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Tereza de Avila (1515-1582), întemeietoarea Ordinului Carmelitan (al 
carmelitelor descul e), numit  i Tereza de Isus, dar i Tereza cea Mare, a fost 
beati  cat  în urm  cu 400 de ani, la 24 aprilie 1614, i proclamat  Doctor al Bisericii 
(Doctor Ecclesiae), în 1970, de c tre Papa Paul al V-lea - este prima femeie care a 
primit acest înalt titlu acordat celor mai de seam  teologi cre tini.

Cea mai mare mistic  din Biserica Catolic , Tereza de Avila, s-a n scut 
la Avila (Spania) într-o familie bogat . La 20 de ani a intrat într-o m n stire 
carmelitan , unde a tr it timp al i 20 de ani o via  spiritual  mediocr , de comoditate 
i de ariditate spiritual . Într-o zi, icoana cu ,,Ecce Homo”, a  at  în capel , s-a 

însu  e it i a început s  sângereze în prezen a ei. Tereza a îngenuncheat în fa a lui 
Cristos i L-a rugat s -i dea puterea de a nu-L mai ofensa. Înt rit  de harul divin, 
a început o via  nou , cu multe suferin e , dar i bucurii supra  re ti; atunci au 
început i experien ele mistice, harul uniunii permanente cu Cristos. Nemul umit  
de comoditatea i del sarea spiritual  din m n stire, întemeiaz  în 1562 prima 
m n stire a ,,Ordinului Carmelitelor Descul e” (acela i Ordin, dar reformat de 
Tereza), în care sunt respectate regulile severe din perioada începutului ,,Ordinului 
Carmelitan”. A avut încredere ne rmurit  în Dumnezeu i o extraordinar  putere 
de munc  i capacitate organizatoric . În selectarea candidatelor pentru m n stirile 
reformate de ea, punea accentul pe judecata bun  i pe inteligen , chiar obi nuia 
s  spun : ,,Dumnezeu s  ne fereasc  de c lug ri ele proaste! Avea convingerea 
c  o persoan  inteligent  e lipsit  de orgoliu i î i poate corecta gre elile. În tot 
ce a întreprins, a fost sus inut  de preo i cu mare s  n enie, franciscani, iezui i i 
dominicani. În îndrumarea spiritual , un sprijin deosebit l-a primit din partea Sf. 
Ioan al Crucii (1542-1591).

 Doctrina Sf. Tereza de Avila se bazeaz  pe încrederea în puterea rug ciunii, 
pe aspira ia neîncetat  spre progres spiritual, realizat pe un drum al perfec iunii, 
act de voin  i har, care îl duce pe om pân  la atingerea s  n eniei, doctrin  tratat  
în c r ile S  ntei: ,,Cartea vie ii”, ,,Drumul perfec iunii”, ,,Castelul interior”, 
,,Întemeierile”. Poet  înzestrat , Tereza de Avila a scris i poezii mistice.

Au practicat aceast  cale a des vâr irii s  n i i s  nte foarte dragi nou : Ioan 
al Crucii, Tereza de Lisieux, Tereza Benedicta a Crucii (Edith Stein) i Tereza de 
Calcutta.

Sf. Tereza de Avila a iubit Biserica i a crezut cu toat  puterea în credin a 
Bisericii Catolice, m rturisind: ,,Aceasta este credin a în care tr iesc i în care 
f g duiesc s  tr iesc i s  mor”.

Anul Jubiliar al S  ntei Tereza de Avila
15 octombrie 2014 - 15 octombrie 2015
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S U M A R

 Cu cât suntem mai prin i de lucru, cu atât avem mai mare 
nevoie de rug ciune. Cei ce c l toresc pe mare au nevoie s  se 
opreasc  din când în când pentru a se r cori. Cople itoarele obliga ii 
care ne stau adesea în fa , pot   împlinite dac  Dumnezeu ne vine în 
ajutor. i vom reu i s  învingem orice greut i i obstacole cu ajutorul 
rug ciunii. Se poate întâmpla ca, datorit  rug ciunii, la momentul 
potrivit, s  primim de la Dumnezeu mai mult har i mai mult  t rie 
în îndeplinirea datoriilor.
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S  te cunosc pe tine, Doamne, i s  m  cunosc pe mine

Tu por i icoana lui Dumnezeu, 
tu e ti iubit de Dumnezeu care te-a 
creat. Cine sunt eu, Doamne? Tu 
s -mi surâzi mie? Tu s  m  faci pe 
mine s  intru în familia Ta?

Cine sunt eu, Doamne, c  Tu 
ai luat înf i are de om, ai invidiat 
icoana mea, ai invidiat  in a mea i te-
ai f cut asemenea mie? Ce adâncuri 
de paradis g se ti în mine? De când 
diavolul î i pune aceast  întrebare? 
El caut  s  nu ne r spund . S  
r spundem noi: Dumnezeu iube te 
pe om, ce fericire! Ce frumuse e!

Descoper  în tine aceaste 
frumuse i tip rite pe eternul din 
tine. Descoper  ve nicia din tine 
i, în ultimul efort pentru a-l salva, 

s -l înfrumuse ezi i s -l ridici tot 
mai sus. Încânt -te de ce se încânt  
Dumnezeu în tine, îngroze te-
te de ce se îngroze te Dumnezeu 
în tine. Cunoa te- i de  cien a 
p catului t u, cunoa te plin tatea, 
icoana lui Dumnezeu în su  etul 
t u, cunoa te plin tatea, cunoa te 
ceea ce Dumnezeu iube te în tine, 
cunoa te capacit ile tale imense 
care te ridic  pân  la Dumnezeu, 
cunoa te în tine virtu ile, icoana lui 
Dumnezeu aici pe p mânt; cunoa te 
în tine acea cârmuire special  a lui 
Dumnezeu asupra su  etului t u în 
S  ntele Taine.

Îmi permit s  v  spun aceast  
istorioar : ,,un înger, membru în 

ministerul propagandei infernului, 
scrie o scrisoare unui înger de pe 
p mânt, prizonier - umit Iacob, care 
avea sarcina s  piard  pe p mânt 
oameni i c ruia îi d  lec ii cum s  
piard  un su  et.

Cartea aceasta este intitulat  
Arta de a osândi un su  et, i îngerul 
negru îi spune celui de pe p mânt: tu 
o vei pl ti când ai s  te întorci la casa 
tat lui nostru prea negru, vei pl ti, 
nenorocitule, ce-ai f cut?

Ce f cuse? A permis ca tân rul, 
pe care vrea s -l piard , s  întâlneasc  
o tân r  cre tin ; n-ai observant c  
acea cre tin  era învelit  în cea  i 
tu nu tiai c  cea a aceea era harul 
lui Dumnezeu?

