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În martie anul acesta ,, Calea des vâr irii” a împlinit dou zeci de ani de via . Deo gratias! 
Arc peste timp... Popas la începuturi... Dup  ob inerea libert ii Bisericii Greco-Catolice, PSS.
Vasile Hossu a dorit o revist  a Eparhiei, poate o reluare a ,,Vestitorului”; Preas  n ia Sa cerea 
direct implicarea noastr , a câtorva. Eu, profesoar  de limba român , aveam numai experien a 
catedrei, a a c  am l sat rug mintea s  treac  pe lâng  mine. Domnul doctor A. Rozor, al c rui 
tat  a fost tipograf la ,,Tipogra  a Seminarului” din Blaj, dup  un timp a început seria nou  a 
,,Vestitorului”, dar s-a ridicat imediat ideea unei reviste a tinerilor. De data aceasta nu mi-am mai 
permis s  las s  treac  pe lâng  mine rug min ile. Fiind profesoar  la ,,Liceul Greco-Catolic” 
nou în  in at, la dorin a elevilor mei: Claudiu Cibotariu, azi preot SJ., Bernardus-Teodor Baba, 
acum preot în Eparhia de Lugoj, i Dorin Matiz, preot în Eparhia de Maramure , cu aprobarea 
PSS. Vasile Hossu, a luat via  ,,Calea des vâr irii’’ - revist  de spiritualitate i cultur  cre tin  
a Societ ii ,,Episcop Ioan Suciu” (cercul literar al elevilor). În articolul-program din primului 
num r s-au formulat cu claritate obiectivele revistei, actuale i azi, din care amintesc câteva: a 
r spândi Împ r ia lui Dumnezeu în su  ete i lume, a face cunoscut  Biserica Român  Unit  
cu Roma, Greco-Catolic , spiritualitatea i bog ia culturii ei (este un imperativ dup  anii de 
persecu ie i uitare), a cunoa te via a i opera PSS Ioan Suciu, Episcopul Tinerilor, a-l avea 
model, a cunoa te via a i jertfa Episcopilor no tri Martiri, a tr i credin a în Biserica Catolic , 
a   con tien i de menirea i valorile ei, de lumina pe care o r spânde te în lume. Istoria revistei 
este acum bogat . Cineva de acolo de SUS ine în mâini mica noastr  publica ie. Ca i ,,aluatul” 
din Sfânta Evanghelie, ea a crescut, de mult timp nu mai este o revist  a elevilor, este a cititorilor 
r spândi i în toat  ara i a colaboratorilor ei. Avem sus inerea i încurajarea PSS Virgil Bercea 
i noi am dori s  tim c  Preas  n ia Sa este mul umit de munca noastr .

 O particularitate pu in obi nuit  pentru o revist , dar care ne bucur  nespus: între 
noi i cititori s-a creat o leg tur  su  eteasc  de mare încredere. Chiar dac  nu ne cunoa tem 
personal, uneori ne c ut m la telefon, schimb m câteva cuvinte, ne împ rt im bucuriile i 
am r ciunile, ne încuraj m i ne unim în rug ciune. Putem spune c  suntem o familie ceva 
mai mare.  Amintesc pe cei implica i direct în apari ia revistei: în primul rând i în multe alte 
rânduri, Pr. Olimpiu Todorean, apoi ing. Nicolae Bir u i colaboratorii: prof. Maria Mirela 
Filimon, prof. Othilia Groza, prof. Ligia Domu a, prof. Ioan Soran, prof. Viorel Soran, dl. I. 
M geru an, dl. Lucian Petrescu i Pr. Mihai V t m nelu. Numero i ani au lucrat pentru revist  
Pr. Iosif Balint i dl. Toma. Cu recuno tin  amintim pe Pr. I. Erdeli, care, atât timp cât a fost în 
via , i-a sporit bog ia spiritual  i frumuse ea.  Ne-au fost i ne sunt de ajutor studen ii de la 
,,Seminarul Teologic’’: Samuel Fancsali, acum preot, i Fr. Iulian Boglu . În prezent lucreaz  
pentru noi studentul Alexandru Farc. Pentru acest ajutor mul umim Pr. Rector Antoniu Chifor, 
iar pentru anii trecu i, rectorilor care au fost, Pr. Cornel Dârle i Cristian Sab u.  Ar   nedrept 
i nici nu s-ar cuveni s  nu-l amintesc pe so ul meu, care, în ace ti mul i ani, a f cut, indiferent 

de orice situa ie, s  primeze revista. Fiind amândoi din genera ia tinerilor de alt dat , ai celor 
forma i de PSS Ioan Suciu i Cardinal Alexandru Todea, genera ie în care ace ti preo i s  n i 
i-au pus toat  încrederea, am   ferici i dac , acolo, în Cerul Celui Preaînalt, ei sunt mul umi i. 

În genunchi, în rug ciune, îi aducem recuno tin a noastr  lui Dumnezeu pentru cei dou zeci 
de ani de via  ai revistei ,,Calea des vâr irii” i-L implor m s  ne ajute în continuare.  Pe 
Sfânta Fecioar  o rug m s  mijloceasc  pentru noi i s  ne  e sprijin.

Otilia B LA

Sunt de atunci dou zeci de ani...
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Mama lui Cain sau Mama lui Isus?
Lumea e un haos du m nos i 

o cloac  otr vitoare. Întuneric mult 
i mocirl  mult . Raiul a fugit de pe 

p mânt. Un înger cu sabia ca j ratecul 
ne opre te i ne respinge din prag.

Raiul p mântesc era în ,,linie 
orizontal ’’, era în geogra  a normal  
a noastr . Ar   fost u or s -l ajungem. 
În rai ,,se intr ”.

Raiul ceresc este în ,,linie 
vertical ”. E dintr-o lume în care 
geogra  a noastr  nu are ce c uta. În 
acest rai nu intr m, ,,ci urc m”.

În cele dou  raiuri au fost dou  
femei.

Eva în raiul p mântesc.
Maria în raiul ceresc.
Eva a pierdut primul rai. Maria a 

pl smuit pe cel de-al doilea. Eva ne-a 
pierdut pentru c  a l comit. Maria 
ne-a reg sit pentru c  a ascultat.

Egoismul lacom al Evei 
nimice te.

Ascultarea umil  a Mariei 
mântuie te.

Sunt dou  feluri de-a vrea s  
 i asemenea lui Dumnezeu. Unul 

împotriva lui Dumnezeu, felul Evei.
Cel lalt cu Dumnezeu, în felul 

Mariei. i oamenii, i  lozo  ile se 
împart: unele cu Eva, altele cu Maria. 
Cu Diavolul i cu Îngerul.

