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În familie se întemeiază rânduiala
morală şi spirituală a unui neam*
remurile de nestatornicie în care ne aflăm dau o cruntă lovitură celei mai străvechi și sfinte instituţii sociale lăsate de Dumnezeu: familia. Fie că e vorba de secularizare, de globalizare, de lipsa valorilor etice sau, în cazul nostru, de sărăcia care-i obligă pe mulţi români
să plece la muncă în străinătate, toate aceste cauze fragilizează sau duc chiar la prăbușirea familiei.
Iată de ce este foarte bine venit acest Simpozion Internaţional, cu tema: „Familie, filantropie, etică
socială. Parteneriatul Biserică – Stat în Asistenţa Socială”. Nu știu câte probleme practice poate rezolva
simpozionul, dar măcar ne va problematiza pe toţi vizavi de aceste realităţi triste.
Și, pe deasupra, această întâlnire internaţională este și un jubileu: se împlinesc zece ani de când,
fără întrerupere, primăvara ne întâlnim aici, la Facultatea de Teologie din Alba Iulia. Ne întâlnim și
discutăm lucruri importante și actuale. În urma fiecărui simpozion a rămas câte un volum de comunicări serioase și utile.
Nu putem uita apoi că însăși Universitatea „1 Decembrie 1918”, inclusiv Facultatea de Teologie,
aniversează douăzeci de ani. Am început modest, în săli puse la îndemână de diverse instituţii, și,
cu ajutorul lui Dumnezeu, am ridicat acest așezământ minunat. El oferă, prin spaţiile generoase, cele
mai bune condiţii de învăţământ pentru studenţii teologi. În ce privește implicarea socială practică,
aici, la Alba Iulia, de zece ani de zile Arhiepiscopia Ortodoxă acţionează organizat și eficient prin
„Filantropia
„
Ortodoxă”. Nu dorim să ne lăudăm, dar am făcut o lucrare de pionierat.
Nădăjduim că ei, studenţii teologi, vor fi purtătorii de steag ai unei concepţii sănătoase despre familie.
Că vor fi aluatul care dospește toată frământătura și le vor da și altora exemplu de familii creștine, puternice și indestructibile. Că vor înţelege ei, și alţi tineri credincioși, că pentru dăinuirea neamului trebuie ca
orice familie să aibă măcar trei copii: unul pentru tata, unul pentru mama și altul pentru Biserică și Ţară.
Faptul că familia e atât de vulnerabilă se datorează lipsei de iubire jertfelnică. Vorbind la modul
ideal vom spune că „familia este întemeiată pe cea mai trainică dimensiune a Universului care nu piere
niciodată și aceasta este dragostea. Iar dragostea adevărată începe cu jertfa de sine, pentru că numai unde
stăpânește spiritul jertfei de sine este locul larg de vieţuire pentru celălalt”. Este loc și pentru soţi și pentru
copii. Omul care nu e dispus la jertfelnicie, la sacrificiu, nu-l poate odihni pe celălalt și nu primește
pruncii ca pe un dar al Cerului.
Privită ca un simplu contract social, care are drept motivaţie interesul egoist, familia se poate destrăma
repede. Dispărând avantajele materiale la care năzuia unul dintre parteneri, familia se prăbușește. Se
prăbușește pentru că n-are la temelie credinţa în Hristos, Care pentru mireasa Sa S-a adus jertfă pe Cruce.
Familia este, așa cum ne învaţă Sfântul Ioan Gură de Aur, „ecclesia domestica”, biserica cea mică,
care, împreună cu alte biserici mici, alcătuiește Biserica cea mare, Biserica lui Hristos pe care nici porţile
iadului nu o vor dărâma.
O astfel de familie stă și la temelia neamului, la temelia unei Patrii. Ea este locul „unde se întemeiază
rânduiala unei Patrii și statornicii, în spiritul legilor morale, al jertfei de sine, al răbdării, încrederii și dragostei”.1
Din păcate, într-o lume care nu mai este entuziasmată de acest mod de a privi familia și Patria totul
se degradează. Paul Evdokimov spune, pe bună dreptate, că „statul secularizat favorizează laicismul, care
este un ateism latent în care persoana nu este decât un animal perfecţionat, prevăzut cu tehnici și reţete ... Educaţia
adolescenţilor și a maselor de oameni trebuie să comporte recunoașterea valorii pozitive, a misticii castităţii”. 2
Educaţia trebuie să-i convingă din nou pe oameni, mai ales pe tineri, că erotismul deșănţat nu
duce nicăieri, ci pângărește tot. „Pe fundalul trist al erotismului de astăzi, blazat și scufundat într-o uriașă
plictiseală, iubirea se prezintă din nou ca o fascinantă și singură mare aventură în care fiinţa umană atinge
cerul, nu numai practic și ontologic, prin harisma sfinţeniei conjugale”.3
Printr-o educaţie creștină serioasă, modul de viaţă supranumit „modern” ar trebui corectat. „A
spune că, în cadrul culturii occidentale, familia se află într-o stare de dezorientare totală, reprezintă o banalitate. Au spus-o mulţi deja. Mulţi continuă s-o spună și astăzi, iar familia se strică pe zi ce trece. În pofida
mulţimilor de cărţi, a seminariilor, a pleiadelor de experţi, soţi și soţii continuă să se înstrăineze unul de celălalt, părinţii se îndepărtează de copii și copiii de părinţi. Din nefericire, mulţi nu își dau seama că nu familia
modernă este o problemă, ci modul de viaţă «modern»”.4
Iar modul de viaţă „modern” L-a izgonit pe Dumnezeu din viaţa de zi cu zi. Oamenii „moderni”
nu mai merg la biserică. Ei nu mai admiră valorile tradiţionale ale neamului. Rezultatul? Dezagregarea
și prăbușirea.
Soluţia problemei? Întoarcerea oamenilor la Hristos, la Biserica Lui, la valorile spirituale ale
neamului și atunci toate vor fi bune.

V

Sfântul Ioan Evanghelistul împreună cu ucenicul său, Sfântul Prohor,
Leonid Uspenski, Paris, 1968
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A. Viaţa şi opera Sfântului Efrem

I. Viaţa
1. Izvoare
Sfinţenia vieţii Sfântului Efrem (în sfinţenie includem
felul său de viaţă ascetic, de jertfire permanentă pentru semen,
dar de asemenea opera sa catehetică şi misionară, transmisă
adesea prin scrierile sale) a făcut ca el să se bucure de un
imens prestigiu din timpul vieţii. În consecinţă, foarte curând,
ucenici sau scriitori interesaţi de subiecte bisericeşti s-au
preocupat de scrierea vieţii sale şi au inclus numele său în
manuscrisele hagiografice ale timpului.
Viaţa Sfântului Efrem a fost redactată de unul dintre discipolii săi, Simeon de Samosata (PO, t. 5, p. 291). La Paladie, în a
sa Istorie lausiacă1, aflăm o mică notă referitoare la Sfântul Efrem.
Puţin mai amplă este menţiunea pe care istoricul bisericesc
Sozomene o face în Istoria bisericească (GCS, t. 50, pp. 127-131).
Pe o altă cale, dar de asemenea din tradiţia greacă, ne-au
parvenit: o viaţă anonimă (BHG, no. 585), un elogiu făcut de
pseudo-Grigorie de Nyssa şi o metafrază la acest elogiu, făcută
de hagiograful Simeon (BHG, no. 584). Aflăm referiri la Sfântul
Efrem de asemenea în Viaţa Sfântului Vasile, scrisă de pseudoAmfilohie (BHG, no. 255, 258). Mai târziu au apărut şi variante
mai ample (AB, t. 84, pp. 309-329 şi t. 38, pp. 295-312), dar ele sunt
impregnate cu elemente împrumutate din vieţile altor sfinţi.
De o manieră paradoxală, Vieţile care ne-au parvenit pe
calea manuscriselor siriace sunt dependente de variantele greceşti. S-au publicat două recenzii, una ţinând cont de manuscrisele de la Vatican (BHO, n. 270), alta influenţată de cele de
la Paris (BHO, n. 269). Iacob de Sarog (m. 521), în elogiul său,
nu face referinţă la manuscrise siriace (AMS, t. 3, pp. 665-679).
Vieţi ale Sfântului Efrem, mai mult sau mai puţin circumstanţiale, s-au păstrat de asemenea în alte limbi clasice: sinaxarul armean (PO, t. 6, pp. 106-111); o viaţă în limba georgiană (CSCO, t. 172); sinaxarul copt arab (CSCO, t. 90, pp. 220222); sinaxarul etiopian (PO, t. 7, pp. 330-332).
O serie de texte autobiografice atribuite Sfântului Efrem,
dar lipsite de autenticitate, au circulat din cele mai vechi
timpuri: un Testament, în greacă (BHG, no. 589s.); un Testament,
în siriacă (CSCO, t. 324, pp. 43-69); două mărturii, în greacă
(BHG, no. 587s.); un Elogiu al Sfântului Vasile cel Mare, în
greacă (ESO, pp. 143-178).
Această bogăţie relativă de documente, a căror autenticitate nu este confirmată, face ca André de Halleux să remarce:
„hagiografia critică în legătură cu Efrem n-a progresat de la
augustinizantul M. Hoyer (1640) până la siriacizantul A. Vöörbus (1960)”, menţionând în acelaşi timp că „cea mai bună
apreciere a izvoarelor rămâne cea a istoricului monahismului
oriental S. Schiwietz (1938)”2.
2. Naşterea
Majoritatea cercetătorilor şi a comentatorilor sunt tentaţi
să fixeze naşterea Sfântului Efrem în jurul anului 306, la Nisibe, oraş situat pe râul Daisa, un afluent al Eufratului, în
nordul Mesopotamiei. Se afla atunci la frontiera Imperiului
Roman cu perşii (astăzi Nusaybin, la frontiera dintre Turcia
şi Siria)3. Nu departe se afla Edesa, centrul regiunii, pe drumul
care lega Antiohia de India şi de China4.
3. Părinţii
În cea ce priveşte pe părinţii Sfântului Efrem, opiniile sunt
împărţite. Unii, întemeindu-se pe Viaţa Sfântului Efrem (mĳlocul secolului al VI-lea), îi atribuie un tată păgân, preot al
zeului Abnil, care şi-ar fi alungat fiul de acasă, atunci când
acesta s-a convertit la creştinism5. Alţii susţin că tatăl său s-ar
fi căsătorit cu o femeie creştină şi că el însuşi devenise deja
creştin în momentul naşterii lui Efrem6. În sfârşit, cercetări
mai recente, bazate pe date extrase din opera Sfântului Efrem,
menţionează numai că părinţii săi erau creştini şi că i-au dat
o educaţie în conformitate cu credinţa lor7.
*

Carte în curs de apariţie la Editura Renașterea.
PALADIE, Lavsaicon, pp. 89-90.
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de HALLEUX, Op. cit., pp. 329-330.
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BROCK, L’Oeil de lumière, p. 16.
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GRAFFIN, în l’Introduction la Parad1, p. 7.
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Ianuarie, p. 429; BROCK, Op. cit., p. 15.
6
GRAFFIN, Op. cit., p. 8.
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BROCK, Op. cit., p. 15.
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4. Educaţia
Sfântul Efrem a fost interesat din tinereţe de studierea
Sfintei Scripturi8.
El nu cunoştea sau cunoştea foarte puţin geaca şi latina,
ceea ce nu l-a împiedicat să fie la curent cu controversele teologice ale lumii creştine greceşti9.
5. Activitatea în biserica din Nisibe
Sfântul Efrem a devenit relativ devreme (la vârsta de
aproximativ 20 de ani) diacon, funcţie clericală pe care, din
smerenie, a păstrat-o toată viaţa, fără a deveni preot. El a avut
o poziţie activă în Biserica locală sub conducerea a patru
episcopi eminenţi. Dintre ei, poate fi remarcat Iacob de Nisibe, participant la primul Sinod Ecumenic de la Nicea (325),
care l-a hirotonit diacon şi pe Vologese. Acesta a construit
între 359-360 un baptisteriu care există şi astăzi, construire la
care, desigur, Sfântul Efrem a fost un martor activ10.
În Biserică, el a îndeplinit diferite însărcinări, în afară de
aceea de diacon: responsabil cu cateheza, profesor (a construit
pentru elevii săi un fel de şcoală, consacrată comentariilor asupra Sfintei Scripturi), conducător de cor, slujitor la Sfânta Liturghie, strângător de ofrande pentru săraci, bolnavi şi străini. În
plus, el oferea un exemplu de viaţă ascetică şi contemplativă11.
S-a pus adesea întrebarea dacă Sfântul Efrem era monah.
Este aproape sigur că n-a fost monah într-o manieră organizată, în felul celei rânduite de Sfinţii Antonie cel Mare, Vasile cel
Mare sau Casian. Cu toate acestea, viaţa Sfântului Efrem a
răspuns unei vocaţii, aceea de a duce o viaţă de anahoret, o
viaţă pe care Sebastian Brock o califică, pe drept cuvânt, a fi
„proto-monahism”12. În orice caz, Sfântul Efrem era condus de
un fervent ideal ascetic. Portretul său fizic şi spiritual, aşa cum
ne-a fost transmis, dă mărturie în acest sens. El se hrănea cu
pâine de orz şi cu legume uscate, nu bea decât apă; nu era decât
piele şi os; mic de statură, îmbrăcat sărăcăcios, pleşuv, nu râdea
niciodată13. Era atras de viaţa solitară şi îşi petrecea timpul prin
sihăstriile dimprejurul oraşului14. Aşa se explică de ce mai târziu
tradiţia i-a atribuit calitatea de călugăr, pe care o merită din plin,
dacă nu din punct de vedere formal, cel puţin din punct de
vedere spiritual. Aşa ne-a fost prezentat Sfântul Efrem în Istoria
Lausiacă a lui Paladie (419-420) şi de Sozomene care afirmă că
„Sfântul Efrem şi-a consacrat viaţa filosofiei monastice”15.
6. Ultimii 10 ani din viaţă, petrecuţi la Edesa
În anul 363, Împăratul Iulian Apostatul moare pe câmpul de
luptă, în război cu perşii, în Mesopotamia, iar Jovian, succesorul
său la tron, este obligat să încheie un tratat de pace cu învingătorii, tratat prin care cedează anumite teritorii, printre care şi
oraşul Nisibe. Avatarurile acestei perioade şi suferinţele îndurate de nisibieni vor fi imortalizate într-un lung ciclu de imne dedicate oraşului natal16. O clauză a tratatului prevedea pentru
creştini posibilitatea de a se refugia în Imperiu. Sfântul Efrem
pleacă atunci la Edesa (astăzi Urfa, în sud-estul Turciei), la circa
150 km vest de Nisibe. La Edesa – leagănul civilizaţiei siriace, se
poate spune, creştinismul era foarte activ. Acolo au apărut traducerile în „siriaca veche” şi Peshitô ale Noului Testament, acolo
au fost păstrate de la anul 349 moaştele Sfântului Toma. Se pare
chiar că şi Diatessaron-ul tot acolo a apărut17. Primii autori siriaci
numesc dialectul aramean de la Edesa (= Urhay – în siriacă) Urhayâ.
Sfântul Efrem cunoaşte aici, în toată amploarea lor, disputele
teologice, foarte acerbe în epocă. Numeroase curente eretice ale
timpului erau implicate în aceste dispute: maniheenii, discipolii
lui Marcion, cei ai lui Bardesane, cei ai lui Arie, cei ai lui Eunomiu,
anomeenii, gnosticii, iudaizanţii, caldeenii, zoroastrienii etc.18.
La Edesa, Sfântul Efrem conduce Şcoala teologică exegetică întemeiată de Iacob de Nisibe (sărbătorit la 13 ianuarie),
continuându-şi, în acelaşi timp, viaţa de anahoret19.
Cu puţin înainte de moartea sa, o secetă puternică a provocat o mare foamete în ţară. Sfântul Efrem şi-a vândut atunci
tot ce mai avea, pentru ajutorarea săracilor. Acest lucru este
consemnat în Istoria Lausiacă a lui Paladie (419-420)20.
7. Călătoriile
Tradiţia evocă călătoriile Sfântului Efrem în Capadocia şi
în Egipt, unde el i-ar fi întâlnit pe Vasile cel Mare şi, respectiv,

pe ava Bishoi (Pisoes). Chiar dacă aceste vizite nu au un caracter istoric sigur, după Sebastian Brock ele „comportă o
parte de adevăr la nivel simbolic”21.
Este sigur că la Edesa Sfântul Efrem a avut posibilitatea să
ia cunoştinţă de monahismul egiptean, aflat în acea epocă în
plină înflorire şi foarte influent din punct de vedere spiritual.
Specialiştii afirmă că rădăcinile monahismului sirian sunt mai
vechi decât cele ale monahismului egiptean, atât de cunoscut22.
Istoria întâlnirii dintre Sfântul Efrem şi Sfântul Vasile cel
Mare, la Cezareea, rămâne de o incomparabilă frumuseţe, deosebit de exemplară, aşa cum este ea relatată în Sinaxare şi în
Vieţile Sfinţilor23.
8. Moartea
Se cunoaşte cu precizie data morţii Sfântului Efrem: 9
iunie 373, la Edesa24. Ea a survenit în cursul unei epidemii de
ciumă. Sfântul Efrem era la postul său, ajutându-şi concitadinii, fără menajamente şi fără frică25. Biserica Ortodoxă îl
prăznuieşte pe Sfântul Efrem la 28 ianuarie, într-o lună ce
pare dedicată marilor asceţi ai creştinismului timpuriu.
Biserica Catolică l-a declarat pe Sfântul Efrem Doctor al
Bisericii universale la 5 octombrie 192026, prin papa Benedict
XV. În martirologiul roman, sărbătoarea sa este fixată la 1
februarie (DTC, t. V, p. I, col. 190), dar reforma calendarului
roman din 1969 a adus sărbătorirea sa în ziua corespunzătoare celei a morţii sale27.
9. Câteva elemente biografice suplimentare, neconfirmate de
critica istorică, dar păstrate prin Tradiţie şi Vieţile Sfinţilor
În copilăria sa, Sfântul Efrem ar fi avut o viziune: o viţă
imensă ieşea din gura lui şi umplea întreg pământul; toate
păsările cerului veneau să se adăpostească şi să se sature din
ciorchinii ei. Pe măsură ce mâncau, via dădea noi ciorchini28.
În anul 325 l-ar fi însoţit, în calitate de diacon al său, pe
Iacob de Nisibe, la Sinodul de la Niceea29. Spre vârsta de 20
de ani, el s-ar fi retras în pustie, fugind de zgomotul oraşului,
pentru a se întreţine cu Dumnezeu în compania îngerilor30.
Ochii sfântului erau ca două izvoare inepuizabile de lacrimi,
căci a primit „darul lacrimilor”, atât de rar oferit de Dumnezeu oamenilor31. Era atât de plin de Duhul Sfânt, încât nu
putea spune suficient de repede tot ceea ce Duhul îi inspira,
încât părea uneori cuprins de bâlbâială. Şi, atunci, se ruga cu
aceste cuvinte: „Doamne, opreşte valurile harului Tău!”. Cuvintele sale de învăţătură erau atât de puternice încât îi făceau
pe cei ce ascultau să se pocăiască şi să-şi plângă păcatele32.
În timpul anului 338, oraşul Nisibe, asediat de perşi, a fost
salvat graţie rugăciunilor unite ale Sfântului Efrem şi ale lui
Iacob de Nisibe33.
După ce a luat conducerea Şcolii teologice din Edesa, aceasta s-a numit, dion pricina lui, Şcoala Perşilor34.
Cât despre întâlnirea dintre Sfântul Efrem şi Sfântul Vasile, se spune că Sfântul Vasile l-a recunoscut în chip miraculos
pe Sfântul Efrem, printr-un semn din partea Duhului Sfânt, şi
că acelaşi semn l-a edificat apoi pe Sfântul Efrem asupra Sfântului Vasile. Rugându-se fierbinte împreună, Sfântul Efrem a
putut vorbi greceşte, iar Sfântul Vasile l-a hirotonit preot35.
Se povesteşte, de asemenea, că la sfârşitul vieţii, Sfântul
Efrem ar fi recunoscut că nu a vorbit niciodată nimic de rău
în legătură cu cineva şi niciodată nu a lăsat să-i scape un
cuvânt nechibzuit36.
La moartea sa un mare număr de călugări din împrejurimi
au venit să asiste la înmormântare. În testamentul său, Sfântul i-a rugat pe ucenici şi pe prieteni să nu i se facă funeralii
strălucitoare, ci trupul său să fie depus într-un mormânt
destinat săracilor, iar lui să i se aducă, în chip de flori şi de
aromate, sprĳinul rugăciunilor lor37.
10. Ucenicii direcţi ai Sfântului Efrem
Printre ucenicii Sfântului Efrem se numără: Simeon de
Samola, menţionat mai sus, Aba, Zenobie, Avraam, Maras38.
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“Agoniile„ lui Iisus

sau mesajul ultimelor clipe
Pr. Stelian Tofană
ltimele clipe ale vieţii pământești a lui Iisus au
marcat definitiv istoria umanităţii în toate cele
trei faze ale ei: trecută, prezentă și viitoare. Jertfa Sa de pe cruce a deschis omului posibilitatea reîntoarcerii
în comuniune cu Dumnezeu, Creatorul Său, pe care L-a părăsit prin păcatul originar, și a rămâne veșnic cu El într-o
constantă creștere în iubirea și înţelegerea Sa. Dar, clipele de
zbucium sufletesc trăite în Ghetsimani, ca prefaţare a Patimilor Sale, cât mai ales cele de pe cruce, sunt definite, adesea,
ca însemnând „agoniile” Sale.
Dar, cu toate că termenul „agonie” comportă în sine o
semnificaţie mai mult negativă a sensului său, trimiţând în
mod frecvent spre stări de angoasă, de slăbiciune maximă,
de disperare, trăite de cineva, „agoniile” lui Iisus transmit,
totuși, un mesaj pozitiv aparte, și anume, unul legat de înţelesul
finalităţii vieţii. Altfel spus, ele dau un răspuns întrebării:
Cum trebuie să întâmpinăm moartea?
Stările de angoasă trăite de Iisus și cunoscute sub numele de „agonie” sunt două:
a. Agonia din Ghetsimani (Mt 26,36-44; Mc 14,32-42; Lc
22,39-44; In 18,1)
b. Agonia de pe Cruce (Mt 27,34.45-50; Mc 15,33-37; Lc 23,
44-46; In 19,28-30

U

anticipat într-o agonie teribilă a sufletului. Și astfel, durerea sufletească, i-a scos sângele în sudoarea-i picurândă pe
pământ!
Hematidroza provoca întodeauna o slăbiciune fizică
insurmontabilă și chiar un șoc minţii,2 astfel că gesturile
sau cuvintele celui ce agoniza se repetau adesea în mod
necontrolabil. Numai așa se poate explica faptul întreitei
rugăciuni a lui Iisus, adresată Părintelui Său, de a-i înlătura paharul plin de amărăciunea suferinţelor ce urmau,
în patima Sa și în moartea de pe cruce: „Părintele Meu, de
este cu putinţă, treacă pe-alături de Mine paharul acesta!”
(Lc 22,42). Dar, tot numai Luca consemnează încă un amănunt: „Iar un înger din cer I s’a arătat şi-L întărea” (22,43).
Nu cunoaștem și nici nu vom ști vreodată în ce a constat
această întărire venită prin înger, dar știm că Iisus a biruit, în cele din urmă, ispita și agonia. Prezenţa îngerului
din cer în clipele de angoasă ale lui Iisus este o imagine
plină de încredere și de nădejde pentru orice creștin, și
anume, că-n suferinţa cea mai grea, prin care el ar putea
să treacă, Dumnezeu nu-l părăsește, iar îngerul lui păzitor
îi vine spre întărire. Așadar, agonia din Ghetsimani
sfârșește prin biruinţa lui Iisus, conștient fiind că „paharul
suferinţei” are un sens în pedagogia divină. De aceea,
exclamă: „Dar nu cum voiesc Eu, ci cum TU voieşti”, după
ce mai înainte îi adresa rugămintea: „Părintele Meu, de
este cu putinţă, treacă pe-alături de Mine paharul acesta!…”
(Mt 26, 37-39).
2. Agonia de pe Cruce

În prezentarea agoniei de pe cruce, Evanghelistul Matei
pare a fi cel mai dramatic în descriere.