- Nu m  puteam apropia de 
ea…

 - Ai l sat acel su  et s  ating  
vraja, elanul inimii acelei fete, n-ai 
tiut tu c  pe p mânt nu exist  cale 

mai blestemat  decât s  duci aproape 
un su  et de om lâng  un su  et de 
femeie curat , pentru c  l-ai pierdut 
pentru totdeauna? Tu l-ai pierdut 
,diavole!”

 G se te în su  etul t u acea 
frumuse e din care Dumnezeu atrage 
su  etul. Cunoa te înl untrul t u, 
nu defectul dominant, ci calitatea 
dominant , g se te în su  etul t u 
acea însu ire care este pl cut  lui 
Dumnezeu.

Ep. Ioan SUCIU
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(continuare în pag. 6)

“Corectitudinea moral :
c ut m cu disperare valori”

A doua carte a istoricului i 
jurnalistului Jean Sevillia, pe care o 
prezent m în paginile revistei noastre, 
este ,,Corectitudinea moral : 
c ut m cu disperare valori”. În 
Fran a lucrarea a ap rut în 2007, la 
noi, în 2009, în Editura Humanitas, 
cu un cuvânt înainte al autorului: 
,,O revolu ie în surdin ”. În aceste 
pagini care prefa eaz  lucrarea, Jean 
Sevillia î i explic  obiectivul urm rit: 
o analiz  a crizei care se manifest , 
dup  1970, în coal , familie i 
suburbii, în Fran a, dar simptomele 
acestei crize încep s  se simt  în toat  
Europa. Con inutul c r ii se bazeaz  pe 
cercetarea personal  a transform rilor 
sociale din Fran a ultimilor decenii i 
pe informa iile parvenite din pres  i 
sondaje de opinie. Privind schimb rile 
intervenite în societate i cauzele lor, 

autorul ne îndeamn  s   m aten i 
ca s  distingem ,,inevitabilul” de 
,,ideologia momentului”. Dup  Jean 
Sevillia, momentul declan ator al 
crizei este data rupturii educa iei de 
morala sus inut  , pân  prin 1960, de 
BISERIC , COAL  i FAMILIE.

Transformarea societ ii 
franceze în urma acestei rupturi 
este de propor ia transform rii de 
dup  Revolu ia din 1789. Autorul 
re ine câteva cauze care au dus 
la schimbarea moral : economia 
prosper  de dup  cel de al Doilea 
R zboi Mondial, Drepturile omului 
în elese f r  îndatoriri i in  uen a i 
presiunea extraordinar de puternic  a 
comunismului. Din mai 1968, odat  
cu mi carea studen ilor i a elevilor 
stângi ti i de c tre ei, se pun în 
discu ie fundamentele societ ii: 
na iunea, statul, familia, coala, 
armata, Biserica, în ideea c  totul 
trebuie demolat.

Cuprinsul c r ii este alc tuit 
din zece texte: ,,Eu i numai 
eu”, ,,Pl cere i dependen ”, 
,,Atitudinea sexual ”, ,,Cuplul 
i copilul-rege”, ,,Dreptul la (ne)

munc ”, ,,E vina societ ii”, ,,F r  
acte, eterna problem ”, ,,Cet enii 
lumii”, ,,Statul nu ine cont de 
mine” i ,,Culturile Fran ei” - 
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(urmare din pag. 5)

(continuare în pag. 7)

,,Morala, aceast  verig  lips ” 
cuprinde concluziile autorului.

Nu este în inten ia noastr  s  
prezent m întregul textelor, ne vom 
opri aten ia doar asupra acelora care 
redau situa ii apropiate de ale noastre. 

,,Eu i numai eu” vorbe te 
despre autoritatea pierdut  de familie 
i coal . Noul chip al familiei are 

,,ta i-prieteni” i ,,mame-prietene” 
care nu tiu s - i educe copiii, tiu doar 
c  este interzis s  interzici. Copilul-
rege, c ci el de ine autoritatea, cre te 
f r  a   educat, dar caracterul i de aici 
comportamentul civilizat se formeaz  
cu trud , uneori chiar cu pedepse. 
Îns  profesorii de acum, constat  
Jean Sevillia, sunt elevii din ’68. 
Începând cu genera ia lor, s-a renun at 
la metodele de educa ie i de instruire 
proprii tradi iei cre tine, care ridicau 
elevii cât mai sus, potrivit capacit ii 
lor maxime. Desigur, elevilor li 
se cerea un efort pentru dep irea 
di  cult ilor i îl f ceau tiind de atunci 
c  în procesul continuu al autoform rii 
i autodep irii, efortul îi va înso i 

întreaga via . Cum ar putea profesorii 
de azi s  tie ceea ce nu au înv at? 
De aici, ideea modern  c  profesorul 
nu trebuie s  transmit  cuno tin e 
i principiul c  elevul trebuie s   e 

autorul propriilor sale cuno tin e!!! 
,,Noi nu trebuie s  ne preg tim pentru 
a transmite cuno tin e, ci pentru a 
înv a pe cineva s  înve e”, sus in 
gre it unii profesori. Catedra trebuie 
s  le fac  îns  pe amândou .

Rezultatele de la bacalaureat 
sunt slabe, le dovedesc di  cult ile 
reale de lectur , incultura, 
incapacitatea de a vorbi i scrie corect 
a absolven ilor. Pentru a convinge 
cititorii de nivelul tot mai slab al 
examenului de bacalaureat, Jean 
Sevillia prezint  rezultatul unui test 
dat, în 1995, la 6.000 de liceeni: li 
s-au dat probele de examen din 1920; 
concluzia: majoritatea elevilor nu ar   
trecut examenul. i autorul conchide 
cu am r ciune c  tr im: ,,o epoc  ce 
supraestimeaz  drepturile individului 
în detrimentul îndatoririlor sale. 
Cultul eului distruge principiul 
fondator al înv mântului, 
potrivit c ruia profesorul transmite 
cuno tin ele sale elevului care este 
acolo ca s  înve e” (Jean Sevillia, 
,,Corectitudinea moral : c ut m cu 
disperare valori”, Ed. Humanitas, 
Bucure ti, 2009, p.26). 

Din coli, odat  cu dispari ia 
dorin ei i pl cerii de a înv a, a 
disp rut i polite ea i acest lucru se 
resimte i în via a cotidian , telefonul 
mobil o con  rm  din plin. Dac  
p rin ii lucreaz  sau sunt desp r i i, 
calculatorul i televizorul pot educa? 
A a se ajunge la pierderea bunului-
sim , pierdere evident  în inuta 
relaxat  în orice situa ie, în nep sarea 
fa  de punctualitate, în modul de 
a saluta i, un pas mai departe, la 
super  cialitate, la nerespectarea 
unei promisiuni, la în el torii etc. 
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(continuare în pag. 8)

(urmare din pag. 6)

Intoarcerea la autoritatea familiei i 
a colii este un imperativ, o spune cu 
fermitate autorul.