Rodul Evei: Cain uciga ul.
Rodul Mariei: Isus d t torul de 

via .
Eva închipuie în noi 

,,în elepciunea trupeasc ”.
Maria, ,,în elepciunea su  e-

teasc ”.
Aceste dou  în elepciuni sunt în 

noi, unde se bat i se lupt . Eva mereu 
întinde mâna Diavolului. Maria e 
plin  de Dumnezeu i cu El lucreaz .

Eva e logodnica Satanei.
Maria e logodnica Spiritului 

Sfânt.
Zilnic întrebarea- i st  în ochii 

inimii, ea te-a a teptat de dinainte 
de a te na te: ,,Cu cine lucrezi? Cu 
femeia aduc toare de moarte, care 
na te în tine pe Cain uciga ul, sau 
cu Fecioara aduc toare de via  care 
na te în tine Isus-Via a?”

Avem Postul S  ntei Marii ca 
s  ajut m Aceleia care este Mireasa 
Cuvântului. Prin Ea, Dumnezeu î i 
cânt  versurile sale în noi.

 Ep.Ioan SUCIU
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(continuare în pag. 6)

Prin ul Vladimir Ghika s-a 
n scut într-un palat la 25 decembrie 
1873, iar preotul, apostolul i prin ul 
Vladimir Ghika a murit în închisoarea 
Jilava la 17 mai 1954.

Ortodox prin familie, face 
m rturisirea de credin  catolic  
la Roma în 1902 explicându- i 
convertirea prin cuvintele: ,,am 
devenit catolic pentru a   un ortodox 
mai bun”.

Mons.Vladimir Ghika provine 
dintr-o familie cu totul remarcabil , 
bunicul s u, Grigore Ghika, a fost 
ultimul domnitor al Moldovei 
(1849-1856), având în urma sa zece 
str mo i care au domnit în Moldova 
sau în Tara Româneasc . La na terea 
sa, tat l, principele Ion Ghika, era 
ministru plenipoten iar al României 
în Turcia. Mama, Alexandrina, f cea 
parte dintr-o familie de francezi care 
a emigrat în Rusia.

A studiat în Fran a, la Toulouse, 
împreun  cu fratele s u Dimitrie. 
Aici va ob ine licen a în Drept în 
1893 ca apoi, tot împreun  cu fratele 
s u, s  studieze tiin ele Politice 
la Paris. La Roma, î i ia licen a în 

Filozo  e i doctoratul în Teologie. 
D ruit cu o inteligen  deosebit , cu o 
profunzime a ideilor i cu o memorie 
ie it  din comun, se va distinge prin 
st pânirea unei vaste i ra  nate 
culturi, cuno tin ele sale îmbr i ând 
toate disciplinele: literatur , istorie, 
medicin , botanic , tiin ele exacte 
etc., totodat  vorbea nu mai pu in de 
cincisprezece limbi.

Na terea sa la S rb toarea 
Cr ciunului nu este lipsit  de 
semni  ca ii, Vladimir Ghika a 
m rturisit c  de la vârsta de cinci ani 
,,niciodat  nu a pierdut sentimentul 
prezen ei lui Dumnezeu” - har 
deosebit.

În 1923 este hirotonit preot 
biritual - pentru riturile roman i 
bizantin. Papa Pius al XI-lea i-a 
acordat posibilit i deosebite pentru 
un apostolat desf urat oriunde în 
lume. Avea aprobarea de a porni ,,pe 
orice drum, oricât de lung i anevoios 
ar   fost, pentru a r spunde la o 
chemare...” (Elisabeth de Miribel, 
,,Memoria t cerilor” - Vladimir Ghika 
1873-1954 -, Ed. Arhiepiscopiei 

Beati  carea Mons.Vladimir Ghika
31 august 2013

,,Nu pot   lini tit gândindu-m  la soarta mea în  eternitate, decât dup  ce voi   auzit 
cel pu in pe unul dintre  fra ii mei binecuvântându-L pe Dumnezeu de a m    întâlnit’’. 

Vladimir Ghika

 ,,Prin  în lume i printr-o voca ie mai înalt , preot în Biserica lui Isus Cristos”.
 Jacques Maritain
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(urmare din pag. 5)

(continuare în pag. 7)

Romano-Catolice de Bucure ti, 2004, 
p.29). Astfel, ca apostol i misionar al 
timpului s u, pa ii Monseniorului au 
str b tut toate continentele pentru ,,a 
vesti Evanghelia la toat  f ptura”.

Hirotonirea s-a celebrat la Paris 
de c tre Arhiepiscopul Dubois. Iconi a 
distribuit  cu aceast  ocazie exprim  
sensul apostolatului s u, ea reprezenta 
pe Ioan Kuncewycz, Sf. Iosafat, 
c lug r bazilian ucrainean, ucis în 
1623 de c tre cei care se opuneau 
unirii cu Roma.

Spiritualitatea Monseniorului se 
poate rezuma în cuvintele: ,,Dincolo 
de ceea ce Dumnezeu porunce te, 
dincolo chiar de ceea ce Dumnezeu 
sf tuie te, trebuie s  c ut m ceea ce 
Dumnezeu prefer ” (Op.cit.p.33). 
Explica iile se g sesc în ,,Predica 
de pe Munte”, în ,,Fericiri” i în 
cuvintele rostite de Isus la ,,Cina 
cea de Tain ”.Vladimir Ghika 
vorbe te despre,,teologia nevoilor” 
i ,,liturghia aproapelui”, ceea ce în 

viziunea sa înseamn  a-i primi pe to i 
cei pe care Dumnezeu ni-i aduce în 
cale i a le alina orice suferin   zic  
sau moral , pentru c  ,,oricare ar   
întâlnirea providen ial  ce ne scoate 
în cale o nevoie, ea este o vizit  a lui 
Dumnezeu care ne apare”. Primul 
pas în orice ac iune trebuie s   e 
rug ciunea, spunea Monseniorul, 
dar mai ales suferin a unit  cu 
rug ciunea. În via a sa personal  ,,s-
a str duit întru s  n enie”, o s  n enie 
discret , blând  i radioas , urmând 

s  n enia lui Isus. A tiut c  ac iunea 
S  ntelor Sacramente în su  et ,,este 
mai important  decât toate eforturile 
pe care le-am putea face noi în ine”, 
pentru c  ,,atunci Cristos Mântuitorul 
i S  n itorul ac ioneaz  în noi”. 

Îndemnul s u este s  particip m zilnic 
la Sfânta Liturghie i tot zilnic s  ne 
împ rt im. Monseniorul ,,era fascinat 
de prezen a real  a lui Cristos în 
Euharistie”, emo ionat pentru harul de 
a   preot i de a putea atinge cu mâinile 
sale Trupul i Sângele Mântuitorului. 
Avea i o profund  devo iune ,,pentru 
Sfânta Fecioar  care ni l-a dat 
pe Isus” i pentru Îngerul p zitor, 
,,prietenul devotat”.

