
Previziune
Previziunea din cea de-a treia taină de 

la Fatima, în mod simbolic, vorbeşte despre 
mari persecuţii, suferinţe şi martirajul 
a mulţi credincioşi ai lui Christos, printre 
care sunt, de asemenea, capelanii, episcopii 

şi papii sec. XX. Mari distrugeri şi 
persecuţii sunt provocate de către oameni 
contaminaţi de ideologia ateistă, împotriva 
lui Dumnezeu, şi, în special, de comunism. 
Locul acestor evenimente înspăimântătoare 
este prezentat printr-un simbolism aparte: 
Papa, episcopii, capelanii, călugări şi 
călugăriţe urcă pe un munte abrupt, pe al 
cărui vârf se află o Cruce imensă. Citim 
în partea a treia a tainei de la Fatima: 
Sfântul Părinte, până să ajungă acolo, a 
mers printr-un mare oraş, jumătate ruinat 
şi pe jumătate tremurând, cu pasul nesigur, 
chinuit de durere şi suferinţă; mergea 
rugându-se pentru sufletele morţilor, ale 
căror trupuri le întâlnea în calea sa; a ajuns 
în vârf, îngenunchind la picioarele Crucii 
celei mari, a fost omorât de către un grup 
de soldaţi; de câteva ori a fost lovit de 
gloanţe de armă şi săgeţi din arc, şi astfel 
au fost ucişi, unul după altul, episcopii, 
capelanii, călugări şi călugăriţe, precum şi 
multe persoane laice, bărbaţi şi femei din 
diferite clase şi poziţii sociale (...).

Din perspectiva celor 88 de ani de la 
apariţiile din Fatima, putem să constatăm 
că, în viziunea celei de-a treia taine, putem 
descifra evenimentele tragice de la sfârşi-
tul secolului. În sec. XX, urmare a marii 
crize a credinţei, au ajuns la putere ate-

iştii, care au provocat degradarea morală 
a societăţii, căderea culturii, călcarea în 
picioare a drepturilor omului, precum şi 
executarea unor masacre inimaginabile. 
În acest timp, Biserica a traversat un ade-

vărat Drum al Crucii.
Cardinalul Ratzinger a spus că „în Dru-

mul Crucii săvârşit în secolul trecut, figura 
emblematică a Papei joacă un rol special. 
În imaginea urcuşului îngreunat spre vâr-
ful muntelui, desigur se poate vedea refe-

rinţa la diferiţi Pontifi care, începând de la 
Pius al X-lea până la Pontiful actual, au 
participat la suferinţa secolului lor şi s-au 
străduit să meargă pe drumul care duce 
la cruce. În această viziune, de asemenea, 
Papa este ucis, pe calea martirilor. Putem 
oare gândi că Părintele Sfânt, după aten-

tatul din 13 mai 1981,atunci când a cerut 
să i se aducă textul celei de-a treia taine, 
putea să nu recunoască în el propriul des-

tin? În acea zi, s-a găsit foarte aproape de 
graniţa morţii şi singur a explicat apoi sal-
varea sa: mâna maternă a condus traseul 
glonţului, iar Papa (...) în  agonie (...) s-a 
oprit la pragul morţii. Faptul că mâna 
maternă a schimbat traseul proiectilului 
ucigaş este numai încă o dovadă a fap-

tului că nu există destin care nu poate fi 
schimbat, deoarece credinţa şi rugăciunea 
sunt forţe uriaşe care pot să condiţioneze 
istoria, şi în cele din urmă rugăciunea se 
arată mai redutabilă decât proiectilele, iar 
credinţa, decât dezbinarea”.

Cel mai mare pericol ... acesta 
este alungarea lui Dumnezeu.