În ,,Pl cere i dependen ”, 
Jean Sevillia prive te schimbarea 
mentalit ilor dincolo de coal  i 
familie: voluntariatul este tot mai rar 
i nu mai ac ioneaz  gratuit, nu se mai 

bazeaz  pe d ruire, ci pe reprocitate, 
nu mai este o îndatorire moral , 
voluntarul a teapt  un câ tig, remarc  
cu regret scriitorul. Deviza ,,eu i 
numai eu” a dus la un individualism 
f r  m sur , hedonismul, la tutun, 
droguri i alcool, iar acestea, la 
dependen , fenomen foarte timpuriu, 
la 12-13 ani. Studiul psihologilor 
asupra dependen ei tinerilor conduce 
la rezultate îngrijor toare: foarte mul i 
tineri sunt dependen i de calculator, 
internet i jocuri video, de telefonul 
mobil, dependen e care însingureaz . 
În po  da faptului c  tr iesc în 
societate, tinerii de azi, având libertate 
absolut , sunt tot mai singuri, singuri 
cu ei în i i chiar la discotec , pentru 
c  nu mai este modern nici dansul în 
cuplu. Toate acestea la un loc creeaz  
forme de alienare. Lipsi i de repere 
morale, de modele umane înalte, de 
Dumnezeu i Cer, tinerii nu mai tiu 
ce s  fac  cu via a lor.

,,Atitudinea sexual ”este un 
alt text cu o alt  privire asupra lumii 
noastre, lume, ne spune Jean Sevillia, 
în care nu mai sunt interdic ii i se 
permite orice,dar într-un astfel de 
context, ne putem a tepta la orice, 

continu  dezam git autorul. Presa, 
radio-ul, televiziunea, cinematogra  a 
sus in sexualitatea liber : ,,Corpul 
t u î i apar ine i po i s - i dore ti 
s  ai o rela ie cu cine vrei tu”. Este 
un îndemn zilnic i nimeni nu se mai 
indigneaz ; via a sexual  începe în 
jurul vârstei de 13-14 ani! Cu excep ia 
copiilor din familiile unde preceptele 
religioase sunt respectate.

Revolu ia sexual  dore te s  
despart  trupul de su  et, ceea ce este 
imposibil, c ci ,,a angaja sim urile 
înseamn  a angaja su  etul”.

Problema sexualit ii este 
complex , include i homosexualitatea, 
Sida etc. Jean Sevillia ne aminte te i 
de data aceasta c  ,,f r  de interdic ii, 
nu exist  umanitate” i suntem 
obliga i s  ne întoarcem la ele, s  le 
redescoperim. Desigur, e nevoie de 
timp, dar autorul tie c  salvarea va 
veni i mai tie c  va veni prin femeie, 
pentru c  aceasta întotdeauna va dori 
s   e mama i su  etul unei mame 
poate schimba lumea.

,,Cuplul i copilul-rege” 
trateaz  problema familiei sau a 
familiilor?! Jean Sevillia surprinde 
în discursurile politice de la cel mai 
înalt nivel expresia ,,familiile în 
diversitatea lor”!!! Dac  pân  prin 
1960, în Fran a se întemeia familia 
prin c s torie o  cial , ,,de la catolici 
la comuni ti”, majoritatea f când acest 
act i la Biseric , dup  1970, odat  
cu pierderea credin ei i schimbarea 
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(continuare în pag. 9)

(urmare din pag. 7)

mentalit ilor, modelul acestei familii, 
cu copii n scu i în sânul ei, s-a 
destr mat. Concep ia despre familie 
s-a schimbat, se prefer  concubinajul, 
aparen ele nu au nici o valoare; în 
cazul c s toriilor, se trece u or la 
separare i divor . Ca urmare, apar, în 
adev r, o diversitate de familii, familii 
recompuse cu copii proveni i din 
leg turile anterioare. Din nou, femeia 
este speran a revenirii la normalitate, 
ea poate s  dea via  leg turilor calde 
de iubire prin reg sirea credin ei i a 
valorilor pierdute, al turi de so , care, 
 ind tat , trebuie s - i redescopere 

autoritatea. În ceea ce prive te valorile 
morale i alte valori umane disp rute, 
Jean Sevillia ne face aten i: suntem 
obliga i s  reg sim ,,r spântia unde 
ne-am în elat în alegerea noastr ”, 
pentru c  ast zi i întotdeauna 
persoana i societatea au nevoie de 
morala înainta ilor no tri. Semnele 
întoarcerii spre valorile veri  cate de 
secole încep s  apar : într-unul dintre 
ultimile sondaje de opinie din Fran a, 
nou  persoane din zece se pronun  în 
favoarea familiei stabile.

Delincven a minorilor, fenomen 
larg r spândit, este prezentat de autor în 
,,E vina societ ii”. Se poate vorbi de 
o explozie a insecurit ii; cunoscutele 
furturi sunt dep ite, ,,oricine poate 
  atacat f r  motiv, doar pentru c  
din intâmplare s-a întâlnit pe strad  
cu cineva c ruia trebuie s -i spunem 
pe nume: un s lbatic […] O violen  

gratuit :pentru o privire care a 
displ cut, pentru un cuvânt în plus, 
pentru o igar  refuzat , po i   lovit 
sau chiar ucis” (Op.cit. p.106). i 
delincven a începe de la 12-13 ani. 
Violen a, st pâna vie ii de azi, începe 
din coala primar , unde cinci- ase 
copii se arunc  asupra unuia i îl 
bat. Violen a a trecut deja dincolo de 
por ile colilor: jaf, furt, vandalism, 
înfrunt ri între bande, expedi ii 
punitive în timpul orelor, profesori 
jigni i i agresa i - pentru toate acestea 
nu sunt pedepse. colile profesionale 
duc recordul.

În Fran a ,,supradelincven a” 
se manifest  cu prec dere în suburbii, 
la tineri proveni i din imigran i, aici, 
bandele fac ravagii. Cauzele sunt 
multe: destr marea familiei, omajul, 
absenteismul colar, s r cia, lipsa de 
responsabilitate pentru actul s vâr it etc.