1. Agonia din Ghetsimani

1

A
ii îi premerge îînsăă o scenăă deloc
d l lipsită
li i ă de
d
Acesteii agonii
semnificaţie în contextul patimilor. Ajuns pe dealul Golgotei, istovit de bătăi, de batjocuri și căzând de mai multe ori
sub povara crucii, lui Iisus i se oferă o băutură menită a-i
alina chinurile: „Şi venind la locul numit Golgota, care
înseamnă Locul Căpăţânii, I-au dat să bea vin amestecat cu
fiere; şi gustând, n’a voit să bea” (Mt 27,33-34). Vinul era
amestecat cu o substanţă amară, care potrivit lui Marcu
(15,23) era smirna: „Şi I-au dat să bea vin amestecat cu
smirnă, dar El n’a luat”. O astfel de băutură avea rol anestezic și era preparată, se pare, de către anumite femei miloase, care obișnuiau să o pregătească pentru cei răstigniţi,
cu scopul de a le ușura chinurile. Iisus însă refuză această
băutură.
Cât privește agonia propriu-zisă, ea este asociată de
evangheliștii sinoptici, în special, de către Matei, cu anumite fenomene cosmice ce s-au petrecut la moartea lui Iisus:
întunericul de la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea;
sfâșierea perdelei din Templu, care despărţea sfânta sfintelor
de sfânta; cutremurul, despicarea pietrelor, deschiderea

În versiunea „Bartolomeu” întâlnim expresia „Şi’n luptă cu moartea fiind, 2 hematidroză = „pathologie très rare dont la manifestation clinique est la
cu mai mare stăruinţă Se ruga” (Lc 22,44). Autorul traduce aici contextual, sécrétion de sang ou d’un liquide rougeâtre par les glandes sudoripares.
astfel că introducând cuvântul „moarte” în descrierea stării de tulburare, Elle serait causée par l’anxiété et le stress” (Gabriel Andral, Dictionnaire de
reușește să amplifice starea reală de agonie la maxim.
médecine et de chirurgie pratiques, vol.14, Gabon 1835).

mormintelor, învierea unor morţi etc. Iată cum descrie evanghelistul agonia de pe cruce: „Iar de la ceasul al şaselea,
întuneric mare s’a făcut peste tot pământul, până la ceasul
al nouălea. Iar în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas
mare, zicând: Eli, Eli, lama sabahtani? Adică: „Dumnezeul
Meu, Dumnezeul Meu, de ce M’ai părăsit?” ... Şi unul dintre ei, alergând îndată şi luând un burete, umplându-l cu oţet
şi punându-l într’o trestie, Îi da să bea... Iar Iisus, strigând
iarăşi cu glas mare, Şi-a dat duhul” (Mt 27,45-50). Legat de
aceste momente dramatice, Ioan Evanghelistul consemnează două cuvinte rostite de Iisus: „...Mi-e sete...Şi era acolo un
vas plin cu oţet; atunci ei, punând în jurul unei ramuri de
isop un burete plin cu oţet, I l-au dus la gură. Deci, când a
luat oţetul, Iisus a zis: „Săvârşitu-s’a!…”. Şi, plecându-Şi
capul, Şi-a dat duhul” (In 19,29-30). Paradoxul ioaneic este
plin de semnificaţie: Cel care era apa vieţii (In 4,14; 7,38-39),
murea acum, pe cruce, chinuit de sete!
Ceea ce putem observa e faptul că, în aceste momente
dramatice, cu toate că s-a simţit părăsit de Dumnezeu, Iisus
nu mai refuză băutura care i se dă. Se pare că aceasta nu era
de fapt un oţet, ci un vin acru, ieftin, folosit de soldaţii romani
pentru potolirea setei, pe timpul căldurilor excesive din Israel. Textul unor ediţii critice este ilustrativ în acest sens: Σκεῦος
οὖν ἔκειτο ὄξους μεστόν (In 19,29 – BYZ), sau „A jar of wine
vinegar was there” (In 19,29 - NIV).
Acest tip de băutură acră avea un rol important în umezirea corzilor vocale ale celui ce agoniza, ajutându-l să mai
poată articula câteva cuvinte. Tocmai acesta este motivul
pentru care Iisus o acceptă, dându-i astfel posibilitatea să
rostească ultimele Sale cuvinte. Pe de altă parte, acceptând-o,
Iisus se arăta deplin conștient de împlinirea tuturor detaliilor
p
profeţiilor
vechitestamentare cu privire la ultimele lui clipe,
tr
trăite în agonia de dinaintea morţii (Ps 42,1-2; 63,1).
Specific simbolismului care caracterizează Evanghelia a
IV
IV-a, autorul ei amintește că planta prin intermediul căreia
i s-a dus la gura lui Iisus un burete îmbibat cu oţetul respecti
tiv, era isopul: „Şi era acolo un vas plin cu oţet; atunci ei,
p
punând
în jurul unei ramuri de isop un burete plin cu oţet, I
l- dus la gură” (In 19,29). Fiind folosit la sărbătoarea Paștelui
l-au
iu
iudaic,
adică în ritualul legat de sacrificiul Mielului Pascal
(E
(Ex.12,22),
isopul putea să însemne pentru evanghelistul Ioan
s
simbolul
faptului că Iisus murea ca un adevărat Miel Pascal,
a cărui sânge devenea expiator, nu numai pentru un popor,
al
c pentru întreaga omenire. Semnificaţia mesianică a morţii
ci
lu Iisus, jertfit ca Miel Pascal, este evidentă și în acest detalui
li ioaneic.
liu
Așadar, Iisus refuză vinul amestecat cu fiere, arătând prin
a
aceasta
că își asumă suferinţa totală, în mod conștient și că
v să moară deplin responsabil de asumarea misiunii Sale
voia
m
mântuitoare.
Nu refuză însă „oţetul” întrucât acesta l-a ajuta să articuleze ultimele Sale cuvinte care marcau un sfârșit
tat
c avea să se împlinească în ultimele lui detalii, și care a fost
ce
c mult timp înainte profeţit.
cu
Pornind de la cele două atitudini ale lui Iisus, faţă de o
a
așa-zisă
„băutură anestezic”, ne putem întreba dacă nu cumv medicina de azi ar trebui să regândească modul său de
va
a
administrare
a anestezicelor, în special folosite în faza boln
navilor
terminali, și dacă nu cumva și Biserica ar trebui să
in
insiste
mai mult asupra ideii că a muri creștinește, se învaţă.
A trece conștient de „aici” , „dincolo”, asumându-ţi deplin
durerea și zbuciumul ultimelor clipe, poate să însemne pentru un muribund o „trecere mântuitoare” într-o veșnicie cu
sens. A pregăti un sfârșit creștinesc, fără durere, neînfruntat,
în pace și cu răspuns bun la întâlnirea cu Hristos Judecătorul,
înseamnă, înainte de toate, o strădanie constantă a oricărui
creștin, la care Biserica să facă apel mai insistent, iar medicina să o încuviinţeze, crezând în ea. Atunci rolul anestezicelor și al aparatelor din faza terminală a unui bolnav va
deveni un capitol de viaţă și de credinţă, care trebuie regândit și reînvăţat atât de biserică cât și de medicină.
Concluzionând mesajul „agoniilor” lui Iisus, am putea
afirma:
— Iisus „a știut să moară”!
— A luat din „medicina” ultimelor Sale clipe doar atât
cât putea să nu-l afecteze în a muri conștient de rolul și de
misiunea Sa, care se încheia doar cu ieșirea sufletului Său
din trup.
— Biserica și medicina trebuie să lucreze împreună, formând o adevărată echipă, în a-l ajuta și îndemna pe orice pe
om să pregătească trecerii lui, un sfârșit creștinesc.
— Mesajul ultimelor clipe ale lui Iisus, pentru noi toţi, este:
„Trebuie să învăţăm să murim!”
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Evenimentul din Ghetsimani este relatat doar de Evangheliștii sinoptici (Mt 26,36-44; Mc 14,32-42; Lc 22,39-44),
Ioan amintind doar faptul că, după Cina Pascală, Iisus și
Ucenicii Săi s-au dus într-o grădină: „Pe acestea spunândule, Iisus a ieşit cu ucenicii Săi dincolo de pârâul Cedrilor,
unde era o grădină, în care au intrat El şi ucenicii Săi” (18,1).
Ajuns aici, ia cu Sine pe trei dintre Apostoli, pe Iacob, Petru
și Ioan, și îndepărtându-se puţin de ceilalţi, „a început a se
întrista şi a se mâhni. Atunci le-a zis: ‘Întristat de moarte Îmi
este sufletul. Rămâneţi aici şi privegheaţi împreună cu Mine’.
Şi mergând puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ,
rugându-Se şi zicând: ‚Părintele Meu, de este cu putinţă,
treacă pe-alături de Mine paharul acesta!… Dar nu cum voiesc
Eu, ci cum voieşti Tu’” (Mt 26, 37-39).
Descriind același episod, Evanghelistul Luca, pe care Ap.
Pavel îl numește „doctorul preaiubit” (Col 4,14), dă un amănunt care confirmă, într-adevăr, profesia sa de medic: „Și fiind
în zbucium (καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ) cu mai mare stăruinţă Se ruga. Şi sudoarea Lui s’a făcut ca nişte picături de sânge ce
cădeau pe pământ” (καὶ ἐγένετο ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι
αἵματος καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν).
Ceea ce este important în relatarea Sf. Luca și constituie
o specificitate lucanică, este menţionarea fenomenului fiziologic numit hematidroză. Specialiștii sunt de părere că acesta
este un fenomen rar întâlnit, dar care se poate petrece aievea
atunci când cineva trăiește, la cote maxime, o dramă, o angoasă, un zbucium sufletesc insuportabil, o durere, o teamă
puternică de ceva, sau consecinţele anticipate ale unei catastrofe iminente.1
Fenomenul se caracterizează prin apariţia particulelor
de sânge în transpiraţia celui ce agonizează sau trăiește
emancipat durerile și chinurile unei drame cutremurătoare. În agonia din Ghetsimani, Iisus a trăit un astfel de fenomen. El vedea, ca Dumnezeu, cum Iuda se apropie; cum
Petru se va lepăda; cum Sanhedrinul îl va ridiculiza; cum
prietenii Săi îl vor părăsi; cum cei din Sinedriu (Nicodim
și Iosif din Arimateea – ucenici în ascuns ai Lui – In 3,1-2;
19,38) vor fi lipsiţi de demnitate atunci când ar fi trebuit
să-L apere; cum va fi batjocorit la curtea lui Pilat, cum
dregătorul roman va fi „înfrânt” de viclenia sinedriștilor,
dar nu convins; cum soldaţii romani îl vor ţintui în cuie,
pe cruce, cum Cel ce a făcut pământul, va sta gol, spânzurat pe lemn, părăsit de toţi; cum mulţi dintre cei vindecaţi
de El, îi vor cere acum moartea; cum mulţi dintre cei mângâiaţi
de El, acum îl vor batjocori; cum omul își va omorî, în cele
din urmă, Creatorul. Pe toate acestea, ca om, le trăia acum
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Învierea lui Hristos

– începutul învierii noastre şi al
transfigurării creaţiei

Pr. Valer Bel
nvierea lui Hristos nu este revenire la viaţa pământească amestecată cu suferinţă şi stricăciune, ci începutul altei vieţi: viaţa cea veşnică a omului întreg, suflet
şi trup, în Împărăţia lui Dumnezeu. De aceea, Hristos Cel
înviat din morţi este numit în Noul Testament ,,începătură (a
învierii) celor adormiţi”(1 Co 15,24)
şi ,,Întâiul născut din morţi”(Col 1,18)
sau ,,întâi născut între mulţi fraţi”
(Rom 8,29).
Sărbătoarea Învierii lui Hristos
nu este, în consecinţă, numai pomenire şi mărturisire a adevărului
Învierii lui Hristos, ci şi vedere
duhovnicească şi icoană profetică
a învierii tuturor oamenilor din
toate timpurile şi din toate neamurile. Căci, aşa cum spune Sfântul
Apostol Pavel: ,,Hristos a înviat din
morţi, fiind pârga învierii celor adormiţi. Că de vreme ce printr-un om a
intrat păcatul în lume şi prin păcat
moartea, tot printr-un om a venit şi
învierea morţilor. Căci după cum toţi
mor în Adam, tot aşa toţi vor învia
întru Hristos” (1 Co 15, 20-22). Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este binevestită, de aceea, în
noaptea de Paşti nu înăuntrul bisericii, ci în afara ei, pentru că ea
cuprinde pe toţi oamenii şi întreaga creaţie.
Prin Învierea Sa, Domnul nostru
Iisus Hristos S-a făcut baza şi garanţia învierii tuturor oamenilor,
,,dar fiecare în ceata sa: Hristos ca pârgă; apoi cei ai lui Hristos la venirea Lui”
(1Co 15,23). Legătura organică dintre adevărul Învierii lui Hristos şi
adevărul învierii tuturor oamenilor
la sfârşitul istoriei este atât de puternică, încât cine crede în Învierea
lui Hristos crede şi mărturiseşte
implicit şi învierea morţilor, iar cine
stos respinge şi învierea
respinge Evanghelia Învierii lui Hristos
universală. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel le scrie corintenilor: ,,Iar dacă se propovăduieşte că Hristos a înviat din
morţi, atunci cum de zic unii dintre voi că nu există învierea
morţilor? Dacă nu există înviere a morţilor, atunci nici Hristos
n-a înviat. Iar dacă Hristos n-a înviat, atunci zadarnică este propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră … . Şi atunci,
cei ce au adormit întru Hristos au pierit. Iar dacă noi numai pentru viaţa aceasta nădăjduim în Hristos, suntem mai de plâns decât
toţi oamenii” (1 Co 15, 12-14, 18-19).
Taina Învierii lui Hristos şi a omenirii întregi este inima
şi sensul cel mai profund al Evangheliei propovăduită de
Apostoli şi temelia credinţei Bisericii. De aceea, Crezul pe
care îl mărturisim în Biserică se încheie cu aceste cuvinte:
,,aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie”, sărbătoarea Sfintelor Paşti este numită Sărbătoare a Sărbătorilor,
icoana Învierii lui Hristos se află imprimată pe prima copertă a Sfintei Evanghelii şi fiecare săptămână din calendarul
creştin ortodox începe cu duminica, ziua învierii, orientând
astfel timpul Bisericii şi al istoriei către înviere universală
şi către viaţa veşnică. Lumina Învierii lui Hristos dă astfel
sens vieţii creştine zilnice, pentru că Hristos Cel înviat rămâne tainic, dar real, în Biserica Sa până la sfârşitul veacurilor: ,,iată, Eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacurilor” (Mt 28, 20).
Învierea lui Hristos este baza şi anticiparea transfigurării întregii creaţii, transfigurare prevestită şi anticipată în
Schimbarea la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos pe
muntele Tabor. Prima carte a Sfintei Scripturi, Facerea, vorbeşte despre cerul şi pământul natural create de Dumnezeu
la începutul veacurilor: ,,La început a făcut dumnezeu cerul şi
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pământul. Şi pământul era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra adâncului şi Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra
apelor. Şi a zis Dumnezeu: să fie lumină, şi a fost lumină” (1,
1-3). Ultima carte a Sfintei Scripturi, Apocalipsa, vorbeşte
despre cerul şi pământul nou de la sfârşitul veacurilor, care
vor fi transfigurate şi îndumnezeite prin harul lui Dumnezeu. ,,Şi am văzut cer nou şi un pământ nou. Căci cerul cel
dintâi şi pământul cel dintâi au trecut, iar marea nu mai este”
(21,1). ,,Şi am văzut cetatea sfântă, Noul Ierusalim, învăluită în
slava lui Dumnezeu”(21,11). Aceste texte biblice arată că
dintru început cerul şi pământul au fost menite transfigurării, ca prin lumina Duhului să devină cer nou şi pământ
nou la sfârşitul veacurilor. Dacă se spune că cerul şi pămân-

tul di
tâi au ttrecut,
ecut acesta nu
u înseamnă
î sea ă că Dumnezeu
Du e eu vaa
dintâi
distruge lumea, ci o va transfigura. Această transfigurare
a creaţiei se va înfăptui prin lucrarea Fiului Întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos, în Duhul Sfânt, după bunăvoinţa
Tatălui. Dumnezeu a creat lumea nu pentru ca apoi să o
distrugă, nici pentru a o lăsa într-o formă relativă, ci să o
desăvârşească în Iisus Hristos, El fiind, aşa cum arată Sfântul Maxim Mărturisitorul, începutul, mĳlocul şi sfârşitul
veacurilor. Numai aducând-o la desăvârşire, prin înaintarea
ei către sfârşitul chipului actual al ei, Dumnezeu împlineşte planul creaţiei lumii şi al îndumnezeirii ei prin har în
Iisus Hristos.
Valoarea unică şi completă a vieţii umane în trup a
pus-o în evidenţă Fiul lui Dumnezeu, Care S-a făcut om şi
a înviat cu trupul pentru veşnicie. Învierea cu trupul a
persoanei umane individuale nu poate avea loc decât în
solidaritate cu prefacerea întregii substanţe a cosmosului,
la sfârşitul chipului actual al lumii. Hristos a înviat singur
pentru a pune în faţa noastră perspectiva şi nădejdea învierii şi pentru a Se face Izvorul puterii de transfigurare a
cosmosului întreg. Credincioşii de pe pământ, ca şi sfinţii
din cer, aşteaptă a doua venire a Domnului ca o speranţă
a deplinei manifestări a lui Hristos, a slavei şi iubirii lui în
lume, pe un plan deosebit de cel al chipului ei actual. S-a
spus de aceea, pe bună dreptate, că nu există mesianism
creştin, ci eshatologie creştină. Iar aceasta s-a realizat în
Hristos Cel înviat.
Lumina învierii lui Hristos dă sens istoriei universale
a omenirii, pentru că o îndreaptă spre învierea universală. Ea dă sens întregii creaţii, întregului univers sau cosmos, pentru că ea îndreaptă întreg universul spre ,,un cer

nou şi un pământ nou” în care ,,moarte nu va mai fi”(Apoc
21,1-4). De aceea, Biserica Ortodoxă cântă în toată perioada pascală: ,,Acum toate s-au umplut de lumină şi cerul şi
pământul şi cele dedesubt. Deci să prăznuiască toată făptura
învierea lui Hristos”. Toate s-au umplut de lumină pentru
că toate s-au umplut de sens, deoarece toată existenţa va
fi eliberată de robia şi absurditatea morţii (cf. 1 Co 15,
51-58). Lumina Învierii lui Hristos cere credincioşilor să
descopere omenirii sensul istoriei, care se va încheia cu
o a doua venire a Domnului, Judecata universală, sfârşitul chipului actual al lumii prin transfigurarea cosmosului în Hristos Cel înviat, Care S-a făcut temelia şi Izvorul
acestei transfigurări.
În întâlnirea cu ucenicii, Luca
şşi Cleopa în drum spre Emaus,
H
Hristos Cel înviat, tâlcuindu-le
p
profeţiile Vechiului Testament, le
aarată că moartea şi Învierea fac
p
parte din planul lui Dumnezeu de
m
mântuire a lumii: ,,trebuia să pătim
mească Hristos şi a treia zi să învie
ddin morţi şi întru numele său să se
ppropovăduiască pocăinţa şi iertarea
ppăcatelor la toate neamurile, începând
dde la Ierusalim” (Lc 24, 46-47). Aşad
dar, taina morţii şi învierii lui
H
Hristos cheamă lumea la pocăinţă,
sspre iertarea păcatelor, pentru dobbândirea vieţii veşnice în Hristos
C
Cel înviat.
Întrucât Capul Bisericii este
H
Hristos Cel înviat din morţi (cf. Col
11, 18), misiunea Bisericii se desfăşşoară în lume, sfinţind timpul dinttre Învierea lui Hristos şi Învierea
îîntregii omeniri sau Învierea univ
versală. Sfânta Scriptură ne învaţă
ccă învierea tuturor morţilor se va
rrealiza când Hristos va veni cu
s
slavă
şi putere multă ca să judece
v şi morţii: ,,Vine ceasul când toţi
viii
c din morminte vor auzi glasul Lui
cei
ş vor ieşi cei care au făcut cele bune,
şi
s învierea vieţii, iar cei care au făspre
c cele rele, spre învierea judecăţii”(cf.
cut
I 5, 28-29; Mt 16, 27; 25, 31-46;
In
R 14, 10; 2 Co 5, 10; 1 Tes 4 13-17;
Rom
2 Tes 1, 7-10). Legătura dintre ven
nirea
în slavă a lui Hristos, învierea
m
morţilor,
judecata universală a tut
turor
persoanelor şi popoarelor
ă tu isită în
î Crezul
C e u Bisericii, unde se spune despre
este mărturisită
Hristos Cel înviat din morţi şi înălţat la ceruri că El ,,va veni
cu slavă să judece viii şi morţii, iar împărăţia Lui nu va avea
sfârşit”. Lumina care leagă taina învierii morţilor de Învierea lui Hristos, a judecăţii faptelor săvârşite în lume şi
bucuria vieţii veşnice este lumina însăşi a vieţii şi misiunii
Bisericii în lume.
Lumina veşnică a Învierii lui Hristos este acum tainic
prezentă în Biserică, fiind adunată în sufletele credincioşilor prin rugăciune, ca legătură vie cu Hristos, prin binevestirea şi ascultarea Evangheliei lui Hristos, prin împărtăşirea cu Sfintele Taine, prin împlinirea poruncilor,
prin trăirea în practică a iubirii de aproapele, prin dobândirea sfinţeniei ca unire cu Dumnezeu, prin vieţuire curată şi virtuoasă. Prin toate acestea ne împărtăşim încă de
aici de viaţa Învierii lui Hristos, Care a spus: ,,Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel Ce M-a trimis are viaţă
veşnică şi la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la
viaţă”(In 5, 24).
Prin Hristos Cel înviat, viitorul eshatologic al omului şi
al creaţiei este deja prezent în istorie, astfel ca Biserica să
înfrunte forţele răului şi să înainteze spre scopul ei final, în
Hristos.
Biblio grafie
1 Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, Ed. IBMBOR,
vol. 1, 2, 3, Bucureşti, 1978.
2 Pr. prof. dr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, Ed, IBMBOR,
Bucureşti, 2005.
3 † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Făclii de Înviere, Ediţia
a III-a, revizuită şi completată, Ed. ,,Basilica” a Patriarhiei Române,
Bucureşti, 2008.
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Sărbătoarea
Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena
şi redarea lor în iconografia creştină