Apostolatul Monseniorului 
s-a desf urat mai intens în Fran a 
i România. La Paris, ca preot al 

diecezei Parisului, i-a fost dat  
Biserica str inilor, dar, în acela i timp, 
i misiunea din cartierul Villejuif, 

în periferia comunist  a ora ului, 
la Auberive, a în  in at ,,Ordinul 
Fra ilor i Surorilor Comunit ii 
Sf. Ioan” a c rui regul  principal  
era disponibilitatea la oricare gen de 
activitate apostolic  i caritabil . Tot 
la Paris, omul de înalt  cultur  care era 
Mons. V. Ghika, avea leg turi cu cele 
mai mari personalit i ale timpului: 
Francois Mauriac, Jacques Maritain, 
Etienne Gilson, Paul Claudel, Charles 
Peguy, Pr. Garrigou Lagrange, abatele 
Journet i al ii.

În ar  a deschis dispensarul 
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(urmare din pag. 6)

gratuit ,,Bethleem Marie”, la 
Bucure ti, i tot în Capital  a întemeiat 
Sanatoriul,, Sf. Vincen iu de Paul” 
(dup  na ionalizare ,,Institutul de 
Endocrinologie”) i s-a remarcat prin 
opere de caritate permanente în timpul 
celor dou  R zboaie Mondiale i al 
R zboiului Balcanic.

Fiind preot biritual, a desf urat 
o activitate excep ional  în Biserica 
Român  Unit  cu Roma, Greco-
Catolic , în colaborare cu PSS. Vasile 
Aftenie i Pr. Tit Liviu Chinezu. A 
celebrat la Biserica ,,Sf. Vasile” de 
pe strada Polon  i a fost îndrum tor 
spiritual al studen ilor greco-catolici 
veni i pentru studii în Capital . 

Trecerea noastr  prin lume 
las  urme adânci care î i au izvorul 
în obliga ia noastr  de a ne alege 
mereu calea. Prin alegerile i ac iunile 
sale, Mons. Ghika a contribuit la 
înfrumuse area su  etelor i a lumii, a 
încercat s  restrâng  r ul de orice fel 
în favoarea binelui, convins c  ,,Cel 
ce face r ul vat m  lumea întreag  
i pentru totdeauna”. Cu ,,r ul” care 

avea s  ,,vateme lumea” urma s  se 
întâlneasc  dup  cel de Al Doilea 
R zboi Mondial, odat  cu ocupa ia 
sovietic  i instaurarea regimului 
comunist. La abdicarea for at  a Regelui 
Mihai I, fratele i totodat  prietenul s u 
Dimitrie îl înso e te pe Rege în exil, 
în timp ce Vladimir r mâne în ar . 
R spunsul la insisten ele fratelui este 
categoric: ,,Dac  Dumnezeu m  vrea 
aici, aici voi r mâne”.

Prin actul na ionaliz rii se 
pierd toate a ez mintele caritative 
d ruite de Mons. Ghika cu atâta iubire 
semenilor: spitale, cabinete medicale, 
azile orfelinate, tot. I se ia locuin a îi 
r mâne doar apostolatul. Îndemnul lui 
Isus: ,,Merge i i vesti i Evanghelia 
la toat  f ptura!” l-a continuat i în 
noile condi ii, dar mai ales în Biserica 
Greco-Catolic  în ilegalitate datorit  
suprim rii ei violente. Con tient de 
pericolul la care se expunea, vizita 
credincio ii ardeleni i îi împ rt ea 
plângând, m rturisea, boteza, înt rea 
credin a i speran a în inimile lor. 
Din scrisorile c tre fratele s u i din 
m rturiile celor care îl frecventau 
reiese cât de mult pre uia Biserica 
Greco-Catolic  i cât de mândru era 
de preo ii ei.

În urm  cu ani, Monseniorul 
m rturisea profetic gândul de a   
martir: ,,M  st pâne te gândul i 
dorin a martiriului. Oare Domnul 
îmi va acorda, într-o zi, acest har 
pe care m  face s -l doresc?” Acum 
martiriul începuse: la 18 noiembrie 
1952 a fost arestat pe strad . În 
închisoarea de la Jilava, cuvintele 
Mântuitorului: ,,Merge i i vesti i 
Evanghelia la toat  f ptura!” 
prindeau via , Monseniorul, preotul 
sfânt, tr ia Evanghelia i ajuta pe 
to i cei cu care împ rt ea suferin a 
s  o tr iasc : ,,Începând din prima 
zi, el s-a pus la dispozi ia tuturor: 
instruia, predica, ajuta, consola 
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- cu un  resc de parc  ar   fost 
dintotdeauna în închisoare”. Nu 
lipseau nici medita iile, Rozarul, 
Calea Crucii - rug ciunea prin 
care suferin ele celor închi i erau 
unite cu Patimile lui Cristos, era i 
str duin a de s  n ire a vie ii, cum 
spunea Monseniorul, ca ,,s  ie im de 
aici al i oameni, oameni mai buni”. 
Aforismul Mons. Ghika, ,,Nu calea 
conteaz , ci cum o parcurgem”, î i 
dezv luia în aceste împrejur ri tot 
adev rul, fapt m rturisit de inu ilor: 
,,Închisoarea aceasta era sfânt  i 
noi nu b nuiam”.

La proces este învinuit de 
spionaj în favoarea Vaticanului. Mons. 
Ghika a refuzat ap rarea din o  ciu, 
pe motiv c  se poate ap ra singur 
având studii juridice . Monseniorul 
,,s-a cramponat de bara boxei” i, cu 
toate c  era foarte slab, mili ienii nu 
au reu it s -l desprind ; ,,cu barba i 
p rul s u alb, p rea un profet ie it 
din mormânt”. Reîntors în celul , 
sfântul preot a spus de inu ilor: ,,Am 
f cut aceasta ca s  v  înv  s  nu v  
 e fric  de ei”. 

S  n enia Mons. Ghika a fost 
recunoscut  înc  din timpul vie ii 
datorit  tr irii lui intense în prezen a 
lui Dumnezeu i într-o total  uitare 
de sine, dar i al num rului mare de 
convertiri i vindec ri miraculoase. 
În închisoare mai avea la sine 
relicva atât de pre uit : un spin din 
cununa Mântuitorului. M rturiile 
celor închi i la Jilava vorbesc de 

foarte multe vindec ri cu aceast  
relicv . Despre via a i s  n enia sa 
ne vorbesc i operele sale publicate 
în francez  i român , opere prin 
care se înl tur  uitarea Mons. Ghika 
impus  atâ ia zeci de ani. Cele mai 
cunoscute sunt aforismele: ,,Penses 
pour la suite de jours” - ,,Gânduri 
pentru zilele ce vin”, dar a scris 
i poeme i texte cu un con inut 

teologic sau moral. 
,,Moartea noastr  trebuie s  

 e marea izbând  a vie ii noastre, 
dar s-ar putea ca numai Dumnezeu 
s  aib  cuno tin  de ea’’, spunea 
cu ani în urm  Vladimir Ghika. 
A a a fost intrarea în Eternitate a 
Monseniorului. Desigur, duritatea 
închisorii a gr bit-o. S-a sfâr it în 
t cere, în timp ce de inu ii care i-au 
fost aproape opteau tulbura i: ,,A 
murit un sfânt!” 