Subiectul este reluat i dezvoltat 
în ,,F r  acte, eterna problem ”, 
unde cauza este v zut  a   de natur  
cultural : ,,Nu de economie, trebuie s  
vorbim în acest caz”, sus ine Chantal 
Delsol (n.1947),  lozof i istoric, 
profesoar  de  lozo  e la Universitatea 
din Paris. Pr pastia din jurul 
suburbiilor este în primul rând una 
cultural . Exist  o foarte numeroas  
imigra ie incapabil  s  se integreze, 
nu este îns  o problem  etnic . Str inii 
veni i în Fran a sunt mai ales negri i 
arabi, cu o cultur  diferit  de cea a 
societ ii care îi prime te, cu o religie 



CALEA DES VÂR IRII - nr. 9 septembrie 2014 - 9

(urmare din pag. 8)

diferit , majoritatea  ind musulmani 
- incompatibilit ile sunt  re ti. Se 
ridic  problema integr rii imigran ilor, 
dar Fran a în elege s  fac  acest lucru 
doar cu oameni care o iubesc i o 
cunosc. În ultimii treizeci de ani s-au 
f cut gre eli grave, încât azi ,,ar trebui 
refranciza i francezii”, ne spune Jean 
Sevillia. Sub presiunea relativismului 
i a comunismului, s-a înl turat din 
coli istoria complet  a rii, credin a, 

patriotismul, ajungându-se la o 
desprindere de o cultur  bimilenar  a 
c rei sev  se tr gea din gândirea greco-
roman , din cre tinism i din 1.500 de 
ani de civiliza ie european . Tot ce nu 
se încadra în gândirea modern  era 
catalogat drept fascism, cuvânt c ruia 
i s-a dat neb nuite conota ii. Pentru a 
modela un tip de om indiferent fa  de 
valorile franceze, presa i televiziunea 
au lucrat din plin. S-a ajuns astfel la 
o pierdere a identit ii observat  la 
majoritatea tinerilor pân  la 30 de ani.

,,În ara sfântului Vincent de 
Paul, a preotului d’Ars i a s  ntei 
Therese de Lisieux, cre tinismul 
dispare, iar oamenii tr iesc, potrivit 
formulei lui Ioan Paul al II-lea, ca i 
cum Dumnezeu n-ar exista. Pe lung  
durat  este o schimbare radical” (Op.
cit.p.184). 

Totu i, în aceast  întunecat  
indiferen  religioas , sunt foarte 
mul i tineri care reg sesc credin a 
pierdut  de p rin i lor, se convertesc, 
tr iesc credin a i gândesc ca bunicii: 

este o rena tere a catolicismului, 
e adev rat, ,,într-un peisaj în care 
Biserica a devenit minoritar ”. S    
ajuns tinerii s  recunoasc  adev rul 
a  rmat de Papa Benedict al XVI-lea 
despre lumea relativismului? Într-o 
astfel de lume, spune Papa, ,,… 
nimic nu este sacru, totul are aceea i 
valoare. Or, o lume total profan ,  ind 
goal  de sens, lipse te societatea de o 
dimensiune indispensabil  omului, 
transformându-l într-o prad  u oar  
pentru divinitatea epocii: banul”. 
Sunt cuvintele care încheie textul 
,,Culturile Fran ei”.

,,Morala, aceast  verig  
lips ”, ultimile pagini ale c r ii, ne 
împ rt e te concluziile autorului: în 
absen a moralei ,,degradarea modului 
nostru de a   în lume” ne arunc  în 
barbarie. Salvarea? A face cale întoars  
,,pentru a reg si r spântia unde ne-am 
în elat în alegerea noastr ”. Aceast  
întoarcere va duce la ,,redescoperirea 
autorit ii în coli. Refacerea familiei 
stabile. Redescoperirea moralei pe 
m sur . Retrezirea disponibilit ii de 
a face eforturi. Restabilirea sensului 
responsabilit ii. Rede  nirea a ceea 
ce suntem. Reinventarea unor coduri 
care fac posibil  convie uirea” (Op.
cit.p.192). i nu e greu de a ajunge 
aici, trebuie doar s  ne întoarcem 
la ,,buna i str vechea moral  a 
p rin ilor no tri”.

Otilia B LA
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PAGES BILINGUES
Association  des Amis de l’Église  Gréco-Catholique de Roumanie, Blaj 

Il y a deja quelques temps vous m’ecriviez: ,,Vous avez rencontre 
l’Europe chretienne avec son tresor: les vrai homes. Je vous demande votre 
itineraire et quelques impression pour ecrire un article de vos personnes et 
votre voyage a pied. Je vous prie…”

Je vais essayer de repondre a votre attente, mais les temps me manqué 
et les souvenirs se bousculent. Cependant pour vous montrer ma bonne 
volonte je vous livre aujourd’hui seulement mon itineraiure le long duquel 
j’aurais pu vous conter encore beaucoup d’aventures ou d’observations…

Je suis donc arrive aux Sables d’Olanne en Vendee le vendredi, 18 
Juillet.Le vendredi suivant dans les textes de la liturgie catholique qui m’ont 
accompagne tout le long du chemin, nous lisions ces passages de la seconde 
epître de Paul aux Corinthiens (4,7-15): ,,On voit bien que la puissance 
extraordinaire que nous avons ne vient pas nous mais de Dieu…Nous, les 
apotres (les envoys), animes de cette meme foi, nous croyons, nous aussi, et 
c’est pourquoi nous parlons. Que la grace en vous rendant plus nombreaux, 
fasse monter une immense action de grace pour la gloire de Dieu”. 

Toute proportion gardee, c’est bien de cela qu’il s’agit, je veux porter 
temoignage que la con  ance en Dieu et le desir de suivre sa volonte peut nous 
conduire tres loin par des chemines insoupconnues. Une de mes nieces qui 
ne va plus al’eglise depuis longtemps, m’ecrit: ,,Je pense que nous pouvons 
remercier Dieu de t’avoir donne la force de le faire et de t’avoir protégé 
pendant tout ton trajet”. Seulement pour cette phrase, je ne regretted pas 
d’avoir parcouru plus 3.300 km et traverse 5 pays pendant 4 mois. (a suivre)

Andre Allain

“C’est ce que derange qui fait vivre”
Cardinal Alexandru Todea

Chers amis,
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PAGINI BILINGVE
Asocia ia ,,Prietenii Bisericii Greco-Catolice Române”, Blaj

A trecut ceva timp de când mi-a i scris: ,,A i întâlnit Europa cre tin  
cu comorile sale:adev ra ii oameni.V  cer itinierarul d-voastr  i câteva 
impresii pentru a scrie un articol despre d-voastr  i c l toria f cut  pe 
jos…”

Voi încerca s  r spund a tept rilor d-voastr , dar îmi lipse te timpul 
i m  cople esc amintirile. Totu i, pentru a v  ar ta bun voin a mea, v  dau 

azi numai itinerarul meu de-a lungul c ruia a    putut s  v  povestesc multe 
aventuri i observa ii. Dar sunt obligat s  m  ab in. Cu alt  ocazie voi reveni 
pentru a v  dest inui motiva iile mele i câteva re  ec ii.