Marcel Muntean
iserica creştină, cu precădere cea Ortodoxă, cinsteşte cu evlavie pe sfinţii săi, fiind proslăviţi după
moartea lor şi încununaţi cu fericire cerească asemeni celor ce şi-au aflat izvorul vieţii şi uşa raiului, aşa cum se
aminteşte într-una din cântările Bisericii, în Evhologhiu.1
Între cei dintâi sfinţi ai Bisericii nedespărţite consideraţi
asemenea apostolilor sunt şi împăratul Constantin (285-337),
împreună cu mama sa Elena (250-330), prăznuiţi la data de 21
mai. Numele de Constantin prin traducere din limba latină ar
însemna tare, statornic, iar Elena prin cea grecească se defineşte prin strălucitoare ca soarele.2 Faptele meritoase atât pe plan
politico-militar, administrativ-edilic cât şi pe cel teologicodogmatic au coincis în persoana imperatorului Constantin,
făurind un exemplu stimat şi urmat de mulţi dintre cei ce i-au
continuat la tronul noii capitale a Bizanţului. Eusebiu din
Cezareea, ca de altfel şi Lactanţiu, şi nu numai, consemnează
minunea divină a arătării semnului Sfintei Cruci şi a inscripţiei: Εν τόυτω νίκα (prin acest semn vei învinge), urmat de
porunca din timpul nopţii de a făuri stindardul de luptă (labarum), fapt împlinit în ziua următoare. Victoria asupra lui
Maxenţiu va fi redată şi pe Arcul de triumf constantinian, unde
se consemnează: instinctu divinitatis, adică sub impuls ori îndemn divin. Rolul hotărâtor pe care creştinismul l-a avut în
vremea sa, este cunoscut îndeobşte prin Edictul de la Mediolan
din 313;3 prin purtarea de grĳă a împăratului s-au bătut primele monede cu monograma lui Hristos la anul 314, s-a intervenit pentru rezolvarea schismei donatiştilor din Africa, tot el
generalizând prăznuirea zilei de duminică în jurul anului 321.
Primul Sinod Ecumenic ce a condamnat arianismul ţinut la
Niceea în 325 a fost prezidat de asemenea de împărat.4
Reluând şirul evenimentelor reţinem că mama sa, împărăteasa Elena, este cea care a aflat Cinstita Cruce. Se amintește că
împărăteasa fiind sub inspiraţie divină a indicat locul unde în
urma săpăturilor s-au descoperit cele trei cruci; crucea care a
aparţinut Mântuitorului avea tăbliţele pe care a fost scrisă sentinţa. Cele trei cruci sunt aşezate rând pe rând deasupra unui
mort, crucea lui Hristos este cea care îl învie pe cel răposat şi
de aceea va fi înmânată patriarhului Macarie al Ierusalimului,
în amintirea căreia se va prăznui la 14 septembrie Înălţarea
Sfintei Cruci.5 Această minune va fi nu doar ilustrată în textele
teologice, dar şi transpusă în opere de artă ce aparţin atât artei
răsăritene cât şi celei apusene. Împărăteasa Elena l-a sprĳinit
pe fiul ei în ridicarea bisericilor de la Bethleem şi Ierusalim.6
Cele două evenimente impresionante din viaţa viitorilor
sfinţi nu sunt întâmplătoare, deoarece în cinstirea lor, în cultul
ortodox, cu precădere în Acatistul închinat, se face de multe
ori trimitere la Sfânta Cruce, ea fiind reprezentată totdeauna
în centrul icoanei, în mĳlocul celor doi basilei. La slujba Vecerniei, troparul sărbătorii vesteşte minunea pomenită a crucii
apărute pe cer, precum şi importanţa mai apoi a convertirii lui
Constantin în apostol a lui Hristos asemeni Sfântului Pavel.
Chipul Crucii Tale pe cer văzându-L, şi ca Pavel chemarea nu de la
oameni luând, cel între împăraţi apostolul Tău, Doamne, împărăteasca
cetate în mâinile Tale o a pus. Pe care păzeşte-o totdeauna în pace pentru
rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule iubitorule de oameni.7
În cuprinsul Acatistului, Sfântul Constantin este numit:
fericite, cel dintâi împărat creştin, soborul cel dintâi al celor trei
sute optsprezece sfinţi părinţi cu porunca ta în Niceea s-au adunat,
că Arie de la sobor a rămas ruşinat, de la Dumnezeu eşti cinstit, că
scaunului Sfintei Treimi te-ai închinat, că Sfinţii Apostoli înaintea
lui Dumnezeu te-au lăudat, lauda cârmuitorilor creştini, turnul
cel nebiruit al creştinilor ortodocşi, al mănăstirilor şi al bisericilor
noastre mare apărător, decât toţi împăraţii mai întâiule şi alesule
al lui Dumnezeu, că prin tine Domnul Iisus Hristos S-a slăvit, că
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prin tine Crucea Domnului Hristos se cinsteşte, prietenul lui
Dumnezeu cel curat cu inima şi luminat cu sufletul, că de la milostivul Dumnezeu ne mĳloceşti nouă mântuire.
Sfintei Elena îi sunt adresate cuvinte precum: Bucură-te!,
că tu crucea Domnului mult ai dorit, că Sfintei Cruci tu întâi ai
zis: „Bucură-te lemn fericit,” că ne eşti ca o maică, împreună cu
fiul tău, împăratul Constantin, Sfânta Cruce în mâini o ţineţi, lui
Dumnezeu-Cuvântul şi preacuratei Maicii Lui căzând, te-ai închinat, că prin cruce te-ai făcut lui Hristos următoare, a tuturor binecredincioşilor creştini bună ajutătoare, trandafir prea frumos mirositor, crin alb răsărit în grădina cea de sus a raiului ceresc, către
Dumnezeu a noastră mĳlocitoare, împărăteasă smerită şi prea iubită, că celor ce te cinstesc pe tine tu eşti bună mângâietoare, că
împreună cu fiul tău împăratul Constantin, întru împărăţia lui
Dumnezeu te veseleşti. În finalul Acatistului în cea de-a doua
rugăciune adresată lor se cere: mângâiere, mĳlocire, ajutor în
necazuri şi nevoi, tămăduire de boli, potolire de răutate şi
izgonire de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi. Daţi-ne nouă ca în
pace şi în linişte să trăim; ajutaţi-ne nouă cu sfintele voastre rugăciuni. Pentru mântuirea sufletelor noastre faceţi milă cu noi acum,
când cu frică şi cu umilinţă zicem către voi aşa:„Bucuraţi-vă, părinţii creştinilor.” Amin.8
Imaginile înregistrează în tehnici diferite, ca de altfel şi
modalităţi de expresie specifice atât genurilor artei cât şi
stilurilor artistice, reprezentarea celor doi sfinţi.
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Expresia portretului este
rrealizată prin intermediul nuaanţelor delicate şi a trecerilor
ccromatice rafinate pe care bucăţţile de mozaic frumos aşezate
le exprimă.

Sfântul Constantin cel Mare,
mozaic, sec. al XIII-lea, catedrala
San Marco, Veneţia

Cele două personaje înveşmântate în haine regale şi purtând coroane străjuiesc de-o parte şi de
cealaltă Sfânta Cruce în proporţii
monumentale. Sesizăm că în unele
exemple poziţionarea lor este inversată, în acest caz Sfânta Elena se
află în stânga, iar fiul ei, Sfântul
Constantin, în dreapta.
Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena, frescă, sec. al IX-X-lea,
Yilanli Kilise, Capadocia.

Crucea triumfătoare, ce pare să
u
unească figurile este pictată în faţa
llor, iar mai târziu ea va fi redată în
sspatele personajelor.

Împăratul Constantin
cel Mare, monedă, 327,
portret şi reprezentarea
labarumul-lui ce este
înfipt într-un şarpe,
reprezentare simbolică
des întâlnită în
ilustrările Apocalipsei

Sfinţii
Sfi
ţii ÎÎmpăraţi
pă ţi C
Constantin
t ti
şi Elena, frescă, sec.al
XIV-lea, biserica Berende,
Bulgaria

La baza Răstignirii se observă profilurile celor doi împăraţi
îngenunchiaţi. Pe cele două laPanselinos îl reprezintă pe Sfânturi simetrice în medalioane sunt tul Constantin având în mâna sa
reprezentaţi sfinţi ai bisericii.
crucea decorată cu pietre strălucitoare. Costumul ornamentat specific bizantin cu mitră comportă o
Răstignirea, triptic, sec. al VI-X–lea,
rezolvare
plastică armonioasă în
Biblioteca Naţională, Paris
care acordul complementar al galbenului şi al violetului se detaşeaScena Botezului este
ză
pe fondul albastru închis al
deseori influenţată de procâmpului
cromatic.
totipul hristic iconografic,
Manuilil P
M
Panselinos,
li
Sfântul
Sfâ t l
mai precis de icoanele
Constantin cel Mare, frescă,
sec. al XIV-lea, mănăstirea
aghiografice ce au în jurul
Protaton, Sfântul Munte Athos
temei principale scenele secundare din viaţa sfinţilor.
Această frescă care o înfăţişează
p Sfânta Elena aparţinând şcolii
pe
Botezul lui Constantin cel Mare,
m
macedonene
ne-o redă în ambianfrescă sec. al XIII-lea, basilica
ţ
ţa
crucii
şi
în
imediata
sa alăturare
Quattro Santi Coronati, Roma
c Sfântul Constantin. Costumul
cu
Detaliul reîntregeşte o comd epocă comportă o alternanţă a
de
poziţie simetrică ce are în centrul
m
motivului
vulturului bicefal, simbol
ei pe Maica Domnului tronând cu
a vechii Rome cu cea a elementelor
al
Pruncul în braţe, iar în partea
g
geometrice.
Proplasma figurii preopusă pe Împăratul Justinian ofep
ponderent
în nuanţe de verde crerindu-i catedrala Sfânta Sofia Fee
ează
prin straturile de carnaţie lucioarei, în vreme ce Constantin Sfânta Elena, detaliu, frescă, minoase de ocru cald, un sentiment
1347-1349, biserica Sfântul
are în mâinile sale macheta Con- Mihail, Lesnovo, Macedonia de transcendenţă pe care icoana o
stantinopolului.
transmite prin simbolismul ei.
Sfântul Constantin cel Mare,
mozaic, 1000, catedrala
Sfânta Sofia, Constantinopol
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Erminia lui Dionisie, în mai multe rânduri, menţionează
prezenţa celor doi împăraţi în diferite compoziţii, astfel în
ilustrarea Imnului Bunei Vestiri se precizează: Drepţii împăraţi
şi înaintea lor împăratul marele Constantin zice: „Bucură-te, puterea şi coroana împăraţilor, Fecioară!”9 Ei sunt de asemenea,
reprezentaţi în tema Judecăţii de Apoi, în icoana Înălţării
Sfintei Cruci, iar Constantin se redă în visul său cu Sfântul
Ierarh Nicoale, la convertirea sa, ori în scena primului Sinod
de la Niceea. În cazul în care biserica poartă numele lor, icoana le este rânduită în registrul întâi alături de icoanele Pantocratorului şi a Fecioarei cu Pruncul, numindu-se şi icoană
de hram.

Simetria poziţiilor celor
doi sfinţi este continuată şi
de veşmintele asemănătoare, precum şi de accesoriile
regale: coroana şi sceptru.
Crucea simplă din spatele
lor are cele două detalii: tăbliţa cu inscripţia I.N.R.I., şi
patibulusul din partea inferioară ce a servit drept postament pentru picioarele lui
Iisus. Contrastul de roşu şi
verde al costumelor celor
doi demnitari, împodobite Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena,
cu flori stilizate, aminteşte frescă, sec. al XVIII-lea, mănăstirea
Sitaru, Ilfov
de gustul artei baroce atât
de prezentă în ambianţa curţii lui Brâncoveanu.
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Chipul filocalic al părintelui

P etroniu T ănase prodromitul
Mircea-Gheorghe Abrudan
entru rugăciunile şi prin bunăvoinţa Născătoarei de Dumnezeu, în luna octombrie a anul trecut, am reuşit să păşesc pentru
lui
î
întâia
oară în acel loc minunat numit
d
deopotrivă
de toţi dreptslăvitorii creşt Sfântul Munte Athos, Grădina Maitini:
c Domnului. De multă vreme auzisem
cii
ş văzusem, atât prin intermediul cărşi
ţilor cât şi a mărturisirilor
mărturisi
ţilor,
şi a imaginilor, de frumuseţea
îmbietoare a muntelui, de bogăţia mărturiilor istorice ale
vechiului Bizanţ - al cărui tezaur, martor şi continuator se
dovedeşte încă a fi, dar mai ales de minunatele chipuri înduhovnicite şi frumoase ale bătrânilor monahi, transfiguraţi
de prezenţa harului şi îmi doream nespus de mult să ajung
acolo. Văzându-mă astfel ajuns pe această peninsulă athonită, scăldată de apele Mării Egee, m-a cuprins o adâncă
emoţie ştiind că păşesc pe pământul binecuvântat al Athosului, muntele cel sfânt al rugăciunii isihaste neîncetate în
care Maica Domnului însăşi a binevoit să-şi facă locaş. După
ce m-am bucurat de ospitalitatea şi dragostea obştilor marilor lavre şi schituri Zografu, Vatopedu, Sfântul Andrei şi
Lacu, vizitând şi mănăstirile Cutlumuş, Stavronichita, Pantocrator, Iviru, Caracalu, Filoteu, în după-amiaza zilei de
marţi, 12 octombrie 2010, pe o ploaie măruntă şi o ceaţă
densă, am poposit şi la cel mai mare aşezământ monahal
athonit românesc, Schitul Prodromu. Închinat Sfântului
Proroc, Înaintemergător şi Botezător Ioan şi aflat pe teritoriul
Mănăstirii Marea Lavră, schitul Prodromu a fost întemeiat
între anii 1852-1866 de ieroschimonahul Nifon Ionescu şi
ucenicul său, ieroschimonahul Nectarie prin contribuţia
generoasă a domnitorului Moldovei Grigorie Ghica, a caimacanului Munteniei Alexandru Ghica şi a mitropoliţilor
Sofronie al Moldovei şi Nifon al Ţării Româneşti.1
Alte amănunte legate de istoricul şi viaţa schitului am
aflat de la un monah ajuns la Prodromu de la Mănăstirea
Nicula şi care, auzind că suntem de la Cluj, s-a oferit să ne
prezinte câteva din colţurile tainice ale schitului. Astfel, am
aflat că înainte de actualul schit a fost zidit paraclisul Sfântului Ioan Botezătorul, atestat la 1754, când a fost reînnoit
de monahul Iosif Hiotul, astăzi acest paraclis aflându-se lipit
de zidul sudic exterior al corpului de chilii. Iconostasul
acestuia conţine icoana făcătoare de minuni a Botezătorului,
care cu privirea sa încruntată i-a izgonit pe turci în anul 1821,
aceasta fiind, de altfel, cea mai veche dintre icoanele ocrotitoare ale obştii. Schitul deţine, de asemenea, o icoană a Maicii Domnului numită Prodromiţa, făcătoare de minuni, al
cărui istoric ne spune că este una din puţinele icoane numite „Nefăcută-de-mână”, deoarece chipul Maicii Domnului
şi al pruncului Iisus s-au zugrăvit singure. Despre această
minune dă mărturie însuşi pictorul ieşean Iordache Nicolau,
tocmit de stareţul Nifon în anul 1863 pentru a-i picta o icoană a Născătoarei de Dumnezeu pe care să o aşeze în biserica mare a schitului, unde se află şi în prezent.
Seara, la slujba vecerniei şi apoi la masa de obşte din
trapeza mare a mănăstirii, aveam să întâlnesc însă chipul
iconic învăluit într-o lumină, alta decât cea naturală, al părintelui stareţ, nonagenarul ieromonah Petroniu Tănase.
Născut în anul 1914, în comuna Fărcaşa din judeţul Neamţ,
călugărit în obştea marii lavre a Neamţului, părintele Petroniu a fost până de curând, februarie a.c., egumenul schitului. Împrejurările istorice, nu tocmai favorabile unui monah
cu dorul tainic al desăvârşirii, l-au purtat prin vetrele monahale ale Antimului, Cernicăi, Slatinei, Curţii de Argeş,
Sihăstriei, şi din anul 1978, ale Athosului. Venind cu o bogată experienţă monahală şi administrativă din ţară, unde
studiase teologia, filosofia şi matematica la Bucureşti, fiind
funcţionar al cancelariei patriarhale sub patriarhul Nicodim
Munteanu şi totodată slujitor al stranei şi al altarului Catedralei Patriarhale, apoi colaborator al patriarhului Iustinian
Marina la mănăstirea paraclis patriarhal de la Curtea de
Argeş, părintele Petroniu Tănase a făcut parte din a doua
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generaţie de monahi trimişi de Patriarhia Română, în anul
1978, spre a revigora obştea îmbătrânită şi împuţinată a
schitului românesc athonit, unde a îndeplinit pe rând slujirile de duhovnic, bibliotecar şi stareţ.2 Pe lângă aceste informaţii cu caracter biografic, ceea ce m-a impresionat văzându-l pe părintele Petroniu a fost chipul lui smerit, de-a
dreptul filocalic al unui avvă desprins din Pateric, dar şi
duhul care învăluia prezenţa acestuia şi care răspândea o
pace profundă şi o bucurie tainică. Privindu-l pe acest bătrân
îndoit de spate şi sprĳinit într-un baston cum participă la
întreaga slujbă stând în picioare cu simplitate într-una din
strănile din partea dreaptă a iconostasului, şi nu în cea înaltă a stareţului, după obiceiul celorlalte mănăstiri athonite,
iar apoi la trapeză în rând cu ceilalţi monahi, mi-am dat
seama că am în faţă un adevărat chip de monah smerit, un
veritabil cuvios care s-a făcut pe sine vas al Sfântului Duh,
în el şi prin el rodind cu adevărat roada Duhului: dragostea,
bucuria, pacea, bunătatea, blândeţea, curăţia (Cf. Galateni
5, 22-23). Stând la masa de obşte în trapeză la câţiva metri
de părintele Petroniu, dar şi anterior în biserică la vecernie,
am uitat pentru câteva clipe bune de toată oboseala drumului, de frigul şi umiditatea atmosferei meteorologice, de
toate gândurile şi întrebările pe care mi le conturasem şi pe
care mă gândisem pe drum că i le voi adresa dacă îl voi
întâlni şi se va naşte ocazia să mă aflu în preajma lui pentru
câteva momente. Nu-mi putusem explica pe moment această stare, cert e că mă aflam lângă un avă a cărui prezenţă mă
odihnea şi al cărui chip de kalogheros (bătrân frumos) îmi
ajungea doar contemplându-l. Ieşind de la trapeză şi plimbându-mă apoi prin curtea mănăstirii mi-am adus aminte
de cuvintele psalmistului, care spusese oarecând: „minunat
este Dumnezeu întru sfinţii Săi” (Cf. Psalmul 67, 36) şi era
cu adevărat minunat doar aşa să şezi privindu-l! Şi oare nu
la fel se întâmplase în pustia Egiptului cu acel frate care
mergea împreună cu alţii la avva Antonie, dar nu-l întreba
nimic, fiindu-i destul doar să-l vadă?! 3 Da! Cu siguranţă
mi-a fost destul doar să-l văd pe părintele Petroniu ca să-i
înţeleg mai bine apoi viaţa de monah, lucrarea de stareţ al
Prodromului şi scrierile publicate în ţară.
Chiar dacă a plecat dintre noi cei călători pe acest pământ
în ziua de 22 februarie a.c., părintele Petroniu Tănase s-a dus
la Domnul Hristos, al cărui slujitor a fost timp de peste şapte decenii. El lasă în urma sa nu atât o moştenire bibliografică, cât una vie, anume comunitatea monastică de la schitul
athonit românesc Prodromu. Oricine va vizita această obşte
nu va putea să nu observe că părintele a fost o pildă vie
pentru viaţa duhovnicească, realizând o comunitate centrată pe o trăire liturgică a vieţii, unită în legătura dragostei şi
mistuită de foame şi sete după Hristos, Pâinea Vieţii şi Potirul Mântuirii. O comunitate care nu doar că poate, ci ar trebui să fie luată ca exemplu şi de vetrele monahale din ţara
noastră, nu puţine scufundate într-un rigorism dur şi sec al
unei pravile şi tradiţii care de multe ori nu este Sfânta Tradiţie! Aş cita în acest sens un fragment dintr-o scriere a părintelui, unde acesta transpunea în cuvinte nu o simplă predică, ci rostirea trăită a întregii sale vieţi: „În vremea noastră
însă, veac de necredinţă şi apostazie, slujirea cea mai necesară ce
se impune monahului şi care este şi mesajul lui pentru lumea de
astăzi, este să ţină necontenit în faţa poporului credincios, cu
pilda vieţii sale, icoana evanghelică a vieţii creştine, pe care ne-a
lăsat-o Mântuitorul Hristos: trăire autentică a vieţii creştine, în
simplitate şi smerenie, în dragoste de Dumnezeu mai presus de
orice şi desăvârşire necontenită cu ajutorul Pocăinţei.” 4
Deşi l-am văzut personal faţă către faţă doar pentru
câteva clipe, în biserică, la vecernia de seara, la utrenia de
noapte (care la Prodromu începe la ora 03.00), apoi la Sfânta Liturghie şi în trapeză, pot să spun cu tărie că părintele
ieromonah Petroniu Tănase a fost şi va rămâne în inima
mea, şi îndrăznesc să cred că în conştiinţa tuturor aghioriţilor şi pelerinilor care l-au cunoscut şi i-au văzut lucrarea,
o adevărată icoană smerită a Ortodoxiei româneşti şi un
adevărat sacerdot cu inimă de părinte care a învăţat pe
deplin să fie blând şi smerit cu inima (Cf. Matei 11, 29),
odihnindu-i, mângâindu-i şi povăţuindu-i prin întreaga sa
fiinţă pe cei ce au intrat pe poarta Prodromului, asemânându-i-se, aşadar, întru totul Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De la El să-i cerem acum odihnă şi aşezare în Împărăţia veşnicei Sale lumini!

