îmi fugeau picioarele pe nişte pietroaie ascuţite, mari, 
abrupte. Numai Dumnezeu mi-a apărat gleznele, să nu mi le frâng. 
 Pe acest drum stâncos, plin de bolovani se află implantate în piatră, la fel 
ca şi pe Krizevac, de data aceasta, Misterele Sfântului Rozariu şi la fiecare 
Mister, o Staţiune cu scene din Noul Testament, unde ne opream, făceam câte o 
meditaţie, ne rugam, cântam un cântec marian şi iar porneam la drum. 
 După al V-lea Mister de Bucurie, pe un drum lateral, se află un loc de 
reculegere şi meditaţie, cu o troiţă neagră, un crucifix cu Isus  răstignit, alte două 
cruci albe pe care pelerinii îşi agaţă ex-voto-urile. Peste tot sunt plăcuţe în mai 
multe limbi care te invită să păstrezi liniştea. N-ai să auzi strigăte, chiote, 
vociferări pe munte. Oamenii se roagă, pun bileţele cu cereri şi dorinţe la cruci, 
sărută şi venerează crucifixul, stau în genunchi, ceea ce facem şi noi.  
 Magdalena iar se prosternă cu faţa în jos dinaintea crucifixului, e modul ei 
de a se ruga. Pe drum am văzut o femeie oarbă, cu un baston alb, care se 
întorcea, la braţ cu soţul său de pe munte, printre pietroaiele aspre. Cum de 
reuşea, este un mister pentru mine. De asemenea, am văzut mulţi, foarte mulţi 
infirmi, în cârje, bastoane şi ieri, pe Krizevac, am văzut un scăunel-targă pentru 
infirmii care doresc să urce muntele, ajutaţi de alţii. 
 Nu sunt vredniucă, nu sunt vrednică, nu sunt vrednică. 
 „Nu sunt vrednică a strânge/ nici sudoarea Lui de sânge” – scriam eu mai 
demult. Grupul nostru a urcat noaptea pe Podbrdo şi chiar pe Krizevac, de  mai 
multe ori, întorcându-se spre ora 2 noaptea, într-o beznă perfectă, luminată doar 
de stelele care cădeau, aşa cum mi-a povestit Magdalena. 
 Podbdro – locul unde cad stelele – duium! 
 „În perioada primelor apariţii, Marija povesteşte că, în cursul unei 
novene, în a doua noapte, sătenii, adunaţi pe colină în timpul cât s-a desfăşurat 
apariţia, au văzut cum stelele cădeau din cer. Ele se îndreptau către locul unde 
se afla Gospa, ca şi cum prezenţa ei le atrăgea ca un magnet. Stelele alunecau 
pe ea, alcătuind un fel de mantie de lumină, apoi cădeau pe pământ. Atingând 
solul, ele se îndreptau din nou către cer, multiplicându-se la infinit. Sătenilor li 
s-a făcut frică văzând stelele căzând astfel din cer şi unii au început să ţipe (ca 
la Fatima pe 13 octombrie 1917!). Ei spuneau: <Iată, e sfârşitul lumii!E 
sfârşitul lumii!” Li s-a făcut atât de frică încât au rămas toată noaptea să se 
roage pe colină” (Sora Emmanuel, op.cit., p. 30). 
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 Spiritul de jertfă şi de pocăinţă al pelerinilor sunt mai puternice decât 
teama şi oboseala. Chiar şi Lili care e ca mai vârstnică din grup a reuşit această 
performanţă, cinste ei! Cu o hotărâre şi o voinţă care depăşeau orice bariere, a 
cutezat să urce muntele în plină noapte, deşi a alunecat şi a căzut, s-a rănit, s-a 
murdărit pe haine, dar ce mai conta? Se învinsese pe sine, ajunsese în vârf, 
cucerise muntele! 
 Mă aflu iar în rotonda de afară, pe una din băncile amfiteatrului. Nu văd, 
dar îl aud pe Padre Eusebio, cum citeşte Sfânta Scriptură de azi în limba română, 
cu scena în care Nicodim şi Isus se sfătuiesc în Grădina Măslinilor. 
 Aici se săvârşesc sfinte liturghii concelebrate în aer liber, pentru popor, 
care se adună jos, pe esplanadă, pe terenul destul de întins ca să încapă câteva 
zeci de mii de oameni. 
 Se citeşte deci, Sfânta Evanghelie în 8-9 limbi.  
 E bine aici, pe această scenă circulară cu o cupolă mare drept acoperiş, din 
prelată groasă, albă, întinsă pe vergele, în formă de raze. 
 Autocare cu turişti vin şi vin de la distanţă, îndreptându-se spre biserică. 
Soarele, în retragere, mă atinge pe obrazul drept, mângâindu-mi pleoapele. 
 Un preot german urcă pe terasă şi ne oferă Trupul lui Cristos în timp ce se 
cântă un cântec euharistic. 
 Nici n-am observat când s-a prăvălit soarele în canion lăsând în urmă o 
lumină orange, ca un cântec de despărţire. 
  
      ***** 
 Mergem la casa unor surori, după liturghie. Este o comunitate mariană 
foarte aproape de locuinţa Zdravkăi. Am trecut de atâtea ori pe lângă această 
casă, dar fiindcă porţile sunt înalte şi nu se vede prin ele, nu puteam bănui ce 
oază de linişte se ascunde aici. 
 Ne întâmpină Melinda – fata care a tradus în româneşte  Adoraţia de astă 
seară, căci şi astă seară, joi, a fost adoraţie la Prea Sfântul Sacramernt. Ea cântă 
la vioară. Este cântecul acela patetic pe care-l auzi sfâşietor, atunci când Isus 
moare pe cruce. Melinda este o fată drăguţă, brunetă, delicată, subţirică, vioaie, 
cu obraz luminos şi un zâmbet fermecător. 
 Suntem primiţi de Madre Rozalia într-o comunitate de carismatici. În 
această comunitate mariană, luăm cina frăţească, surorile servindu-ne o  ciorbiţă 
gustoasă, apoi un fel de pizza cu spanac şi brânză, salată de fructe şi 
pişcoturi.Totul e foarte proapăt şi apetisant, aşa că mâncăm cu poftă. 
 Cântăm şi ne bucurăm împreună: Dumnezeu e cu  noi! 
 Melinda e cea care susţine partea solistică de vioară la Sfânta Liturghie şi 
la adoraţii. Cântă şi din gură, are o voce  plăcută, frumos modulată, cu un 
ambitus  larg şi impostaţie deosebită. Tot ea traduce partea de adoraţiune în 
limba română. 
 Reţin  ceva din adoraţia de astă seară: 
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 „Isuse, Tu ai întotdeauna timp pentru mine, eu însă nu am timp pentru 
Tine, decât atunci când îmi aduc aminte.” 
 Şi: „Noi aşteptăm minuni să se producă. Dar minunea cea mai mare 
trebuie mai întâi să se producă în mine şi nu în afara mea.” 
 E adevărat. Nu poţi vedea minunile din afară, din exterior, decât în măsura 
în care s-a produc o minune în tine, o  minune care să-ţi transforme viaţa radical, 
să te facă să-l pui pe primul plan pe Isus şi mai apoi, celelalte lucruri care se vor 
adăuga. 
 Şase pelerini din grupul nostru au plecat pe Podbrdo să-şi ia rămas bun de 
la Gospa, căci este ultima seară petrecută aici. Am rămas singură, pot să-mi aşez 
gândurile picuri-picuri. 
 E atâta linişte că-mi ţiuie urechea. Mâine vom celebra Sfânta Liturghie la 
Comunitatea Cenacolo, la ora 8,00 în limba italiană. 
 Am reuşit să-mi cumpăr o casetă video cu Padre Jozo Zovko, care se 
intitulează: „Eco la tua Madre!”  Sunt meditaţii în italiană şi adoraţii la Prea 
Sfântul Sacrament. Sper să fie şi o binecuvântare. 
 N-am cumpărat încă o casetă cu Padre Slavko Barbaric şi sper ca măcar 
mâine s-o pot dobândi. 
 Dar, în general, Gospa mi-a dăruit tot ce mi-am dorit. 
 Ba şi ceva pe deasupra. 
 
 
      *****  
 
5 MAI 2010 
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      XIV 
 
 
 

NE-AI CHEMAT, NE-AI ALES, NE-AI TRIMIS. CUM RĂSPUNDEM? 
 
 

DE ZIUA MONDIALĂ A TINERETULUI 
 
 

FOŞTII  DROGAŢI DIN COMUNITATEA CENACOLO 
HERŢEGOVINA 

 
 
 Nu numai la Vama Veche,  în compania formaţiilor de muzică uşoară la 
modă, nu numai la Mamaia ori Costineşti, sau în barurile de noapte pot petrece 
tinerii ziua lor internaţională. În noaptea când Domnul Nostru Isus Cristos se 
afla încă pe Cruce, anumiţi tineri petreceau în barurile şi cluburile de noapte, în 
Sex-cluburi unde dansau pe dezbrăcate şi mai dădeau şi interviuri spunând că 
preferă să petreacă acolo, unde a „super cool”, decât să meargă la biserică să ia 
Lumină din Lumină.  Erau chiar mândri de asta că ei  se distrează şi nu fac ceea 
ce părinţii ori rudele lor obişnuiesc să facă  în mod tradiţional în Noaptea de 
Crăciun ori în cea de Paşte. Vă propunem  alt fel de experienţe ale unor tineri 
care, au trecut şi ei prin astfel de faze şi acum pot declara în mod responsabil că 
Isus le-a schimbat radical viaţa şi că acum abia,  pot mărturisi credinţa 
adevărată. 

Este vorba de Cristoterapia care se practică în multe ţări, împotriva unor 
boli şi vicii, care-i fac dependenţi pe tineri de alcool, droguri, sex, muzică 
satanistă. Cristoterapia – mai eficientă decât orice tratament aleopat ori de 
medicină alternativă. Medicul lor se numeşte: Cristos. Asistenta Acestuia se 
numeşte Maica Domnului.  Medicamentul cel mai eficient: o infuzie ori o 
tranfuzie de Duh Sfânt. O transfuzie, nu de sânge, nu în limbi de foc, ci o 
transfuzie de Lumină şi Credinţă adevărată. Care  vindecă definitiv. Doar de noi 
depinde să urmăm acest tratament. Dumnezeu ne întinde o mână. De felul cum o 
vom întinde şi noi pe a noastră, într-o unire tainică şi profundă, depinde 
vindecarea, fericirea, liniştea, pacea şi mântuirea noastră. Aceşti tineri au ales să 
petreacă împreună cu Isus, nu o noapte, nu câteva ceasuri, ci întreaga viaţă. E 
alegerea lor pentru că au înţeles că Isus înseamnă Totul.  Tinerii din 
Comunitatea Cenacolo, „Campo della Vita”, foşti drogaţi, marginalizaţi, 
discriminaţi, daţi afară din propria casă, alungaţi din colectivitate, au găsit aici 
un refugiu şi un prieten: pe Isus. Acum au o Mamă. Au un Tată. Au fraţi. Au 
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îndrumători spirituali. Au confesori.  Nu mai sunt singuri. Apartenenţa aceasta le 
dă curaj să lupte mai departe cu slăbiciunile, cu bolile, cu îndoiala, teama, 
nesiguranţa, cu toate necazurile şi durerile vieţii lor. 
 Se sprijină unul pe celălalt. Se sprijină pe Isus. Cenacolo este o 
alternativă fundamentală în viaţa lor. E o nouă şansă, pe care ei o fructifică, 
nu fără eventuale recăderi. Dar se ridică din nou, ajutaţi de Îngerii Păzitori 
(unii tineri mai vechi care au depăşit fazele de început şi sunt acum pe picioarele 
lor, ajutându-i pe cei care pătrund aici pentru prima oară). Nu e uşor să-ţi duci 
viaţa alături de un drogat. Mai ales când acesta intră-n sevraj. Mai ales când 
doreşte să fugă, ori să consume droguri. Aici nu se distribuie medicamente. 
Singurul medicament este Isus. Şi vorba cea bună a Îngerului Păzitor, căruia i-a 
fost repartizat. Acesta ştie ce să facă întotdeauna în momentele de criză. Şi stă 
alături de cel slab şi neajutorat, acordându-i sprijinul, la fel cum a primit, la 
rându-i, la început. O experienţă cutremurătoare. Dar şi benefică. Plină de 
sensuri, de învăţăminte. Care demonstrează că se poate să-ţi depăşeşti propriile 
slăbiciuni, propriile limite, SĂ TE RIDICI în orice moment şi să mergi mai 
departe. Poate că anume ei au  fost azvârliţi în Infern ca să poată descoperi încă 
de pe pământ, Paradisul.  
 