Pentru apropiata beati  care 
a Monseniorului Vladimir Ghika, 
suntem chema i s -i cunoa tem via a 
i s -i prelu m îndemnul, cu atât mai 

mult cu cât suntem în Anul Credin ei: 
,,Merge i i predica i Evanghelia!”. 
S -l reg sim în medita iile i 
rug ciunile noastre i s -l implor m 
s  ias  în întâmpinarea nevoilor 
noastre i ,,cu disponibilitatea, cu 
blânde ea i cu tandre ea’’ cu care a 
f cut binele pe p mânt, s  se îndure 
de noi i, de acolo de Sus, din Cer, 
s  ne ajute. 

 Otilia B LA
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Rondelul rozelor de august

Mai sunt înc  roze - mai sunt,
i tot parfumate i ele

A a cum au fost i acele
Când ceru-l credeam pe p mânt.

Pe-atunci eram falnic avânt...
Priveam, dintre oameni, spre stele;
Mai sunt înc  roze - mai sunt,

i tot parfumate i ele.

Zadarnic al vie ii cuvânt
A stins bucuriile mele,
Mereu când zâmbesc uit, i cânt,
În ciuda cerc rilor grele,
Mai sunt înc  roze - mai sunt.

Al. Macedonski, ,,Versuri i proz ”,
Ed. Albatros, 1976.
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PAGES BILINGUES
Association  des Amis de l’Église  Gréco-Catholique de Roumanie, Blaj 

 Récits de Mgr. Ploscaru, évêque de Lugoj
Dote d’une robuste constitution et plus encore d’une force morale 

extraordinaire, lorsqu’il entrait dans une novelle cellule, il embrassait 
la serrure et les barreaux et disait:

,,Jésus, vous êtes, ici, a votre place !’’
Mgr. Ploscaru, comme ses pairs, n’eut droit a aucun contact avec 

l’extérieur, ni même a du papier, a un crayon ou a des livres. Pour 
lutter contre le désespoir et la décrépitude, il eut l’idée de composer des 
poèmes qu’il se récitait pour entretenir sa mémoire. A sa sortie de prison, 
il les coucha sur le papier. Publies en roumain sous le titre ,,Croix de 
barreux’’, ils ont été traduits en français par un ami de l’Association, 
Raymond Lamarque. Les plus significatifs ont été édites par ,,les Chaiers 
Bleus’’ a Troyes. Dans les années qui ont suivi sa libération, il a écrit 
également le récit de sa captivité sous le titre évocateur de ,,Chaînes et 
terreurs’’, qui q quasi été traduit par Raymond Lamarque , mais pour 
lequel nous n’avons pas trouve d’éditeur, malgré nos efforts.

 Sept évêques sur douze sont morts en prison. Oh ! Entendre 
le récit des souffrances de Mgr. Ioan Suciu, évêque de Oradea, a la 
prison de Sighet, son affaiblissement du a l’impossibilité de supporter 
la détestable nourriture, les visites du médecin: ,,On verra demain’’, 
l’isolement dans la cellule voisine, soit disant pour transfert a l’hôpital, 
la voix de plus en plus faible réclamant ,,Apa’’ (de l’eau), le silence, 
le corps traîne dans l’escalier de pierre avec le tète qui cogne a chaque 
marche, le départ pour la fosse commune dans la charrette aux ordures.

 (a suivre)

“C’est ce que derange qui fait vivre”
Cardinal Alexandru Todea
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PAGINI BILINGVE
Asocia ia ,,Prietenii Bisericii Greco-Catolice Române”, Blaj

Amintiri ale Mons. Ploscaru de Lugoj
Dotat cu o constitu ie robust  i cu o for  moral  extraordinar , 

când intra într-o celul  nou , îmbr i a închiz toarea u ii i gratiile 
zicând:

,,Isuse, e ti, aici, la locul T u!”
Mgr. Ploscaru, ca i ceilal i episcopi greco-catolici, nu a avut 

dreptul la niciun contact cu exteriorul, nici la o bucat  de hârtie, 
la un creion sau la c r i. Pentru a lupta împotriva dezn dejdii i a 
ramolismentului, a avut ideea de a compune poeme pe care le recita 
pentru între inerea memoriei. La ie irea din închisoare le-a scris i 
le-a publicat în limba român  cu titlul ,,Cruci de gratii”, ele au fost 
traduse în francez  de un prieten al Asocia iei, Raymond Lamarque. 
Foarte semnificativ, au fost editate de ,,Caietele Albastre” la Troyes. 
În anii care au urmat eliber rii, Mons. Ploscaru i-a scris amintirile 
din captivitate sub titlul evocator ,,Lan uri i teroare”, amintiri, de 
asemenea, traduse de Raymond Lamarque, dar pentru care, în ciuda 
eforturilor noastre, nu am g sit editor.

 apte Episcopi din doisprezece au murit în deten ie. Oh! 
Asculta i amintirea suferin elor Mgr. Ioan Suciu, Episcop de Oradea, 
în închisoarea din Sighet, epuizarea sa fizic  datorit  c reia nu putea 
suporta mâncarea mizerabil , vizitele medicului: ,,S  vedem mâine”, 
izolarea într-o celul  vecin , se spunea pentru un transfer la spital, 
vocea din ce în ce mai slab  cerea ,,Ap ”, t cerea, corpul tras pe 
scara de piatr  cu capul care se izbea în mers, plecarea pentru groapa 
comun  în areta de gunoaie.

(va urma)

,,Ceea ce ne deranjeaz  ne face s  tr im”
Cardinal Alexandru Todea



12 - CALEA DES VÂR IRII - nr. 7-8 iulie-august 2013

(continuare în pag. 13)

Biserica noastr  este acum 
în doliu i în rug ciune. Dumnezeu 
a decis s -l ia la Sine pe P rintele 
Tertulian Langa, prelat papal, preotul 
a c rui via  a fost o urcare constant , 
împletit  cu neînchipuite suferin e.