A treia parte a tainei se referă la cre-

dinţa noastră, pentru că vorbeşte despre 
consecvenţa istorică a crizei de credinţă 
şi de moralitate, deci despre efectele alun-

gării apelului de la Fatima. Deoarece 
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chemarea la pocăinţă şi reîntoarcerea, 
cuprinse în apel, nu au fost primite aşa 
cum trebuia, suntem martori la această 
tristă previziune, care în mare măsură s-a 
îndeplinit. Apărând la Fatima în 1917, în 
timpul primului război şi în pragul izbuc-

nirii revoluţiei din Octombrie din Rusia, 
Maica Domnului a transmis al treilea apel, 
în care doreşte să aducă la cunoştinţa tutu-

ror oamenilor că viaţa, trăită ca şi cum 
Dumnezeu nu ar exista, este cea mai mare 
tragedie a omului şi a tuturor popoarelor, 
este un pericol mai mare decât războiul 
nuclear şi alte catastrofe. Fapt este că, la 
începutul sec. al XX-lea, a avut loc o mare 
criză a credinţei. Tocmai atunci ateiştii, 
de esenţă masoni, comunişti şi fascişti, au 
ajuns la putere, ceea ce a dus la cel mai 
mare genocid din istorie. Mai mulţi creş-

tini au murit în sec. XX, din cauza urii 
faţă de credinţa lor, decât în primele nouă-

sprezece secole de la naşterea lui Cristos. 
Aici trebuie amintite prigoanele însânge-

rate puse la cale de regimul ateist-mason 

fierbând de ură împotriva credincioşilor 
şi împotriva Bisericii catolice, în Mexic 
(1926-1930). 

Mii de preoţi şi credincioşi au fost ucişi 
din cauza credinţei lor. O situaţie asemă-

nătoare a avut loc în Spania (1936-1939), 
când regimurile comuniştilor şi socialiş-

tilor, conducându-se după sentimentul 
nestăpânit al urii faţă de Cristos, au omo-

rât 13 episcopi, 4184 preoţi, 2648 de călu-

gări şi zeci de mii de credincioşi. Biserica 
catolică a fost tratată, atât de comunism 
cât şi de nazismul hitlerist ateist, drept 
cel mai mare duşman care trebuie lichi-
dat. Ultimul scop, atât al masonilor şi al 
comuniştilor, cât şi al hitleriştilor, a fost 
nimicirea în totalitate a creştinismului. 
De aceea, într-un mod atât de bestial şi 
plin de cruzime, au fost martirizaţi şi ucişi 
duhovnici şi oameni credincioşi, în lagă-

rele sovietice şi în câmpurile de concen-

trare hitleriste. Istoria ne învaţă că, de câte 
ori oamenii au renunţat la Cristos, precum 
şi la întreg sistemul de valori pe care ni l-a 

transmis, întotdeauna s-a ajuns la naşterea 
unor sisteme totalitare criminale, la geno-

cid, la decăderea culturii, a libertăţii sau 
la degenerarea morală a societăţii, într-un 
cuvânt, la crearea iadului pe pământ.

Maica Domnului, în apelul de al 
Fatima, aminteşte că cel mai mare pericol 
pentru umanitate este demoralizarea, pier-

derea credinţei, îndepărtarea lui Dumne-

zeu şi a legilor Lui, atât prin cea mai des 
întâlnită mentalitate, cum că Dumnezeu 
nu există, cât şi prin ateismul de esenţă 
comunistă, fascistă, satanistă sau pro-
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pagarea ideologiei New Age. Expresia 
crizei actuale a credinţei, în Europa, este 
decăderea morală înfăţişată prin lipsa de 
respect faţă de viaţă, uciderea în masă 
a embrionului uman, eutanasie, dezmăţ 
sexual, anticoncepţie, plaga divorţurilor, 
a separării, a narcomaniei etc. Îndepăr-
tarea sistemului de valori creştine aduce 
întotdeauna cu sine putere totalitară cri-
minală, iar în final, autodistrugere. Din 
această cauză sunt atât de periculoşi poli-
ticienii care susţin avortul, eutanasia, por-
nografia şi relativismul moral. Sfântul 
Părinte a avertizat: „În multe ţări, după 
căderea ideologiei care a legat politica 
de viziunea totalitară a lumii – în special 
a marxismului – astăzi apare o ameninţare 
nu mai puţin serioasă, negarea drepturilor 
de bază ale omului şi din nou atragerea 
de către politică până şi a identităţii şi tre-