 VINERI, CEA DE-A 6-A ŞI ULTIMA ZI A PELERINAJULUI 
BOSNIAC,  în această anticameră a Paradisului. O zi superbă cu soare mult şi 
mirat de propria-i îndrăzneală, pentru că ne aflăm totuşi, în aprilie. 
 Părăsim casa gazdei noastre la ora 7,40 dimineaţa şi ne îndreptăm spre 
Comunitatea Cenacol la Sfânta Liturghie. Ajunşi acolo, participăm la o Adoraţie 
pregătitoare Sfintei Liturghii. Spectacolul e încântător, mai precis – înduioşător. 
Peste 50 de tineri, în genunchi,  fără excepţie, în faţa Prea Sfântului Sacrament, 
cu ochii la icoana imensă din spatele altarului, cântă şi recită Ave Maria  în toate 
limbile. Aud şi un Bucură-te Marie  în limba română, ceea ce mă emoţionează 
profund, semn că există câţiva români în această comunitate. 
 Cineva cântă la chitară şi e acompaniat de voci. Toţi stau cu ochii ţintă la 
altar sau în jos. Se recită Salve Regina. Alături de noi se mai află un grup de 
pelerini italieni, veniţi să asiste la slujbă. Recită un fel de Angajament de 
renunţare la tot, pentru a-L pune pe Isus pe primul loc. 
 Se cântă la chitară şi voci Alleluia!  Cineva bate în ritm de tobe africane. 
Cele mai multe cântece sunt în italiană, limba care se vorbeşte aici cel mai 
frecvent. E uimitor cum aceşti tineri, până mai ieri pierduţi pentru societate, 
rătăciţi de oameni şi de ei înşişi, şi-au aflat rostul şi pacea interioară, fără de care 
nu poţi construi nimic în tine şi în afară. 
 Într-adevăr un tânăr bate din tobe. Cântă Sanctus, Sanctus Dominum 
Deus Sabaoth. 
 A vorbi de convertire din exterior, văzută „din avion”, e lesne. Dar ceea 
ce trăiesc aceşti tineri aici e mai mult decât o convertire simplă. E o schimbare 
radicală, o transformare profundă, nu fără dureri şi jertfe, nu fără îndoieli şi 
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greutăţi şi ispite, dar cu o covârşitoare dorinţă de a fi alţii, alţii decât cei care au 
fost până acum. Şi ce altceva înseamnă convertirea? 
 Este ceea ce a spus Gospa în Mesajul din 25 octombrie 1992: 
 „Vă invit să vă schimbaţi radical viaţa şi să vă hotărâţi pentru convertire, 
nu în vorbe, ci în viaţă.” 
 Aceşti tineri au înţeles că au fost prinşi în capcana unei false lumini. Dar 
Dumnezeu le-a oferit ceva mai mult şi mai bun: S-a oferit pe Sine Însuşi pentru 
că ne iubeşte infinit mai mult. Dar pentru aceasta a trebuit întâi  să-i sărăcească.  
Ei au acceptat renunţarea la gloria ce vine de la oameni în favoarea Gloriei care 
vine de la Dumnezeu, cu toate sacrificiile pe care aceasta le implică. Sfântul 
Pavel spunea: „Este îngrozitor să cazi în mâinile Dumnezeului Celui viu!” 
 Iar prorocul Ieremia: „M-ai sedus Doamne, şi m-am lăsat sedus. Ai fost 
mai tare decât mine şi m-ai biruit!” 
 Aceşti tineri, datorită drogului şi bolii L-au descoperit pe Dumnezeu, 
au descoperit adevărata fericire în Dumnezeu. 
 Dar ca să ajungă în Paradis, a trebuit mai întâi să treacă prin Infern. 
 Nefericirea lor a devenit astfel o bincuvântare, aşa cum în Vechiul 
Testament, unele blesteme se transformau în binecuvântări, având o putere mai 
mare de a transmite binele decât răul. Binele învinge. 
 Lepădându-s de tot, abia atunci au început să iubească sincer şi  adevărat. 
Ceea ce trăiesc aici este de fapt,  ceea ce le-a lipsit întotdeauna: să iubească şi să 
fie iubiţi. Când nu mai ai nimic – descoperi că eşti foarte, foarte bogat. Durerea 
a fost baza creşterii lor interioare. După ce au trecut prin suferinţă, au învăţat să 
privească Cerul. 
 În aglomeraţia pustie care se numeşte societate au experimentat că drogul 
înseamnă: resentiment, ură, dorinţă de răzbunare, violenţă, însingurare. 
 Dar Dumnezeu nu i-a lăsat singuri. El nu ne lasă niciodată singuri. Ne 
întinde o Mână. Mâna Sa. Şi o sumedenie de şanse.  
 Foştii drogaţi au aflat că acolo unde nu există comunicare, relaţiile, chiar 
şi familiale, se deteriorează. Ei au trăit minciuna, ataşamentul faţă de bani, faţă 
de false valori, teama în faţa vieţii şi în sufletul lor înceţoşat s-a trezit setea de 
răzbunare în faţa acestei realităţi care rodeşte moarte. Şi astfel, într-o lume de 
incertitudini – au aflat într-o zi că religia este singura certitudine. Au învăţat să 
comunice între ei. Singurul capital care le-a rămas a fost viaţa lor pe care au 
învăţat s-o preţuiască la adevărata valoare. 
 În Imitatio Christi, capitolul 19, v. 4 scapitolul 19, v. 4 se spune:  „De 
voieşti să fii încununat, luptă-te cu bărbăţie şi îndură cu răbdare. Nu se ajunge 
la odihnă fără muncă, nici la victorie fără luptă.” 
 Ei luptă şi înving, luptă continuu cu ei înşişi pentru că ştiu că nu sunt 
singuri.  Sfânta Tereza spunea: 
 „Nimic să nu vă  neliniştească, nimic să nu vă sperie, toate trec. 
Dumnezeu e mereu acelaşi, cu răbdare totul vom învinge. Cine îl are pe 
Dumnezeu, nu duce lipsă de nimic. Dumnezeu singur îi este de ajuns!” 
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 Gospa a spus într-un Mesaj din 25 IV. 1996:  
 „Copilaşilor, căutaţi cu smerenie ceea ce nu este în ordine în inimile 
voastre şi veţi înţelege ce trebuie să faceţi. Convertirea va fi pentru voi o datorie 
zilnică, pe care o veţi împlini cu bucurie.” 
 Foştii consumatori de droguri aici şi-au găsit adevărata lor identitate: 
aceea de creştini. Şi au învăţat valoarea şi calitatea de Om. Cu busola numită 
Isus, ei au găsit Calea. Au aflat Răsăritul şi au ajuns în luminişul numit împăcare 
cu sine şi cu ceilalţi, Luminişul credinţei. 
 Asistăm la Sfânta Liturghie în această Comunitate a foştilor drogaţi. 
 În momentul când intră cei patru preoţi concelebranţi, printre care şi 
părintele Eusebio, mă inundă o emoţie şi o bucurie lăuntrică vecină cu plânsul. 
Surâd şi plâng pe dinlăuntru. Totul se rosteşte în italiană.  
 Îngerii păzitori (cei mai vechi, care au grijă de tinerii nou veniţi în 
Comunitate, stând cu ei 24 de ore din 24 şi ajutându-i să se integreze şi să înveţe 
limba italiană şi croată)  iar acum le traduc, fiecare celui care i-a fost încredinţat, 
ceea ce preotul vorbeşte de la altar. 
 A sosit şi Melinda – fata cu vioara. Psalmul se recită, nu se cântă. 
 Privesc pe o ferestruică lunguiaţă şi văd munţii şi sunt fericită fără pricină. 
În momentul acesta îmi amintesc cuvintele Părintelui Nicolae Steinhardt: „Dar 
fericit de unde ştiu că sunt?”  Pe geam urcă şi coboară un soi de gâze care 
seamănă cu furnicile zburătoare.  Termite vesele care asistă nestingherite la 
Sfânta Liturghie a tinerilor comunitari, înfrăţiţi prin aceeaşi fostă suferinţă: 
consumul de droguri.  
 Campo della Vita –  o comunitate diversă, eterogenă din 18 ţări, catolici, 
ortodocşi, protestanţi, greco-catolici şi alte confesiuni, poate şi alte religii dar 
care rămân uniţi în credinţă, speranţă şi iubire, pentru că aici şi-au găsit, nu 
numai liniştea, dar şi sensul vieţii şi, mai mult decât atât, mântuirea. 
 Tobele se numsc bonghi  şi bonghetti  (tobe mici africane).  
 E timpul să ne luăm rămas bun. Time to say good bye – după titlul 
cântecului  interpretat magistral de orbul Andrea Bocelli. 
 Îi spun Gospei: „La revedere, Mamă şi pe curând!” 
 Gazdele noastre s-au numit: Zdravka, Ivanka, Jelena, Vida. 
 La ora 10,00 fix, trecem prin faţa bisericii Sfântul Iacob din Medjugorje şi 
a statuii Gospei din curte. O mai privim o dată şi plecăm spre Split, Mostar, 
Citluk. 
 Ne luăm rămas bun de la tineri şi de la Arcadie, un bărbat matur care a 
trecut prin toate aceste experienţe şi acum îi ajută pe tineri. Primim de la tineri, 
daruri făcute de ei: iconiţe, mici crucifixe, rozarii.  Noi nu avem ce le da. Poate 
doar amintirile acestea care vor dăinui în inima şi cugetul nostru. 
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PLECAREA NUMITĂ ÎNTOARCERE 
 