 Am sosit deci la Nisipurile din d’Olanne, în Vendee, vineri, 18 iulie. 
Vinerea urm toare, în textele Liturghiei catolice care m-au înso it tot drumul, 
noi am citit aceste pasaje din a doua Epistol  a Sfântului Paul c tre Corinteni 
(4,7-15): ,,Se vede c  puterea extraordinar  pe care o avem nu vine de la 
noi, ci de la Dumnezeu. Noi, apostolii (trimi ii), anima i de aceast  credin  
credem i noi aceasta i de aceea vorbim…”

P strând propor iile, tocmai despre aceasta este vorba. Eu vreu s  aduc 
m rturie c  încrederea în Dumnezeu i dorin a de a urma voin a sa poate 
s  ne conduc  pe drumuri neb nuite. Una din nepoatele mele care nu mai 
merge la biseric  de mult, îmi scrie: ,,Eu cred c  putem mul umi Domnului 
c  i-a dat puterea de a face acest drum i de a te   protejat în tot acest timp.
Doar aceast  fraz  m  face s  nu regret c  am parcurs mai mult de 3.300 
km i c  am traversat 5 ri în 4 luni. (va urma)

Andre Allain

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

Dragi prieteni,
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De aceast  putere a iubirii, 
are nevoie acum omenirea slab  în 
credin , dezn d jduit  i bolnav . 
Numai aceasta îi poate vindeca toate 
r nile, o poate ridica la demnitatea i 
vrednicia pentru care a fost create.

Sfânta Margareta Maria 
Alacoque a l sat scrise cele 13 
promisiuni ale Inimii lui Isus, 
f g duite omenirii, celor ce îi vor 
venera Inima. În cea din urm  
f g duin  Isus promite ,,mângâierea, 
binecuvântarea, darul statorniciei 
în bine tuturor acelora care se vor 
spovedi i cumineca în nou  luni, una 
dup  alta,în  ecare prim  vinere din 
lun . F g duie te c  ace tia nu vor 
muri în starea p catului, nu vor muri 
f r  împ rt irea cu S  ntele Taine. 
Inima lui Isus le va   ad post sigur în 
fa a mor ii”.

Avem datoria sfânt  de a iubi 
i a cinsti Inima Preasfânt  a lui Isus, 

începând cu modestul lucru de a avea 
Icoana Inimii lui Isus în casele noastre, 
în locul cel mai de frunte al camerei. 
Isus ne-a f g duit c  acolo ,,unde 
va   cinstit  icoana Inimii Sale, va 
r spândi haruri i binecuvânt ri”. S  
cinstim Inima lui Isus prin rug ciune, 
de la rug ciunea de diminea  i pe 
parcursul întregii zile s  ne amintim 
i s  rostim scurta rug ciune: 

,,Dumnezeiasc  Inim  a lui Isus, m  
ofer, m  dau Tie cu totul prin Inima 

Neprih nit  a Mariei, oferindu- i 
toate rug ciunile,gândurile, muncile 
i suferin ele zilei de azi. Le unesc 

cu toate acele inten ii cu care Tu Te 
jertfe ti pentru noi pe altarele din 
lumea întreag , mai ales pentru Sfânta 
noastr  Biseric  Catolic  i Sfântul 
P rinte Papa…” Alte rug ciuni foarte 
scurte în cinstea Inimii Preas  nte: 
,,Inim  dulce a lui Isus, f  s  Te iubesc 
tot mai mult!”; ,, Inim  a lui Isus, m  
încred în Tine i Te iubesc!”; ,,Inim  
a lui Isus, izvorul a tot binele, te ador 
i-mi pare r u de toate p catele mele. 

Luna iunie, luna Preas  ntei Inimi a lui Isus
(urmare din num rul trecut)
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Te rog, Doamne, iart -m  i m  
mântuie te!”; ,,Isuse blând i 
smerit cu Inima, f  inima mea 
asemenea cu Inima Ta!”

În rug ciunea de sear  s  
oferim Tat lui Ceresc meritele 
Inimii lui Isus, cerându-ne iertare 
pentru gre elile i p catele 
noastre.

S pt mânal, joia, s  ne 
amintim de Inima lui Isus din 
Sfânta Cuminec tur , oferind o 
or  de rug ciune în fa a Sfântului 
Sacrament expus pe altarul 
bisericii. Dac  nu putem face 
ora de adora ie în biseric , s  o 
facem acas . S  ne cuminec m 
în  ecare prim  vineri din lun .

Trebuie s   m convin i c  
nu putem face un lucru mai pl cut 
lui Dumnezeu Tat l i Fiului S u, 
i mai folositor pentru su  etul 

nostru decât atunci când ne 
cuminec m, pentru c  îl primim 
pe Isus în su  etul nostru. Atunci 
Inima lui Isus bate în Inima 
noastr  i Sângele lui Cristos 
curge în venele noastre. Atunci 
avem Raiul în inima noastr .

i pentru c  Sfânta 
Margareta Maria Alacoque a 
primit cele mai mari descoperiri 
în luna iunie, de aceea luna 
aceasta este închinat  de Sfânta 
noastr  Biseric , în mod deosebit, 
Inimii Preas  nte a lui Isus.

Maria HETCO

În elepciune ve nic

În elepciune ve nic , În l ime inaccesibil ,
Domn al su  etului meu,
Nu te sup ra dac  inima mea, care- i uit  
nimicnicia ei,
Ast zi ar dori s - i înal e un dulce imn de iubire:
Spune-mi ce vrei de la mine, spune-mi, Doamne!

M-am n scut pentru Tine,
Pentru Tine e inima mea,
Spune-mi ce vrei de la mine, spune-mi, Doamne!

Ce dore ti, o, Domnul meu, s  fac
Pentru Tine acest su  et al meu,
Atât de incapabil s  opereze, atât de mizerabil, 
p c tos i r u?

Iat -m  aici, la picioarele Tale,
Singura mea dragoste:
Spune-mi ce vrei de la mine, spune, Doamne!

Via a mea, inima mea, i corpul, i su  etul,
Tot ce sunt, Doamne,
Totul, la picioarele Tale, dulcele meu Mire,
Totul depun i d ruiesc,
Ca jertf  de iubire m  consacru Tie.
Spune-mi ce vrei de la mine, spune, Doamne!
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Vorbind despre marele Will, 
vorbim cu adev rat despre dragoste.

Anul acesta, la 23 aprilie s-au 
împlinit 450 de ani de la na terea 
marelui dramaturg i poet englez care, 
prin darul geniului, apar ine întregii 
umanit i.

Opera sa, alc tuit  din 38 de 
piese de teatru, 154 sonete, 2 lungi 
poeme narative i multe alte poezii, 
prin succesul de care se bucur  în 
întreaga lume i în zilele noastre, 
poate   considerat  o comoar  de 
spiritualitate universal .

Cel care declama,prin vocea 
unui personaj: ,,Lumea întreag  este 
o scen , i to i b rba ii i femeile doar 
actori care intr  i ies din ea”, a fost i 
r mâne, pentru cei care au dorin a de 
a-i p trunde taina, citindu-i opera,un 
om ales de Dumnezeu pentru a ne ajuta 
s -I p trundem mai bine taina Crea iei.