În P rintele Langa Biserica 
Greco-Catolic  a avut PREOTUL 
adev rat, preotul-apostol care tr ie te 
identi  carea interioar  cu Cristos, Îl 
urmeaz , Îl face prezent oamenilor 
ca s  nasc  în su  ete via a divin , 
preotul care sus ine necontenit i 
necondi ionat Biserica. Nu vor   
niciodat  uitate S  ntele Liturghii 
celebrate de P rintele Langa dup  
ob inerea libert ii Bisericii noastre 
în 1989, la Cluj, în aer liber, în Pia a 
Unirii - rug ciune i form  de ap rare 
a Bisericii Greco-Catolice împotriva 
nedrept ilor care nu au încetat.

Biserica a avut în Pr. Tertulian 
Langa pe PREOTUL ERUDIT. 
D ruit de Dumnezeu cu inteligen  
str lucitoare, posesor al unei culturi 
cu largi orizonturi, licen iat în mai 
multe discipline umaniste: Litere, 
Filozo  e, Teologie i Drept; toat  
bog ia de cuno tin e P rintele a pus-o 
în serviciul Bisericii, remarcându-se 
ca preot, scriitor i orator.

In memoriam
P rintele Tertulian Langa

1922 - 2013
,,Sic itur ad astra” (Astfel se ajunge la stele)

P rintele Langa a fost 
M RTURISITORUL CREDIN EI 
catolice în închisorile comuniste, 
unde, Biserica Român  Unit  cu 
Roma, Greco-Catolic  a dus, prin 
Pr. Langa, imaginea s  n eniei i 
frumuse ii sale i mesajul lui Cristos. 
Timp de aproape 17 ani, în aceste 
închisori, a fost supus celor mai 
înjositoare tratamente ca s -i ucid  
su  etul, dar a rezistat ca OM i 
CRE TIN.

Biserica îl are pe P rintele 
Langa AUTOR AL UNOR 
PAGINI DIN ISTORIA BISERICII 
NOASTRE, al MARTIRIULUI ei, 
prin m rturiile date i prin opera 
sa memorialistic  ,,Trecând pragul 
t cerii”, carte cerut  de Papa Ioan 
Paul al II-lea. ,,Î i cer s  scrii; ce ai 
tr it în închisoare este via  tr it  cu 
Cristos, via  din istoria Bisericii”, 
sunt chiar cuvintele de îndemn ale 
Sfântului P rinte.

În Biserica noastr  P rintele 
Tertulian Langa este bine cunoscut; 
a fost iubit, pre uit i admirat. La 
Oradea a conferen iat de multe ori 
 ind invitat de PSS Vasile Hossu i de 

PSS Virgil Bercea i a teptat de to i 
credincio ii. Cu to ii aveam nevoie 
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s  primim curajul i încrederea în 
bine de la P rintele care a fost atât 
de încercat în confruntarea cu r ul, a 
fost încercat pân  la ultimele limite 
de rezisten  uman  i chiar dincolo 
de ea. Nou , celor de azi, P rintele ne 
aducea aminte ceea ce poate s-a uitat 
de mult: valoare omului i frumuse e 
vie ii const  în tr irea credin ei, a 
iubirii, în demnitate, în prietenia 
dezinteresat ,  delitate i noble e 
su  eteasc , în încrederea dintre noi, 
în responsabilitate i angajarea pentru 
cauza lui Cristos i a Bisericii Sale.

Dup  conferin e, noi, so ul meu 

i cu mine, am   dorit s  ne apropiem 
de P rintele, s  ne împ rt im 
gândurile, îndoielile, speran ele, s -i 
spunem c  i-am în eles deplin via a, 
jertfele i credin a care i-a dat putere 
s  îndure ceea ce este de neîndurat. 
Nu am avut îns  niciodat  curajul, 
era atât de mare printre noi cei mici!

i totu i, când a ap rut cartea 
P rintelui ,,Trecând pragul t cerii”, 
dup  ce am f cut prezentarea 
operei i am publicat-o în ,,Calea 
des vâr irii”, ne-am luat curajul i 
i-am trimis P rintelui revista. La 



14 - CALEA DES VÂR IRII - nr. 7-8 iulie-august 2013

(urmare din pag. 13)

scurt timp, am primit un telefon chiar 
de la P rintele Langa; cuvintele ce mi 
le-a spus au r mas adânc în con tiin a 
i inima mea: ,,Doamn  B la , mi-a i 

f cut una dintre cele mai mari bucurii 
ale vie ii”. Pu in cât am vorbit, ne-a 
f cut s  regret m i mai mult s  ala, 
re inerea de a ne   apropiat de 
P rintele; la telefon vorbea preotul 
nostru greco-catolic a a cum l-am 
tiut de totdeauna, blând i bun, 

fericit de a schimba câteva cuvinte cu 
persoane de aceea i credin .

A urmat apoi i pentru noi 
,,una dintre cele mai mari bucurii 
ale vie ii”: dedica ia primit  de 
la P rintele pe cartea prezentat  
de mine. Ceea ce este esen ial i 
trebuie f cut cunoscut din oper  
, aminte te P rintele în cuvintele 
sale, este,, temeiul i  ac r  care s  
între in  spiritul de lupt  i asumarea 
con tiin ei c  supravie uirea Bisericii 
Unite - voit  de Cristos - depinde de 
implicarea jertfelnic , vizionar  a 
 ec ruia dintre noi”.

Desigur, la acea vreme, este 
aproape de necrezut ca P rintele s  
nu   sim it ,,oboseala” anilor, dar 
continua s   e acela i ap r tor al 
drepturilor Bisericii Greco-Catolice 
ca i în timpul când a fost VICAR 
GENERAL sau ORDINARIUS al 
Eparhiei Române Unite cu Roma, 
Greco-Catolice de Cluj-Gherla. 

Se spune c  exist  persoane 
care sunt în via a noastr  un dar 

providen ial, ele apar ca un r spuns 
la perioadele de criz . În anii mul i ai 
comunismului ateu, în criza moral  
declan at  prin îndemnul la ur , 
cu încercarea neobosit  de a terge 
con tiin a din om i a-L alunga pe 
Dumnezeu din su  et, P rintele Langa 
a fost un dar al Cerului pentru noi. 

În anii studiilor universitare, 
la Bucure ti, a tr it în preajma 
unor preo i s  n i, acum în pragul 
canoniz rii: Mons. Vladimir Ghika, 
spiritualul s u vreme de apte ani, i 
Pr. Tit Liviu Chinezu, viitorul Episcop 
Martir al Bisericii Greco-Catolice. În 
acei ani de persecu ie, Dumnezeu a 
inut în mâinile Sale Biserica noastr , 

,,i-a preg tit noi prim veri, i în ciuda 
tuturor di  cult ilor, s  n ii au ap rut 
mereu”. Ei au trecut din mâinile lor 
 ac ra credin ei celor ce au avut 

puterea s  o preia, s  o p streze vie 
i s  o m rturiseasc  chiar cu pre ul 

vie ii. P rintele Tertulian Langa a 
fost unul din cei ale i...