 
 „Priveliştea Medjugorje-ului, spune Sora Emmanuel, s-ar putea afla tot 
atât de bine în împrejurimile lui Safed sau Cana, atât de mult se aseamănă 
personajele de aici cu cele din Galileea. Aceeaşi floră, aceeaşi lumină albă şi 
splendidă ce luminează ţările mediteraneene, aceleaşi văi line în care se 
înghesuie plante spinoase, smochini, viţă de vie şi rodii, fără a uita acele 
inevitabile pietre, un coşmar ce  îi chinuie şi astăzi pe ţăranii israelieni. 
Fecioara din Nazaret nu riscă să schimbe prea tare condiţiile de mediu, cum ar 
putea fi în Norvegia! 
 Însă extraordinara chemare biblică oferită de apariţiile de la Medjugorje 
nu rezidă în mod esenţial în înrudirea exterioară şi vizibilă a Herţegovinei cu 
pământul lui Izrael. Ea rezidă în chiar persoana Mariei, în modul ei de a 
acţiona, de a se ruga, în atitudinile şi chiar în vocabularul ei. Întreaga ei fiinţă 
respiră într-un mod minunat pe  femeia biblică răsărită din neamul lui David.” 
(op. cit.) 
 Se spune că Fecioara a luat pământ de la Medjugorje, l-a ridicat în Cer, l-a 
binecuvântat, l-a sfinţit şi apoi l-a adus înapoi. 
 „Speranţa pe care Dumnezeu ne-o oferă în acest loc este o deschidere 
spre lumina cerească, o deschidere prin care lumea poate fi salvată; cu 
mijloace omeneşti ea nu va fi salvată nici aici pe pământ, nici pentru viaţa din 
Cer. Sfânta Fecioară s-a făcut semn  pentru a ne deschide spre realitatea 
Cerului.” (Părintele Tomislav Vlasic, Rugaţi-vă cu Inima, p. 107). 
 Medjugorje este o experienţă fulgurantă – un fulger de speranţă care ne 
rămâne, mult după ce ne vom întoarce acasă. 
 De fapt, pelerinajul luase sfârşit, dar, o dată ajunşi acasă, aveam să ne dăm 
seama: abia acum începea adevăratul pelerinaj – aprofundarea continuă a celor 
trăite la Medjugorje. 
 „Trebuie să continuaţi pelerinajul vostru spre lumina Duhului Sfânt, care 
vă va fi dată prin convertire, prin rugăciune” -  spunea părintele Tomislav în 
meditaţiile sale, (op.cit., p.107). 
 „Convertire: Cuvântul Teshouva = „întoarcere”, exprimă ideea pozitivă 
şi liniştitoare a exilatului care se întoarce. Şi care se întoarce, unde? Acasă. El 
se întoarce în sfârşit pe pământul său, la ai săi, în casa în care a fost conceput 
de tatăl şi de mama sa, acolo unde este bine să trăieşti şi să iubeşti, acolo unde 
sunt rădăcinile şi izvoarele sale. El a trăit experienţa dură de a fi departe de 
casa familiei sale, experienţa lipsurilor, la nivelul inimii, dar şi la nivel 
material, experienţa sclaviei sub popoarele barbare, şi iată că i-a regăsit pe ai 
săi, reintră în posesia domeniului său, este în sfârşit în siguranţă, având 
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plenitudinea în toate. Convertirea îmi reorientează paşii spre casa natală şi mă 
întorc să locuiesc la ai mei. În rugăciune, îmi văd busola interioară, îmi dau 
seama că eram pervertit (mergeam de-a curmezişul) şi îmi reajustez direcţia. 
 Ce bucurie pentru noi de a vedea că, în aceste mesaje, Maria foloseşte 
chiar cuvintele din Biblie, cuvintele Revelaţiei!” (Sora Emmanuel, op.cit., pag. 
314). 
 Acum îmi dau seama că această plecare este deja o „întoarcere” 
(convertirea). Joc de cuvinte. Cu cât ne depărtam  de acasă, cu atât ne simţeam 
mai acasă. În siguranţă. Siguranţa adăpostului pentru rugă,  a acoperişului 
împotriva intemperiilor, a primejdiilor, a hoţilor, a tâlharilor, a neprietenilor care 
ar fi putut să ne împiedice din drumul nostru. 
 Ne-am întors din exilul lumesc, în casa natală, unde ne simţim cel mai 
bine, la rădăcini, la izvoare. La izvoare şi la esenţa credinţei. E ca şi când am fi 
trăit până acum în sclavie, şi deodată, această sclavie a fost abolită şi suntem 
liberi, ca în Războiul de secesiune. Ne simţim uneori nesiguri pe acest drum al 
libertăţii, dar, o dată plecaţi pe el, nu mai este cale de întoarcere fără 
compromisuri. 
 Şi experimentând, ajungând aici, înţelegem acum că am fost străini, 
departe de Casa Tatălui. „Departe de Casa Ta Doamne/ Rătăceam stingher prin 
lume/ căutând doar fericirea/ dar sunt trist şi înşelat./ Dă-mi a Ta iertare, Părinte 
/ Am plecat din Casa Ta Doamne,/ Azi mă-ntorc la Tine, / Nu-mi ascunde a Ta 
Iubire” – sună un cântec de pocăinţă, ce se cântă  înainte ori după Actul 
penitenţial, la începutul fiecărei Sfinte Liturghii. 
 Cum poţi fi altfel, departe de fraţi, surori, părinţi, prieteni, cunoscuţi, chiar 
dacă ai avea de toate? 
 În mod paradoxal, acasă, în ţară, eram cel mai departe de adevărata casă şi 
de adevărata familie. Abia plecând, abia depărtându-ne, am realizat ceea ce 
pierdusem şi nu ne dădusem seama. Şi de aici dorul, jindul, nevoia întoarcerii 
neîntârziate. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. 
 Să nu ne fie frică de întoarcere. Să nu ne împotmolim în gândul la ce-or să 
zică vecinii, rudele? Or să zică ceva, n-are importanţă, dar important este că 
suntem iarăşi acasă.  Alături de ai noştri. Facem corp comun cu ei, pentru că ei 
sunt adevărata noastră familie. Iar cuvântul „străin” nu mai are ce căuta pe 
buzele noastre. Nu mai suntem străini. Cineva ne are în grijă. Şi acel Cineva este 
Tatăl. Este Maica Domnului. Este  Isus, Mântuitorul nostru. Ce poate fi mai 
stenic, mai încurajator decât acest lucru? 
 Convertire mai înseamnă a-ţi schimba „priorităţile”, a-L pune pe Isus pe 
primul loc în viaţa ta, în gândul tău, în inima ta, şi în mintea ta. 
 „Kadosh, <sfânt> - explică Sora Emmanuel, vrea să spună <separat> în 
ebraică. Cum a separat Dumnezeu lumina de întuneric, cum separăm bobul 
sănătos de neghină. Eu sunt <sfânt> atunci când nu sunt <din lume> cu toate 
că sunt în lume. 
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 De la botez, eu sunt <pus deoparte> pentru a-I aparţine lui Dumnezeu. El 
este Cel care îmi dă propria Sa sfinţenie, căci El singur este Sfânt.” (op.cit., 
p.315). 
 Şi apoi, dacă nu locuiesc  în sânul Tatălui (Ioan 1,16),  cu Isus, sunt un 
om mort! 
 Am părăsit Medjugorje. Priveliştea e superbă: munţi, lac, vedreaţă. De 
sus, de pe şoseaua care şerpuieşte printre munţi e o vedere încântătoare: ne 
apropiem de Mostar. Sunt serpentine ca-n Cheile noastre, ca-n Transfăgărăşan 
sau Valea Oituzului. 
   „Amintirea ne rămâie, 
   Aur, smirnă şi tămâie” –  
spunea întro poezie actorul Ştefan Radoff. 
 Pe drum, fiecare îşi exprimă impresiile  rămase după această 
convârşitoare experienţă. 
 Părintele Eusebiu se exprimă scurt, concis, în idei clare. 
 „Isus, spune Sfinţia Sa, urcându-se pe munte, îi cheamă pe ucenici. Îi 
cheamă în deplină libertate. <Veniţi şi vedeţi!> 
 <Despre ce vorbeaţi pe drum?>  îi întrabă El pe ucenici. Şi atunci ei îi 
explică disputa lor despre locul pe care vor să-l ocupe în Împărăţie. <Dacă vrea 
cineva să fie cel dintâi, să fie ultimul> - le spune El fiilor lui Zebedeu. 
 Cristos Însuşi a  venit ca să slujească şi nu să fie slujit. El, Cristos-
Dumnezeu îşi dezbracă mantaua (îşi descoperă dumnezeirea Sa) – se face 
aidoma nouă, în afară de păcat, se nimiceşte pe Sine, ascultător până la marte şi 
încă la moartea pe cruce. 
 Tot ceea ce El cere de la ucenici este aceasta: „Urmează-Mă! 
Vino, aleargă după Mine!” 
 Dialogul dintre Isus şi discipolii Săi are loc într-un context de rugăciune 
care constă în: renunţare; rugăciunea propriu-zisă, crucea, asumarea ei şi sărăcie 
– îmbrăţişată de bunăvoie, aşa cum a făcut Francisc. 
 „Urmează-Mă!” – spune Cristos. Renunţă la tine, ia crucea de zi cu zi – 
în statul tău de viaţă şi vino după Mine! Renunţă la tine, renunţă la toate şi nu 
pentru moment, ci pentru toată viaţa”. 
 Nu trebuie să uităm că Isus Cristos ne-a chemat, ne-a ales, ne-a trimis. 
Dar noi, cum răspundem la această chemare? – întreabă părintele Eusebiu. 
Întreabă Isus. Întreabă Maica Sa Preacurată. 
 Este pentru noi un profund prilej de meditaţie, de introspecţie. 
 Ne simţim dintr-o dată copleşiţi de Îndurarea Tatălui nostru  Ceresc, care, 
în neasemuita Sa milă faţă de copiii Săi, o trimite  de atâţia ani în fiecare zi pe 
Mama Unicului Său Fiu. 
 Putem recunoaşte importanţa Mariei, în special pentru timpurile noastre, 
din expresia  emblematică a Papei Ioan Paul al II-lea: „Totus Tuus” – Cu totul 
al Tău, Maria.  Papa, care a vizitat atâtea ţări, fiecare cu dificultăţile şi 
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specificul ei, şi care cunoaşte problemele întregii omeniri, ştie că mai ales omul 
de azi are mai mare nevoie de Mama sa Cerească. 
 Maria e mereu Mamă şi se preocupă de problemele copiilor Săi. Ea este şi 
Femeia care ştie cel mai bine să-l  conducă la Dumnezeu pe  omul rătăcit. De 
aceea a plâns la cuvântul „Pace” la Medjugorje, când a spus, la începutul 
apariţiilor: „Pace, pace, numai pace; între Dumnezeu şi om trebuie să fie din 
nou pace; între oameni trebuie să fie pace.” 
 În mod paradoxal, chiar când mă frământă aceste gânduri, tocmai acum, 
trecem prin Mostar care a fost bombardat foarte tare. Trupele NATO se vor afla 
aici până în anul 2008. 
 Parcurgem drumul chiar prin centrul oraşului Mostar. Sunt atâtea urme de 
gloanţe şi de bombe încât oraşul pare bolnav, infirm, schingiuit. Dar e frumos, 
liniştit, oamenii sunt calmi, merg pe străzi agale, îşi văd de treburile lor. N-ai 
zice că au trecut prin traume de nedescris, prin şuierat de gloanţe, explozii de 
bombe, vuiet de avioane, prin moarte şi suferinţă împinse la maximum, prin 
pribegie, exil, refugiere din calea dezastrului. 
 Case bombardate, ciuruite de gloanţe stau mărturie, cu urme adânci, 
sângerânde, în acest oraş frumos care încearcă să renască din propria cenuşă, 
precum Pasărea Phoenix. La stânga văd o clădire complet distrusă. Împrejur sunt 
munţi. În stânga, golaşi, pietroşi; în dreapta, împăduriţi. În zare, munţii sunt cu 
crestele înzăpezite. 
 Plătindu-i tributul, oamenii aceştia abia au închis ochii Morţii. Au 
înduplecat-o, după ce ea şi-a făcut aici mendrele. Au gonit-o şi acum încearcă să 
refacă peisajul, aşa cum a fost. E greu dar nu imposibil. La Dumnezeu nimic nu 
e imposibil. O dată cu clădirile, oamenii încearcă să-şi  vindece şi rănile 
sufleteşti.  Unii au pierdut fiinţe dragi, au rămas stingheri, copii fără părinţi, 
părinţi fără copii, surori fără fraţi,  văduvi şi văduve, bătrâni singuri. Îi uneşte 
aceeaşi durere, aceleaşi amintiri cutremurătoare. 
 Mă rog în gând pentru toţi aceia care o fac pe Maica Domnului să plângă. 
Ce poate fi mai dureros,  mai sfâşietor, mai impresionant decât o mamă 
plângând? Se ştie, arma mamei este lacrima. Şi mama mea a plâns toată viaţa. 
Plânsul ei a fost rana noastră, a copiilor, care lăcrimam alături de ea, ori de câte 
ori mama plângea. Nici nu-mi închipuiam pedeapsă mai mare pentru năzbâtiile 
noastre decât lacrimile mamei. Mai bine ne-ar fi bătut. Dar nu, ea plângea. Nici 
măcar nu ne dojenea. Plângea  tăcut, liniştit, calm, dar pe noi, cei doi copii, 
lacrimile mamei ne usturau inima. Ne secau la suflet.  Şi noi plângeam de mila 
ei.  Un plâns colectiv, răcoritor, eliberator, un plâns benefic.  
 Şi Maica Domnului plânge văzând atâtea răni provocate de copiii ei! 
 Să-i ştergem lacrimile Mamei cu o rugăciune, cu un act de reparaţie. 
 Să-i redăm surâsul şi bucuria pe care trebuie să le simtă fiecare mamă în 
preajma copiilor ei. 
 Într-una din primele sale Apariţii din 1 octombrie 1981, la întrebarea dacă 
sunt bune toate religiile, Fecioara Maria a răspuns: 
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 „Membrii tuturor religiilor sunt egali în faţa lui Dumnezeu. Dumnezeu 
domneşte asupra fiecărei religii, ca un suveran în regatul său”. 
 Iar în anul 1985, în legătură cu intoleranţa religioasă, Maica Domnului a 
spus: 
 „Spune tuturor că voi sunteţi cei care v-aţi dezbinat pe pământ. 
Musulmanii şi ortodocşii au aceeaşi calitate ca şi catolicii, sunt egali în faţa 
Fiului Meu şi în faţa Mea; voi sunteţi toţi copiii Mei. Desigur, nu toate religiile 
sunt egale, dar toţi oamenii sunt egali în faţa lui Dumnezeu, aşa cum spune 
Sfântul Paul. Nu este suficient să aparţii Bisericii Catolice pentru a te mântui; 
trebuie să respecţi poruncile lui Dumnezeu şi să-ţi urmezi conştiinţa. Cei care 
nu sunt catolici sunt şi ei creaturi făcute după imaginea lui Dumnezeu şi 
destinate să ajungă într-o zi în  Casa Tatălui. Mântuirea este oferită tuturor, 
fără excepţie. Nu sunt condamnaţi decât aceia care  Îl refuză pe Dumnezeu în 
mod deliberat. Cui i s-a dat puţin, i se va cere puţin. Cui i s-a dat mult, i se va 
cere mult. Numai Dumnezeu singur, în dreptatea Sa infinită, determină gradul 
de responsabilitate şi pronunţă judecata.” 
 În dreapta se zăreşte un cimitir musulman cu stâlpi albi în loc de cruci. 
 O biserică în schele, cu turnul înalt, bate de ora 11,00. La noi este ora 
12,00. Deja am început să ne gândim acasă. 
 Străbatem un tunel lung, pe lângă un lac de acumulare cu apă verzuie. 
Este un loc de agrement, cu pontoane şi ambarcaţiuni uşoare. Parcă ne-am afla 
la Ciricul ieşean, populat de lebede albe. 
 Munţii sunt stâncoşi, impozanţi, falnici. Lacul e lung. Mai  multe tunele 
străpung munţii. 
 Ochii mei sunt fermecaţi de această privelişte unică. Munţi, munţi, apa 
aceasta frumoasă şi verde care şerpuieşte printre munţi. Se numeşte Neretva. 
 Munţii sunt plini de steiuri, creste singuratice, parcă înfipte în stâncă. 
Veghetori între cer şi pământ, cu ochi de Argus. 
 Neretva s-a mutat în dreapta. Priveliştea e remarcabilă. Transfăgărăşanul e 
o palidă imagine a acestui peisaj. Suntem în oraşul Jabdica. În stânga se află un 
pod suspendat ca-n America. 
 Doar în cer dispare spiritul de competitivitate. Deşi sunt ierarhizări, toţi 
sunt egali şi nimeni nu doreşte să ajungă în locul celuilalt. 
 Alt oraş bombardat – Konjic. Vedem mai multe geamii musulmane cu 
turnuri ascuţite. 
 Ascultăm acum caseta Părintelui Slavko: Adorate mio Figlio. 
 Pomi înfloriţi, minarete. 
 La Bradina – puzderie  de pomi înfloriţi peste oraşul bombardat complet, 
case rupte de la jumăptate sau total, din  care au rămas cţteva cioturi, ca într-o 
gură ştirbă. Copaci ninşi cu flori. Natura înfloreşte, nu ţine cont de dezastrele 
provocate de om. 
 O altă aşezare: Tercin – oraş ciuruit de gloanţe. 
 La Pazaric grădinile râd în soare. 
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 Trecem prin Binjezevo, prin Kiseljak şi intrăm în Sarajevo. Gara e 
bombardată, la fel o şcoală, un spital. 
 Companioana de pelerinaj, Ecaterina mărturiseşte: 
 „Sunt la a doua chemare a Fecioarei. <Faţa Ta o caut, Doamne!> 
 La Oaza Păcii am găsit Faţa Domnului, pe cruce şi icoana Divinei Îndurări 
care se află acolo. 
 <Isuse, cred în Tine!” 
 Isuse al meu, vreau să Te simt viu, în inima mea. În fiecare noapte, colina 
a răsunat de laudele noastre cântate sub cerul înstelat. „Legea morală din noi şi 
cerul înstelat deasupra noastră”... Cuvintele nu pot cuprinde ceea ce am trăit 
acolo. Sunt foarte fericită că am făcut parte din grupul celor aleşi. 
 Mulţumesc, Gospa! Dacă mă vei  chema din nou, nu voi pregeta! 
 Am urcat treaptă cu treaptă spre staţiunea a XV-a  care reprezintă Învierea 
noastră, a tuturor, pentru viaţa veşnică.” 
  