Bog ia uimitoare a cuvântului 
d ruit cu sens, pe care o întâlnim atât 
în opera sa dramatic , cât i în cea 
poetic  ,ne îmbie la medita ii profunde. 
Shakespeare ne propune s  gândim, sau 
s  regândim aspectele intime, profunde 
ale naturii noastre umane.

,, i scap -m , iubite, de dulcea-
i ur  grea.

Ai mil  i-ndurare, p catul meu 
se tie:

Iubirea, prin iertare, rode te i-n 
pustie. (Sonetul 117)

Gre elii ,el g se te iscusit  
îndreptare: ,,E un blestem când lauda 
î i place,

Prime ti pu in, i-n vorbe mici, 
s race”. (Sonetul 84)

Teme precum IUBIREA, 
FRUMUSE EA, EFEMERUL 
EXISTEN EI - TRECEREA 
TIMPULUI, SCOPUL VIE II sunt 
comune marilor creatori. Eminescu al 
nostru, pe drept cuvânt, îl numea pe 
Shakespeare ,,prieten drag al su  etului 
meu”. Citând din renumitele Sonete, ne 
bucur m împreun  de tainicul mesaj al 
poetului de geniu care atinge lumea 
noastr ,  resc.

,,S   i ce e ti
Cu fruntea sus s  vezi
Doar ce-i frumos i bun !
S   i din piatr ,din granit
Când cei din jur te-or   jignit
Nu- i pese de ru ul lor
Ei sunt mo negi 
Tu e ti voinic!
S   i în su  et un erou
S  tii s  dai 
Dar s  i iei la rândul t u.”
Citindu-i opera,mai mult decât 

vizionând varii mont ri ale pieselor 
sale ori recit ri ale versurilor, ai timpul 

ANIVERSARE WILLIAM SHAKESPEARE
Motto: ,,Când dragostea vorbe te, 

vocile tuturor zeilor par a   adormite în armonia raiului.” (W. Shakespeare)
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i capacitatea de a te bucura de bog ia 
i frumuse ea ce o cuprinde, cât i de 

în elepciunea solu iilor propuse în 
situa iile cele mai di  cile. NATURA, 
IUBIREA, ARTA, GLUMA plin  de 
spirit devin c i de salvare de atacul 
r ului, urâtului ,a trecerii nemiloase a 
timpului. Elogiul vie ii tr ite în iubire 
pur , statornic , în adev r,în d ruire, 
face ca poetul s - i motiveze existen a 
prin harul primit. 

,,F pturile alese le vrem a 
d inuire

Iar sfânta frumuse e a în  ori în 
plus;

În acest fel, fragilul urma  
devine mire

i, ve tejindu- i umbra, r mâne-
al ei supus.

Chiar tu ce în privire por i 
vie uirii rugul,

Hr nind cu-ndemânare pe Cel ce 
te p trunde,

Cu foamea- i nebuneasc  
epuizezi bel ugul,

Vr jma  f r  de sa iu al  rii tale 
blânde.

Podoab  e ti a  rii i prim verii 
crainic

Reîngropând în muguri minunile 
de dor

Ce cople esc pe cale tot ce ne 
pare trainic:

Da, e ti precum calicii, nevrând, 
risipitor.

Ai grij  de al lumii tezaur, nu-l 
pr da

i nu-l l sa pieirii, pierind prin 
gura ta. (Sonetul 1)

Prof. Maria-Mirela FILIMON

Fecioara Maria 
mijlocitoarea i ajutorul 

nostru
M icu a Sfânt  este pentru 

noi model de rug ciune i munc . 
Este exemplu de credin  i de 
comuniune cu Dumnezeu, model 
de iubire sfânt  ce o eman   in a Ei 
curat . Este  exemplu de t cere sau 
de spontaneitate a unui “  at”. Este 
exemplu de via  umil  i retras , 
model de acceptare a unei suferin e 
sfâ ietoare.

În timp ce s  n ii s-au remarcat 
prin câteva virtu i, la Fecioara Maria, 
Sfânta s  n ilor, au str lucit toate 
virtu ile. În plus, e unic  prin faptul c  
e N sc toarea Dumnezeului nostru, 
c  e Cor scump r toare la opera de 
mântuire a omenirii. Regina cerului 
i a p mântului, e Mama noastr  a 

tuturor. Ea nu poate   imitat .
Reuniunea Marian  î i 

propune s  o urmeze i s  înte easc  
rug ciunile de pream rire, de cerere 
i mul umire. Fiind cea mai aproape 

de Isus, n d jduim ca interven iile 
Ei  s -i  e cel mai bine ascultate de 
Dumnezeu.

Chiar dac  s-a în l at la Cer, 
continu  s  ne impresioneze i s  ne 
ajute prin apari iile Ei în diferitele 
col uri ale lumii, prin mesajele 
urgente de salvare a omenirii (ex. 
Lourdes, Fatima, Medjugorje). Statui 
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În diminea a urm toare Papa 
a vizitat ,,Facultatea Ponti  cal  de 
Teologie” i s-a întâlnit cu profesorii 
i studen ii. De acolo, cu elicopterul 

a plecat spre Aba ia cistercian  din 
Mogila, în apropiere de Nowa Huta. 
Nu avea voie s  viziteze biserica 
,,Arca”din localitate, dar, din elicopter 
a aruncat un buchet de  ori deasupra 
bisericii. Cu credincio ii acestei 
Parohii s-a întâlnit la Mogila.Când 
era clar c  Papei nu i se permitea 
vizitarea localit ii lor, ace tia au 
adus cu ei statuia ,,Fecioarei Maria, 
Regina Poloniei” ca s   e s  n it  de 
Sfântul P rinte.

În predica sa, Papa a spus 
muncitorilor metalurgi ti i mul imii: 
,,Cristos nu ar   aprobat niciodat  
ca omul s   e considerat un mijloc 
de produc ie sau chiar ca omul însu i 
s  se considere astfel… i s   e 
apreciat, stimat i evaluat din acest 
punct de vedere. Cristos niciodat  nu 
va accepta aceasta”. În continuare, 
vorbind despre efortul pentru ridicarea 
bisericii ,,Arca”, efort care pe parohul 
bisericii l-a costat via a, a cerut tuturor 
s  se înt reasc  în credin : ,,A i zidit 
biserica. Acum zidi i-v  vie ile prin 
Evanghelie”. Atunci, din mul ime s-a 
auzit o voce: ,,Tr iasc  Papa care tie 
ce este de f cut!”

Oricât de înc rcat a fost 

programul Papei, a fost timp s  se 
roage i la mormintele p rin ilor i al 
fratelui s u. Retr irea durerii, dorul, 
emo iile erau cople itoare.