Hristos – Adăpostul, Veşmântul...
Continuare din pag. 2
II. Opera

1. Conţinutul operei şi clasificarea ei
Din diverse mărturii, ce ne-au provenit pe calea tradiţiei
scrise sau orale, Sfântul Efrem a fost un autor extrem de
prolific. Astfel, Sozomene îi atribuie compunerea a mai mult
de un milion de versuri (GCS, t. 50, p. 128)39! Pe de altă parte,
Fotios ne spune că sirienii îi atribuiau peste o mie de predici40.
Aceste mărturii ilustrează foarte bine apoftegma în legătură
cu visul pe care Sfântul Efrem l-a avut în copilăria sa, când a
văzut ieşindu-i din gură o viţă ale cărei ciorchini se înmulţeau
pe măsură ce erau mâncaţi.
Bineînţeles, vicisitudinile epocii au provocat pierderea
mai multor manuscrise. De la unele ne-a rămas numai titlul,
cum ar fi Tratatul despre prostituata înţeleaptă din Edesa, menţionat de Sozomene (GCS, t. 50, p. 129). André de Halleux
consideră că sărăcirea progresivă a moştenirii efremiene
provine din faptul că exegeza sa, precum şi controversele cu
ereticii timpului său au pierdut încet-încet din importanţă,
din cauza dezvoltării teologiei. Acelaşi autor ne arată că genul
de florilegii dogmatice sau ascetice, practicat la mijlocul
primului mileniu, a contribuit şi el la dispariţia unor opere
ale Sfântului Efrem, care au fost asumate numai parţial în
aceste florilegii. Într-o culegere de extrase hristologice din
Sfinţii Părinţi, folosit Philoxene de Maborg spre 482, se aflau
citate din Sfântul Efrem, provenind, cea mai mare parte, din
opere astăzi dispărute41.
Totuşi un număr mare de opere ale Sfântului Efrem au ajuns
până la noi. Ele s-au păstrat în diverse limbi: siriacă, armeană,
coptă, georgiană, greacă, latină, ceea ce probează impactul pe
care opera marelui poet l-a avut în Biserica Orientului din
timpul vieţii lui, dar de asemenea şi în perioada următoare.
Adesea, din nefericire, originalul siriac s-a pierdut.
Specialiştii care au studiat opera Sfântului Efrem au adoptat
criterii diferite în ceea ce priveşte clasificarea scrierilor sale.
Părintele Georges Saber propune următoarea clasificare,
pornind de la criterii cu caracter teologic :
A. Opere exegetice (Comentariul la cartea Facerea, cel la Ieşire, Comentariul la Diatessaron, Comentariul la Epistolele Sfântului Pavel, Comentariile la Faptele Apostolilor);
B. Opere dogmatice (Contra ereticilor adresată lui Hypatius
(Ipatie) şi Contra ereticilor adresată lui Domnus, Imne contra
ereticilor, Imne despre credinţă, Omilii despre credinţă, Imne contra
lui Iulian Apostatul, Omilie despre Domnul, Imne despre rai);
C. Opere ascetice (Imne despre Feciorie şi despre tainele Domnului, Imne despre Biserică, Imne despre Abraham Quidunaja, Imne
despre Iulian Saba, Scrisori către asceţii din Edesa, Imne parenetice);
D. Opere liturgice (Imne despre Naştere, Imne despre Post,
Imne despre Învierea lui Hristos, Imne despre Azime, Imne despre
Răstignire, Imne despre duhovnici şi mucenici, Imne despre Nisibe,
Predici despre predicarea lui Iona la Ninive)42.
Pierre Yousif foloseşte aceeaşi clasificare, dar furnizândune în interiorul fiecărei grupe mai multe texte şi detalii:
1. Comentarii biblice (la cele menţionate de Saber, adaugă
un fragment dintr-un comentariu la Isaia, scolii la Plângerile lui
Ieremia, comentarii la Profeţii Mici, un comentariu la Iov, în
versiune armeană, şi de asemenea în versiune armeană Memre
despre Facere, Iosua, Judecători, Regi, Levitic) ;
2. Opere liturgice (comparativ cu părintele Saber, introduce aici Imnele Botezului lui Iisus şi al creştinului, Sogiata, Predici la Săptămâna Mare, două Cuvântări pentru împărtăşire,
existente în Suplimentul la Taine – Naqpayata, caldeean, şi
fragmentul Haw d-Nurane, dar recunoaşte că autenticitatea
tuturor acestor texte este îndoielnică, în cel mai bun caz din
cauza interpolărilor);
3. Opere teologice şi polemice (conţinutul este identic cu
cel din aceeaşi categorie de la Saber, cu excepţia Imnelor despre
rai, care sunt introduse printre operele ascetice);
4. Opere ascetice şi despre viaţa creştină (în afara Imnelor
despre rai, Yousif semnalează aici Carmina Nisibiana, Memre
despre Nicomidia, toate Predicile, inclusiv Predici pentru ploaie
şi pentru rugăciuni, chiar dacă autenticitatea majorităţii predicilor nu a putut fi demonstrată)43.
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in memor ia m ips bartolomeu a na nia

Şapte binecuvântări moştenite
de la părintele nostru arhiepiscop
şi mitropolit Bartolomeu

Arhim. Andrei Coroian

A

ea
ierea Domnului
ăduită de
ea. 22. Necredinţa în În
Învierea
Domnului, propo
propovăduită
corupţi cărturari şi farisei, care i-au mituit pe pazniciiostaşi să spună minţind că a fost furat pe când ei dormeau,
lucru inadmisibil la o santinelă. Păcatul necredinţei în
Învierea Domnului este mai mare decât cel al neascultării
strămoşilor, pentru că nu mai are nici un remediu. Prin
credinţa în lucrarea de mântuire a Fiului lui Dumnezeu,
răstignit, mort şi înviat, se vindecă orice boală a păcatului
şi se înving moartea şi iadul. Înţelegând tragedia acestei
lucrări de două ori ucigaşe, părintele nostru mitropolit
ne-a învăţat că iubirea de Dumnezeu şi de oameni nu este
un sentiment platonic, ci act de jertfire, de două ori pozitiv, prin sădirea în sufletele noastre şi ale semenilor a
adevărurilor de viaţă dătătoare și ocrotirea lor de minciuni
ucigătoare.
A treia mare binecuvântare lăsată nouă celor ce l-am
iubit, celor care îl vor cunoaşte de acum, bisericii şi întregului neam românesc, este Sfânta Scriptură, la diortosirea
căreia a muncit ca un condamnat, vreme de unsprezece ani.
Copilul Valeriu, care a citit Biblia la vârsta de doar zece ani,
care avea să scrie teologie şi zeci de cărţi de toate genurile
literare, mărturisea spre apusul vieţii că pe toate le consideră ca un exerciţiu pregătitor pentru marea lucrare de
revizuire şi diortosire a Cărţii cărţilor, după textul originar.
Ne lasă nu doar un text limpede al Sfintei Scripturi, cu mii
de note explicative, o lucrare monumentală, la care pare
aproape incredibil că a lucrat un singur om, ci mai ales un
testament: Un om şi un popor, în viaţa, civilizaţia şi cultura
lui, preţuieşte atât cât a înţeles şi a folosit cuvântul lui Dumnezeu revelat în Sfânta Scriptură.
A patra mare binecuvântare pe care prin viaţa şi exemplul său, părintele nostru mitropolit ne-o lasă, este iubirea
faţă de Biserică. A iubit-o şi a slujit-o cu râvnă unică, apărând-o de atacurile vrăjmaşe, aşa cum l-a iubit pe Hristos,
întemeietorul ei. S-a luptat şi a reuşit să arate că Biserica

este o instituţie divino-umană, care este mereu viabilă,
mereu actuală şi prezentă, care are drumul ei în istorie,
nefiind supusă sau aservită sub nici o formă puterii seculare. Dacă atunci când Biserica era atacată sau lovită pe
nedrept, era un luptător de temut, aşa cum marii sfinţi ierarhi, Atanasie, Vasile sau Ioan Gură de Aur au luptat în
timpul lor, în relaţia cu oamenii reprezentanţi ai puterii sau
din alte sectoare ale societăţii. Nu pierdea prilejul în nici o
împrejurare, fie la universitate, fie în lumea academică sau
la armată, să arate că oamenii toţi sunt fiii aceluiaşi Dumnezeu, aceluiaşi neam, că fac parte din Biserică. Chiar fără
a avea această conştiinţă, dacă asemeni sfântului apostol
Pavel, avea fiinţial această conştiinţă, nu mai puţin avea
dorinţa să arate că tradiţia Bisericii este mereu vie, actuală,
că păstrând dogma este mereu capabilă de a se adapta
timpurilor pe care le trăim, propunând lumii de multe ori
dezorientată de varietatea modelor schimbătoare, un mod
de viaţă adevărat şi statornic, care îi redă echilibrul şi bucuria de a trăi.
Al cincilea mare dar care trebuie neapărat reţinut şi cultivat, este iubirea de ţară, de patrie şi de neam. Iubirea de
neam este o poruncă dumnezeiască, pe care părintele nostru
mitropolit Bartolomeu a cultivat-o în toată frumuseţea şi
măreţia ei, asemenea voievozilor şi eroilor de odinioară. Într-o
lume a relativizării şi devalorizării valorilor fundamentale
aale unui neam, conştiinţa apartenenţei
n
noastre la spaţiu dat de Dumnezeu, păr
rintele
nostru ne-o insuflă prin scrierille lui, prin cuvântările lui, prin viaţa şi
ssuferinţa lui, chiar prin moartea lui, nu
îîntâmplător rânduită de Părintele ceresc,
îîntr-o zi de 31 ianuarie, zi în care a adorm
mit marele voievod Mircea cel Bătrân,
331, ian. 1418.
A şasea binecuvântare moştenită
eeste poezia şi rugăciunea. A fost un
p
poet
rugător şi un rugător poet. Prin
p
poezie
descoperă stări înalte de rugăc
ciune,
„hai suflete al meu să hoinărim
p cer”, iar prin rugăciune a înălţat
prin
iimne Ziditorului şi creaţiei Lui. A avut
d
darul
rugăciunii ascultate, totale pe
c
care
l-am resimţit personal sau la niv
velul
comunităţii-mânăstirii pe care
o conduceam. Acest dar al rugăciunii
l cultivat cu o seriozitate maximă,
l-a
ş
ştiinţifică,
ca tot ce făcea de altfel, şi
l a ascuns cu o discreţie-smerenie
discre
l-a
absolută.
Între multe alte dovediri ale rugăciunilor ascultate ale
părintelui nostru mitropolit Bartolomeu este şi atmosfera
duhovnicească pe care a lăsat-o prin mutarea la cer şi purtarea de grijă pentru mitropolia pe care a ctitorit-o şi a
păstorit-o.
A şaptea binecuvântare pe care ne-o lasă este iubirea
faţă de desăvârşire. A căutat desăvârşirea în toată viaţa
şi activitatea complexă a Înaltpreasfinţiei sale. A iubit
mult această formă de desăvârşire creştină, numită monahism. Nici nu se putea altfel. Un iubitor de Hristos şi
un apropiat al Maicii Domnului, nu putea fi decât monah.
Desăvârşit monah, preot şi arhiereu. Iubitor desăvărşit
de Dumnezeu, de oameni şi de libertate spirituală, adică
de Duh Sfânt. A iubit mănăstirile şi monahii, care s-au
înmulţit, şi a purtat o autentică şi profundă grijă faţă de
dezvoltarea lor. Mânăstirea Nicula cu recunoştinţă poate
spune că s-a bucurat de o iubire specială, de care se leagă
şi rectitorirea ei.
Multe alte daruri şi binecuvântări ne-a lăsat părintele
nostru mitropolit Bartolomeu, pe care va trebui tot mai
mult să le desluşim, să le aprofundăm, şi în curgerea timpului cu perseverenţă şi statornicie să le cultivăm. Grija
învăţătorească pentru cultivarea credinţei, culturii, ştiinţei,
artei, dreptăţii, a cinstei şi onestităţii, au rămas sarcina
instituţiilor fondate:radio Renaşterea, fundaţia Bartolomeu,
revita Tabor şi altele. Ne-a lăsat mult mai bogaţi şi mai
responsabili. Cu datoria de a ne îmbogăţi mereu atât pe
noi înşine cât şi pe alţii. Mutat la cer el rămâne cu noi. Ani
şi ani, vom mai învăţa de la părintele nostru. Noi creştem
şi ne desăvărşim prin el, aşa cum şi el îşi continuă desăvărşirea prin noi cei rămăşi. Dacă el ne oferă binecuvântare, putere şi har de la Dumnezeu, datori suntem şi noi ca
prin ascultarea noastră, să-i oferim mulţumire, răsplată şi
laudă de la El.
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m numit binecuvântări, o parte, din multele
daruri pe care ni le-a dat Dumnezeu, prin părintele nostru mitropolit Bartolomeu, cel care
ne-a fost dăruit de El, ca păstor, călăuzitor, îndrumător,
apărător, purtător de grĳă, tezaur nesfârşit de înţelepciune,
de cunoştinţă, de tărie, de bunătate părintească şi lumină
spirituală binefăcătoare, prin care el rămâne nemuritor.
Părintele nostru mitropolit Bartolomeu a fost un om
trimis de Dumnezeu bisericii şi poporului român, aşa cum
s-a spus când a venit la Cluj. A făcut parte dintr-o generaţie
de oameni aleşi, meniţi a fi ctitori de spiritualitate şi cultură, într-o biserică şi într-o ţară, care erau la începuturile
afirmării lor, după marea Unire din anul 1918. Ca toţi aleşii
şi trimişii lui Dumnezeu, el s-a asemănat prin darurile primite, virtuţile şi faptele bune lucrate, vieţii trăite în trup de
Fiul lui Dumnezeu. Asemeni Acestuia, odată arătat pe pământ ca model de viaţă adevărată, trăită în adevăr şi iubire
jerfelnică, el nu ne părăseşte ci rămâne
cu noi, precum şi cu alte generaţii până
la sfârşitul istoriei. Dacă o viaţă întreagă a purtat o cruce mare şi grea, a suferinţei pe nedrept, uneori dublată de
torturi îngrozitoare, a avut mereu tăria
şi altruismul de a purta şi crucile altora, mai mici sau mai mari. Sfârşitul i-a
fost tot pe cruce, într-o suferinţă nedorită şi de neînţeles pentru noi, dar firească pentru un adevărat ucenic şi
prieten al lui Hristos. Nu putea avea
un sfârşit fără suferinţă sau nedureros,
socratian, când prin cruce şi-a închinat
viaţa, nesmintită, asemeni Sfântului
Ştefan cel Mare, Părintelui veacurilor.
. Când a fost ales ca arhiepiscop de Cluj,
în ianuarie 1993, așteptam cu nerăbdare să-l văd pe cel despre care citisem
şi auzisem atâtea lucruri minunate,
făcute accesibile după neaşteptata
schimbare din anul 1989, care de altfel
ne punea în faţă o necunoscută istorie, luminată de extra
extraordinari şi nebănuiţi eroi. La 7 februarie 1993, când a fost
hirotonit şi instalat arhiepiscop, într-o atmosferă de adâncă
concentrare duhovnicească, care adunase în catedrala din
Cluj toate personalităţile ecleziale şi culturale din România,
mi-am dat seama că noul nostru părinte arhiepiscop, are o
putere spirituală şi o desăvârşire în arta cuvântării, venite
de undeva, din adânc de istorie şi în acelaşi timp mai presus
de ea. În persoana celui care cuvânta transfigurat şi transfigura cuvântând, priveam cu ochii sufletului, întrupate,
frumuseţea, bărbăţia, dârzenia şi vitejia unui popor, prin
naştere creştin, care în acest spaţiu dăruit de Dumnezeu şi-a
format spiritualitate unică şi monumentală, numită ortodoxia românească. Dacă istoria de secole, număra sfinţi şi eroi
mai mult sau mai puţin cunoscuţi, din generaţia înaltului
făceau parte: Cleopa, Paisie, Dumitru Stăniloaie, Galeriu,
Sofian, Petroniu, Daniil Tudor, Arsenie Papacioc şi Arsenie
Boca, mitropolitul Antonie sau scriitori, poeţi filosofi, ca:
Vasile Voiculescu, Nichifor Crainic, Radu Gyr, Constantin
Noica, Petre Ţuţea, Emil Cioran, Mircea Eliade, Alexandru
Mironescu, Nicu Şteinhard ( mai apoi devenit părintele
Nicolae) Mircea Vulcănescu. Noul nostru Arhiepiscop avea
să rămână unic prin complexitatea operei teologic-literare
şi monumentalitatea lucrării pastoral-misionare. Ascultam
cu urechile aceluiaşi suflet, aşa cum nu mai auzisem până
atunci, frumuseţea cuvântului lui Dumnezeu, măiestrit
într-o limbă, izvorâtă din scripturi, texte liturgice sfinte,
teologie patristică şi cea mai frumoasă literatură românească şi universală.
Poate că aceasta este cea dintâi şi cea mai mare binecuvântare pe care ne-o lasă părintele nostru mitropolit Bartolomeu. Iubirea desăvârşită faţă de Adevăr, faţă de Cuvânt,
făţă de Logos în multele Sale ipostaze. Înzestrat cu o credinţă neclintită, cu evlavie, cu speranţă, cu dârzenie şi hărnicie,
cu lucididate şi spirit de dreptate, cu înţelegere, pătrundere

şi prevedere; cu iubire de oameni, bunătate şi geniu organizatoric, dublate de un talent artistic şi o cultură de invidiat. A fost din copilărie îndrăgostit de Cuvânt şi de cuvintele adevărului Său. Avea un cult pentru cuvânt, pe care
iubea şi cunoştea în alcătuirea, în întregul şi în toate sensurile lui. „Comportaţi-vă cu cuvintele precum îngerii se comportă cu Maica Domnului”, spunea adeseori. De aceia cuvântările părintelui nostru mitropolit Bartolomeu nu doar
au fascinat adunând zeci de mii de oameni, ci au luminat,
au înviat, au vindecat, au mângâiat zeci şi sute de mii de
suflete. Atunci când vor fi scrise şi publicate în întregime,
ele vor fi o operă mărturisitoare unică, a unui predicator,
unic poate în istoria bisericii noastre, care stă alături de
operele marilor predicatori din istoria bisericii universale
din toate timpurile.
A doua mare binecuvântare este, poate părea paradoxal, ura faţă de minciună, faţă de corupţie. Această ură ar
trebui să fie fiinţială, pentru că este dumnezeiască, „Cei
ce iubiţi pe Domnul, urâţi răul‚” (ps. 96, 11). La Înaltpreafinţitul era fiinţială. Între lumină şi întuneric, între Hristos
şi Veliar nu poate fi nici o înţelegere. Această ură totală
faţă de minciună şi faţă de corupţie vine din înţelegerea
profundă a două evenimente fundamentale din istoria
omenirii, relatate în sfânta scriptură: 1. Căderea primilor
oameni prin minciuna diavolului, şi dezastrul produs prin
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Păstorul Maramureşului creştin.