 Zenica, Tuzla, Modracko. Ajunge la Pecenje. 
 Pe drum, Marta ne dă pită bosniacă, un fel de lipie uriaşă pe care o 
frângem şi o mâncăm cu poftă, căci astăzi e vineri şi ne-am propus să ţinem post 
după prescrierile Gospei, numai cu pâine şi apă. 
 Pita e foarte gustoasă, în pofida faptului că nu e prea crescută. Amiroase a 
Cer şi a veşnicie. Ne dă şi vin natural. Camelia începe Recitativul de Rozariu. 
Este atât de bucuroasă atunci când se roagă, încât plescăie din buze şi îşi freacă 
palmele înainte de a începe să se roage, ca şi când a încheiat o afacere grozavă. 
Şi chiar a încheiat o afacere cu Isus şi cu Gospa. Le oferă rugăciunile şi ei îi dau 
ceea ce are nevoie. La fel ca şi Francisc care îşi lingea buzele ca după miere, 
atunci când pronunţa Sfântul Nume al lui Isus. 
 Camelia a condus toate devoţiunile pe munţi, cântând neobosită. Acum ne 
mărturiseşte: 
 „În sfârşit, rugăciunea fervoroasă făcută Sfintei Fecioare s-a împlinit, 
pentru că în fiecare zi îmi tresălta inima de bucurie precum îi tresălta Inima 
Sfintei Fecioare când a primit Vestea Îngerului Gabriel. 
 În clipele acelea am putut s-o laud prin cântece, sus, la crucea de pe 
Krizevac sau pe Colina Apariţiilor sau în toate împrejurările care m-au marcat, 
m-am simţit la fel de bucuroasă ca şi Ea. 
 Aş ruga-o pe Gospa să mă ajute în momentul de faţă, în fiecare clipă a 
vieţii mele, ca în toate zilele s-o pot lăuda şi adora, aşa cum am făcut aici, la 
Medjugorje. 
 Şi-i mulţumesc dacă mă va chema din nou.” 
 Camelia e frizeriţă în comuna ei natală, Fărăoani şi are darul rugăciunii şi 
al cântecului sacru. A fost o binecuvântare pentru noi s-o avem, fiindcă ştia de 
fiecare dată, ce cântec trebuie să intonăm. 
 Oprim câteva minute şi bem cafea şi mâncăm pâine goală. Suntem la 
Klandaj. 
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 Trecem apoi prin  Kalesija, o aşezare musulmană de şes, unde toate casele 
sunt leite. Multe geamii, moschei. Au şi aeroport. Mergem spre Tuzla. 
 Trec câteva maşini cu trupe NATO. E ceva insolit, ca în aceste locuri să 
locuiască temporar, cetăţeni americani. Parcă ar fi sub ocupaţie, ori în stare de 
asediu. 
 Intrăm într-o zonă industrială cu un combinat de oţeluri speciale, furnale, 
minereu de fier – Husino. 
 Doamna Iuliana (Lili) ne spune: 
 „Totul m-a impresionat. Am plâns şi m-am rugat pentru bolnavi şi 
sănătoşi, cunoscuţi şi necunoscuţi, pentru familia mea, pentru convertirea 
necredincioşilor. 
  Nimic nu mi s-a părut greu. Am venit din toată inima şi cu toată bucuria. 
Fecioara m-a ales şi m-a ajutat să ajung în acele locuri în care am dorit foarte 
mult, dar nu am gândit că voi avea posibilitatea. 
 Îi mulţumesc şi o mai rog, dacă crede că poate să mă mai cheme pe mine, 
şi pe familia mea. 
 Am trăit momente unice în viaţă, cu sufletul şi mintea fiind aproape de 
locurile în care Gospa s-a arătat. M-am rugat pentru toţi cei care m-au ajutat. 
 Aş fi vrut să vizitez de mai multe ori locurile miraculoase ale apariţiei 
Sfintei Feciuoare şi să urmez Calea Crucii, să ofer şi eu mica mea suferinţă 
pentru a mulţumi pentru acest dar de a ajunge aici şi pentru toate celelalte, pe 
care mi le-a oferit în chip vizibil. 
 Lacrimile pe care le vărs sunt sincerele mele mulţumiri şi manifesări de 
dragoste şi fericire. 
 Mă rog pentru har şi binecuvântare din partea Gospei pentru familia mea 
şi pentru toate cunoştinţele mele, rudele, binefăcătorii şi toţi cei care au mai 
mare nevoie de haruri şi binecuvântări din partea Maicii Domnului.” 
 Trecem printr-o localitate deluroasă numită Brgula. Apoi prin Dobrjina şi 
Canici. Din hogeacuri ies fuioare de fum. 
 Celic, Tinja, Potpec, munţi verzi. Potok, Spionica, suntem iar la şes. Am 
lăsat munţii în spate. 
 Suntem aproape de graniţă. Apa care ne-a însoţit este râul Neretva. Intrăm 
în Croaţia – după verificarea de rutină de la vamă. 
 Ne aflăm într-un oraş din Croaţia. Casele şi blocurile sunt ciuruite de 
gloanţe, majoritatea – semne dureroase ale războiului recent. 
 La Vinkovici, oraş pe lângă care trecem, s-au dat lupte grele. 
 Ne îndreptăm spre Osijek. E după amiază, spre seară şi un soi de nostalgie 
dulce-amăruie ne  inundă şi ne cotropeşte pe toţi.  Îi văd pe furiş, stând cu ochii 
pierduţi, dând glas tăcut gândurilor. Probabil fac bilanţuri şi retrospective. Cu ce 
s-au ales din această săptămână de har, fiindcă fiecare s-a ales cu ceva. 
 Biserici şi cruci împuşcate, ciuruite. Este a nu ştiu câta biserică în care s-a 
tras cu arma în localitatea Ada. Este oare posibil să vrei să-L împuşti pe Isus? S-
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o ucizi pe Maica Fecioară? Să tragi cu puşca într-o cruce?  Să-i nimiceşti pe 
sfinţi ori pe slujitorii lor? Iată că este. 
 Urmează Koritna, Vukovar – cu întreprinderi şi case distruse, ciuruite. 
Ravagiile urii. 
 Iată cum lucrează Gospa cu noi: 
 Departe de a fi deranjată de rănile noastre, de moarte, ea le transformă în 
izvoare de viaţă.  Mai mult: Isus şi ea sunt atraşi de rănile noastre ca un magnet! 
E suficient să-i oferim lui Isus tot răul care s-a acumulat în noi, pentru ca El să 
ne vindece prin propriile Sale răni, în veci glorioase. 
 Nicicând nu e Dumnezeu mai mulţumit decât atunci când e chemat să-şi 
arate Îndurarea, Milostivirea Sa. 
 Domnului nu-i place să dea dovadă de asprime, dimpotrivă, e cruţător, 
iertător, multmilostiv, îndelung răbdător, gata oricând să se pună la dispoziţia 
noastră, să se dăruie. 
 Generozitatea Lui nu cunoaşte margini. Şi dacă omul nu e în stare să-l 
ierte pe semenul său de 70 de ori câte 7, Dumnezeu poate. 
 Bogu Hvala! 
  