În ultima zi a pelerinajului, la 10 
iunie, Papa a celebrat Sfânta Liturghie 
în fa a Prim riei din Cracovia - erau 
prezen i 2-3 milioane de credincio i. 
Era i încheierea Jubileului Stanislaw. 
Cuvintele Evangheliei cuprindeau, 
cum a m rturisit Papa Ioan Paul 
al II-lea, ,,cel mai mare mister din 
istoria omenirii i din istoria oric rei 
personae ca individ”. Iat  cuvintele: 
,,Datu-Mi-s-a toat  puterea, în Cer 
i pe p mânt. Drept aceea, mergând, 

înv a i toate neamurile, botezându-
le în numele Tat lui i al Fiului i 
al Sfântului Spirit, înv ându-le s  
p zeasc  toate câte v-am poruncit 
vou , i iat  Eu cu voi sunt în toate 
zilele, pân  la sfâr itul veacului - Mt. 

Papii secolului al XX-lea
 Papa

Ioan Paul al II-lea (X)



CALEA DES VÂR IRII - nr. 9 septembrie 2014 - 17

(urmare din pag. 16) (urmare din pag. 15)

28.18-20 - (George Weigel, ,,Martor 
al speran ei - Biogra  a Papei Ioan 
Paul al II-lea - 1920-2005 -, Galaxia 
Gutenberg, 2007, p.375). i Papa 
a accentuat: ,,Scopul vie ii umane 
este s   i în lumea lui Dumnezeu. 
Astfel oamenii descoper  împlinirea 
vie ii i voca iei umane”. Continuând 
Papa a vorbit despre libertate, despre 
neputin a de a tr i într-o ar  ,,str in  
a libert ii”. Urma înapoierea la 
Roma, pelerinajul Papei în Polonia 
se încheia. Ultimile cuvinte ale lui 
Ioan Paul al II-lea aveau s  prind  
via  i s  deschid  polonezilor toate 
ferestrele spre credin , de unde avea 
s  le vin  speran a, for a, încrederea i 
biruin a. 

La desp r ire Papa i-a încurajat 
pe polonezi, a încurajat Polonia: 
,,Trebuie s   i puternici prin 
credin . Ast zi mai mult ca oricând 
ave i nevoie de aceast  putere […] 
Trebuie s   i puternici prin puterea 
iubirii care ne ajut  s  realiz m 
dialogul cu omul i cu lumea. Astfel c  
v  implor s  nu v  pierde i niciodat  
încrederea, s  nu v  l sa i învin i, 
s  nu  i descuraja i. Pentru toate 
acestea, v  rog aduce i-v  aminte 
de puterea interven iei Mamei lui 
Dumnezeu, la Jasna Gora…” (Op. 
cit., p.376).

Chiar înaintea plec rii, Papa 
s-a întâlnit cu ziari ti i, cu greu i-a 
g sit cuvintele i cu vocea tremurând 
a spus:  ,,Sper, sper s  v  rev d în 
aceast  ar . Sper”.

sau icoane înf i ând-o pe Maica 
Domnului de la Lourdes se a   în 
foarte multe biserici. O frumoas  
copie dup  statuia de la Fatima în 
care nu e nici vesel , nici trist ”, a a 
dup  cum a ap rut celor trei ciob nei, 
se a   în M n stirea franciscan  
„Adormirea Maicii Domnului” din 
Oradea i ne a teapt  pe  ecare 
s  o vener m. Vom ti s  intr m în 
comuniune cu Ea, o vom înveseli?

Fecioare Maria ne vorbe te 
uneori t cut, prin lacrimile ei. E 
cazul multor icoane i statui care au 
l crimat. În prezent sunt peste 60 
de locuri în lume unde s-au produs 
astfel de miracole.

La noi în ar , a l crimat la 
Blaj o icoan  a Maicii Domnului 
cu Pruncul, pentru prima dat  în 18 
martie 1764, în capela din curtea 
episcopal , când trupul neînsu  e it 
a Episcopului Petru Pavel Aaron era 
expus în catafalc. Icoana a fost dus  
la Viena, în prezent nu se mai tie 
nimic de ea.

Icoana Maicii Domnului de la 
Sc iu  este men ionat  de Episcopul 
Ioan Ploscaru, al turi de declara iile 
martorilor oculari, în ce prive te 
l crimarea ei de câteva ori în anul1934, 
precum i ajutorul i vindec rile 
miraculoase ale Fecioarei Maria.

Fii binecuvântat  i pream rit , 
Mam  cereasc , mijlocitoarea i 
ajutorul nostru, de toat  f ptura!

Silvia PANTI
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Cuvântul lui Isus, împreun  cu 
cel al Fericitului Vladimir Ghika, mi-
au amintit de o întâlnire cu un model de 
via  profund cre tin , de care am avut 
parte recent, citind volumul-document 
Trecând pragul t cerii, scris de Pr. 
Prof. Tertulian Langa i ap rut în anul 
2009 la Editura Muzeului Na ional al 
Literaturii române din Bucure ti.

La vârsta de 24 de ani, cu 
o forma ie serios cl dit  în aulele 
facult ilor bucure tene de Drept, 
Filoso  e i Litere, Tertulian Langa 
este arestat la trei luni dup  c s torie, 
r mânând timp de 16 ani departe 
de cas  i de so ie, îns rcinat  la 
data arest rii sale. Cre tin greco-
catolic, cu o iubire pentru Biserica lui 
Cristos cum rar î i e dat s  întâlne ti, 
Tertulian Langa este închis în 1948 
f r  a avea vreo vin . În cei 16 ani de 
închisoare, anchetatorii vor încerca în 
repetate rânduri s -l transforme într-
un acuzator al capilor Bisericii Unite, 
niciodat  îns  cu rezultat. Arestarea 
episcopilor greco-catolici era impus  
de dictatura comunist . În c derea ei, 
Cortina de  er trebuia s  striveasc  
i leg tura cu papalitatea. Astfel, 

Biserica Greco-Catolic , dimpreun  
cu episcopii ei, a cunoscut prigoana i 
martiriul.

S-a vorbit i se vorbe te mult 
despre ororile pe care regimul comunist 
le-a produs. Cu toate acestea, tabloul 
datelor furnizate de c tre istorie nu va 

„Când t cerile se cer rostite”
  niciodat  complet f r  perspectiva 

istoriei vii, tr ite i rostite de c tre 
cei care au experimentat celulele i 
torturile comuniste.

Trecând pragul t cerii este un 
astfel de memorial, în care P rintele 
Tertulian Langa descrie perioada tr it  
în închisorile Malmaison, Pite ti, 
V c re ti, Jilava, Gherla, Aiud, 
Lugoj, Gala i i Insula Mare a Br ilei. 
Dincolo episoadele narate, anevoie de 
închipuit pentru o minte sosit  în lume 
dup  ’90, ceea ce surprinde în aceast  
carte e o puternic  tr ire autentic . 
De altfel, însu i autorul precizeaz  
sim irea din care izvor sc cele scrise: 
„tr irile din închisoare mi-au fost i 
îmi r mân prilej de introspec ie, de 
pur  veridicitate. Nu scriu de parc  
mi-a  aminti, ci scriu de parc  a  
tr i acum, ca i atunci (s.m.)” (1).