Înaltpreasfin ţitul
Iustinian Chira nonagenar

Arhim. Andrei Coroian
aramureşul are statut
aparte în credinţa, cultura şi tradiţia român
nească. Aceasta în primul rând
p
prin autenticitatea vieţii trăite
aaici sub toate aspectele ei, dar
n
nu mai puţin prin statornicia
şşi acurateţea cu care se trăieşte
aaici credinţa, cumpătarea, evlav
via creştină. Dragostea de Dumn
nezeu mai ales, dragostea de
B
Biserică şi dragostea de Neam,
p
precum şi vechimea dăinuirii,
face Maramureşul prin aşezările
aşezările, dar mai ales prin bisericile şi
mânăstirile sale, un loc al izvoarelor vii şi de viaţă dătătoare. De
aici mereu se revarsă lumină, adevăr, dreptate, frumuseţe, iubire şi speranţă, peste cei de aproape, sau peste cei veniţi de la
mari depărtări. Acestor oameni şi acestor ţinuturi, Dumnezeu
le-a ridicat dintre ei şi un păstor pe măsură, lor li se poate spune
proverbial: la aşa popor, aşa păstor.
Înaltpreasfinţitul Iustinian este păstorul Maramureşului
creştin. După cuvântul marelui apostol, ( I. Corinteni 4. 5)
dascăli şi învăţători pot fi mulţi, dar părinţi şi păstori duhovniceşti sunt puţini. Înaltpreasfinţitul este părinte şi păstor al
acestor părţi minunate ale ţării, nu de douăzeci şi unu de ani,
care se împlinenesc anul acesta de la reînfiinţarea vechii Episcopii a Maramureşului, ci de aproape şaizeci de ani, când
foarte tânăr, devenea stareţ al mânăstirii Rohia. Aceasta era
pe atunci dintre puţinele vetre de viaţă monahală din Transilvania. Prin viaţa sa fiinţial dedicată lui Dumnezeu, Bisericii

M

Pr. Iconom Stavrofor

Iosif Sabău

Pr. Gheorghe Dragoş Braica
e întâmpla în toamna anului 1961, în septembrie...
acum 50 de ani. Atunci ne-am întâlnit în curtea
Seminarului Teologic din Cluj pentru a deveni
elevii acestei şcoli.
Ne întâlneam acolo, venind din diferite colţuri ale Transilvaniei, copii cu un pronunţat sentiment religios şi cu respect
faţă de cei mai în vârstă decât noi, indiferent de poziţia socială, capacitatea intelectuală sau pregătirea profesională.
Ne-am supus unui examen sumar, după care am fost declaraţi admişi. Regimul politic de atunci era ostil Bisericii şi,
implicit, nouă, fapt pentru care trăiam în mod acut sentimentul marginalizării şi izolării.
La scurtă vreme de la debutul anului şcolar se remarca un
coleg, Iosif Sabău, prin modul în care răspundea la „provocările” profesorilor; de fapt, nu era singurul aspect în care excela, scrisul său fiind unul deosebit. Dacă ar fi fost contemporanul Sfântului Apostol Pavel, cred că i-ar fi încredinţat şi lui să-i
scrie una din epistolele sale, aşa cum a procedat cu Tertius.
Pe tot parcursul celor cinci ani ai studiilor de la Seminar a
fost în fruntea noastră; după această etapă a vieţii, colegii mai
mari decât noi au fost hirotoniţi şi trimişi în parohii, iar mezinii,
printre care şi Iosif Sabău, au plecat la Institutul Teologic de
Grad Universitar de la Sibiu. Şi aici a fost acelaşi student sârguincios, regăsindu-se mereu între fruntaşii generaţiei noastre.
După terminarea celor patru ani, cât au durat cursurile,
şi-a pregătit lucrarea de licenţă, bibliografia folosită fiind, cea
mai mare parte, traduceri din limba franceză; asumarea unui
astfel de demers presupune o „relaţie de prietenie” cu limba
respectivă, relaţie pe care Iosif a ştiut să o cultive.
După căsătorie -1970 – cu Maria Ceteraş, a fost hirotonit
preot pentru credincioşii din parohia Beica, protopopiatul
Reghin, de către Mitropolitul Nicolae Mladin.
Lamartine ( scriitor francez al secolului al XIX-lea) înfăţişează chipul preotului în următoarele cuvinte, pline de duioşie şi măreţie: „În fiecare parohie este un om care este al tuturor,
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şi Neamului românesc, Înaltpreasfinţitul a devenit pentru cei
care cercetau mânăstirea Rohia, pentru locuitorii satelor din
împrejurimi, iar mai apoi pentru întreaga ţară, un model viu
de credinţă şi de lumină, de mărturisire şi de curaj, de dreptate şi sfinţenie, de milă şi de iubire creştină, de cunoştinţă şi
de hărnicie. Înaltpreasfinţitul Iustinian este recunoscut unanim
ca un ierarh de statură patristică, în egală măsură ctitor şi
cărturar de seamă. Rohia a gândit-o, a plămădit-o şi a făurit-o
după chipul sufetului său, prin îngemănarea celei mai autentince trăiri monahale cu cea mai autentică cultură creştină,
realizând o fericită simbioză. De aici mereu izvorăşte credinţa şi cunoaşterea, lumina şi adevărul, mila şi bunătatea, iubirea şi demnitatea, virtuţi care-l caracterizează pe Înaltpreasfinţitul. Între marii trăitori şi stâlpi ai credinţei, care au trăit
în veacul XX, Înalpreasfinţitul Iustinian are un farmec aparte,
prin modul comportamental de a fi liber, stăpân pe sine, frumos, prietenos, cât se poate de uman, după chipul şi asemănarea lui Hristos, oglindită în fiinţa acestui neam. În Înaltpreasfinţia Sa strălucesc cel mai întreg şi mai curat virtuţile
strămoşilor şi ale voievozilor noştri. Îngemânat cu sufletul
ierarhului şi păstorului care-şi jertfeşte viaţa, în toată plinătatea şi frumuseţea ei, pentru Mântuitorul Hristos, pentru
evanghelie, pentru credinţă şi pentru turma sa, asemeni marilor ierarhi Atanasie , Vasile, Grigore Teologul sau Ioan Gură
de Aur, sălăşluieşte în sufletul său curat, cumpătat, generos
şi viteaz, duhul marelui Mircea voievod, aşa cum l-a descris
Eminescu. Această frumuseţe creştină şi umană a Înaltpresfinţitului Iustinian, după care este chipul mânăstirii Rohia
l-a atras pe marele scriitor şi mai apoi trăitor, părintele Nicolae Steinhardt. El a dat mărturie Europei şi lumii întregi despre trăirea ortodoxă de aici, identificându-se cu ea, sporind
şi adăugând la prestigiul mânăstirii, prestigiul şi renumele
său. Dacă viaţa şi activitatea îndelungată a Înaltpreasfinţitului Iustinian sunt în general foarte cunoscute şi recunoscute,
la fel ca în viaţa iubitului său frate în Hristos şi prieten, unicul
şi inegalabilul nostru părinte, Bartolomeu mitropolitul, sunt
încă multe fapte vrednice şi lucrări care aşteaptă să fie cunoscute. Însemnările de o viaţă din Caietele de la Rohia, corespondenţa, predicile înregistrate audio, vor fi râuri de lumină,

de viaţă, de mângâiere şi de alinare, pentru zeci, sute şi mii
de suflete de-a lungul istoriei. Pentru toate aceste daruri amintite se cuvine adâncă recunoştinţă şi mulţumire aduse lui
Dumnezeu şi slujitorului Său. Alături de mii şi mii de suflete,
cu multă mulţumire şi recunoştinţă se îndreaptă spre Bunul
Dumnezeu şi spre minunatul Său slujitor şi autorul acestor
rânduri. Cu mare bucurie port în suflet amintirea slujbelor şi
predicilor Înaltpreasfinţitului Iustinian, ţinute la Rohia sau
prin satele şi mânăstirile din împrejurimi, în urmă cu douăzeci
sau chiar treizeci de ani. Am avut bucuria şi binecuvântarea
de la Dumnezeu, ca în urmă cu optsprezece ani, la puţin timp
după ce luasem hotărârea de a intra ca vieţuitor la mânăstirea
Nicula, să mă împărtăşesc cu Sfintele şi Preacuratele Taine,
din mâinile Înaltpeasfiţitului. Eram la Mânăstirea Rohiţa, la
sărbătoarea Sfântului Acoperământ. Fiind zi de lucru nu erau
mulţi credincioşi, aşa că însuşi Înaltpresfinţitul a împărtăşit,
după ce dimineaţa slujise la Taina Sfântului Maslu. S-a întâmplat un fapt minunat pe care l-am păstrat în suflet până astăzi
şi pentru tot restul vieţii mele. Nu destăinuisem nimănui
faptul că luasem hotărârea de a intra în monahism, am rămas
ultimul la cuminecat şi am costatat totuşi cu o stăpânită uimire că Preasfinţitul (atunci) ştia. S-a comportat într-un fel de
parcă am fi fost doar noi doi în biserică, m-a îmbrăţişat duhovniceşte cu acea lumină, căldură şi iubire unică, concentrată în ochii şi în privirea Înalpresfinţiei Sale. Fără cuvinte am
înţeles că privea cu iubire şi preţuire la hotărârea din sufletul
meu şi o binecuvânta. Iubirea, căldura şi smerenia cu care
m-a primit şi binecuvântat, mi-au sporit dragostea, admiraţia
şi evlavia faţă de Înaltpreasfinţia Sa. L-am mai auzit spunând
odată, mărturisind într-o predică prin anii nouăzeci: „Două
modele am avut în viaţă: pe Iisus Hristos şi poporul romăn,
ţăranul muncitor cu palmele bătătorite.” Cum să nu iubeşti
un asemenea om? De aceea cu multă dragoste şi recunoştinţă îi închin aceste rânduri, acum când împlineşte vârsta patriarhală de nouăzeci de ani. În rugăciunile de foc ale Înalpreasfinţiei Sale îl rog să nu mă uite, aşa cu nu uită pe nimeni.
ÎI dorim Mulţi Ani, să rămână sănătos între noi, iar când se
va înălţa la cer, aşa cum a promis, să nu plece fără noi.
Întru mulţi şi fericiţi ani, Înaltpreasfinţite Părinte Iustinian!

pentru că e păstorul sufletesc al tuturor; este chemat ca martor, ca
sfătuitor, ori ca reprezentant în toate actele mai soleme ale vieţii;
care ia pe om de la sânul mamei şi nu-l lasă decât la mormânt, care
binecuvinteză şi sfinţeşte leagănul, nunta, patul morţii şi sicriul...
la picioarele căruia creştinii merg să depună mărturisirile lor cele
mai intime..., mângâietorul tuturor, al cărui cuvânt cade cu autoritatea unei misiuni dumnezeieşti” ( după Pr. Prof. Ioan Bunea,
„ Cuvânt de învăţătură la Botez, Cununie şi Înmormântare”,
Cluj-Napoca, 1986, p. 21).
Deşi născut în localitatea Archiud, comuna Teaca, jud.
Bistriţa-Năsăud, la 5 septembrie 1946, din lipsă de candidaţi,
a fost înfiat de către Arhiepiscopia Sibiului, fiind bursierul
acesteia.
Ajuns preot, pe lângă dorinţa de a-şi face datoria în mod
conştiincios, aşa cum a fost ca elev şi student, îl frământa
gândul de a fi mai aproape de locurile natale. Vacantându-se
parohia Pintic, protopopiatul Bistriţa, îşi depune candidatura. Pentru a putea fi numit aici, avea nevoie de aprobarea
Arhiepiscopiei Sibiului, al cărei bursier a fost. Fiind penurie
de preoţi, nu uşor s-a renunţat la el...Arhiepiscopul Teofil a
dat, în schimbul obţinerii lui, doi preoţi!!!
Este transferat la Pintic şi, în perioada 1972-1980, îşi desfăşoară cu succes activitatea preoţească aici. Face reparaţii la
biserica parohială, o împodobeşte cu o nouă pictură, iar în
anul 1975 are loc sfinţirea şi răsplata muncii sale, acordândui-se rangul de iconom şi distincţia corespunzătoare, precum
dreptul de a purta brâu roşu.
În anul 1980, devenind vacant unul din posturile de la
Parohia „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” din municipiul Bistriţa, cunoscându-şi potenţialul intelectual şi
pregătirea teologică, s-a hotărât să candideze pentru acest
post.
Arhiepiscopul Teofil avea dorinţa şi interesul să completeze acel post cu un preot corespunzător şi bine pregătit.
Pentru aceasta a fost organizat un examen, nu un simplu
concurs de acte. A obligat pe fiecare candidat să întocmească
în scris predica la sărbătoarea „ Înălţarea Sfintei Cruci”, să o
predea şi apoi să o susţină în mod liber, fapt ce s-a desfăşurat
în prezenţa sa şi a consilierilor.
În această perioadă, fostul profesor şi rector al Institutului
Teologic de la Sibiu, Isidor Todoran, ajuns la pensie, s-a reîntors de la Sibiu, acasă la Cluj-Napoca.

Stabilit la Cluj-Napoca, relaţiile sale cu arhiepiscopul
Teofil au devenit mai strânse, întâlnirile mai dese şi subiectele discutate mai diverse. La una din frecventele lor întâlniri,
arhiepiscopul Teofil a adus în discuţie situaţia de la Bistriţa
pe care dorea să o rezolve cât mai corect, prezentându-i candidaţii interesaţi să ocupe postul respectiv.
Profesorul Todoran era un dascăl exigent, profund în gândire şi în expunere. El nu reţinea concis numai pe acei studenţi
care se evidenţiau sau pe cei indisciplinaţi. La auzul numelui
candidatului Sabău, profesorul a început să-l descrie atât din
punct de vedere fizic dar şi ca pe un student bine pregătit.
Episcopul Iustinian spunea la înmormântarea sa că ceea
ce a fost Lucian Blaga pentru filosofia românească, a fost
Isidor Todoran pentru teologia noastră ortodoxă.
Recomandarea profesorului i-a întărit arhiepiscopului convingerea că părintele Iosif este persoana cea mai potrivită pentru
a ocupa acest post. Felul în care s-a prezentat la susţinerea predicii stabilite de ierarh, cât şi discuţia avută cu profesorul Todoran, l-a făcut pe arhiepiscopul Teofil să le spună consilierilor săi,
după ce fiecare îşi exprimase părerea : „la Bistriţa merge Sabău!”.
Ajuns la Bistriţa, în anul 1980, a căutat să se integreze în programul stabilit de preoţii de aici, protopopul Simion Creţa, şi
viitorul protopop, Viorel Baciu. Pe parcursul activităţii de aici s-a
implicat în realizarea picturii bisericii, a început şi condus construcţia bisericii „Pogorârea Sfântului Duh”, până la centuri.
Pentru ostenelile sale depuse în misiunea preoţească i s-a
acordat dreptul de a purta cruce – iconom stavrofor.
În relaţiile cu oamenii, părintele Iosif Sabău iubea principialitatea; a luptat pentru aceasta dar a şi suferit...A fost „om
de caracter”, pe al cărui cuvânt te puteai bizui, aşa cum spunea un scriitor actual înainte de 1989 : „la noi în Transilvania
te bazezi pe un cuvânt ca pe o stâncă de piatră”.
A plecat dintre noi la 12 ianarie a.c. lăsând în urma sa regretul soţiei, al celor doi copii cuminţi şi realizaţi (Tiberiu –
preot şi Adela – farmacistă) şi al nostru, al tuturor.
Slujba înmormântării a fost condusă de către Preasfinţitul
Vasile Someşanul, fiind însoţit de un impresionant sobor de
preoţi şi asistat de un număr mare de credincioşi.
Aşezat în cimitirul oraşului, alături de mulţi foşti credincioşi pe care i-a păstorit şi înmormântat, îşi doarme somnul
în aşteptarea Învierii.
Dumnezeu să-l odihnească!

theologica

Leonid Uspensky,

sau despre asumarea vie a Tradiţiei
Paul Siladi
eși se vorbește foarte des despre renașterea icoanei, și cu toate că secolul XX a fost considerat
unul de redescoperire a tradiţiei iconografice
bizantine, totuși, arta eclesială continuă să fie în criză. Iconarii fie se rezumă să reproducă mecanic (chiar dacă perfect din
punct de vedere tehnic) modele clasice, fie se desprind de
Tradiţie lăsând frâu liber fanteziei, de dragul originalităţii
artistice. Rezultatele celor două tabere sunt însă departe de
a fi icoane în adevăratul sens al cuvântului, așa cum le-a înţeles
cel mai cunoscut iconolog al veacului trecut, Leonid Uspensky. Din păcate, această uriașă personalitate a Ortodoxiei
ecumenice este aproape unilateral apreciată. Prea puţini
dintre cei care au citit „Teologia icoanei”1 cunosc iconarul care
a aplicat cale de o viaţa în lucrările sale ceea ce a teoretizat în
câteva cărţi cu succes internaţional2. Pentru prima dată schimonahul american Patrick Doolan3 îi dedică maestrului iconar
rus, emigrat în Franţa, un album care adună operele sale
semnificative, încadrate de o scurtă biografie scrisă de soţia
sa, Lydia Ouspensky la început, și de un text confesiv al
monahului la final, care rememorează întâlnirea cu maestrul
la zece ani de la moartea sa.
Viaţa lui Leonid Alexandrovici Uspensky a fost spectaculoasă, ca de altfel toate biografiile rușilor „albi” care au emigrat în Franţa. În clipa în care l-am încadrat de la bun început
pe Uspensky între rușii albi, am sărit câteva momente importante ale biografiei sale, care merită totuși descrise.
Leonid Uspensky s-a născut în anul 1902, într-o familie
nu foarte bogată, aparţinând micii aristocraţii rurale rusești.
A studiat la Gimnaziul din Zadonsk, la 70 de kilometri
distanţă de satul familiei sale, așa încât venea acasă doar în
vacanţe. Totul a decurs normal până în anul 1917, când febra
revoluţionară care a răvășit vechea Rusie, a ajuns și în școala
unde era înscris Uspensky. S-au format atunci felurite
organizaţii „roșii” ale elevilor, în care a fost din plin implicat
și viitorul iconar. Multe evenimente l-au avut în spate pe
acesta, în calitate de „instigator șef”, după cum îl numește
soţia în scurta biografie pe care i-o dedică4. Ateu convins în
acea perioadă, călătorește prin satele din regiunea sa predicând această doctrină. Se războia în această vreme mai cu
seamă cu icoanele pe care le găsea prin case și pe care, mânat
de avântul său ateist, le arunca pe fereastră. Poate că de pe
acum exista o fascinaţie a icoanei, dar nu apucase să o
conștientizeze.
Revoluţionar înflăcărat pe la 15 sau 16 ani vrea să se înroleze în Armata Roșie. A fost refuzat din pricina vârstei, dar,
după câteva luni a fost totuși acceptat, așa că în anul 1918
pleacă la război.
Înainte de a apuca să lupte cu arma în mână a trebuit să
înfrunte tifosul, de care s-a infectat în trenul militar care îl
ducea spre front. Din cauza numărului extrem de mare de
bolnavi și de răniţi, spitalele erau supraaglomerate, așa încât
nu a putut fi tratat în niciunul din orașele prin care trecea. A
fost dat jos din tren în Ecaterinodar, și cu toate că îi trecuseră crizele era foarte slăbit. Se reface cu greu, iar după
însănătoșire se alătură la loc trupelor armatei sovietice. A fost
înrolat la cavalerie, într-o divizie care lupta în Caucaz. Soarta acestor cavaleriști roșii a fost una tragică: din 8000 de oameni câţi erau în 1917, în iunie 1920 abia dacă mai rămăseseră câteva zeci în viaţă.
În ziua când această divizie a fost zdrobită, Leonid Uspensky a scăpat datorită unui șir de evenimente proniatoare.
În mod obișnuit foarte mobili, cavaleriștii au fost obligaţi să
rămână timp de câteva zile într-un sat. La plecare, Leonid
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viaţa. I-a fost alături Grigorie Krug, care cunoștea puţin tehnica pictării icoanelor, dar cum nu a fost suficient, Uspensky
a luat și o serie de lecţii de la un iconar rus. În paralel a început să studieze icoanele vechi din magazinele de antichităţi.
Avea apoi să repete întreaga viaţă: Icoanele vechi sunt cei mai
buni profesori.
Prin intermediul icoanei, Leonid Uspensky s-a reîntors
în sânul Bisericii în care fusese botezat, dar pe care o părăsise furat de duhul vremii. Spre sfârșitul anilor ‘30, alături de
același Grigorie Krug, a intrat în „Frăţia Sf. Fotie”, o
organizaţie care aduna tineri intelectuali, artiști și teologi,
între care numele cel mai proeminent era Vladimir Lossky,
cu care de altfel Uspensky s-a împrietenit și, mai târziu, au
scris împreună o carte despre semnificaţia icoanei.
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, sub ocupaţie
germană, Uspensky a fost mobilizat să muncească în Germania, în fabricile militare. A refuzat acest lucru, ceea ce era
echivalentul unei dezertări. Prin urmare, a fost silit să trăiască ascuns, fiind urmărit atât de poliţia germană, cât și de cea
f
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ât scrisul
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t ell o ocupaţie
ţi secundară. Soţia lui își
amintește că muncea douăsprezece-paisprezece ore pe zi în
atelierul de pictură, iar articolele și cărţile le scria noaptea sau
în zilele de sărbătoare.
Leonid Uspensky a încetat din această viaţă în anul 1987,
în vârstă de 85 de ani.
Aceasta este imaginea pe care o trasează soţului său,
Lydia Uspensky. O prezentare sobră, deși nu lipsită de culoare. Amintirile schimonahului Patrick Doolan despre întâlnirile cu Leonid Uspensky dau mai multă consistenţă
portretului maestrului rus. Cu atât mai mult cu cât alcătuirea
albumului dedicat vieţii și operei lui Uspensky este așa alcătuit încât cele două relatări despre iconar încadrează, ca
niște coperţi, lucrările sale. La final, îl descoperim un Uspensky sever, dar cald, un pasionat căutător al formelor și al
nuanţelor perfecte pentru icoanele pe care le lucra. Un om
care a reușit să împace în sine rigoarea tradiţiei cu libertatea
creativă a artistului. Și tocmai pentru că s-a menţinut pe linia
foarte îngustă a echilibrului nu a putut fi înţeles de cei care,
poate inconștient, s-au așezat în extreme. A fost simultan
acuzat de tradiţionalism excesiv și de lipsa lui. Din fericire
lucrările sale, vii și pline de personalitate, sunt cele mai bune
contraargumente împotriva oricăror acuze.
Pentru Uspensky icoana nu are reguli, însă este atât de
dificil de înţeles tocmai din pricina simplităţii sale. Iar
drumul către simplitate, chiar și în icoană, este greu de
găsit. Dovadă stă faptul că iconarul rus trudea uneori doi
ani sau chiar mai mult la unele lucrări. Doi ani de căutări
a formelor și a nuanţelor. Un timp al așezării. O vreme
care conducea către regăsirea simplităţii și, implicit, a
libertăţii. Iar pentru cel care reușea să descopere viaţa din
icoane, regulile deveneau dispensabile, deși nu încetau să
existe.
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Leonid Uspensky, Teologia icoanei în Biserica Ortodoxă, traducere de Teodor
Baconsky, Anastasia, Bucureşti, 1996.
2
În afara cărţii menţionate anterior mai trebuie să amintim: Leonid Uspensky, Teologia icoanei în Biserica Ortodoxă Rusă, traducere de Elena Derevici, Patmos, Cluj-Napoca, 2005; Leonid Uspensky, Vladimir Lossky, Călăuziri în lumea icoanei, traducere de Anca Popescu, Sophia, Bucureşti, 2003.
Succesul internaţional despre care vorbesc se datorează faptului că „Teologia icoanei” este poate cel mai tradus tratat de iconologie scris în spaţiul
ortodox. În afara ediţiei românești citate deja, lucrarea a mai fost publicată în franceză, engleză, greacă, italiană, olandeză și rusă.
3
Patrick Doolan, Recovering the Icon: the Life and Work of Leonid Ouspensky,
St Vladimir’s Seminary Press, 2008.
4
Această prezentare a vieţii și a personalităţii lui Leonid Uspensky urmează îndeaproape biografia altcătuită de soţia sa și amintirile ultimului
său ucenic, schimonahul Patrick Doolan Ibidem, pp. 11-14; 95-99.