 Maria-Magdalena Lalu spune şi ea emoţionată: 
 „Rugăciunile făcute la Maica Preacurată pentru a ajunge în locurile în care 
Ea vorbeşte copilaşilor ei şi în care ea păşeşte la propriu, s-au împlinit, în sfârşit. 
 Toate jertfele pe care le-am adus au fost făcute cu uşurinţă. Îmi pare rău 
că am folosit aparatul foto în anumite locuri. 
 Am aflat răspunsul unor căutări şi o rog să mă ierte că am trecut peste 
această poruncă a ei şi să mă lumineze cu marea ei înţelepciune, mai presus 
decât a tuturor filozofilor. 
 În Adoraţia către Prea Sfântul Sacrament am simţit mai mult decât oricând 
prezenţa Sa vie şi adevărată. 
 Ştiu că trebuie să-L laud şi să-L ador şi să-I cer ca darurile Duhului Sfânt 
să se reverse asupra mea, asupra întregii mele familii şi a propriilor copii, a 
prietenilor mei şi a celor care s-au încredinţat rugăciunii mele. 
 Doresc ca aceste sfinte daruri să se reverse şi asupra lor şi să se 
convertească. 
 O rog pe Sfânta Fecioară să-i ajute pe copiii mei să o iubească la fel ca şi 
mine, iar soţul meu să biruiască ispitele la care este supus. 
 Aşa să ne ajute Dumnezeu!” 
  
 Am ajuns la Osijek. Apoi la Manastir. 
 Dacă România este Grădina Maicii Domnului,  Podbrdo şi prin el, 
Bosnia, poate fi numit „Muntele Maicii Domnului” – „Colina Îndurării 
Materne” unde periodic, Gospa apare într-o lumină feerică, cerească, diafană. 
  
 Mihai-Lucian spune şi el: 
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 „Medjugorje a fost pentru mine un prilej de reflecţie pentru viitor, o 
alegere între starea de căsătorie şi viaţa consacrată. 
 Deşi nu am aflat încă răspunsul, aştept roadele acestui pelerinaj şi clipa 
când voi şti ce să aleg. 
 Oricare alegere va fi bună, pentru că ştiu că vine de la Tine, Doamne, de 
la Maica Ta Preacurată. Îţi mulţumesc.” 
  
 Într-adevăr, în Isus avem totul, El este Calea, Adevărul şi Viaţa, sfinţii au 
înţeles asta. 
 „Aceasta este Viaţa veşnică: să Te cunoască pe Tine, singurul 
Dumnezeu adevărat şi pe Isus Cristos pe Care L-ai trimis.” (Ioan, 17,3). 
 Suntem la Ceminac.  
 La Manastir este o porţiune de şes verde. Nici urmă de munţi. Am ajuns la 
punctul de frontieră cu Ungaria. Prima localitate este Udvar. 
 Aici, la graniţa cu Ungaria se întâmplă un lucru surprinzător, dar nimic nu 
trebuie să ne suprindă atunci când ne întoarcem de pe pământul îndrăgit de 
Maica Fecioară. 
 Fetele se roagă. Este ora 18,40- ora Apariţiei Fecioare şi, nu-şi termină 
bine rugăciunea, că apare vânzătoarea de la butic şi ne aduce pâine, salam de 
Sibiu în vid, 2 sticle de câte 2 Kg,  cu suc de zmeură cu pahare de unică 
folosinţă. Ne mai oferă şi fructe. Şi asta doar pentru că Lili a vorbit cu ea în 
ungureşte şi i-a spus că venim de la Gospa. 
 Fetele îi dau câteva iconţe cu Gospa. 
 Suntem la Mohacs. Vedem castani înfloriţi cu policandrele în sus. Arbuşti 
cu flori roz bombon străjuiesc şoseaua. Tufe de liliac alb, roz, lila, mov. Arbori 
cu flori roz. O splendoare. 
 Aici este un alt stil de arhitectură: vile cu etaj, balcoane, terase, scări 
exterioare şi interioare, acoperiş ţuguiat. 
 Am ajuns la Baja. Intenţie: De rugat 9 zile la rând la Sfântul Iosif pentru 
împlinirea unei dorinţe. Este Patronul Providenţei. Trecem un pod, iar jos, curge 
Dunărea, care nicicând nu mi s-a părut mai dragă, mai „a noastră”. 
 „Sfântul Iosif este Părintele celui d-al III-lea Mileniu” – a spus Papa Ioan 
Paul al II-lea. 
 „Sfântului Iosif nu trebui să-i ceri ajutorul în nevoie, ci trebuie să-i 
mulţumeşti pentru ajutorul pe care, negreşit, îl vei primi de la Dânsul” – scria 
Sora Emmanuel. 
 Trecem pe un pod, iar jos curge Dunărea. O recunoaştem şi ne 
recunoaşte. „Dunăre, noi, buni sau răi/ Vrem să fim copiii tăi” – scriam cândva. 
 Szeged. Ajungem în gară în jur de ora 1,30 noaptea. Avem de stat 4 ore şi 
jumătate. Am parcurs: Timişoara-Medjugorje – 630 de km. Şi Galaţi-Timişoara 
706 Km. În total 1.136 de kilometri dus şi tot atâţia întors, ca s-o vedem pe 
Gospa. 
 Voiajul ia sfârşit, nu înainte de a ne derula impresiile. 
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 Frumuseţea, bucuria, harurile primite îşi spun cuvântul, căci feţele noastre 
se transfigurează şi devenim mai luminoşi, mai blânzi, mai altfel. 
 Acest lucru se explică, doar într-un singur mod: iubim! 
 Marija povestea: 
 „În timp ce vizionarii se rugau în faţa Gospei, faţa Mariei se transforma, 
pentru a deveni din ce în ce mai bucuroasă. Ca şi cum, cea mai mică rugăciune 
o alimenta cu o nouă bucurie. Şi la fiecare nouă bucurie, faţa ei câştiga mai 
mult în frumuseţe, în splendoare, în strălucire. Atunci Marija  întrebat-o: 
 De ce eşti mai frumoasă şi mai bucuroasă când eu mă rog? 
 -Pentru că la fiecare „Bucură-te Marie”  pe care-l spui, bucuria mea 
creşte. 
 Şi, puţin câte puţin, bucuria Mariei  se întipărea şi în Marija. 
 Acest crescendo al fericirii îl putem începe de aici, de jos, în inima 
noastră, căci orice rugăciune adevărată realizează deja o pătrundere a fiinţei 
noastre către Cer. Vreţi să fiţi frumoşi? Iubiţi! Gospa ne-a dat soluţia, iar 
cosmeticele ei  nu suportă nici o concurenţă!” (Sora Emmanuel, op.cit., p. 40). 
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      XV 
 
 