buinţei religioase, înrădăcinată în inima 
fiecărei persoane: aceasta este ameninţa-

rea alierii democraţiei cu relativismul etic 
care privează viaţa socială civilă de punc-

tul de reper moral temeinic, prădându-l în 
mod radical de capacitatea de cunoaştere 
a adevărului. Dacă nu există nici un ade-

văr final conducător pentru acţiunile poli-
tice şi care să-i dea o direcţie, este uşor 
de a instrumentaliza ideile şi convinge-

rile care le stabilesc puterea. Istoria învaţă 
că democraţia fără valori cu uşurinţă se 
metamorfozează în totalitarism evident 
sau camuflat.” (Veritas splendor, p. 101).

Cel mai radical rău este 
blamarea

În prima, cea mai importantă, parte a apelului 
de la Fatima (prima taină), Maica Domnului 
spune că ultima consecvenţă de respingere 
a lui Dumnezeu de către om este iadul. 
Copiilor (Lucia, Francisc şi Hiacynta) le-a 
apărut o viziune înspăimântătoare a iadului, 
iar apoi le-a spus: „Aţi văzut iadul, unde 
merg sufletele bieţilor păcătoşi. Dumnezeu 
vrea să-i salveze, Dumnezeu vrea să 
răspândească pe pământ serviciul divin al 
Inimii mele Neprihănite. Dacă se va face 
ceea ce vă spun, multe suflete vor fi salvate 
de la iad şi pacea va domni în lume.”

Ioan Paul al II-lea, în timpul călătoriei la 
Fatima în 13 mai 1982, în omilia sa a făcut 
referire la apelul Maicii Domnului, care 
doreşte să ne avertizeze şi să ne ocrotească 
împotriva celui mai radical rău, care este 
iadul: Cea mai mare piedică în calea omu-

lui spre Dumnezeu este păcatul, persistarea 
în păcat, iar în cele din urmă, înstrăinarea 
de Dumnezeu. Respingerea conştientă a lui 
Dumnezeu din mintea lumii. Îndepărtarea 
de El a oricărei activităţii a omului.

În realitate, mântuirea eternă a omului 
se află numai în Dumnezeu. Respingerea lui 
Dumnezeu de către om – dacă este decisivă 

– în mod logic duce la respingerea omului 
de către Dumnezeu (Mt 7,23; 10,33), la  
blamare. Se poate ca Mama în care Duhul 
Sfânt face să renască toată dragostea, care 
doreşte mântuirea fiecăruia, poate să tacă 
în preajma atitudinii de punere sub semnul 
întrebării a mântuirii lor? Nu, nu se poate. 

Deoarece apelul Maicii Domnului de la 
Fatima este un apel matern, este unul puter-
nic şi univoc. Sună serios. Sună ca discursul 
lui Ioan Botezătorul la marginea Iordanului. 
Cheamă la pocăinţă.   

Recomandă rozariul. Apelul 
este adresat fiecăruia dintre 

noi.
Maica Domnului de la Fatima amin-

teşte că cea mai mare tragedie şi neferi-
cire pentru om este păcatul şi persistarea 
în păcat, care treptat duc la respingerea lui 
Dumnezeu, adică la iad. Prezentând vizi-
unea înspăimântătoare a iadului, Maica 
Domnului ne-a făcut să realizăm că multe 
suflete merg la blamare veşnică, dacă se 
adâncesc în robia păcatului, alungă porun-

cile, încetează să se mai roage, să benefici-
eze de sacramente şi se separă de credinţa 
în Dumnezeu. Iadul veşnic este o realitate, 
spre care omul în mod consecvent tinde, 
dacă îl alungă pe Dumnezeu, Iubirea şi 
Mila Lui, trăind ca şi când nu ar exista. La 
prima taină de la Fatima se referă Apelul 
Îndurării Divine, din apariţiile Sf. Faustina:  