Alexandrovici împreună cu alţi câţiva soldaţi au fost lăsaţi
în urmă, pentru că au ratat deșteptarea. Au încercat să-i
ajungă pe ceilalţi, însă au constatat că fuseseră surprinși
într-o râpă de artileria Armatei Albe, care îi secera din trei
părţi. Din haosul care cuprinsese valea s-au desprins câţiva
soldaţi care au vrut să se alăture grupului lui Uspensky
pentru a ieși din încercuire. Au nimerit însă faţă în faţă cu
un detașament de infanterie. S-a tras asupra lor, calul lui
Uspensky a fost ucis, el aruncat la pământ și la scurta vreme
a fost capturat de „albi”. Un tribunal militar ad-hoc l-a condamnat la moarte prin împușcare. Sentinţa trebuia dusă
imediat la îndeplinire, însă pe când stătea în picioare pe
marginea unei gropi în care ar fi urmat să cadă s-a întâmplat
să treacă pe acolo un colonel care a oprit execuţia. Condamnatul a fost pus la muncă pentru Armata Albă. În consecinţă
Uspensky a fost înrolat la artilerie, rămânând însă sub strictă supraveghere. Orice abatere ar fi însemnat pedeapsa cu
moartea. Riscul era continuu, pe de o parte Armata Roșie,
unde ar fi putut fi condamnat pentru trădare, pe de altă
parte în mediul rușilor
albi trebuia să fie mereu
atent, orice provocare
la care i-ar fi dat curs,
l-ar fi putut duce din
nou pe marginea unei
gropi comune. În această atmosferă Uspensky
a devenit tăcut și discret, iar aceste atitudini
au ajuns să îl caracterizeze o viaţă întreagă.
Șocul prin care a trecut
a fost atât de puternic,
încât, povestea mai târziu, ajunsese să nu mai
simtă nimic. Și totuși, a
văzut iarba pe care călca și i s-a părut că e de
o deosebită frumuseţe.
Mult mai greu de
suportat decât să își
știe viaţa într-un continuu pericol a fost să
asiste la uciderea cu
săbiile a unui prizonier
neînarmat, care striga:
„Fraţilor, fraţilor, ce
faceţi?”. Experienţa
aceasta, ca de altfel întât de
d profund
f d pe Uspensky,
U
k
tregul război, l-au marcatt atât
încât considera intolerabilă orice ucidere.
În timpul retragerii Armatei Albe, deși a avut momente
de îndoială în care ar fi vrut să aștepte Armata Roșie, a acceptat să fie îmbarcat pe o navă spre Constantinopol. S-a
oprit însă la Gallipoli, de unde înfometaţi și suferinzi au
ajuns în Bulgaria. Acolo a avut tot felul de slujbe mărunte
care nu îl putea nici măcar hrăni. A suferit chiar de o orbire
temporară din pricina malnutriţiei. În Bulgaria a rămas până
în 1926, când a obţinut un contract de muncă la un atelier
de turnătorie în Franţa. Acolo, după ce a lucrat câteva luni
s-a accidentat grav și a zăcut timp de câteva săptămâni în
spital. Când s-a refăcut a fost nevoit să plătească angajatorului compensaţii pentru faptul că nu își respectase contractul de muncă. S-a angajat apoi în Paris, la un atelier care
producea piese de bicicletă.
În anul 1929, odată cu deschiderea din iniţiativa unei
rusoaice a unei Academii de Artă la Paris, și-a început și
Uspensky studiile de pictură. Se silea să își termine norma la
fabrică înainte de amiază, așa că după-masa putea să picteze.
La scurt timp a părăsit atelierul pentru a se dedica picturii,
dar a avut mari greutăţi să se întreţină. Din nou a fost nevoit să își ia diverse slujbe derizorii ca să poată trăi. Academia
s-a desfiinţat la scurt timp, însă un grup de studenţi au continuat să lucreze împreună. La această școală de pictură Leonid Uspensky și-a întâlnit prima soţie (cu care a avut de
altfel un mariaj scurt) și pe cel care avea să-i fie prieten o viaţă
întreagă, pe viitorul monah iconar Grigorie Krug.
Icoana a fost descoperită de artistul exilat la Paris dintr-o
întâmplare. A vrut să demonstreze unui coleg că nu poate fi
foarte greu să picteze o icoană. A lucrat prima icoană, însă
deîndată ce a terminat-o, a distrus-o. Nu a fost mulţumit de
rezultat. A început în felul acesta o căutare ce a durat toată
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Vizită canonică a Mitropolitului Andrei
la Mănăstirea Floreşti
arţi, 19 aprilie, Înaltpreasfinţitul părinte Andrei
Andreicuţ, Arhiepiscopul şi Mitropolitul Clujului, a efectuat o vizită canonică la Mănăstirea
Floreşti din judeţul Cluj. Însoţit de exarhul mănăstirilor
din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, pr. arhimandrit Dumitru Cobzaru, ierarhul a fost primit de
obştea de maici, în frunte cu maica stareţă, stavrofora Teodora Câmpan şi cu duhovnicul mănăstirii, pr. Visarion
Paşca.
În cadrul vizitei efectuate la Mănăstirea Floreşti, Înaltpreasfinţitul părinte Mitropolit Andrei a adresat şi câteva
cuvinte duhovniceşti credincioşilor prezenţi, după cum a
precizat Înaltpreasfinţia Sa: „Mănăstirea fiind situată în
imediata apropiere a Clujului, pe lângă viaţa duhovnicească exemplară pe care îşi propun să o ducă, poate fi
pentru credincioşii noştri o modalitate de a se întări sufleteşte, pentru că este în apropiere. Am avut o discuţie
cu maica stareţă, cu soborul de maici, le-am spus câteva
cuvinte lor şi credincioşilor aflaţi acolo, i-am binecuvântat
şi le-am mărturisit gândul că vizitele noastre vor fi mai
multe”.
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Biroul de presă

Parastas la trei luni de la plecarea la Domnul
a Mitropolitului bartolomeu
lecarea spre Împărăţia Cerurilor a vrednicului
de pomenire Arhiepiscop și Mitropolit Bartolomeu nu a stat doar sub semnul unei mari despărţiri,
ci a purtat în ea sămânţa unei înnoitoare speranţe și a unei
remarcabile compasiuni creştine şi solidarităţi umane. În
toate zilele de doliu, mormântul Părintelui Mitropolit a fost
locul unei fericite întâlniri, în rugăciune și reculegere, cu cel
plecat spre veșnicie, pentru miile de credincioși din întreaga
ţară, care au trecut pragul criptei ierarhilor de sub altarul
Catedralei mitropolitane din Cluj.
Încununând perioada de doliu, împlinirea celor 3 luni de
la plecarea Părintelui nostru, Arhiepiscopul şi Mitropolitul
Bartolomeu slujba de pomenire a reprezentat un binecuvântat popas duhovnicesc de pomenire şi rugăciune pentru odihna şi fericirea veşnică a sufletului său nobil.
Cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop și Mitropolit Andrei a oficiat duminică, 8 mai 2011, în Catedrala mitropolitană, Sfânta Liturghie arhierească și slujba parastasului,
pentru a-l comemora pe ierarhul și părintele care ocupă un
loc important în inimile preoţilor și credincioșilor clujeni.
După slujba din Catedrală, Mitropolitul Andrei, preoţii
și credincioșii au coborât în cripta ierarhilor, unde a fost rostită o ectenie pentru odihna sufletului părintelui Mitropolit
Bartolomeu.

P

6

Biroul de presă

le înmânat chiar de către Înaltpreasfinţitul Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului. Scriitorii participanţi la prima
ediţie a Salonului Naţional de Literatură „Rotonda Plopilor Aprinşi”, membrii Comitetului de iniţiativă şi colaboratorii sunt fondatori de drept şi vor semna, în această
calitate, Actul Constitutiv, precum şi în Cartea de onoare
a Salonului Naţional, care va avea ca motto un fragment
din volumul Rotonda Plopilor Aprinşi. Lucrările prezentate de participanţii la Salonul de Literatură vor fi publicate într-un Anuar, care va apărea la Editura „Antim Ivireanul”. Salonul Naţional „Rotonda Plopilor Aprinşi” va
fi organizat în fiecare an, la începutul lunii mai, de Fundaţia Culturală „Curierul de Vâlcea”, Uniunea Scriitorilor
din România – Filiala Sibiu, Centrul Multicultural Sofianu
Râmnicu Vâlcea, Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”
Vâlcea, Primăria comunei Prundeni, în parteneriat cu Arhiepiscopia Râmnicului şi Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea.
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emoria vrednicului de pomenire Mitropolitul
Bartolomeu va fi evocată în fiecare an, la Vâlcea, în cadrul Salonului Naţional de Literatură „Rotonda Plopilor Aprinşi”. Prima ediţie a acestui eveniment se desfăşoară în perioada 12-13 mai 2011, cu participarea a 40 de scriitori din întreaga ţară. Salonul este
structurat pe două sesiuni, prima având loc în fiecare an
în municipiul Râmnicu Vâlcea, iar cealaltă în alte două
localităţi din judeţ.
Programul debutează cu un medalion în cinstea Mitropolitului Bartolomeu şi o vizită la Mănăstirea Cozia, urmând ca la Râmnicu Vâlcea să fie deschis oficial primul
Salon de Literatură „Rotonda Plopilor Aprinşi”. S-a instituit Trofeul Naţional „Cerurile Oltului”, care va fi conferit,
anual, în cadrul Salonului, participanţilor cu rezultate de
excepţie în domeniul literaturii, de-a lungul întregii activităţi. Anul acesta vor primi acest trofeu 6 scriitori, fiindu-
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Concursul „Copilul în familie”
în Arhiepiscopia Clujului
n prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei
Andreicuţ, Arhiepiscopul şi Mitropolitul Clujului,
la Cluj-Napoca s-a desfăşurat marţi, 10 mai, etapa eparhială a Concursului „Copilul în familie”, derulat de
Patriarhia Română în cadrul proiectului catehetic „Hristos
Împărtăşit Copiilor”, în contextul Anului Omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii. Cele două faze premergătoare
etapei eparhiale s-au desfăşurat începând cu Săptămâna luminată şi au durat până în Duminica Mironosiţelor. Copiii
au fost premiaţi atât la nivel de parohie cât şi la nivel de
protopopiat, preoţii bucurându-se de o bună participare a
copiilor.
Comisia de evaluare la acest concurs a fost formată din
Asist. univ. dr. Cristian Sebastian Sonea, lect.univ.dr. Marcel
Muntean, prof. insp. Cristina Popescu şi pr. prof. drd. Liviu
Vidican-Manci, Inspector pentru cateheză parohială.
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Preasﬁnţiţii Irineu Bistriţeanul
şi Andrei Făgărăşanul, candidații pentru scaunul
de Arhiepiscop al Alba Iuliei

itropolia Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului va construi un complex bisericesc, ce va
cuprinde un sediu nou pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă, două cămine pentru studenţi, unul pentru
fete şi unul pentru băieţi, şi alte dependinţe sociale, informează „Ziarul Lumina”. Clădirea va fi ridicată pe un teren cu o
suprafaţă de 4.000 mp situat pe strada Coastei din Cluj-Napoca, teren acordat de Primăria Cluj-Napoca şi Consiliul
Local. Şedinţa în care a fost aprobat acest proiect a avut loc
marţi, 10 mai, la sediul Primăriei Cluj-Napoca, cu participarea Înalt Preasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit
Andrei al Clujului.
La finalul şedinţei, IPS Andrei a explicat ce va include
complexul bisericesc, al cărui proiect urmează să fie realizat:
„Pe terenul pe care ni l-a oferit Consiliul Local şi domnul
primar, se va construi un complex care va cuprinde un
sediu pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă cu toate
secţiile ei, iar pe lângă facultate vor fi alte dependinţe cu
rol social, va fi un cămin pentru fete, un alt cămin pentru
băieţi, o cantină. Era necesar în capitala Transilvaniei un
asemenea aşezământ”.
Acum, după acordarea terenului, urmează să fie realizat
proiectul complexului, iar ulterior să fie demarată construcţia clădirii. Un proiect similar construit în Alba Iulia a costat 70 miliarde de lei vechi, iar IPS Andrei a adăugat că cel
de la Cluj presupune o investiţie mai mare. „Imediat după
hotărârea Consiliului Local, care a fost deja adoptată, până
la sfârşitul săptămânii va fi depus certificatul de urbanism,
care va fi eliberat într-un termen-record pentru că mitropolia doreşte să înceapă construirea acestui edificiu încă din
acest an şi sperăm ca în aproximativ doi ani să fie dat în
folosinţă”, a declarat primarul municipiului Cluj-Napoca,
Sorin Apostu.

Mitropolitului Bartolomeu
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Complex bisericesc
pentru teologii clujeni

Salonul Naţional de Literatură
„Rotonda Plopilor Aprinşi”, dedicat memoriei

Prezent la festivitatea de premiere IPS Arhiepiscop și
Mitropolit Andrei a salutat această iniţiativă și modul în care
a fost organizat concursul, după care a urmat de un moment
muzical în care grupul coral de cameră Eufonia, al Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Cluj. Participarea IPS Andrei,
Arhiepiscopul şi Mitropolitul Clujului, a dat legitimitatea şi
importanţa cuvenită acestui efort catehetic, în care eforturile
copiilor şi ale preoţilor s-au conjugat.
Pentru secţiunea literară Carla Costea a primit premiul I,
iar Kömiveş Lorand Emanuel, pentru secţiunea artistică. Pe
lângă cele două premii s-au oferit şi premiul II şi III, plus încă
cinci menţiuni pentru fiecare secţiune. Copiii au fost răsplătiţi
cu bani şi cărţi de rugăciuni. Elevii care au primit premiul I
vor merge mai departe la etapa naţională a Concursului „Copilul în familie”, care va avea loc la Palatul Patriarhiei din
Bucureşti, pe data de 21 mai.

n urma şedinţei de consultare a Sinodului Mitropoliei Clujului cu membrii Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Alba Iuliei, s-a decis
menţinerea listei candidaţilor la scaunul de Arhiepiscop
al Alba Iuliei în forma votată luni, 9 mai, de ierarhii din
Sinodul mitropolitan. Astfel, Preasfinţitul Irineu Bistriţeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, şi Preasfinţitul Andrei Făgărăşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, au rămas singurii
candidaţi ai Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului.
După ce luni, 9 mai, la sediul Mitropoliei din Cluj-Napoca s-a desfăşurat şedinţa Sinodului Mitropolitan, în
cadrul căreia au fost votaţi Preasfinţiţii Irineu Bistriţeanul
şi Andrei Făgărăşanul, marţi au avut loc lucrările şedinţei
de consultare a Sinodului mitropolitan cu membrii Adunării Eparhiale şi cu directorii instituţiilor de învăţământ
teologic din Alba Iulia. Întrunirea, precedată de un Te
Deum oficiat în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca,
a fost găzduită în Aula „Nicolae Ivan” a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Albei,
Crişanei şi Maramureşului şi Locţiitor de Arhiepiscop al
Alba Iuliei.
În conformitate cu prevederile din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române privitoare la alegerea de Arhiepiscop, la această şedinţă consultativă au fost prezentate numele Înaltpreasfinţitului Părinte Episcop-Vicar Andrei Făgărăşanul şi al Preasfinţitului
Părinte Episcop-vicar Irineu Bistriţeanul, cei doi candidaţi
eligibili care au fost desemnaţi, prin vot secret, în cadrul
consultării din Sinodul Mitropolitan al Clujului. Întrucât
cei doi candidaţi întrunesc aşteptările membrilor Adunării
eparhiale a Arhiepiscopiei Alba Iuliei, s-a decis, cu unanimitate de voturi, menţinerea listei, fără a se impune completarea ei.
Viitorul Arhiepiscop al Alba Iuliei trebuie să fie un om
cu frică de Dumnezeu şi să fie conştient de misiunea
specială pe care o va avea de desăvârşit în oraşul Marii
Uniri, a arătat la finalul şedinţei Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei Andreicuţ, Arhiepiscopul şi Mitropolitul Clujului: „Amândoi candidaţii sunt oameni cu frică de Dumnezeu
şi sunt oameni implicaţi efectiv şi afectiv în misiunea Bisericii.
Alba Iulia mai pretinde, din punctul de vedere al implicării în
viaţa noastră naţională, o dragoste aparte faţă de simbolurile
naţionale, faţă de sărbătorile naţionale, întrucât la Alba Iulia
se desfăşoară în fiecare an serbări speciale de Ziua Naţională.
Pe lângă aceasta, dorim din tot sufletul să aibă grijă de şcolile
teologice, de postul de radio Reîntregirea şi de întreaga misiune în general”.
Lista finală cu numele celor doi candidaţi desemnaţi de
Sinodul Mitropolitan şi confirmată de Adunarea eparhială
va fi înaintată Sfântului Sinod, care se va întruni în şedinţă
de lucru joi, 19 mai 2011, la reşedinţa Patriarhală din Bucureşti,
pentru a-l alege, prin vot secret, pe viitorul Arhiepiscop al
Alba Iuliei.

Î

Biroul de presă

agenda ier ar hilor
IPS ARHIEPISCOP
|I MITROPOLIT ANDREI
Liturgice:

Sâmbătă, 23 aprilie: în Catedrală, săvârșește slujba Învierii și
rostește un cuvânt de învăţătură
Duminică 24 aprilie (Sfintele Paști): în Catedrală, slujește Sfânta
Liturghie și rostește cuvântul Pastoral la Învierea Domnului;
- în Catedrală, săvârșește Slujba celei de-a doua Învieri și
rostește un cuvânt de învăţătură.
Luni, 25 aprilie (Sfintele Paști): în biserica „Învierea Domnului” din Târgu Mureș, slujește Sfânta Liturghie și predică;
- slujește la Vecernie și sfinţește piatra de temelie pentru noua
biserică din Fărău, jud. Alba.
Marţi, 26 aprilie (Sfintele Paști): în Catedrala din Blaj, slujește
Sfânta Liturghie și predică.
Vineri, 29 aprilie (Izvorul Tămăduirii): slujește și predică la
Hramul Mânăstirii Salva.
Duminică, 1 mai: în biserica parohiei Oarţa de Sus, slujește și
predică la Sfânta Liturghie. Sfinţește monumentul din curtea
bisericii;
- în Catedrală, slujeşte la Vecernie şi rosteşte o cateheză.
Marţi, 3 mai: în biserica Mânăstirii Lainici, slujește în sobor
de arhierei și predică în ziua de prăznuire a Sfântului Irodion
de la Lainici.
Sâmbătă, 7 mai: în cimitirul din Lancrăm, oficiază slujba de
pomenire pentru poetul Lucian Blaga;
- în biserica din complexul studenţesc Haședu din Cluj, slujește
la Vecernie și rostește un cuvânt de învăţătură.
Duminică, 8 mai: în Catedrală, slujește și predică la Sfânta
Liturghie. Oficiază slujba parastasului pentru vrednicul de
pomenire Arhiepiscopul și Mitropolitul Bartolomeu;
- în Catedrală slujeşte la Vecernie şi rosteşte o cateheză.
Duminică, 15 mai: sfinţește Biserica Spitalului de Pneuftiziologie din Bistriţa, slujește și predică la Sfânta Liturghie;
hirotonește diacon pe teologul Dan Ionuţ Lupuţan pe seama
parohiei Brăișoru, protopopiatul Huedin;
- în Catedrală, slujeşte la Vecernie şi rosteşte o cateheză.
Pastoral administrative:

Culturale:

Vineri, 6 mai: în Aula Facultăţii de Teologie din Alba Iulia,
rostește un cuvânt în deschiderea conferinţei internaţionale
„Familie, filantropie, etică socială. Parteneriatul Biserică - Stat în
Asistenţa Socială”.
Miercuri, 11 mai: în Aula Magna a Universităţii Tehnice din
Cluj, participă și rostește un cuvânt la festivitatea acordării
titlului de Doctor Honoris Causa Academicianului Ion
Bostan;
- la Casa Municipală de Cultură din Cluj, rostește un cuvânt
la manifestarea omagială dedicată Academicianului Horia
Colan, la împlinirea vârstei de 85 ani.
Sâmbătă, 14 mai: în Saloanele hotelului Diana din Bistriţa,
rostește un cuvânt în deschiderea celei de-a zecea ediţii a
seminarului de medicină și teologie „Medicii și Biserica”.
Primiri:

Marţi, 19 aprilie: PS Florentin Crihălmeanu, Episcopul grecocatolic de Cluj-Gherla; Actorul Dorel Vișan.
Joi, 20 aprilie: Arh. Elena Arabagiu, Alba Iulia; Reprezentanţii
organizaţiilor de tineret din Württemberg Germania, conduși
de pastorul Hans Joachim Janus.
Duminică, 24 aprilie: la reședinţă, recepţie festivă de Sfintele
Paști.
Luni, 9 mai: Prof. Dr. Tristam Engelhardt, Texas SUA, Prof. Dr.
Corinna Delkeskamp, Germania, Prof. Dr. Mark J. Cherry,
Austin SUA.
Miercuri, 4 mai: Pr. Prof. Dr. Konstantinos Karaisaridis de la
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Tesalonic; Erich Brockhaus și reprezentanţii Vereinigte Aktion für Rumänien, (Acţiunea
Unită pentru România), Berlin; Dr. Mircea Moroșan, Primarul
orașului Huedin; Nicoleta Molnar, director DGASPC Cluj.
Joi, 5 mai: Prof. Univ. Dr. Sorin Apostu, Primarul Municipiului Cluj-Napoca
Miercuri, 11 mai: Chestor de poliţie Ioan Păcurar, Comandantul IPJ Cluj.
Joi, 12 mai: Ec. Dr. Gheorghe Funar.