MEDJUGORJE / ACEASTĂ ŞTAFETĂ CONTINUĂ 
 
 
   A TRECE DINCOLO DE SEMN 
 
 
 În ultima săptămână din luna aprilie 1986, Sfânta Fecioară a transmis 
grupei de rugăciune a Jelenei: 
 „Eu  vă dau tot ce e mai bun ce aş putea da cuiva: mă dau pe Mine însămi 
şi vă dau pe Fiul Meu.” 
 Cine, în afară de Isus Cristos s-a dăruit pe Sine pentru ceilalţi? 
 Mulţi dintre cei în drept dar şi cei care nu sunt  în drept şi-au pus măcar o 
dată întrebarea: care este scopul venirii Mariei pe acest pământ iugoslav sau în 
alte colţuri ale lumii? 
 La aceasta, Însăşi Fecioara a dat răspuns în  25 mai 1987: 
 „Doresc ca fiecare dintre voi să fie fericit aici, pe pământ, şi apoi să fie 
cu Mine în Cer. Acesta este, dragi copii, scopul venirii Mele aici, şi dorinţa 
Mea.” 
 Ceea ce ne învaţă Sfânta Fecioară în drumul nostru de credinţă este 
simplitatea, dăruirea totală. 
 „Dumnezeu nu doreşte nimic altceva de la voi decât să vă dăruiţi. De 
aceea, dragi copii, hotărâţi-vă cu seriozitate pentru Dumnezeu, căci tot restul va 
trece, numai Dumnezeu va rămâne. Rugaţi-vă pentru a descoperi întreaga 
măreţie şi bucvurie a acestei  vieţi pe care Dumnezeu v-o dă.” (Mesaj 25.V. 
1989). 
 Se ştie că primii ani de şcoală în viaţa unui om sunt foarte importanţi şi ei 
îşi vor pune ampreenta pe întreaga personalitate a copilului, imprimându-se cu 
caractere de neşters în inima sa. De primul învăţător sau de primii profesori se 
leagă, de asemenea, amintirile cele mai puternicfe, care rămân încrustate pe 
inimă, cu litere de aur. 
 Printr-un har unic şi providenţial putem fi primiţi la Şcoala Gospei, pentru 
a ne forma o cultură solidă, temeinică, dedespre Dumnezeu. 
 Poate că şapte zile ni se vor părea prea puţin pentru a învăţa să iubeşti! 
Este un frumos exercvi’iu pentru elevi…Prin Mesajele de la Medjugorje intrăm 
într-o Şcoală a Iubirii, sub conducerea unei Profesoare cu puteri supranaturale! 
 Cine nu şi-ar dori o astferl de dăscăliţă? 
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 Materiile care se predau la această Şcoală dinamică, în mers continuu, 
sunt: iubirea, credinţa, speranţa, rugăciunea, postul, penitenţa, spovada, 
împărtăşania, umilinţa, sacrificiul. 
 Un lucru se învaţă exersând şi nu dintr-o dată. Aici poţi să înveţi a exersa 
în iubire, în rugăciune, în post, în sacramente. Poţi să înveţi a creşte în renunţare, 
a creşte în curăţie, în virtuţi. Şi aceasta mi se pare  remarcabil. 
 Pentru creştin nu există vacanţă. El are însă zile de odihnă în care 
mulţumeşte şi se odihneşte în Dumnezeu. Şi apostolii s-au odihnit şi au adormit 
în timp ce Isus se ruga şi asuda sânge cu sufletul cuprins de o tristeţe de moarte, 
deşi Isus îi rugase să vegheze împreună cu El. Dar, bucuria în rugăciune, bucuria 
în prezenţa continuă a lui Dumnezeu, conferă creştinului o oază de odihnă şi 
pace spirituală, un dar binecuvântat de la Dumnezeu. 
 „Când Dumnezeu este cu voi, aveţi totul. Dar dacă nu-L vreţi, atunci 
sdunteţi săraci şi pierduţi şi nu ştiţi de partea cui sunteţi. De aceea, dragi copii, 
hotărâţi-vă pentru Dumnezeu şi astunci veţi avea totul.” (Mesaj 25 decembrie 
1991). 
 Mai înainte de a fi o „Şcoală a sfinţeniei”, Medjugorje este o „Şcoală a 
rugăciunii”. Fecioara se roagă mereu împreună cu vizionarii, cu preoţii, cu 
pelerinii, învăţându-i astfel nu numai prin mesaje, dar şi prin exemplul său atât 
de perfect. Ea ne aşează în gură cuvintele rugăciunii, la fel cum învăţătoarea  
scandează  împreună cu micii elevi, literele alfabetului. Aici se învaţă Alfabetul 
Iubirii creştine. 
 Elevul trebuie să progreseze mereu în viaţa spirituală, în transfigurarea 
sufletului. În această lume grăbită şi indiferentă, elevul trebuie să înveţe să pună 
în practică relaţia dintre spiritualitate, credinţă şi viaţă. 
 Fiecare mesaj este diferit, pentru că dă un nou impuls, ne cheamă, ne 
luminează; dar luminează numai pe cel care merge înainte. 
 „Doresc din zi în zi să vă înveşmântez în sfinţenie, în bunătate, în 
ascultare şi iubire faţă de Dumnezeu pentru ca din zi în zi să fiţi mai frumoşi şi 
mai pregătiţi pentru Dmnul vostru” (Mesaj 24 octombrie 1985). 
 Iar Jelenei, în 21 decembrie 1982 i-a transmis: 
 „Ţie îţi apar cu scopul de a te ajuta să progresezi în viaţa spirituală şi, 
prin intermediul tău, vreau să duc persoanele la sfinţenie.” 
 Dovadă că Maica Domnului conduce Şcoala Sfinţeniei este următorul 
mesaj dat tot Jelenei: 
 „Transcrie toate lecţiile pe care ţi le dau pentru viaţa spirituală; mai 
târziu le vei înmâna autorităţilor Bisericii.” (Marţi, 1 martie 1983). 
 Începând cu 15 decembrie, părintele Tomislav notază în Cronica 
parohială  locuţiunile interioare primite de Jelena. 
 Cel care a urmat Şcoala Sfinţeniei este acela care luptă contra răului şi a 
păcatului prin iubire. Iubirea este arma sa. Iubirea este definiţia sa şi modul său 
de a acţiona. Fără iubire nu există sfinţenie, nici mântuire. Lipsa de iubire 
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omoară, paralizează tot, împiedică harul şi acţiunea Duhului Sfânt. Fără iubire 
omjul este infirm, căci Dumnezeu l-a creat pentru iubire. 
 Iată ce lipseşte cel mai mult lumii: IUBIREA. Iubirea vindecă, transformă, 
salvează şi dă pace. Medjugorje este din acest punct de vedere un fulger de 
speranţă şi un imn închinat iubirii. 
 „Dragi copii, hotărâţi-vă să iubiţi, să ardeţi de iubire! Hotărâţi-vă pentru 
iubire! Ca iubirea să predomine în fiecare dintre voi, dar nu o iubire 
omenească, ci o iubire divină.” (20 noiembrie 1986). 
 Şi: „Vă cer să vă deschideţi inimile Domnului tuturor inimilor. Daţi-mi 
Mie toate sentimerntele şi problemele voastre. Vreau să vă mângâi în 
încercările voastre. Vreau să vă copleşesc cu pace, bucurie şi iubire divină. 
(Mesaj iunie  1985). 
 Pentru cel care se hotărăşte cu toată seriozitatea să-L aleagă pe Dumnezeu 
şi s-o  aibă pe Maica Preacurată ca Profesoară şi Educatoare, sunt necesare unele 
îndrumări şi repere: 
 „Primul pas este ALEGEREA pe care o faceţi în inima voastră. 
 După ce L-aţi ales pe Dumnezeu cu toată hotărârea, aşezaţi-vă în 
prezenţa Lui, în rugăciune. Dumnezeu este prezent oriunde, dar pentru început 
Îi veţi simţi mai bine prezenţa în biserică sau într-o capelă, <căci în ele 
locuieşte zi şi noapte Dumnezeu care S-a făcut Om> (Isus din Sfânta 
Euharistie). Vorbiţi-I Lui despre hotărârea voastră şi rugaţi-L să vă ajute. 
 Când porneşti la drum trebuie să ştii bine unde vrei să ajungi şi pe ce 
cale. Ţinta noastră e Isus, mântuirea sufletelor noastre, Împărăţia promisă.  Ca 
să ajungem acolo trebuie să respectă, poruncile lui Dumnezeu. Şi care este cea 
mai mare poruncă? IUBIREA – iubirea lui Dumnezeu şi iubirea aproapelui. 
<Voi trebuie să faceţi totul din iubire>” (Mesajul din 9.03.1985). 
 „Rugaţi-vă şi iubiţi, dragi copii, cu iubire veţi putea realiza chiar şi ceea 
ce vi se pare imposibil.” (Mesaj 7.XI.1985).   
 Dacă vrem s-o urmăm, Ea ne ajută. De aceea trebuie să ne încredinţăm Ei 
cu toată încrederea. Aţi văzut un copil mic agăţat de poala mamei sale? El o ţine 
strâns şi nu acceptă să-i dea drumul pentru nimic în lume. Tot aşa ne agăţăm şi 
noi de mantia Mamei Cereşti să-i cerem mereu ajutorul. 
 „Am hotărât să plecăm la drum, ştim cine ne conduce şi I-am cerut 
ajutorul. Acum trebuie să ştim de unde am plecat şi ce trebuie să lăsăm în urmă. 
E necesar să ne facem un serios examen de conştiinţă: cum am fost până acum? 
Cu ce L-am supărat pe Dumnezeu? Regretând din suflet tot ce aţi făcut rău, 
chiar şi lucrurile cele mai neînsemnate cu care L-aţi întristat, mergeţi la 
spovadă. Dacă nu sunteţi convinşi că v-aţi cercetat bine cugetul, îl puteţi  ruga 
pe părintele vostru să vă ajute să faceţi o spovadă mai bună ca de  obicei. Apoi, 
cu inima curată, îi puteţi spune Sfintei Fecioare: <Vreau să mă rog pentru 
întoarcerea păcătoşilor, primeşte-mă Te rog, printre slujitorii Tăi.” 
 Cred că aţi înţeles de ce v-am trimis la spovadă. Mai întâi pentru că 
Dumezeu  ascultă mai ales rugăciunile celor care se află în har sfinţitor şi care, 
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prin aceasta, sunt mai aproape de Inima Lui. Apoi, pentru că, rugându-ne 
pentru convertirea păcătoşilor, ne rugăm şi pentru noi; şi câte nu avem de 
îndreptat? Trebuie să renunţăm definitiv la minciună, chiar dacă la început o să 
ni se pară greu, trebuie să renunţăm la comoditate, la egoism, la certuri cu 
fraţii sau colegii, la pomenirea celui rău. Şi pentru aceasta nu vom aştepta nici 
ziua de mâine, nici spovada: dacă m-am hotărât să-L aleg pe Dumnezeu, încep 
de acum, din acest moment. 
 Vreau să vă mai atrag atenţia asupra unei mari ispite: toţi cei care  o 
pornesc la drum, de multe ori cu mare entuziasm, sunt tentaţi să socotească mai 
buni decât ceilalţi şi să caute să-i schimbe pe ei. Mare greşeală! Preacurata ne 
învaţă să ne schimbăm mai întâi pe noi, să luptăm cu defectele noastrre şi să ne 
rugăm. Abia când vom deveni tari în virtuţi, exemplul nostru îi va putea schimba 
şi pe ceilalţi.” (Din: Supliment pentru copii şi tineri,  al publicaţiei „Ecou de 
Medjugorje”, pag.3-4). 
 Un păcătos care refuză convertirea cu desăvârşire, care nu caută să 
învingă răul din sine şi din jurul său, se face vinovat de a se opune milostivirii 
lui Dumnezeu. El ofensează în acest fel Divina Milostivire, Divina Îndurare a lui 
Dumnezeu care a acceptat să se jertfească pentru toţi. A nu ţine cont de acest 
adevăr este sinonim de a te condamna singur la veşnicie. Înseamnă a-I nega 
vehemnt puterea îndurătoare a lui Dumnezeu, a o ciunti, a o fragmenta, căci 
Dumnezeu nu doreşte să-i milostivească numai pe unii iar pe alţii nu, ci pe toţi 
deopotrivă. 
 Şi mai înseamnă a te împotrivi planului de mântuire a omenirii. 
 A te sacrifica pentru salvarea sufletelor acestora inconscvente şi 
răuvoitoare este o activitate extraordinară care merită orice efort în această viaţă. 
 Această „activitate” este eminamente cea a lui Cristos, şi nu se poate 
primi decât de la El, prin  harul participării. 
 Ce este acest har al participării? Este unitatea tainică în suferinţă şi jertfe, 
cu suferinţele şi Jertfa Supremă a lui Cristos pentru mântuirea omenirii. Este un 
lucru greu de înfăptuit, pentru că una e să spui că mă jertfesc şi alta e să o faci cu 
adevărat. În  faţa greutăţilor şi a unei situaţii limită, în viaţă, tot curajul dispare şi 
începi să dai înapoi, să cauţi scuze şi explicaţii pentru că de fapt, nu eşti dispus 
să te sacrifici pentru aproapele. Abia dacă eşti dispus să te jertfeşti puţin pentru 
salvarea propriului suflet. Nici atunci fără oarecare trudă. Să luăm un exemplu: 
dacă cineva ţi-ar spune în mod ferm: <Uite, astăzi trebuie să renunţi la picioarele 
tale de bunăvoie, pentru a-ţi salva sufletul. Este singura cale.> Ce-ar răspunde 
oamenii? 
 <Păi, să vezi, că mai am nevoie de ele, că fără ele nu pot trăi, mai lasă-mă 
câţiva ani, să îndeplinesc toate muncile pe care mi le-am propus şi cândva, la 
bătrâneţe, o să ţi le dau. Dar nu acum.> 
 Ori aceasta ar fi pentru mântuirea proprie. Este valabil pentru orice altă 
mare renunţare: la casă, la situaţia materială, la srviciu, la funcţiile de conducere, 
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la sucees în carieră, etc. Am vrea, dar nu putem să renunţăm la nimic pentru 
salvarea propriului suflet. 
 Şi doar se şti că unele lucruri duc, negreşit, la pierderea sufletului, cum ar 
fi: intrarea în jocul perfid al puterii, când eşti nevoit să-ţi vinzi propriul suflt ca 
să accezi pe scara politică şi nu te dai înapoi de la nici o metodă pentru a-ţi 
îndeplini acest scop. 
 Aşa  cum nu se dau înapoi unii oameni de la acumularea averilor sau a 
sumelor fabuloase de bani în detrimentul multor altora. Este vinderea sufletului 
satanei pentru „un blid de linte”. 
 Mistica Marthe Robin este unul din exemplele care ilustrează  cel mai 
bine ceea ce înseamnă adeziunea totală, nemijlocită, la planul lui Dumnezeu şi la 
ceea ce înseamnă a dobândi harul participării, aşa cum ne arată Sora Emmanuel: 
 „Când Isus o pregătea pntru lucrarea Focarelor de Caritate în anii ’50, i-
a cerut (printre altele) să se ofere pentru reparaţia tuturor profanăr5ilor şi a 
sacrilegiilor comise de atâţia preoţi. El a făcut-o să înţeleagă că d multă vreme 
caută un suflet care să fie de acord să reprezinte întreaga omenire în faţa lui 
Dumnezeu, un suflet căruia să-i poată face darul imens de a trăi şi de a se lăsa  
fără încetare  răstignit pentru Tatăl Său şi pentru El. Martha i-a oferit un „da” 
total şi cotidian. Isus i-a mărturisit că foarte rare erau sufletele pe care putea să 
le unească astfel cu întregul Său mister, gata se a se preda tuturor voilor Sale, 
pentru a ajunge la o unire perfctă cu Tatăl Său şi cu El Însuşi. Şi Isus a spus 
acest cuvânt care dă de gândit: <Toate dau înapoi, atunci cfând insist...” 
(Aceste cuvinte din d4 la părintele Bondallaz, foarte apropiat Marthei, plecat la 
Tatăl),  spune Sora Emmanuel (op.cit., p. 88). 
 De cele mai multe ori, darul oamenilor este mai preţios decât darul 
Gospei. Însă Gospa nu este o mamă de ocazie, în lipsa altui lucru, o înlocuitoare 
în cazul când nu avem cele necesare. În timpul pe care ea l-a instituit, - Cele 24 
de ore ale Gospei -  dacă îi promitem ceva, trebuie să ne ţinem de cuvânt. Ea 
este Mama noastră primordială, Ei i se cuvin cele dintâi daruri, „primiţiile” tot 
ce-i mai bun, mai frumos, mai adevărat. Pentru că şi ea, nu ne-a dat ceva c nu-i 
trebuia ei înăşi, ci ni L-a dat pe Fiul Ei Preaiubit, născut din sânul său 
feciorelnic, s-a dezgolit dee El, s-a lipsit de El în favoarea noastră. Ni L-a dat 
pentru că a acceptat în Inima Sa Neprihănită Jertfa lui Isus pe cruce pentru 
răscumpărarea noastră. Care mamă din lume ar accepta aceeastă ofrandă 
dureroasă? Să-şi jertfească pe Unicul Său Fiu, pentru a salva nişte copii ai 
străzii, nişte copii necunoscuţi şi care, pe deasupra, mai sunt şi neascultători, îi 
fac numai necazuri? Şi totuşi, Ea ne-a adoptat pe toţi. În schimbul 
Dumnezeiescului Său Fiu, Neprihănit, zămislit de la Duhul Sfânt, ne-a adoptat 
pe noi, cei răi şi nerecunoscători, să ne crească, să ne înveţe, să fie alături de noi, 
în oric4 clipă a vieţii noastre! Dar cu ce preţ! Şi noi nu putem renunţa la o oră de 
distracţie, în faţa televizorului, pentru a ne ruga în faţa ei! 
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 „Vă rog, ajutaţi-mă să vă ofer lui Dumnezeu, să vă salvez şi să vă conduc 
pe drumul mântuirii!” – spune Maria. Să o ajutăm să ne ajute! Nu pentru ea ne 
roagă, ci pentru noi! 
 Meritul incontestabil al Preae Sfintei Fecioare Maria în contextul 
fenomenului Medjugorje este că Lumina Ei caldă şi blândă, strălucitoare şi 
binefăcătoare, Îl vedem pe Fiul Său, Domnul nostru, învăţăm că-L  cunoaştem şi 
să-L iubim cu adevărat. Şi de data aceasta, nu un om ni-L arată, nu o  instituţie, 
o autoritate bisericească, ci Însăşi Maica Lui, care L-a zămislit la sânu-i 
feciorelnic, L-a htrănit cu trupul Său neprihănit, L-a crescut şi L-a iubit, aşa cum 
numai mama ştie să-şi iubească pruncul. Cea care a trăit alături de Mântuitorul 
lumii timp de peste trei decenii, care L-a învăţat să vorbească, să facă primii 
paşi, să descifreze tainele omeneşti ale cunoaşterii, pentru că fiind în trup 
omenesc. Domnul nostru s-a comportat aidoma oamenilor, cu excepţia 
păcatului. 
 Sfânta Familie din Nazaret a fost pentru Isus Cristos copil şi adolescent, 
cel dintâi leagăn, cea dintâi vatră unde pruncul s-a simţit la adăpost de primejdii. 
Atunci când încă nu ştia să se apere, Sfânta Familie L-a ocrotit de furia lui Irod 
care, din gelozie că s-a născut Mesia, a ordonat masacrarea tuturor pruncilor 
nevinovaţi până la vârsta de un an. 
 În Egipt Sfânta Familie a muncit din greu ca  să-şi câştige existenţa pentru 
ei şi pentru copil şi numai după ce primejdia a trecut, s-au înapoiat la Nazaret. 
 Tatăl purtător de grijă al lui Isus Cristos, Feciorelnicul Iosif, a avut 
întotdeauna o dragoste paternă şi o gingăşie deosebită pentru acest copil care 
fusse zămislit  de logodnica sa prin adumbrirea Duhului Sfânt, L-a ocrotit, I-a 
construit o casă şi a  muncit din greu să-şi întreţină familia, constituind sprijinul 
de care avea  nevoie  această tânără şi pruncul său, pentru a fi la adăpost de 
răutatea şi calomniile locuitorilor privind naşterea lui Isus. 
 În clipa fericită a naşterii, Sfântul Iosif i-a stat în preajmă Fcioarei, i-a 
găsit adăpost şi a ferit-o de priviri curioase şi de  primejdii, oferindu-i căldura 
dragostei sale paterne pruncuşorului care era adorat de păstori, de magii de la 
Răsărit, de localnici şi chiar de străinii car veneau să-L vadă. 
 La patruzeci de zile de la naştere, conform obiceiului iudaic, Sfânta 
Familie a mers la  Templul din Ierusalim pentru a-şi închina pe Cel dintâi 
Născut lui Dumnezeu şi a aduce ofrande (chiar dacă modeste), Dumnezeului 
Celui Preaînalt pentru darul pe care li-l făcuse. 
 Acolo au conştientizat cel mai bine divinitatea Pruncului Isus, după 
spusele bătrânului Simeon şi ale profetesei Ana, care s-au închinat înaintea 
micuţului numindu-L Mântuitorul lumii, Mesia cel aşteptat de profeţi şi de 
patriarhi, de poporul ales. 
 Iată ce ne face să înţelegem Fecioara în aceste epifanii, rugându-ne să-L 
adorăm pe Fiul său în orice moment al vieţii noastre. 
 Papa Ioan Paul al II-lea spune despre Maria că este „un model desăvârşit 
al ucenicului Domnului” (Mc. 37,68). 
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 Sfântul Părinte subliniază: „Nu ajunge cultul, simplul cult. Cultul trebuie 
să devină imitaţie a Mariei”. 
 Papa recomandă aşadar o devoţiune  mariană care să  se alimenteze de la 
izvorul măreţiei Mariei, făcându-ne un neîncetat Magnificat  de laudă Tatălui, 
Fiului şi Duhului Sfânt. Dacă devoţiunea la Maria nu duce la Isus, este o falsă 
devoţiune. Maria trebuie întotdeauna să conducă la Isus, pentru că Maria vrea 
întotdeauna să ducă la Isus; „Faceţi ceea ce vă va spune El”. Iată ce vrea  Maria  
de la noi!”  