La ceasul acesta dureros al 
,,plec rii” dintre noi a P rintelui 
Tertulian Langa, colectivul 
de redac ie al revista ,,Calea 
des vâr irii”, so ul meu i cu mine 
transmitem condolean ele noastre 
Doamnei Langa i familiei, rugându-
ne: ,,Cu s  n ii odihne te, Cristoase, 
su  etul adormitului servului t u 
i umbra mor ii s  o preschimbi în 

zorile mântuirii”.
O. B.
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Un bine comun universal
Se tie cât este de di  cil pe plan 

interna ional ca o autoritate na ional  sau 
regional  s   e exersat  în scopul binelui 
comun universal. N zuin a binelui comun 
poate   deci enun at  ca voin a de a garanta 
existen a în pace i securitate a  ec rui 
stat, animat de convingerea unei demnit i 
egale i a unei solidarit i e  ciente, prin 
organizarea juridic  bazat  pe justi ie i 
c utarea unor compromisuri echitabile. 
În mod realist, papa Ioan al XXIII-lea 
subliniaz  provocarea considerabil  pe 
care o reprezint  promovarea ideii unui 
bine comun universal, recunoscând 
deschis e ecul momentan al ideii. S  nu 
uit m c  enciclica Pacem in Terris a fost 
promulgat  de papa Ioan al XXIII-lea la 
doi ani dup  ridicarea zidului berlinului i 
la numai câteva luni dup  criza rachetelor 
din Cuba. E ecul momentan nu a însemnat 
îns  c  ideea este gre it . 

Aceast  extensie a no iunii binelui 
comun spre bine comun universal 
va   reluat  de Constitu ia pastoral  
Gaudium et spes a Conciliului Vatican 
II, în 1965. Binele comun universal este 
elul comunit ii umane gândit  ca o 

comunitate de persoane. Aceast  expresie 
subliniaz  interdependen a fondatoare 
dintre dezvoltarea integral  a omului i 
dezvoltarea societ ii îns i. Prin natura 
sa, persoana uman  are nevoie de o via  
social  i, în ciuda acestei nevoi care o 
face vulnerabil , toate institu iile care 
dirijeaz  via a social  trebuie s - i fac  un 

el din realizarea vie ii sociale armonioase. 
Conciliul introduce în de  ni ia binelui 
comun men ionarea ”grupurilor de 
persoane”, nu numai ”persoana”. Textul 
conciliar Gaudium et spes insist  asupra 
necesit ii unui efort continuu de convertire 
spre bine, pentru a diminua efectele 
egoismului i orgoliului care pervertesc 
climatul social, pentru c  binele este o 
realitate de ordin spiritual care se manifest  
în sânul unei ordini proprii comunit ilor 
umane. Inova ia Conciliului este aceea 
c  subliniaz  dimensiunea spiritual  a 
binelui comun. 

Solidaritate i caritate
Enciclica Populorum progressio 

promulgat  de papa Paul al VI-lea în 
1967 va da dimensiunii de solidaritate 
interna ional  pentru realizarea binelui 
comun o anvergur  deosebit  tocmai în 
momentul în care ”problema social  a 
devenit o problem  mondial ”. Intui ia 
papei Paul al VI-lea va   valori  cat  atât 
de Ioan Paul al II-lea, dup  dou zeci de 
ani, în enciclica Sollicitudi rei socialis 
(1987), cât i de papa Benedict al XVI-lea 
în enciclicele Deus caritas est (2005) i 
Caritas in veritate (2009). Papa Benedict 
al XVI-lea înfrunt  s  darea mondializ rii 
rea  rmând caracterul central al dinamicii 
binelui comun, prezentându-l drept 
”criteriu de orientare al ac iunii morale.” 
Papa a  rm  c  n zuin a social  cea mai 
important , (aceea care este conform  
voca iei umane i perfec iunii sale), este 

PRINCIPII  MAJORE  ALE  DOCTRINEI  SOCIALE  A  BISERICII  
CATOLICE: PRINCIPIUL  BINELUI  COMUN (II)

Binele comun este ansamblul condi iilor de via  social  care permit grupurilor
i indivizilor s - i ating  mai deplin i mai u or perfec iunea. Gaudium et spes, 26
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de a iubi cum iube te Dumnezeu. A iubi, 
deschide o dinamic  de d ruire care trece 
printr-o dialectic  permanent  între ”a 
vrea s  tr ie ti” (securitate) i ”a vrea ca 
cel lalt s  tr iasc  conform voca iei sale 
de a tr i bine” (ordine de drept în justi ie).

O perspectiv  teologic
La  nalul acestui drum printre 

textele majore ale înv turii sociale 
catolice, se poate în elege mai bine cum a 
evoluat no iunea de bine comun în func ie 
de  ecare epoc  i în func ie de cei care au 
redactat i promulgat aceste documente. 
Este vizibil  o constant : fundamentarea 
discursului într-o antropologie a  in ei 
a  at  în rela ie cu al ii, în contrast cu 
o viziune atomizat  a individului care 
nu se consider  liber decât dac  este 
eliberat de orice leg turi sociale. Aceast  
în elegere rela ional  a existen ei umane, 
a unit ii familiei umane i dezvoltarea sa 
spre bine este în mod sigur o în elegere 
teologic . Omul nu poate realiza voca ia 
sa de a   imaginea lui Dumnezeu decât 
într-o re ea de interdependen e sociale 
care, pentru a-l proteja de violen  i 
moarte, trebuie s  aib  foarte mare grij  
de nevoile sale de existen  i securitate, 
orientând for ele sociale spre o ordine de 
drept bazat  pe justi ie. Perspectiva este 
foarte concret : este vorba de a articula 
interdependen e prin institu ii i prin drept. 
În acela i timp perspectiva este în mod clar 
transcendental : binele comun nu va putea 
  realizat decât dac  structurile sociale 

se las  inspirate, chiar f r  tirea lor, de 
aceast  dinamic  a carit ii, dezv luit  ca 
principiu operator în dep irea egoismelor 
personale i colective. Este vorba 
despre o perspectiv  teologic  a ordinii 

sociale. Ignorând, sau minimalizând, 
aceast  exigen  teologic , am t g dui 
fundamentul acelei lu ri de cuvânt care 
este m rturisirea credin ei, actul de 
 delitate i speran a într-un Dumnezeu 

care ne-a spus totul prin Fiul S u.

În ce cheie citim enciclicele papale i 
documentele conciliare?

Pentru producerea acestui text, 
am folosit în principal lucrarea Doamnei 
Dominique Coatanéa, cadru didactic la 
Facultatea de Teologie a Universit ii 
Catolice de Vest din Angers. Am apreciat 
efortul deosebit f cut de dânsa pentru a 
ordona ideile valoroase ale documentelor 
analizate în ordinea contextelor istorice 
i într-o form  agreabil  pentru lectur . 