6

PS IRINEU
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Agenda pastoral-misionară

PS VASILE
SOMEÖANUL
Agenda pastoral-misionară

Miercuri, 13 aprilie – oficiază Privegherea și Sfântul Maslu în
biserica din Gledin, prot. Bistriţa.
Joi, 14 aprilie – slujește Liturghia Darurilor în biserica din
Gledin;
- la invitaţia Directorului Școlii de Arte din Cluj-Napoca, Dl.
Vasile Corpodean, participă la vernisajul Expoziţiei „Icoana
– parte din suflet” și la Concertul de pricesne „Cruce Sfântă
părăsită”.
Vineri, 15 aprilie – asistă în aula Episcop Nicolae Ivan la
susţinerea tezei pentru titlul de Doctor în Teologie de către
Arhid. Alin Albu;
- oficiază slujba parastasului pentru Horaţiu Iulian în Paraclisul Mânăstirii „Schimbarea la Faţă” din Petreștii de Sus,
Turda;
- la Vila Roșca se întâlnește cu membrii Asociaţiei „Fiii Mănășturului”
în vederea identificării unui teren pentru o nouă biserică;
- oficiază Sfântul Maslu în biserica Mânăstirii „Sfinţii Apostoli
Petru și Pavel” din Parva-Rebra.
Duminică, 17 aprilie – slujește Sfânta Liturghie în Catedrala
Mitropolitană din Cluj-Napoca;
- în biserica „Sfântul Nicolae și Sfânta Paraschiva” din Gherla
oficiază slujba botezului pentru trei copii de la Centrul de
Plasament din Gherla și Sfântul Maslu.
Luni, 18 aprilie – slujește Liturghia Darurilor în biserica „Pogorârea Sfântului Duh” – Zorilor.
Miercuri, 20 aprilie – oficiază Sfântul Maslu în biserica „Sfinţii
Doctori fără de Arginţi” de la Spitalul Orășenesc din Huedin.
Joi, 21 aprilie – participă la Vernisajul Expoziţiei de Icoane
organizată în Biserica Studenţilor din Campusul Hașdeu;
- oficiază slujba Deniei în biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin
și Elena” din Cluj-Napoca.
Vineri, 22 aprilie – la Centrul de Recuperare Neuro-Psiho-Motor pentru Copii „Sfânta Irina” din Turda se întâlnește cu
membrii delegaţiei din Biserica Evanghelică din Stuttgart
condusă de Pf. Joachim.
Duminică, 24 aprilie – oficiază în Catedrala Reîntregirii din
Alba-Iulia slujba Învierii, Sfânta Liturghie și Vecernia;
- slujește Vecernia în biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din
parohia Zorilor.
Luni, 25 aprilie – slujește Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca;
- oficiază Vecernia în parohia Săcuieu, prot. Huedin și hirotesește
întru „Iconom” pe preotul paroh Ionuţ Valentin Pop, conferă
„Dimplome de Aleasă Cinstire” și binecuvintează temelia noii
case parohiale.
Marţi, 26 aprilie – slujește Sfânta Liturghie la Mânăstirea „Nașterea
Maicii Domnului” de la Piatra Fântânele și se întâlnește cu
membrii delegaţiei de la Stuttgart;
- oficiază Vecernia la Căminul de Bătrâni din Bistriţa.
Miercuri, 27 aprilie – participă la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca la a 130-a Ediţie a Galei Medicină, Artă, Cultură dedicată
Maestrului Teodor Botiș.
Joi, 28 aprilie – oficiază slujba Privegherii de la Mânăstirea
„Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Sighișoara.
Vineri, 29 aprilie – slujește Sfânta Liturghie în biserica Mânăstirii de la Sighișoara;
- oficiază Sfântul Maslu în biserica Mânăstirii „Cuvioasa Paraschiva” de la Râșca Transilvană.
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Vineri, 15 aprilie: rostește un cuvânt la festivitatea de inaugurare a Institutului Regional de Gastroenterologie „Dr. Octavian Fodor” din Cluj-Napoca.
Luni, 18 aprilie: conduce ședinţa Permanenţei Consiliului
eparhial.
Marţi, 19 aprilie: vizitează șantierul Mânăstirii Florești.
Miercuri, 20 aprilie: la reședinţă, îi primește pe reprezentanţii
presei scrise și audiovizuale pentru tradiţionalul mesaj de
Paște.
Joi, 21 aprilie: acordă un interviu postului Realitatea TV.
Duminică, 24 aprilie: la reședinţă acordă distincţia „Crucea
Transilvană” d-lui. Prof. Dr. Oliviu Pascu.
Miercuri, 27 aprilie: prezidează comisia de examinare pentru
ocuparea postului de preot paroh la parohia Sebiș, protopopiatul Bistriţa.
Joi, 28 aprilie: îi premiază pe elevii participanţi la festivalul
concurs de creaţie cu tematică pascală organizat în școala
Mociu;
- ia prânzul cu bătrînii de la Căminul „Sfântul Nicolae” din
Mociu.
Vineri, 29 aprilie: la comandamentul Brigăzii 81 Mecanizate
din Bistriţa, acordă distincţia „Crucea Transilvană”, d-lui. Gral bg. dr. Dan Florin Grecu, comandantul Brigăzii și d-lui. Col.
dr. Dorin Blaiu, locţiitorul comandantului.
Luni, 2 mai: conduce ședinţa Permanenţei Consiliului eparhial.
Miercuri, 4 mai: acordă un interviu publicaţiei american New
York Magazine.
Joi, 5 mai: oficiază slujba de Te Deum și rostește un cuvânt la
aniversarea a 60 de ani de existenţă a Grupului Şcolar „Samus”
din Cluj-Napoca;
- vizitează șantierul Mânăstirii Mihai Vodă din Turda ; prezidează ședinţa Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Alba Iuliei.
Luni, 9 mai: prezidează ședinţa Permanenţei Consiliului eparhial;
- la reședinţa mitropolitană din Cluj, prezidează lucrările Sinodului Mitropolitan.
Marţi, 10 mai: în Aula Nicolae Ivan, prezidează Ședinţa specială de consultare a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Alba
Iuliei pentru desemnarea candidaţilor la scaunul vacant de
Arhiepiscop al Alba Iuliei;
- în Sala de sticlă a Primăriei din Cluj, participă la ședinţa
Consiliului Local.

- în Aula Nicolae Ivan, rostește un cuvânt la festivitatea de
premiere a participanţilor la Concursul „Copilul în familie”.
Joi, 12 mai: În Catedrala greco-catolică „Schimbarea la Faţă” din
Cluj, asistă la Sfânta Liturghie arhierească și la slujba de înmormântare a Arhiepiscopului emerit George Guţiu.
Vineri, 13 mai: prezidează ședinţa permanenţei Consiliului
eparhial al Arhiepiscopiei Alba Iuliei;
- în sala Auditorium Maximum a UBB, participă și rostește
un cuvânt la concertul caritabil organizat de Gruparea Mobilă de Jandarmi Cluj în sprĳinul lucrărilor de amenajare a
capelei unităţii.
Luni, 16 mai: prezidează ședinţa Permanenţei Consiliului
eparhial.
- în sala Auditorium Maximum a UBB, participă și rostește un
cuvânt la festivitatea de absolvire a studenţilor de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj.
- în biserica „Schimbarea la Faţă” din Cluj, îi premiază pe copiii
participanţi la concursul de eseuri dedicat familiei creștine.
- vizitează șantierul Mânăstirii Nicula și biserica voievodală
din Vad.
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Interogaţiile

Problema bioeticienilor contemporani se referă la limbajul
pe care trebuie să îl aleagă pentru a se face înţeleşi. Majoritabioeticii
tea oamenilor de astăzi nu mai au cultură creştină. Deşi animaţi de o dorinţă de viaţă spirituală, ei nu se raportează la
creştinism,
pe care nu îl cunosc în profunzime şi care le pare
Mircea Gelu Buta
fie sociologic, fie coercitiv. Ei se îndreaptă spre alte limbaje,
adesea foarte simpliste. În această situaţie datoria noastră
a Slujba arhierească de Sfântă Marie Mică, din
credem, este aceea de a fi prezenţi în realitate, străduindu-ne
anul 2005, de la Mănăstirea Piatra Fântânele,
să trăim pentru Adevăr. Este vorba de o luptă care se dovevrednicul de pomenire IPS Bartolomeu Anania
deşte a fi adesea foarte grea.
le spunea credincioşilor „Biserica Ortodoxă Română nu are o
viziune clară asupra colaborării între medic şi preot. De aceea, acum
patru ani de zile am iniţiat la Bistriţa, împreună cu prietenul meu,
Dr. Mircea Gelu Buta, un simpozion unde medicii şi preoţii, îmProfesorul Karaisaridis
preună cu numeroşi alţi specialişti să studieze din toate punctele
în mijlocul studenţilor teologi clujeni
de vedere importanţa, rolul şi roadele acestei colaborări.”
Sunt zece ani de dezbateri, iar interogaţiile par să nu se
r. prof. Konstantinos Karaisaridis de la Facultatea
mai sfârşească. Iată câteva dintre ele: Etica medicală are vocade Teologie a Universităţii din Atena, Grecia, a
ţia să domine bioetica? Bioetica rămâne în continuare o afacefost prezent marţi, 3 mai, la Facultatea de Teolore a specialiştilor? Reprezintă ea singurul cadru instituţional
gie Ortodoxă din Cluj-Napoca, unde a susţinut o conferinţă
în care specialităţile se pot confrunta între ele? Are ea vocaţia
în faţa studenţilor pe tema Sfântului Botez şi a Sfintei Cunude a face dreptate acolo unde biologia creează breşe în arsenii, în contextul în care anul 2011 a fost declarat în Patriarhia
nalul juridic? Reprezintă bioetica naşterea unei noi morale sau,
Română Anul Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii. Profesorul
din contră, calea de revenire la morala religioasă? Care dintre
Karaisaridis predă Teologie Liturgică la Facultatea din Atena
specialişti ar trebui să-şi revendice statutul de bioeticieni?
şi a fost invitat să participe la Simpozionul dedicat părintelui
Dacă privim cu corectitudine lucrurile, constatăm că în acest
Teofil Părăian care va debuta mâine la Timişoara, prilej cu
început de veac nu există o singură naraţiune morală general accare a acceptat să fie pentru o zi şi în mĳlocul studenţilor
ceptată, înlăuntrul căreia să putem localiza societatea. Nu există
clujeni. De altfel, pr. prof. Konstantinos Karaisaridis este cel
un singur discurs moral, general acceptat, prin care societatea săcare a tradus pentru prima dată în limba greacă una dintre
şi poată plasa în chip plauzibil membrii în interiorul unei singucărţile dedicate părintelui Teofil Părăian.
re comunităţi morale. Aceasta nu înseamnă însă a pretinde că nu
Oaspetele are legături mai vechi cu ţara noastră, întrucât
poate exista o comunicare de-a curmezişul comunităţii morale.
a
urmat
studiile de doctorat la Bucureşti, sub coordonarea pr.
Din nou, oamenii pot diferi numai în cazul în care ierarhiprof.
Ene
Branişte, iar la Cluj-Napoca a colaborat de mai
zează diferit valorile fundamentale. Chiar dacă suntem cu totul
dedicaţi unei viziuni morale particulare cu conţinut, cred că îi multă vreme cu pr. lect. univ. dr. Ioan Bizău. Părintele profeputem înţelege pe cei pe care-i recunoaştem străini din punct sor Karaisaridis s-a întâlnit și IPS Arhiepiscop și Mitropolit
de vedere moral, în parte prin identificarea a ceea ce socotim Andrei, într-o scurtă vizită protocolară.
a fi stranietatea ierarhiei valorilor şi principiilor lor morale.
Biroul de presă
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ingura parohie din municipiul Cluj-Napoca ce
are hramul „Învierea Domnului” și-a sărbătorit
hramul, în prima zi a Sfintelor Paști. În biserica
acestei parohii, din cartierul Zorilor, Slujba Învierii a fost
oficiată la miezul nopţii de Preasfinţitul Irineu Bistriţeanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, care le-a adresat credincioşilor cuvinte duhovniceşti cu
ocazia celei mai mari sărbători a creştinătăţii.
Parohia ortodoxă „Învierea Domnului” din Cluj-Napoca
s-a mutat în casa, care îi folosește în prezent ca locaș de rugăciune în anul 1994, când, vrednicul de pomenire Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Bartolomeu a considerat
că cel mai potrivit este ca Biserica Bob din centrul orașului,
care fusese iniţial a greco-catolicilor, să le fie cedată acestora
în mod paşnic. În acelaşi timp, ierarhul a adresat autorităţilor
rugămintea de a aloca un teren pe care ortodocşii să-şi poată
construi o biserică a lor, astfel că parohia ortodoxă a primit
din partea primăriei un teren de 2.853 mp, pe o perioadă de
99 de ani, cu obligativitatea ridicării noii biserici.
S-au făcut imediat demersurile legale pentru ca imobilul
amplasat pe respectiva suprafaţă să primească destinaţia de
biserică. Cu sprĳinul credincioşilor, casa a fost consolidată şi
extinsă cu o clădire care astăzi găzduieşte altarul.
În prezent, parohia a intrat în posesia terenului și a întreprins
aceleași demersuri și pentru clădirea care se află pe teren.
În biserica „Învierea Domnului” din Cluj-Napoca se oficiază zilnic Sfânta Liturghie. La parohie slujesc doi preoţi, Pr. Dr.
Coriolan Dura și Pr. Prof. Constantin Bradea. Pe lângă programul
liturgic, s-au stabilit legături cu unităţile de învăţământ şcolar
şi preşcolar din cuprinsul parohiei, astfel că se acordă o atenţie
deosebită copiilor. Tot pentru cei mici s-a amenajat în spatele
bisericii un parc şi un spaţiu în care aceștia se pot recrea.
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ragostea nu tulbură apele, ea le linişteşte. Şi dacă
altcineva vine şi le tulbură, ea le ostoieşte. Dragostea e paşnică, dar şi tumult apărător, întărind malurile sufletului rănit, curăţindu-l. De ce am ieşit brusc din acel
galop, de ce am renunţat la relaţie? Pentru că acea „dragoste”
mi-a tulburat apele şi pentru că „dragostea” mea nu a reuşit să
le ostoiască. Pentru că a trebuit să cunosc întâi Dragostea Tatălui
meu ca să înţeleg că sunt şi alţii şi alte ispite care pot tulbura
apele sufletului, dar că Dragostea mea, cunoscând-o pe cea A
Lui, are putere acum să le vindece. Apoi, Dragostea şi iartă, şi
nădăjduieşte. Întru El nu cade niciodată.

D

*
Mi-am schimbat viaţa de mai multe ori până acum. O dată,
când am plecat de la casa părinţilor mei. A doua oară, când a
trebuit să înfrunt de una singură necunoscutul într-un oraş necunoscut, luându-mi viaţa în mâini. A treia oară, pe 3 noiembrie.
A patra oară, multe luni mai târziu, şi de atunci în fiecare zi, când
m-am îndrăgostit de alt băiat, cerând Dragoste Adevărată. El a
venit la mine, eu încă eram pe băncile şcolii dragostei, foarte silitoare; cu greu îmi distrăgeai atenţia. Şi nu-mi plăcea de el la
început. Nu în sensul de „iubit” care să mă ţină de mână, cu care
să formez un cuplu. Dar îl iubeam ca pe aproapele, îl iubeam
pentru că ştiam că este şi el ca mine, fiul Tatălui nostru, pentru
că ştiam că omul este o făptură aşa de minunată. Şi I-am cerut
lui Dumnezeu dragoste adevărată, L-am rugat să mă înveţe să-l
iubesc aşa cum trebuie. Apoi aşa cum este el. Şi m-am îndrăgostit
treptat, din ce în ce mai mult, descoperind în fiecare zi câtă frumuseţe a pus Dumnezeu în om. Descopeream în el lucruri pe
care nu credeam că le-ar putea avea. Îl iubeam pentru chipul lui
Dumnezeu din el, pentru darurile pe care le-a pus Dumnezeu în
el. Şi îi vedeam şi toate defectele, eram de multe ori pământeşte
nemulţumită, sufeream, şi cu toate acestea îl iubeam în continuare, cu fiecare zi mai mult. Iubesc şi acum. S-a întâmplat că am
început să iubesc altfel oamenii, să mă identific cu ei, fără a-i mai
aprecia lumeşte, ci dumnezeieşte. Şi ce dacă la început nu-mi
plăcea de el? Poate a fost momentul disturbator-salvator, prin
care Dumnezeu vrea să mă înveţe să iubesc desăvârşit, aşa cum
I-am spus că vreau să iubesc. E minunat că poţi iubi chiar şi în
prozaicele momente de „suferinţă din dragoste”, chiar şi atunci
când celălalt te uită, te ignoră, se lepeadă de tine, leapădă tot ce
i-ai dăruit, tot timpul în care aţi fost împreună şi în care v-aţi
împărtăşit de dragoste. Oare toate acestea nu pot fi alte momente salvatoare? Uşor nu a fost niciodată, te revolţi, insişti, negi, nu
înţelegi, te copleşeşti în zadar, pentru ca apoi să tremuri de bucurie constatând că de fapt tu încă iubeşti, ba chiar mai mult.
Nebuneşte mai mult! Ierţi. Da, pentru că dragostea adevărată le
vede pe cele dumnezeieşti şi nu pe cele pământeşti, nu cele pentru sine. Şi apoi, nu e de la tine. Dragostea e de la El. De la tine e
voinţa. Şi ţi-e foame. Mi-e atât de foame! Cum să nu îţi fie foame
când ştii că în casa Tatălui tău este Pâinea Dragostei? Şi dor.
Gabriela Bulgaru

Editorial
Stop. Până aici nu am fost eu.
De aici sunt.

N

Gabriela Bulgaru

Eveniment
Bucurie la Biserica Studenţilor:
cu prilejul hramului, ÎPS Andrei a vizitat locaşul
sfânt din campusul universitar
a începutul lunii mai, Biserica Studenţilor se îmbracă în straie de sărbătoare cu prilejul hramului acestui
sfânt lăcaş. Pe 8 mai tinerii îl cinstesc pe ocrotitorul
lor, Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan. Iar pe 9 mai, cu ocazia
aducerii moaştelor Sfântului Ierarh Nicolae la Bari, sărbătoarea
continuă prin prăznuirea Sfântului Nicolae, marele binefăcător şi
mijlocitor întru toate pentru sufletele care vin cu evlavie să îl
cheme în ajutor şi să îi aducă rugăciuni de laude şi de mulţumire.
Este o ocazie în plus pentru ca toţi cei care ţin la Sfântul Nicolae
să îl cinstească, dat fiind faptul că Arhiepiscopul Mirelor Lichiei
este prăznuit cu mult drag mai întâi de toate pe 6 decembrie.
Ca de obicei, dar poate că mai osârduitor decât în alţi ani,
tinerii îndrumaţi de Părintele Ciprian Negreanu, s-au pregătit
atent şi minuţios de hramul casei sufletelor lor. Biserica a fost
împodobită şi aranjată ca pentru întâlnirea cu Mirele Hristos şi
cu Sfinţii dragi, dar şi pentru prima întâlnire din istoria ei cu
Mitropolitul Clujului, Albei, Maramureşului şi Crişanei, actualmente Înalt Preasfinţitul Andrei. Sfinţia Sa a răspuns cu multă
căldură invitaţiei de a fi prezent la hramul Bisericii şi a fost alături
de tineri la vecernia cu litie pentru Sfântul Evanghelist Ioan.
După slujba în cadrul căreia s-au revărsat multe binecuvântări
peste capetele celor prezenţi, dar şi peste lăcaşul sfânt din inima
campusului, pentru buna orânduire a vieţii duhovniceşti alături
de Părintele Ciprian Negreanu, ÎPS Andrei le-a adresat tinerilor un
cuvânt de îndrumare şi întărire. Fiind în mĳlocul studenţilor, Sfinţia Sa a pus accentul pe modul de viaţă exemplar pe care creştinii
la început de cale trebuie să îl pună în practică şi să îl propovădu-
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iască. Îndemnul ierarhului a fost inspirat din cuvântul Sfântului
Apostol Pavel adresat către Filipeni care transmite următorul mesaj:
„Să fiţi fără prihană şi curaţi, fii ai lui Dumnezeu neîntinaţi, în
mĳlocul unui neam rău şi stricat întru care străluciţi ca nişte luminători în lume”. ÎPS Andrei a spus că acesta ar fi un îndemn ce
merită să fie urmat, dar, mai presus de toate, ar trebui să fie dezideratul interior care să înflăcăreze efectiv inimile tinere pentru a
vrea să fie asemenea chipului descris de Sfântul Apostol Pavel.
„Patronul acestei Biserici sărbătorit astăzi, Sfântul Ioan Evanghelistul, a fost feciorelnic şi a dus o viaţă prea curată. Îndemnul vi se
adresează direct şi tare îl rugăm pe Sfântul Ioan Evanghelistul să
vă ajute să îl şi puneţi în practică”, a mai adăugat ÎPS Andrei.
Potrivit Sfinţiei Sale, într-o lume în care e mult întuneric,
într-o lume în care lucrurile sunt aproximative, într-o lume în
care virtutea nu mai are preţ, iar castitatea, puritatea şi sfinţenia
nu mai sunt râvnite, ci sunt defăimate, în lumea aceasta, Sfântul Apostol Pavel îndrumă tinerii să fie modele cu un mod de
viaţă creştinesc trăit autentic. „Dumnezeu nu vrea să fim ca
sfinţii, ci să fim sfinţi!”, a subliniat ÎPS Andrei.
Tinerii
au mai fost călăuziţi
T
să
s urmeze exemplul celor
care
c au mărturisit şi au apărrat cu tărie vlaorile creştine,
p
precum Sfântul Ioan Valahul, cei trei prieteni ai proh
rrocului Daniel: Anania, Missael şi Azaria, care au stat
sstoic în apărarea rânduielii
llăsate de Dumnezeu şi nu
aau cedat invitaţiilor ademenitoare de a se delăsa în
n
mreaja desfătărilor trupeşti.
m
Fiind încurajaţi să păşească
F
p
pe urmele miilor de râvnittori de a trăi în curăţie şi
ccuminţenie, mulţimilor de
m
mărturisitori de pe parcurÎnalt Preasfinţitul Andrei slujind la
Biserica Studenţilor. Prima întâlnire cu
sul întregii istoriei creştine,
studenţii a actualului Mitropolit al Clujului,
ÎPS Andrei a adus în atenţie
Albei, Maramureşului şi Crişanei a avut
loc cu prilejul hramului sfântului locaş
grĳa Sfântului Apostol Pavel
din inima campusului universitar.
pentru tânărul Timotei în
epistola sa, citând fragmentul care spune: „Nimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale, ci fă-te pildă credincioşilor cu cuvântul, cu
purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa şi cu curăţia.”
„Dumneavoastră sunteţi fermentul. Să se aprindă şi alţii aşa
cum se aprinde lumina din lumină, urmând sfatul Sfântului
Evanghelist Ioan, cel care a cules iubire din inima Mântuitorului
atunci când a stat cu capul rezemat pe pieptu-I la Cina Cea de
Taină şi care vă îndeamnă să vă iubiţi unii pe alţii, astfel încât
dragostea lui Dumnezeu să fie nu doar propovăduită, ci şi pusă
în practică”, a conchis cu multă dragoste mitropolitul Clujului
în adresarea sa către tineri, exprimându-şi nădejdea că toţi cei
care vin cu drag la Biserica Studenţilor reprezintă aluatul care
dospeşte toată frământătura în acest campus universitar cu mii
de studenţi.
Înainte de plecare, ÎPS Andrei i-a miruit pe cei prezenţi la
vecernie, a împărţit daruri de folos pentru tineri, binecuvântându-i şi rugându-L pe Dumnezeu să reverse mult Har şi
Bucurie peste toţi cei care calcă pragul Bisericii.
Ospăţul duhovnicesc prilejuit cu ocazia hramului s-a dovedit a fi unul deplin atunci când Părintele Ciprian a scos spre
închinare din altarul Bisericii moaştele tuturor Sfinţilor, dăruite Bisericii de-a lungul timpului. Astfel, ocrotitorii şi grabnic
ajutătorii studenţilor au fost în aceste zile mai aproape şi cu
gândul, dar şi cu trupul. Milă şi Har primesc tinerii de la Sfântul Nicolae, Sfântul Nectarie, Sfântul Gheorghe Biruitorul, Sfântul Ioan Botezătorul, Sfântul Iona al Kievului, un Sfânt mărturisitor al închisorilor comuniste, Sfântul Serafim de Sarov, Sfântul Efrem cel Nou şi încă mulţi alţi minunaţi mĳlocitori către
Bunul Dumnezeu pentru luminarea minţii şi călăuzirea vieţii
pe calea mântuirii.