Însă ceea ce ne propune Maria, mai presus de toate este Pacea, a cărei 
rădăcină este speranţa, deci fructul speranţei este Pacea.  

„Preacurata este pentru noi un semn, dar cel care, după ce a recunoscut 
semnul, nu merge înainte, înseamnă că nu l-a înţeles, căci semnul nu este doar 
un lucru în sine, ci este pus să ne arate calea pe care să mergem. De aceea, 
Maica Sfântă nu răspunde la întrebări, nu dă reţete, ci spune: <Rugaţi-vă, 
postiţi, aveţi încredere>. Şi asta înseamnă să treci dincolo de semn” (Tomislav 
Vlasic, 1 iulie 1985.  În: „Rugaţi-vă cu inima”). 

A-ţi face însă un titlu de glorie din faptul că ai primit mesajul divinităţii 
este un lucru puţin conform cu calitatea de creştin. Se ştie că Dumnezeu îi alege  
nu întotdeauna pe cei mai buni fii ai Săi, pe cei mai puternici sau pe cei mai 
bogaţi, ci tocmai pentru a se vădi milostivirea divină, îi alege pe cei mai mici, 
bogaţi în smerenie, în simplitate, curaţi cu inima şi săraci cu duhul, într-un 
cuvânt, pe acei „fericiţi” care „plâng”. 

Ai primit acest dar nesperat nu datorită calităţilor tale, ci bunăvoinţei 
divine şi acest lucru trebuie, cu atât mai mult să te facă smerit întrucât, cu toţii 
suntem nevrednici de astfel de ofrande cereşti. 

De asemenea, dacă s-a întâmplat să nu primeşti un har imediat, nu trebuie 
să te descurajezi sau să te nelinişteşti. Harurile nu vor întârzia să apară, dar ele 
nu vor fi în forma în care ţi le-ai închipuit tu, ci altfel, după voinţa şi planul pe 
care-L are cu tine Providenţa. La timpul şi la locul potrivit, vei înţelege de ce se 
întâmplă un lucru sau altul, cum de ai început să desluşeşti înţelesurile care 
altădată păreau de neînţeles, cum se limpezeşte sufletul şi minta ta pentru a 
primi cum se cuvine mesajul şi pentru a şti ce să faci cu el mai departe. 

Pentru că totul depinde de acest „mai departe”. Astfel, viaţa ta, dintr-o 
aşteptare fără orizont, va deveni o împlinire, o floare care înfloreşte perpetuu şi 
iarăşi îmboboceşte şi înfloreşte, parfumând împrejurul, făcându-te plăcut în  
ochii celorlalţi care îţi vor căuta preajma, pentru că de acum, o lumină lăuntrică 
se va revărsa mereu pe faţa ta, înnobilând-o. 

Acestea sunt darurile cele nevăzute ale Gospei, mesajele ei transmise în 
inimă, cuvintele ei fără glas, surâsul ei oglindit pe chipul tău, transfigurat de 
iubire. 

Vei fi acelaşi şi totuşi altul, mereu altul, crescând în virtuţi, crescând în 
credinţă, speranţă şi iubire, spre desăvârşirea la care tinzi, încă de pe când ai 
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îmbrăcat cămaşa albă a Botezului, devenind în felul acesta copil al lui Isus 
Cristos, fiu al Bisericii şi al Maicii Preasfinte. 

„Dragi copii, ajutaţi Inima Mea Neprihănită să triumfe într-o lume a 
păcatului. Eu îl rog pe fiecare dintre voi să ofere rugăciuni şi jertfe după 
intenţiile mele spre a le putea oferi lui Dumnezeu, pentru nevoile cele mai 
importante. Uitaţi dorinţele voastre proprii şi rugaţi-vă, dragi copii, pentru ceea 
ce vrea Dumnezeu şi nu pentru ceea ce vreţi voi” (Mesaj 25 sept. 1991). 

Să rămânem slujitorii ei fideli! Să ne lăsăm conduşi de Ea! Să ne punem 
încrederea în Mama noastră care ne-a chemat într-un mod special. Să urmăm 
mesajele sale cu umilinţă şi cu discreţie acolo unde ele nu sunt încă înţelese. Să 
rămânem uniţi în rugăciune, dând mărturia noastră mai curând prin viaţa noastră 
decât prin multe cuvinte. Şi să ne bucurăm împreună de grupele de rugăciune 
care devin tot mai numeroase în ţara noastră şi pretutindeni în lume. 

Mulţumim, Maică Sfântă, pentru prezenţa Ta în mijlocul nostru! 
 
 
 