Unul dintre criticii literari 
remarcabili ai contemporaneit ii, 
Jean Starobinski, a  rm  într-una din 
c r ile sale faptul c  „nu exist  motiv 
su  cient pentru a scrie o autobiogra  e 
dac  n-a intervenit în existen a de 
pân  atunci a autorului o modi  care, 
o transformare radical : conversiune/
convertire, intrare într-o nou  via , 
invazia harului” (2). Dintre motivele 
enumerate de Starobinski, ultimul îmi 
pare a guverna de la un cap t la cel lalt 
experien a tr it  de Tertulian Langa în 
închisorile comuniste: invazia harului.
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Ar   de remarcat aici faptul 
c  aceast  invazie a harului, de care 
va avea parte în închisoare, îi este 
prevestit  de episcopul Ioan Suciu. 
Sim indu-se încol it de opresori, 
Tertulian Langa, împreun  cu so ia 
sa, merge la Blaj pentru a-i cere 
sfatul Preas  n itului Suciu. În timpul 
prânzului, securi tii dau buzna în 
sala de prânz i îl aresteaz . Înainte 
de plecare, Preas  n itul Suciu îi d  
o binecuvântare, d ruindu-i totodat  
urm toarele cuvinte, care îi vor 
str jui necontenit memoria:

„Te vei s  n i prin suferin . 
Este un mare har asupra ta. S  nu ui i 
niciodat !” (3)

Prin episoadele narate, 
Tertulian Langa deconspir  lucrarea 
unuia dintre cele mai distrug toare 
sentimente ale  in ei umane – ura. 
Ca s  supravie uie ti 16 ani în 
prezen a urii îndreptate spre  in a 
uman , nu po i s-o faci decât într-un 
singur fel: iubind. Iat  modalitatea 
profund cre tin  prin care p rintele 
Langa în elege s  biruie cei 16 ani 
de închisoare. Cât despre torturile 
în sine, Tertulian Langa a  rm : 
„chiar mie însumi mi se par acum 
demen iale sau fantasmagorice 
descrierile decupate cu scalpelul 
dintr-o memorie însângerat  
înc ”. Cu toate acestea, harul de 
care aminteam e motivul care îl 
determin  s  scrie: „nu suferin a 
mea, atâta cât  a fost, justi  c  acest 
m nunchi de pagini, ci m rturia 

pe care o cuprind referitor la harul 
lucr tor în închisori, har care a s  n it 
atâtea isp iri i a turnat lumin  în 
noaptea atâtor patimi” (4).

Primul nivel al manifest rii urii 
la care Tertulian Langa este supus e 
înfometarea. ase zile nu prime te 
nici mâncare, nici ap . A doua treapt  
e înfrico area: este dus într-o c mar  
în care atârnau prin i în cârlige miei 
însângera i. Pentru c  nu accept  în 
niciun chip s  devin  instrument al 
urii, precum l-ar   vrut tor ionarii 
s i, urmeaz  o serie de b t i crunte: 
la fese, la t lpi; cu r ngi, ciomege, 
cauciuc sârmat, cnuturi; într-o faz  
succesiv  este spânzurat de bra e, a a 
încât aparatul respirator nu mai poate 
primi oxigen i le in . Pân  s  le ine 
îns , este b tut cu lan uri. 

Din planul  zic, torturile 
migreaz  în cel psihic. Într-unul dintre 
episoadele narate, Tertulian Langa este 
lovit în cap sistematic cu un s cule  de 
nisip. La  ecare lovitur  i se ordon  
„spune!”, în încercarea - nereu it  - de 
a i se inculca faptul c  trebuie s  spun  
(ceea ce vrea ancheta). Loviturile 
merg pân  în punctul în care c ma a 
p tat  de sânge indic  vase  surate i 
scurse prin n ri, în loviturile provocate 
de ura atee.

În acest proces de d râmare a 
identit ii i a convingerilor personale, 
neizbutit, c ci „omul ce lupt  cu 
credin  e nebiruit” (Iuliu Hossu) - 
conducerea comunist  nu pare s  duc  
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lips  de idei de tortur . Poate c  una dintre cele mai cutremur toare scene 
este cea a „maratonului”. Tertulian Langa este închis într-o înc pere de 2x3 
m împreun  cu o lupoaic  dresat  s  mu te în momentul în care persoana 
din celul  înceteaz  s  mai alerge sau s  p easc . Astfel, alearg  pân  la 
epuizare; alearg  39 de ore în continuu.

Privarea de somn, de hran , de oxigen, de minima demnitate uman , 
sunt toate menite sa extermine adev rul s dit în  in a uman , s -l corup , s -l 
transforme în minciun . Credin a de nezdruncinat pe care Tertulian Langa 
i-o pune în planul de desâvâr ire al lui Dumnezeu îl înt re te s  r mân  cu 

fermitate în adev r. O rezisten  prin credin , o rezisten  prin iubire i din 
iubire pentru Dumnezeu i pentru familia r mas  acas .

C  dintr-atâ ia m-ai ales
S - i  u p rta  nem rginirii,
nem rginirea R stignirii
mi-a deslu it i-am în eles
c  dintre atâ ia m-ai ales (5)
Pentru c  t cerile se cer mereu rostite, Tertulian Langa trece pragul 

lor, al t cerilor, îndemnat i de Sfântul Ioan Paul al II-lea, care, primindu-l 
într-o audien  privat , îi cere s  scrie, s  restituie adev rul în toat  for a i 
realitatea lui, c ci ceea ce a tr it în închisoare, a  rma suveranul pontif - ast zi 
sfânt -, „este via , e via  tr it  în Cristos, via  din istoria Bisericii”.

Zilele acestea se împline te un an de la plecarea P rintelui Prof. 
Tertulian Langa la Cer, spre întâlnirea cu Adev rul ve nic, pe care atât de 
mult l-a iubit, ap rat i c utat. De aceea, rândurile acestea sunt ast zi i un 
mic omagiu în amintirea celui care ne-a oferit un model de în elegere i tr ire 
a credin ei în toat  plin tatea ei.

 Monica OMILESCU

(1) Tertulian Langa, Trecând pragul t cerii, Galaxia Gutenberg, Târgu-L pu , 2011, 
p. 93; (2) Jean Starobinski, Rela ia critic , Editura Univers, Bucure ti, 1974, p. 92; 
(3) Tertulian Langa, op. cit., p. 29; (4) Ibidem, p. 135; (5) Ibidem, p. 484.