Tatiana Onilov
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u de puţine ori m-am întrebat cum am putea reţine
mai bine în noi, în jurul nostru, Lumina Învierii, a
învierii noastre, Paştile bucuriei noastre, şi dincolo
de calendarul pe hârtie al sărbătorilor. Ritmul cotidian al programului de lucru, al traficului, al volumului de muncă, al traficului
iarăşi, ritmul casnic de zi cu zi te absoarbe, îţi dictează subtil un
ritm nou şi totodată banal de care te face dependent. Până când ai
puterea să pui piciorul pe frână şi să spui: „Stop. Până aici nu am
fost eu.” Şi te smereşti. Devii realist. „De aici sunt.”

Realismul nu se dobândeşte. Deschizi ochii şi inerent devii
realist. Realismul în sine nu cere muncă, nu cere eforturi de proporţii. Că este greu să deschizi ochii duhovniceşti, că de multe
ori lucrezi cu tine toată viaţa şi treci prin încercări inimaginabile
ca să dobândeşti puterea de a vedea, este cu totul adevărat. Şi
asta din cauza unui cerc vicios şi dureros al minţii, unde conştiinţa, mai dură sau mai bună, este mai mult sau mai puţin ascultată. Da, ascultarea duce la realism, iar acesta se transformă dintr-odată într-o respiraţie vitală omului. Începi să te cunoşti pe tine
însuţi, în intimitatea trăirilor tale, apoi pe scena vieţii înconjurat
de ceilalţi. Te vezi aşa cum eşti, dând la o parte simulacrul faţă
de tine şi apoi faţă de ceilalţi. Te smereşti. Trebuie să fii firesc şi să
vrei. Să fii smerit este înainte de toate o alegere, adică o alegere a
darului pe care ţi-l dă Dumnezeu. Până la urmă, realismul şi apoi
smerenia nu sunt rezultatul strădaniilor tale, ci al pregătirii şi al
alegerii tale. Conştientizezi că în afara alegerii darurilor dumnezeieşti prin care trăieşti, nu ai nimic, nu prea poţi face nimic. Omul
devine firesc de îndată ce ajunge să cunoască puţinătatea propriilor forţe. Dintr-odată, aşa cum spunea părintele Arsenie Boca,
„omul este smerenie şi numai smerenie”.
Să fii firesc înseamnă să te raportezi la Dumnezeu, faţă către
faţă şi să-L recunoşti. Smerenia devine recunoaştere a adevăratului
Dumnezeu, Care Este izvorul smereniei tale. Un părinte spunea
că Dumnezeu te cheamă cu „tainice chemări”, dar şi acest lucru,
de a fi chemat sau nu, este o alegere a sufletului tău, „o alegere
între da sau nu. Iar la răspunsul omului, Dumnezeu vine! La
răspunsul minim al omului din adâncurile lui, Dumnezeu vine
şi poate să continue lucrarea cu acel om. Altfel nu poate.” Pentru
că Dumnezeu nu trece peste libertatea omului.
Sunt încântătoare şi în acelaşi timp cutremurătoare unimea şi
ruptura dintre puterea de a alege a omului, adică libertatea lui, şi
puţinătatea propriilor puteri. Fiind realist, firesc, ajungi să-ţi cunoşti
puţinătatea şi te smereşti. Smerindu-te, ajungi să ai puterea de a
alege, şi îl cunoşti pe adevăratul Dumnezeu. Şi ce este mai minunat decât să Îl cunoşti pe Dumnezeu şi astfel să te bucuri cât mai
mult de Lumina Învierii, spunând: „De aici sunt.”? Să fie!
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Albania a fost declarată primul stat ateu, ceea ce a însemnat ipotetică. Alergăm după fantome în loc să luptăm pentru a ne
Incursiune în istorie cu Iulian Capsali
Despre aromânii din Albania în dialog cu tinerii distrugerea în totalitate a bisericilor şi înverşunarea de a stârpi trăi realitatea. În loc să îmbrăţişăm viaţa, fugim... Şi oare cine
sentimentul de religiozitate. Urmările regimului atroce nu s-au are mai mult de pierdut?
de la Biserica Studenţilor
e ştim şi ce nu cunoaştem despre aromâni? Aceasta este o întrebare la care mulţi tineri din comunitatea Bisericii Studenţilor nu s-ar fi gândit poate
niciodată sau poate doar ocazional, într-o anumită conjunctură,
dacă nu ar fi avut ocazia să îl aibă invitat pe regizorul, jurnalistul
şi pictorul Iulian Capsali care să le prezinte un film documentar
despre aromânii din Albania, intitulat „În spatele istoriei”.
Evenimentul a avut loc în deja binecunoscuta locaţie – demisolul Bisericii Studenţilor. După vizionarea filmului, regizorul şi jurnalistul Iulian Capsali, el însuşi având rădăcini aromâne, a răspuns înrebărilor şi a oferit informaţii captivante despre
peliculă şi despre soarta acestui neam dispersat de-a lungul
istoriei în diferite regiuni geografice, astăzi putând fi întâlnit în
aproape toate statele din arealul balcanic, dăinuind ca aromâni
prin intermediul tradiţiilor şi culturii, dar mai ales prin credinţă. „În spatele istoriei” a fost proiectat într-o zi simbolică, 10 mai,
Ziua Naţională a României între anii 1866-1948. De altfel, perioada înfloritoare a României din timpul instaurării monarhiei
s-a dovedit a fi una prosperă şi pentru aromânii din Albania,
Bulgaria, Grecia, Macedonia. Regele Carol I a fost cel care s-a
preocupat de deschiderea şcolilor şi a bisericilor în limba română pentru această poulaţie cu sânge daco-roman. Au fost anii
de glorie culturală, educaţională şi de apropiere cu românii din
România.
O incursiune în istorie utilă şi care ne face conştienţi de
puţinătatea cunoaşterii adevăratei istorii. De ce am avea nevoie
să ştim mai multe despre aromâni? Pentru că, aşa cum reiese
din mesajul filmului, aromânii, mai ales cei din Albania, au fost
şi mai continuă să fie, foarte firav, este adevărat, ataşaţi de România. Pentru că aromânii sunt fraţi cu românii, având aceleaşi
rădăcini latine, fiind mai exact o ramură a latinităţii răsăritene,
alături de dacoromâni, meglenoromâni şi istroromâni. De-a
lungul veacurilor, ei au avut o istorie zbuciumată, una care i-a
adunat, apoi i-a dispersat, un parcurs istoric tumultuos ce nu
le-a permis să formeze un stat modern definit în termenii acutali;
dar aromânii au rezistat cu tenacitate şi au refuzat să fie asimilaţi de populaţia băştinaşă majoritară a ţărilor unde mai sunt
întâlniţi în prezent. Întâlnirea cu aromânii ar fi interesantă şi
pentru exemplul lor de dârzenie, tenacitate şi bărbăţie istorică.
„În spatele istoriei” este un documentar sensibil construit
în jurul unor poveşti de viaţă ale aromânilor din diferite localităţi ale Albaniei. Primele secvenţe fac referire la băştinaşii din
Corcea, un sat albanez în care aromânii încă mai vorbesc româneşte, unde slujbele răsună în grai românesc, iar bătrânii îşi
amintesc cu nostalgie de anii când în Corcea exista o şcoală
românească, una dintre cele mai bune instituţii educaţionale
ale timpului. Fascinaţia povestirii orale, aşa cum probabil s-a
şi transmis istoria aromânilor, este extrem de bine surprinsă în
film prin relatările pline de viaţă, presărate cu un umor sănătos,
ale contemporanilor evenimentelor din timpul Preotului Haralambie Balamace – PapaLambru, personalitate emblematică
pentru Corcea. În afară de moartea martirică a lui PapaLambru
pentru apărarea aromânilor fărşeroţi în faţa influenţei grecoamnilor, bătrânii povestesc despre rolul important pe care l-a
jucat această personalitate marcantă în fondarea şcolii şi a bisericii din localitate, dar şi despre avântul cultural ce a luat
naştere datorită preotului martir. Poezia tesatmentară semnată de Haralambie Balamace este edificatoare în acest sens.
Călătoria documentară continuă cu prezentarea ruinelor din
oraşul Moscopole, odată leagănul aromânilor, vatră culturală şi
religioasă care putea concura doar cu oraşul Constantinopol.
Odinioară, aici erau cele mai impunătoare biserici din Balcani,
cu o pictură şi arhitectură de o rară frumuseţe. Aşa cum atestă
datele istorice, în secolul al XVIII-lea, în Moscopole existau în
jur de 70 de biserici, bănci, o tipografie – unica din tot Imperiul
Otoman şi Universitatea „Noua Academie”. Astăzi, aşa precum
spune şi filmul, „doar legendele şi ruinile bisericilor – punţi atât
de necesare unei memorii atât de fisurate” au mai rămas dintr-o
metropolă de altădată. Ceea ce ar putea prezenta importanţă
pentru români este faptul că personalităţi ca Mitropolitul Andrei
Şaguna şi luptătorul pentru drepturile românilor din Transilvania, Emanuil Gojdu, sunt aromâni originari din Moscopole.
Aducând în prim-plan imagini ale unor Biserici părăsite,
precum ar fi cea din localitatea Şipsca, regizorul filmului nu ar
fi putut creiona un cadru complet dacă nu ar fi vorbit despre
instaurarea regimului comunist în Albania, perioadă cumplită
pentru întreaga populaţie a acestei ţări, inclusiv pentru aromâni.
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lăsat aşteptate, oamenii fiind prigoniţi şi închişi, lăcaşurile
sfinte nimicite, iar tot ce amintea de credinţă scos în afara legalităţii. Dar aşa cum s-a adeverit, comunismul nu a putut nimici
firescul din firea umană – credinţa şi încrederea în Dumnezeu,
iar filmul, printr-o măiestrie regizorală, scoate în evidenţă importanţa religiozităţii în păstrarea valorilor şi în perpetuarea
unui neam, aromânii fiind un exemplu grăitor în acest sens.
De la credinţă spre cultură, dinspre cultură către Dumnezeu,
pe tot parcursul documentarului camera este centrată pe chipurile celor în ale căror vine mai curge sânge de aromân şi care „nu
cer decât să nu piară foarte repede”. Spre final, privitorului i se
oferă posibilitatea să descopere extraordinara tradiţie a cântecelor polifonice, tehnică de interpretare plurivocală unică păstrată
de aromâni. Aceasta reprezintă un dialog muzical viu care constă în cântarea unor poveşti de viaţă. Chiar dacă versurile nu pot
fi înţelese, interpretarea, implicarea şi dibăcia artistică naturală
este atât de impresionantă, încât nu numai urechea, ci şi ochiul
este atras de această structură culturală oarecum arahaică, dar
atât de emotivă.
Simbolic, epilogul filmului îi readuce în faţa camerei pe
bătrânii melancolici care îşi aduc aminte de vremurile când în
localitatea Corcea din Albania, în incinta şcolii româneşti, se
preda despre Carol I, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazu... Planşetele cu personalităţile istorice, păstrate cu sfinţenie în casa care
a fost Consulatul României în Corcea, demonstrează afinitatea
aromânilor cu românii, dorinţa lor de a nu fi uitaţi şi, mai presus de toate, de a nu dispărea ca şi neam.

Tatiana Onilov
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Decizii, decizii...
xistă momente în care pur şi simplu trebuie să îţi
iei viaţa în mâini, momente în care hotărârea de a
spune DA sau NU se transformă într-un pariu cu
universul întreg, pariu în care cu siguranţă mizezi totul.. prezentul, trecutul, viitorul... pentru că ceea ce decizi acum te va
învăţa cum să trăieşti clipa de faţă, cum să priveşti înapoi înspre
propriile amintiri şi cu ce ochi să întâmpini încă-neîmplinitul...
Decizia este crucială, dar trebuie făcută... nimeni nu o poate face
în locul tău. Să plec de aici sau să mai rămân, să mă angajez sau
să refuz, să îl mai aştept sau să îl uit, să mai îngădui sau să pun
capăt???... Decizii, decizii... pentru care, aparent, nu există decât
două situaţii de ieşire: cea în care nu ştii exact ce să alegi şi le
laşi pe toate în mâna lui Dumnezeu doar pentru că ţi-e frică să
nu faci un pas greşit şi atunci aştepţi... şi eventual te revolţi sau
te mâhneşti de atâta aşteptare, şi cea de-a doua soluţie, în care
iei o hotârâre, după care îţi petreci restul vieţii imaginându-ţi
că sigur era mai bine să fi ales cealaltă variantă.
Iar acestea toate cred că se întâmplă din tot atâtea motive.
În primul rând, pentru că pornim de la premisa că în viaţă
lucrurile sunt cumva prestabilite, iar noi ar trebui să simţim
dintr-o dată când e momentul să facem un pas sau nu... Dar
oare suntem noi chiar atât de „instinctivi”? Întrebându-l pe
părintele meu duhovnic: „Părinte, cum o să ştiu că el este?”,
atunci când mă gândeam cum voi fi eu în stare să îl recunosc
pe viitorul meu soţ dintre atâţia alţi băieţi de pe planetă, speram
la un răspuns de tipul: „Fata mea, o să simţi în adâncul fiinţei
tale că el este băiatul potrivit! o să se clatine lumea şi tu vei şti!”.
Oare nu asta ne dorim cu toţii? Să se clatine universul pentru
ca noi să fim în stare să zicem DA din toată inima?... Dar, NU,
răspunsul nu a fost cel aşteptat, ci mult mai năucitor de simplul:
„Dar, fata mea, tu decizi!!”... şi într-adevăr, universul s-a clătinat
atât de tare în acel moment, că era să cadă cerul pe mine de
greutatea libertăţii ce-mi era pusă pe umeri. „Fata mea, tu decizi!”... câtă dulce povară a dragostei lui Dumnezeu pentru om.
Îl lasă liber să aleagă calea spre iubire, spre Iubire...
Aşa că omul până la urmă face o alegere, dar de cele mai
multe ori ajunge să regrete că a luat decizia respectivă şi nu a
ales cealaltă variantă. Iar aceasta deoarece pornim de la premisa că viaţa trebuie să fie cumva uşor de trăit. Însă cred că uităm
şi de această dată că gândul cicălitor care ne iscodeşte urechea
sufletului: „Cealaltă decizie sigur era mai bună!”... este şi acesta o ispită necesară, care ne joacă feste prin propria imaginaţie.
Căci iată-ne suspinând până la capătul zilelor după o alegere
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Cineva mi-a spus odată cu durere: „De ce nu luptă omul
pentru dragoste măcar cât luptă împotriva ei...?” Şi nu cred că
greşea întrebându-se.
*
Aşadar, ce e de făcut? Cum să alegi fără să greşeşti? Cum
să trăieşti fără să regreţi?... sau poate că înainte de toate ar fi
mai nimerit să găsim răspuns la întrebarea: cum să lucrezi pe
ogorul sufletului fără să te murdăreşti pe mâini? Absurd, nu?
Oare cu cât mai absurde primele două?
*
Uf, cred că adevărata problemă a omului...sau cel puţin a
mea, nu e aceea că nu ştiu cum să iau decizii, ci că nu ştiu cum
să mă împac pe mai departe cu deciziile luate; nu e frica de a
alege, ci mai degrabă teama de a trăi pentru totdeauna cu alegerea făcută. Adevărata problemă nu e că universul nu dă niciun
semn clar de aprobare a hotărârii mele, ci că eu însămi îmi
stârnesc vânt şi grindină pe ogorul sufletului, odată ce sămânţa alegerii începe să încolţească.
Dacă aş putea striga: „Doamne, nu ştiu dacă fac bine, nici
nu ştiu dacă asta îmi doresc cu adevărat... sunt prea schimbătoare ca să mă încred în mine, însă Doamne, Tu Care pe toate
le ştii şi rostul tuturor, ajută-mă, fii cu mine, nu mă lăsa!”, oare
nu se va sfinţi lucrul cerut? Oare nu va avea Dumnezeu grĳă
ca alegerea pe care o fac să îmi fie spre folos? Dacă Dumnezeu
face şi din pietre fiii lui Avraam, oare nu poate scoate El un
lucru bun chiar şi dintr-o decizie...greşită? De ce să mă mai tem,
de ce să ne mai temem? Orice decizii am lua, dacă le facem cu
gândul sau cu speranţa că prin ele ne vom apropia de El, mai
avem oare motive de a ne teme?
Într-adevăr, ezităm şi ne sucim în faţa alegerii sau a traiului
cu alegerea făcută pentru că lăsăm ca fiinţa de carne şi oase să
fie mai puternică în slabiciunile ei decât suflarea dumnezeiască pusă în om. Uităm că suntem croiţi după Chipul lui Dumnezeu şi încetăm de a ne face după Asemănarea Lui temândune... să nu greşim!?! E drept că fără să încercăm nu avem cum
să greşim, însă nici nu avem cum să ne îndumnezeim. Căci din
greşeală putem ieşi prin scara pocăinţei. Cu mult mai greu de
părăsit confortul stării de inerţie duhovnicească!
Mă gândesc mai departe că noi cu toţii spunem „Doamne,
facă-se voia Ta!”... însă cum vom şti când se va împlini această
voie? Stând cu braţele încrucişate în sala de aşteptare sau mai
degrabă cu mintea aplecată la rugaciune şi cu mâinile lucrând
pământul? Se va supăra Dumnezeu că ne-am murdărit mâinile astfel? Mai repede se va supăra omul că nu-i soseşte în gara
aşteptărilor sale exact trenul care să-l ducă, fără prea multe
întrebări, spre destinaţia „Fericire”. Ce copii suntem! Ce Bun
este Tatăl nostru!
În concluzie, nicio concluzie absolută şi radicală... pentru că
nu sunt în măsură să dau sfaturi despre cum trebuie să se facă
alegerile în viaţă. Mă gândesc numai că atunci când va veni
Stăpânul şi mă va întreba ce fac... nu mă voi ruşina să îi arăt
palmele muncite ale sufletului meu. Domnul va curăţa lutul de
pe ele... Şi mai cred că a face o alegere este mai bine decât a nu
face nimic, pentru că un creştin adevărat nu porneşte la drum
fără să Îl ia pe Dumnezeu împreună-călător. Astfel, chiar dacă
ne vom rătăci, căutând ajutorul Lui, până şi munţii se vor muta
din loc numai ca să regăsim drumul spre casa cerească... spre
Acasă. „Dacă vei şti să-L pui pe Dumnezeu în tot ce faci, Îl vei
regăsi în toate câte ţi se vor întâmpla” (Vladimir Ghika).
În concluzie, o concluzie absolut şi radical personală, cred
că nu are rost să mă tot plâng că nu ştiu ce să aleg sau că am
ales prost... ar fi mai bine să tac şi să ascult de viaţa pe care
Dumnezeu mi-o aşterne în cale în fiecare zi şi să iau ce e mai
bun din ea... să fac ce e mai bine cu ea! Iar dacă Îl chem pe
Dumnezeu să fie cu mine la tot pasul, oare va lipsi El tocmai
în momentul în care printr-o algere îmi va părea că mizez totul...
prezentul, trecutul, viitorul?

Dana Filaropol
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