     ******* 
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CÂND PROVIDENŢA NE FACE DARURI 
 
 
 Dacă ar fi să rezum în câteva pagini experienţa trăită la Medjugorje, aş 
putea spune că periplul iugoslav rămâne cel mai mare dar pe care Providenţa 
divină ni l-a făcut în acest timp de har în câmpul vieţii creştine. 
 Timp de cinci zile la Medjugorje am trăit un astăzi continuu. 
 Ştersesem cuvântul ieri  din memorie şi nu-l cunoşteam încă pe mâine. 
 Totul era concentrat în acest prezent luminos, fascinant, copleşitor, 
marcant, lipsit de griji, de îndoială, de spaimă, de nelinişte. 
 Orele curgeau cu nemiluita, fiecare cu harul său, una mai bogată decât 
alta, neasemuite. 
 Ne-am deschis inimil larg, fără temere, pentru acest PREZENT, dincolo 
de care nu mai exista nimic. Nimic altceva, de parcă lumea îăncepea chiar din 
acel moment, în acel AZI, infinit ca o linie a orizontului. Nu ne mai era teamă de 
întuneric, de boală, de primejdie, pentru că mâna lui Dumnezeu, Mâna Maicii 
Preacurate coborâse pe creştetul nostru  în acea binecuvântare specială şi 
maternă râvnită de toţi, deopotrivă. 
 Şapte  creştini temerari înfruntând timpul şi spaţiul. Nici măcar 
doisprezece, să putem fi trimişi, doi câte doi, să transmitem Vestea cea Bună. 
 Nici mai buni, nici mai răi decât alţii, nici mai mândri, nici mai smeriţi, 
nici mai bogaţi, nici mai săraci, dar având deplina conştiinţă că asupra noastră 
plana de acum o responsabilitate specială, că nu aveam dreptul să rămânem 
aceiaşi. Dacă am fi rămas la fel, în zadar fuseseră toate acele bucurii unice, de 
neînlocuit, trăite în mod tainic sau vădite în chip special. 
 Talantul trebuia înmulţit. Şi toate investiţiile noastre de încredere, 
speranţă, iubire, înţelegere, pace, crescuseră peste măsură devenind un capital 
preţios care trebuia folosit cât mai judicios cu putinţă. 
 Răspunzând afirmativ iubirii lui Dumnezeu, am demonstrat că nu în zadar 
îşi pusese încrederea în noi,  alegându-ne, chemându-ne pe nume, trimiţându-ne, 
să-i dăm o mână umană de ajutor, lui Dumnezeu, în planurile Sale. Şi cu toate că 
eram copleşiţi şi înspăimântaţi de o asemenea lucrare, ne simţeam în siguranţă. 
Ştiam că nu suntem singuri în acest demers creştin, căci Gospa spusese: 
„Copilaşii mei, eu sunt mereu alături de voi şi mă rog neîncetat pentru toţi.” 
 Printre aceşti <toţi> ne număram şi noi, atinşii de binecuvântarea ei 
specială şi maternă transmisă în inimă de către cei care o primiseră în chip 
deosebit şi care aveau carisma de a o transmite la rândul lor, nu numai 
semenilor, dar şi animalelor şi naturii înconjurătoare. 
 Abandonaţi voinţei divine, mergeam prin locuri pe care nu mai călcasem, 
făceam lucruri pe care nu le mai făcusem, spuneam cuvinte pe care nu le mai 
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rostisem, simţeam ceea ce nicicând nu mai simţisem în inimă. Totul era nou şi 
curat, un teren neexplorat, un timp fără de timp, ca-n prima dimineaţă de luni a 
lumii. 
 Ceea ce e cu totul uimitor e că nici nu ne simţeam îngrădiţi de nici o 
pravilă, spiritul nostru hălăduia liber pe acest teren necunoscut, într-o libertate 
asumată şi trăită intens şi benefic, cu frenezie, cu timiditate şi evlavie în egală 
măsură. 
 Ca şi cei chemaţi pe nume, alergam după o voce cunoscută şi gravă, o 
voce duioasă, paternă şi maternă în aclaşi timp care ne spunea ce să facem şi 
încotro să ne ducem, cum să pătrundem în această realitate plinî de mister care 
ne atrăgea neînchipuit de mult. 
 Un drum iniţiatic pe care abia păşeam şovăielnici, dar pe care, o dată 
apucat, nu mai trebuia să-l abandonăm niciodată. 
 Gospa ne pregătea, ucenici la Şcoala Ei specială, cu multă indulgenţă şi 
răbdare pentru stângăciile noastre. Fiecare venisem să-i aducem la picioare darul 
său modest: unul cântece şi rugăciuni, altul gesturi interioare, altul fapte de 
caritate. Nu voiam să fim mai prejos şi să o dezamăgim în alegerea Sa. 
 Astfel, fiecare clipă devenea o întâlnire cu Ea, o întâlnire continuă, o 
prezenţă simţită în  fiecare fibră prin Padre Slavko Barbaric care se născuse  
pentru Cer şi mijlocea pentru noi şi pe care-l invocam în fiecare rugăciune a 
noastră. 
 Cu Padre Jozo Zovko, cu Vicka, Marija – care tocmai primise mesajul din 
luna aprilie, cu Jelena, Mirjana, Ivan, Jakov şi ceilalţi vizionari, cu toţi tinerii din 
Campo della Vita – Comunita Cenacolo,  cu Padre Lijubov, cu gazdele 
noastre: Zdravka, Ivanka, Vida, care ne omeniseră pe noi, nişte necunoscuţi, cu 
toţi locuitorii acestui meleag suferind unde viaţa şi moartea se îngemănau atât de 
firesc, stând faţă în faţă. 
 Această oază de milostivire divină unde Maica Cerească binevoise să vină 
să stea de vorbă cu toţi şi îi copleşise cu haruri speciale. 
 Fatima, Lourdes Medjugorje, ce mai contează spaţiul, denumirea, timpul, 
de vreme ce realitatea divină e pururi aceeaşi? 
 Aici se descoperă vocaţii, carisme, se fac consacrări, se iau hotărâri 
radicale, vieţile iau întorsături neaşteptate. Nimeni nu rămâne rece în faţa 
torentului de iubire revărsat prin mâinile curate ale Maicii noastre. Dar lucrul cl 
mai uimitor e că fiecare se descoperă pe sine şi îşi înţelege rostul vieţii, află ceea 
ce Dumnezeu voieşte de la el. 
 Chemarea Gospei te aşează brusc  în faţa unei oglinzi luminate de un 
reflector puternic, care-ţi scoate la iveală toate ridurile, toate imperfecţiunile 
chipului, toate dizarmoniile spiritului. Şi dacă la început rămâi şocat de 
contemplarea propriei tale imagini, nu după mult timp, vei descoperi că 
dintotdeauna ai fost aşa, dar nu ai ştiut să te vezi, trăind cu călul pe chip, un văl  
care acum ste dat deoparte. 
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 Acum, conştientizând, luându-ţi stratul de pudră sau vălul de pe chip, nu-
ţi rămâne altceva decât să te deprinzi cu propria ta imagine exterioară, dar mai 
ales lăuntrică, să încerci s-o faci cât mai suportabilă celorlalţi şi mai ales ţie. 
 Căci Dumnezeu nu priveşte la chip, dar la suflet şi cu această măsură a 
privirii Sale trebuie şi tu la rânul tău să-ţi priveşti semenii. Vei putea? Vei şti? 
Important e să vrei şi să te înveţi să nu spui „nu” niciodată înaintea chemăriui 
lăuntrice. 
 Medjugorje  - anticamera Paradisului. Un loc foarte special ales de 
Fecioara Însăşi, la care ea vine ca acasă, să stea de vorbă cu fiii ei predilecţi. 
Este acasa Ei  pământească. Un loc care la prima vedere nu-ţi spune nimic, 
există pe pământ locuri mai frumoase. 
 Fecioara a ales un sătuc, Bijakovici, într-o ţară fărâmiţată, scindată, 
schismatică, unde intoleranţa religioasă face ravagii până la fanatismul care duce 
în mod fatal la autodistrugere. 
 Iugoslavia, o Federaţie supusă unor tensiuni nemaiîntâlnite unde există 6 
naţionalităţi, 18 etnii, 14 limbi, dintre care 4 oficiale, 2 alfabete şi un  mozaic de 
confesiuni religioase unic în lume: ortodocşi, romano-catolici, musulmani, 
protestanţi, evrei şi alte religii. 
 Poate că tocmai de aceea Fecioara a ales această ţară fărâmiţată pentru a o 
alcătui din nou, din toate naţiile pământului, din toate confesiunile globului care 
vin aici din iubire creştină şi care comunică între ei în acelaşi grai: graiul iubirii 
lui Cristos pe care-l înţelege toată lumea. 
 Aici se petrec Rusalii continue, căci Duhul Sfânt revarsă harul dezlegării 
limbilor şi a comunicării cu inima. Un Babel întors pe cealaltă parte, pentru că, 
dacă la construirea Turnului Babel s-au încurcat şi legat limbile pământului, aici 
se descâlcesc şi devin una: limba creştină, limba Cuvântului Divin, a carităţii, a 
toleranţei şi a prieteniei. Ne-am convins de aceasta vorbind cu gazdele croate, cu 
italienii, cu ungurii, cu nemţii, cu englezii, francezii, bengienii, olandezii, cehii, 
africanii, spaniolii şi cu alte popoare deşi noi nu cunoşteam nici pe departe 
graiul lor, atât cât să-l stăpânim în conversaţie. 
 O aşezare mai degrabă modestă, un sat ca oricare altul, aşa cum am văzut 
că Fecioara a ales altădată la  Fatima, un loc: Cova di Iria – fără nimic special. 
Dumnezeu caută o inimă de copil în care să se sălăşluiască şi căreia să-i 
vorbească. Copiii ştiu cel mai bine a vedea cu sufletul, fără dioptrii, ceea ce 
oamenii mari nu percep dintr-o dată şi uneori nu disting nici chiar cu lupa. 
 El îşi găseşte adăpost şi-şi face casă în cei mai smeriţi fii ai săi, cei 
„fericiţi”, care vor moşteni Împărăţia Cerurilor. Lor li se adresează mai întâi, şi 
prin ei lucrează, în ei înfăptuieşte „lucruri mari” (Lc. 1,47)  Cel  Puternic, fie că 
e vorba de păstoraşi ca la Fatima, de agricultori ca Diego – la Guadalupe. De o 
tânără ţărancă modestă – Bernadeta Soubirous, ca la Lourdes. 
 Şi aici, în 1981 a ales şase tineri, aproape copii, cel mai mic, Jakov având 
pe atunci doar zece ani. Dar Fecioara i-a spus: „Am nevoie de tine, eşti important 
pentru Mine.” Deşi micuţ, e la fel de important ca şi ceilalţi: Vicka, Ivan, 
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Marija, Ivanka, Mirjana, apoi Jelena şi alţi tineri cu care Gospa comunică prin 
vorbe sau locuţiuni interioare şi prin ei, ne-a ales şi pe noi,  să-i ascultăm şi să-i 
trăim Mesajele, în credinţă, deschidere totală şi iubire. 
 Şi mai ales, să le transmitem fidel şi altora care nu cunosc verticala 
relaţiei Dumnezeu-om, Creatorul şi creatura Sa, care aici, pe  acest pământ 
crucificat şi suferind, sunt atât de aproape încât îşi dau mâna, se îmbrăţişează, îşi 
vorbesc, surâd şi se bucură împreună, plâng, se roagă, imploră, cad în genunchi, 
se cheamă unul pe celălalt, comunică în cel mai real chip, transmiţând şi acelora 
care nu percep aceste taine, o stare de beatitudine paradisiacă, făcându-i să 
preguste din fericirea veşnică. 
 Dincolo şi aici devin unul şi acelaşi loc, barierele se desfiinţează şi se 
poate spune, cu îndrăzneală şi nonşalanţă că este abolită chiar realitatea morţii. 
Moartea e percepută astfl ca o trecere dintr-o încăpere în alta mai mare, uriaşă, 
dar în care îi vom întâlni pe toţi cei dragi, şi în care, în schimb ne vom bucura de 
vederea îngerilor, a Maicii noastre cereşti şi mai presus de toate, de vederea 
Luminosului Chip al Mântuitorului nostru, în întreaga sa splendoare şi sfinţenie. 
 Nimic spectaculos în modul de a percepe această realitate extraordinară, 
care se întâmplă aici, la tot pasul. 
 Însă cine se aşteaptă să i se întâmple cine ştie ce miracol vizibil, plecând 
de acasă cu acest scop, poate fi dezamăgit şi oarecum confuz. Cum, doar atât? 
Dar unde-i miracolul? De ce nu mi se arată şi mie? 
 Mussolini L-a somat pe Dumnezeu să i se arate în douăzeci de minute ca 
să creadă în El. Dar Dumnezeu nu stă la dispoziţia omului. El i-a spus explicit 
lui Toma, după ce acesta îşi pusese degetul în rănile Domnului; „Tu crezi 
fiindcă m-ai văzut, dar mai binecuvântaţi sunt aceia care nu m-au văzut şi 
totuşi cred.” (Ioan 20,29). 
 Şi totuşi, cel mai mare miracol s-a produs în noi, aici şi e vorba de acea 
bucurie năpraznică, fără măsură, fără limite, care ne-a inundat inimile şi ne-a 
făcut să cântăm din rărunchi Ave Maria  şi toate cântecele mariane cunoscute. 
Cine ne îndemna să urcăm un drum bolovănos, un urcuş cât se poate de 
potrivnic şi anevoios pentru tălpile noastre, cine ne mâna să înaintăm până când 
inima ni se zbătea în urechi, gata să ţâşnească prin timpane? 
Pentru ca, o dată ajunşi să putem oferi darul  nostru, mortificarea noastră, 
rugăciunile noastre Preacuratei în semn de omagiu? 
 De unde această bucurie lăuntrică şi această hotărâre imperioasă de a mai 
veni şi altădată? 
 Ştim că Gospa a lucrat pentru noi, pentru chemarea noastră la sfinţenie. 
 Ceva s-a schimbat radical şi acesta este adevăratul miracol. Minunea s-a 
produs în noi înşine, ca o implozie de supernove şi nu în afara noastră, şi acst 
lucru este cu adevărat remarcabil. 
 Iar de modul cum vom şti să preţuim şi să păstrăm acest dar, depinde 
viitorul nostru. 
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 Am făcut aceşti primi paşi la Medjugorje cu încredere şi speranţă căci 
Fecioara a spus: „Dacă  cineva din familie face primul pas, eu voi face restul.” 
 Şi de acest „rest” poate să depindă propria noastră mântuire, precum şi a 
altora. 
 Aşa să ne ajute Dumnezeu! 
 
 
 
10 mai 2010 
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