„Din porunca lui Dumnezeu am fost în 
prăpastia iadului (...), pentru a le spune 
sufletelor şi a mărturisi că iadul există. 
Acolo sunt cele mai multe suflete, care nu 
au crezut că există iadul” (Memorii 741). 
Domnul Isus „doreşte ca toţi oamenii să 
fie mântuiţi şi să ajungă la cunoaşterea 
adevărului” (1 Tim. 2,4). 

Totuşi, Ioan Paul al II-lea avertizează 
că există un rău mai radical, alungarea lui 
Dumnezeu de către om, a cărui consecinţă 
este anatema, adică blamarea omului de 
către Dumnezeu. Poate oare „Dumnezeu, 
care a iubit atât de mult omul”, să fie de 
acord să-l alunge, iar prin aceasta să-l con-

damne la chinuri pe vecie? Şi totuşi cuvin-

tele lui Isus Cristos sunt univoce. Apostolul 
Matei vorbeşte clar despre cei ce vor merge 
la chinurile veşnice (25, 46). Cine vor fi 
aceştia? Pe această temă, Biserica nicio-

dată nu s-a pronunţat. Aceasta este o taină 
nepătrunsă între Dumnezeu şi conştiinţa 
omului. Tăcerea Bisericii aşadar este, în 
acest loc, poziţia corectă a creştinismului 
(...). Oare Dumnezeu, care este iubire, nu 
este în acelaşi timp dreptate? Poate oare să-
şi dea consimţământul la crime înspăimân-

tătoare, pot acestea să rămână nepedepsite? 
Oare pedeapsa finală nu este, într-un anu-

mit sens, obţinerea echilibrului moral în 
opera atât de complicată a umanităţii? 
Oare iadul nu este, pe undeva, ultimul „pai 
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de salvare a conştiinţei morale a omului ?” 
– scrie Ioan Paul al II-lea (Să treci pragul 
speranţei, p. 140-141).

Iadul este ultima consecinţă de înde-

părtare a lui Dumnezeu de către om. 
Acesta este un proces care are loc în 
decursul întregii vieţi pământeşti. Fiecare 
păcat conştient şi de bunăvoie adânceşte 
în om egoismul, distrugând în el capaci-
tatea de iubire. Dacă înrobirea de către 
păcat este atât de mare, încât în om este 
distrusă capacitatea de primire şi de răs-

puns la iubirea lui Isus Cristos, atunci 
o astfel de persoană, în momentul mor-
ţii, cu ură îndepărtează iubirea lui Dum-

nezeu. Iar acesta este iadul. Astfel de 
oameni vor fi definitiv excluşi din împă-

răţia lui Dumnezeu. „Dumnezeu nu per-
mite să-L desconsideri. Cine seamănă în 
firea lui pământească, va secera din firea 
pământească putrezirea; dar cine seamănă 
în Duhul, va secera din Duhul viaţa veş-

nică” (Ga 6,8). Sf. Pavel avertizează: „Şi 
faptele firii pământeşti sunt cunoscute, şi 
sunt acestea: preacurvia, necurăţia, des-

frânarea, închinarea la idoli, vrăjitoriile, 
certurile, zavistiile, mâniile, neînţelege-

rile, dezbinările, certurile de partide, piz-

mele, uciderile, beţiile, îmbuibările, şi alte 
lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun 
mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce 
fac astfel de lucruri, nu vor moşteni Împă-

răţia lui Dumnezeu” (Ga 5, 19-21). Aces-

tui tip de lume, în timpul Judecăţii, Isus 
Cristos îi va da decizia anatemei: „Duceţi-
vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel 
veşnic, care a fost pregătit diavolului şi 
îngerilor lui!” (Mt 25, 41). Maica Dom-