Textul Dânsei este în concordan  cu 
sensul cre tin pe care îl au documentele 
trecute în revist , adic  aceste documente 
pot constitui miezul unei atitudini i al 
unui comportament social pentru masa 
cre tinilor catolici. 

Datele statistice relativ recente 
indic  un num r de credincio i catolici de 
aproximativ 1,2 miliarde, din popula ia 
globului de aproximativ 7 miliarde în 
2011. Vorbind despre binele comun 
universal, acum, ne gândim la binele 
comun al celor 7 miliarde de oameni, 
pentru care ar trebui asigurat ”ansamblul 
condi iilor de via  social  care permit 
grupului i indivizilor s - i ating  mai 
deplin i mai u or perfec iunea.” 

Problema este c  în asigurarea 
”acestor condi ii” trebuie s  intervin  
statele, adic  toate statele lumii! În acest 
punct al ra ionamentului entuziasmul 
scade drastic. La ora actual  în lume exist  
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194 de state suverane i independente.

La mijlocul anilor 2000 existau pe 
glob circa 90 de con  icte armate deschise 
i peste 20 caracterizate a   „înghe ate”, 

dar cu poten ial de aprindere. 
Starea de criz  economic  cuasi-

permanent  nu are darul de a ameliora 
rela iile dintre oameni. 

Din aceast  perspectiv  demersul 
Bisericii Catolice pare lipsit de realism, 
lipsit de valoare practic . Cine ar risca azi 
s  mizeze pe încrederea în bunele inten ii 
ale semenilor s i? 

Din p cate, teoriile ”foarte 
tiin i  ce”, (ra ionale pe cât se poate) nu 

au dat i nu dau rezultate. Mersul omenirii 
spre dezastrul economic, social, ecologic 
i ce dezastre mai vre i, este un mers 

accelerat. O logic  elementar  ar spune 
c  ar trebui încercate i alte solu ii, mai 
mult sau mai pu in ra ionale, sau pur i 
simplu ira ionale la prima vedere. Abia 
în momentul acela poate   vorba despre 
solu ia dragostei fa  de aproapele i 
despre binele comun universal a a cum 
îl vede Biserica, Înv tura lui Cristos. 
Dar... cât de preg ti i suntem pentru a 
încerca s   m mai buni, f r  s  credem 
în Dumnezeu? Sau, altfel pus  problema, 
cât de preg ti i suntem noi, cei 7 miliarde, 
pentru a crede în Dumnezeu i Înv tura 
lui Cristos? La scar  planetar  se pare c  
nu suntem preg ti i pentru a a ceva. Iar 
citind Scripturile ”în cheie obiectiv ”, nu 
se spune nic ieri c  la Judecata de Apoi, la 
sfâr itul lumii, cei ce vor tr i sfâr itul ei, 
vor   to i buni...

Ei bine, atunci ce facem? Dac  
nu exist  posibilitatea unei mântuiri 
universale, mi se pare c  singura solu ie 
pentru individ este mântuirea individual , 

adic  efortul permanent de a îndeplini 
Poruncile Domnului, a a cum ne-a înv at 
Cristos. Îns  nici asta nu putem face f r  
harul lui Dumnezeu, f r  rug ciunea 
permanent  pentru a dobândi harul S u. 
Pe de alt  parte, mântuirea individual  
vine în contradic ie cu ideea de via  
comunitar , cu obliga ie de a-l iubi pe 
aproapele ca pe tine însu i, adic  a a s -l 
iube ti încât s  ac ionezi pentru a-i salva 
i trupul i su  etul. 

Dup  acest ir de întreb ri 
angoasante, am g sit un singur refugiu 
într-un fel de ”gândire pozitiv ”, în apelul 
la ”aluatul care face s  dospeasc  toat  
pl m deala” pomenit de Evanghelistul 
Matei (Matei 13:33), sau de Apostolul 
Pavel în Epistola I c tre Corinteni (1 
Cor. 5:6). Dac  noi, copiii Bisericii 
lui Cristos am putea constitui aluatul 
pentru pl m deal , ar   o speran . Dar 
putem? R spunsul este greu de formulat 
pentru c  el este individual, deoarece 
responsabilitatea nu poate   asumat  
decât individual... Deci, nu vom ti dac  
putem, decât atunci când împreun , cu 
ajutorul lui Dumnezeu vom face ceva în 
acest sens.

 
Ioan Soran

Bibliogra  e.
4. Enciclica Divinis Redemptoris 

promulgat  de papa Pius al XI-lea la 19 
martie 1937

Cele dou  enciclice de mai sus 
sunt trecute la Bibliogra  e deoarece sunt 
emise în contexte foarte speciale. Restul 
enciclicelor citate pot   accesate în mod 
simplu, sau pot   desc rcate, prin simplul 
cuvânt cheie care este titlul ei.
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Cre tinul autentic care s-a 
hot rât s - i schimbe via a, s  str bat  
Aleea Des vâr irii spre LUMIN , va 
face cu nesiguran  primii pa i chiar 
dac  uneori simte c  este inut de 
Mâna Domnului, dar apoi va   l sat 
liber, s  dovedeasc  c  a crescut în 
credin , c  este cu  ecare pas mai 
aproape de Iubirea Adev rat . Fiecare 
eveniment, c dere, alunecare sau 
ridicare, va   interpretat prin Cerin ele 
LUI, dac  decizia este sau nu conform 
Poruncilor, a Legilor Divine cele pe 
care consider m c  le cunoa tem 
de i niciodat  nu po i cunoa te 
INFINITUL.

Tân rul Francisc a d ruit primii 
22 de ani, prietenilor i distrac iilor, 
dar în momentul când este chemat pe 
nume i luat la întreb ri, când dorea 
s  devin  cavaler de arme, începe 
procesul convertirii sale. In 1202, a 
fost retras din lume  ind luat prizonier 
la Perugia un an de zile, apoi are o 
depresie de câteva luni, tocmai pentru 
a putea medita singur la scopul i rolul 
Vie ii sale, la Crea ie i la St pânul 
Universului.

 În visul avut la Spoleto în 1205, 
aude în adâncul inimii o Voce cu care 
are un dialog.[1] 

“- Francisc, de ce sluje ti 
sclavului i nu st pânului? 

 - Doamne, ce vrei s  fac? 
 - Întoarce-te la Assisi. Nu 

acesta este drumul t u”...