nului, în cea de-a doua taină de la Fatima, 
arată modul efectiv de salvare de iad. 
Acesta este dăruirea lumii Inimii Nepri-
hănite a Fecioarei Maria şi rugăciunea 
rozariului. Sfântul Părinte Ioan Paul al II-
lea explică următoarele: „dăruirea lumii 
Inimii Neprihănite a Fecioarei Maria 
înseamnă întoarcerea la crucea Fiului. 
Înseamnă dăruirea lumii Inimii străpunse 
a Mântuitorului, aducerea înapoi la sursa 
răscumpărării. Răscumpărarea rămâne 
în veci mai mare decât păcatul omului şi 

„păcatele lumii”. Puterea de răscumpărare 
este infinit de mare faţă de tot răul din om 
şi din lume. Sacrificiul Fecioarei Maria 
înseamnă primirea ajutorului Ei, dăruirea 
noastră şi a întregii lumi Mântuitorului 
Nostru  Isus Cristos”. Maica Domnului 
este Cea care ne conduce cel mai sigur 
pe calea credinţei şi a încrederii noastre 
fără margini în Fiul Său Isus Cristos, pen-

tru a ne putea elibera din robia păcatului 

prin puterea infinită a Îndurării. „Doresc 
încredere de la fiinţele create de Mine” – 
spune Isus către Sf. Faustina  - „Să nu-i 
fie teamă să se apropie de mine sufletu-

lui slab, păcătos, chiar dacă ar avea mai 
multe păcate decât nisipul pământului, se 
topeşte totul în prăpastia îndurării Mele... 
Oamenii nu vor cunoaşte liniştea până nu 
se vor întoarce la izvorul îndurării Mele”. 
Sora Lucia a spus că Maica Domnului de 
trei ori a repetat „ se apropie timpurile din 
urmă”. Cel mai important mijloc de sal-
vare a omenirii este dedicarea ei Inimii 
Preacurate şi rugăciunea rozariului.    

Maria s-a plâns, de asemenea, că nu 
toate mijloacele de salvare dăruite până 
acum au fost primite de oameni, de aceea 
Ea oferă acum lacrimile Sale.

Iubiţi cititori! Maica Domnului roagă 
pe fiecare dintre noi să se unească la opera 
de iertare a lumii, la salvarea ei, a celor 
apropiaţi, a ţării şi a întregii lumi. Ştim 
că numai iubirea lui Isus poate să învingă 
toată groaza răului care ne îngreunează pe 
noi şi întreaga omenire. Însă Isus Cristos 

are nevoie de consimţământul nostru pen-

tru a putea acţiona şi a ajunge cu iubirea 
Sa la cei mai mari păcătoşi. Suntem deci 
chemaţi să ne unim cu Inima Neprihănitei 
Fecioare Maria, pentru a ne învăţa credinţa 
vie şi încrederea, care să se exprime prin :

Întoarcerea de la păcat şi viaţa în con-

cordanţă cu normele morale şi cu ştiinţa   
Bisericii Catolice;
Rugăciune zilnică a rozariului şi medi-

tarea Sfintei Scripturi;
Practicarea rugăciunilor în primele zile 

de vineri şi sâmbătă în intenţia răscumpă-

rării Preasfintei Inimi a Domnului Isus şi 
a Inimii Neprihănite a Fecioarei Maria 
pentru păcatele personale şi ale lumii;

Mărturisirea păcatelor o dată pe lună şi, 
cât mai des, primirea lui Isus în Euharistie, 
precum ş,i dacă este posibil, post cu pâine 
şi apă, miercurea şi vinerea. Îndeplinirea 
acestor rugăminţi ale Maicii Domnului de 
la Fatima este salvarea noastră, a ţării şi 
a întregii lumi.

Red.   

Pelerinaj la Fatima, 1982 fot. Arturo Mari
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