Hot rârea de schimbare a 
comportamentului este luat , cuget , 
mediteaz  intens i se roag  mult: 
“Preaînalte i gloriosule Dumnezeu, 
lumineaz  întunericul inimii mele, 
d ruie te-mi credin  dreapt , 
speran  puternic  i iubire deplin . 
D -mi, Doamne, dreapta sim ire i 
cunoa tere, ca s  împlinesc misiunea 
Ta.”  [2]

Încercarea de a- i dep i 
limitele  rii p mânte ti prin s rutarea 
leprosului, doar v zând în el chipul lui 
Cristos, este “dulcea  su  eteasc  i 
trupeasc ” i începe coala Umilin ei.

În ianuarie 1206 aude din nou 
Vocea Domnului când se ruga în fata 
Cruci  xului din capela San Damiano. 
“Ar trebui s  scapi Biserica de ruina 
total . Pentru aceasta ar   necesare 
ni te bra e robuste...” Francisc simte 
asupra sa lumina i privirea cald  a 
lui Cristos R stignit. R spunzând a a 
cum a în eles atunci, a reparat capela 
San Damiano, San Pietro i Santa 
Maria degli Angeli (Porziuncula). Mai 
târziu, va în elege c  misiunea sa este 
s  zideasc  o Biseric  cu pietre vii, pe 
temelia pus  de Isus Cristos pentru a 
tr i ca i fra i în credin , speran  i 
dragoste împreun  cu cei mici, pe care 
lumea nu-i vrea.

Rug ciunea pe care el i mai 
târziu fra ii s i o repet  la intrarea 
într-o biseric : “Te ador m, Doamne 

CUM S -L URM M PE CRISTOS DUP  
MODELUL SFÂNTULUI FRANCISC
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Isuse Cristoase, aici i în toate 
bisericile, care sunt în lumea întreag  
i Te binecuvânt m, c ci prin Sfânta 

Ta Cruce, ai eliberat lumea” , [3] 
arat  simplitatea inimii i iubirea 
universal .

În 1208 februarie, descoper  
puterea Evangheliei prin Cuvântul lui 
Dumnezeu, iar când se cite te despre 
trimiterea în lume a ucenicilor de c tre 
Isus, (Luca 9,1-6) î i g se te sensul 
Vie ii: “Iat  ceea ce caut eu, este 
ceea ce inima mea cere.” 

Prima fraternitate pe care o 
întemeiaz  se bazeaz  pe 12 ucenici 
iar pentru decizii cere sfatul Domnului 
deschizând de trei ori Evanghelia 
i tot de atâtea ori se reg se te în 

acela i context. Pentru fra i, scrie 
astfel o regul  de via  care s   e 
cât mai aproape de cea a Domnului 
Isus, luând fragmente din Cartea 
Sfânt . Dumnezeu este întemeietorul 
noii forme de via  franciscan  
fundamentat  de Evanghelie, iar Papa 
le recunoa te dreptul de a cânta laudele 
Domnului “urbi et orbi”, în cetate i în 
lume i s  predice în pie ele publice.

Francisc nu este preot, dar 
respect  ace ti Slujitori care Îl in în 
mâini pe Însu i Domnul, i nu dorea 
s  predice într-o parohie f r  acordul 
acestora. Scopul lor era comun, acela 
de mântuire, de câ tigare de su  ete. 
“Prin umilin  i respect, trebuie mai 
întâi s  convertesc preo ii i prela ii. 
Când ace tia vor vedea s  n enia 
vie ii noastre i respectul nostru, 

ne vor chema ei în i i s  predic m 
poporului.” [3].

 Dup  cum Isus era urmat 
de mul ime mult , ca s -i asculte 
înv tura, la fel i S r cu ul din Assisi 
ce se intitula Crainicul lui Cristos, 
predica pe str zi i în pie e, iar prin 
cuvântul i exemplul s u a atras mult  
lume pe urmele sale. Pe mul i i-a 
înv at cum s  se roage, mai ales prin 
rug ciunea TAT L NOSTRU dup  ce 
le-a explicat-o; i pentru c  nu aveau 
c r i, recomanda contemplarea lui 
Isus R stignit i meditarea Patimilor 
Sale. Dup  ce i-a înv at pe fra ii s i 
c  Isus ne cere doar a gândi, a spune i 
a face lucruri s  nte, i-a trimis în lume 
doi câte doi, asemenea apostolilor, 
pentru a duce mesajul evanghelic. 
A compus sub inspira ie divin : 
Indemn c tre lauda lui Dumnezeu, 
Indemn pentru surorile S  ntei Clara, 
Scrisori c tre fra i, Scrisori c tre 
credincio i, Scrisoare c tre clerici, 
Scrisoare c tre un ministru, Scrisoare 
c tre conduc torii popoarelor, O  ciul 
despre Patimile Domnului, Regula 
con  rmat , Regula necon  rmat , 
Cântecul Soarelui, Testamentul i alte 
scrieri care i azi sunt minunate.

Cele dou  surori, Maria i 
Marta, prietenele lui Isus se pot reg si 
în  gura contemplativ  a sorei Clara 
i respectiv a energicei Frate Jacopa. 

Prietenul Laz r poate   identi  cat cu 
fratele Leo, pe care l-a avut mereu 
aproape i i-a dictat un document de 
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Pream rire lui Dumnezeu urmat de o binecuvântare inspirat  de Aaron în 
V.T. Numeri 6, 24-26:

“ Domnul s  te binecuvânteze i s  te p zeasc . S - i arate fa a Lui 
i s  se îndure de tine. El s - i aplece fa a c tre tine i s - i dea pacea.”

Multe sfaturi d dea fra ilor în credin  i-i îndemna s   e veseli, iar 
durerea s  r mân  între ei i Dumnezeu, pe care s -L roage s  le redea 
“bucuria mântuirii” (ps.50) i s  se str duiasc  s  dobândeasc  bucuria 
l untric . [4]

Membrii Ordinului Franciscan se angajeaz  prin PROFESIUNEA DE 
VIA  s  tr iasc  Evanghelia dup  modelul Sfântului Francisc folosind 
Regula aprobat  de Biseric .

Dar noi, cei de ast zi, laici sau clerici, ne conform m cu adev rat 
via a dup  exigen ele lui Cristos? Sau dup  Regula recomandat  de Sfântul 
Francisc? Oare nu ne strig  i nou , CINEVA: “Întoarce-te, nu acesta 
este drumul t u!”?? Ne oprim din alergare s  medit m CUVANTUL, s -l 
vedem pe aproapele sau sufoc m glasul Con tiin ei pân  devenim nesim i i... 
Este nevoie de curaj într-o lume la , este nevoie de lumin , într-o lume 
întunecoas . Avem nevoie de modele de urmat i a a cum Sfântul Francisc a 
ascultat de Domnul Isus pân  la identi  care, i noi s  încerc m s -l imit m, 
cât mai avem înc  timp. PACE I BINE!

Othilia GROZA - OFS Oradea
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