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PSALMI INTERPRETAȚI

ARTHOS este un proiect firesc prin care activitatea misionară desfăşurată la Biserica Studenților din
Campusul Universitar Hasdeu, din Cluj-Napoca, primeşte o nouă dimensiune a exprimării, un nou mijloc de comuniune şi de comunicare. Echipa redacţională este alcătuită, în general, din simpli mireni, care, sub binecuvântare,
lucrează pentru a pune în lumina tiparului cuvinte duhovniceşti tot mai puţin actualizate în discuţiile şi polemicile
zilnice. De asemenea, fotografiile, desenele şi picturile originale reprezintă şi ele o cale de a atinge cu valori perene
schimbătorul imaginar comun.
Revista ARTHOS este un tânăr proiect duhovnicesc care are nevoie de mari ocrotitori care să acopere lipsurile
noastre. Pe Drumul Crucii e nevoie de rugăciune, iar pentru paginile revistei ridicăm gândurile noastre în primul rând
către Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, cel care izvorăşte curaj în inimile noastre. Sfântul Mare Mucenic
Dimitrie este apărător şi scut al revistei ARTHOS, având credinţa că fără acest sfânt nu s-ar fi închegat voinţa comună a
celor din redacţie. Sfântului Dimitrie i se adaugă cei doi sfinţi ocrotitori ai Bisericii Studenţilor din Campusul Universitar
Hasdeu: Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan şi Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, cărora ne rugăm să îşi
reverse ocrotirea şi asupra redacţiei. Comunitatea din Hasdeu are evlavie mare la Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor Efrem cel Nou, „Sfântul Fulger”, cel care este grabnic ajutător al rugăminţilor fierbinţi. Suflul evlaviei şi lucrările
minunate ale Sfântului Efrem cel Nou pătrund şi în paginile revistei. De asemenea, Părintele Arsenie Boca ne este izvor
de înţelepciune şi reper duhovnicesc, iar porţi înspre jurnalismul ortodox ne sunt deschise de Părintele Serafim Rose şi
Părintele Marcu Manolis.
Ocrotirea Maicii Domnului e cea care le întregeşte pe toate, acoperindu-ne cu multă dragoste, răbdare şi
înţelegere.
Revista ARTHOS apare cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei Andreicuţ,
Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului.
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EDITORIAL

Europa
în dilemă
Text: Tatiana Onilov
Foto: sursă de pe internet

gă insula Lampedusa, când 368 de eritreeni și-au pierdut viețile
în apele Mării Mediteraneene, specialiștii OIM pun accentul pe
faptul că oamenii care sunt constrânși de situația geo-politică să
ia drumul pribegiei merită, dacă nu un trai mai decent, cel puțin,
o altă considerare. În opinia lor, este nevoie de o poziționare corectă, obiectivă și sănătoasă față de realitatea dură prin care trec
milioane de oameni care asistă zilnic la crime și la orori produse
adesea de conaționalii lor.

Pomeniți în fața unei astfel de realități, europenii s-au divizat în
două tabere: unii care fac presiuni asupra guvernelor să adopte
o politică mai benefică pentru refugiații din Orientul Mijlociu și
din Africa de Nord și alții care sunt împotriva numărului mare de
e aproape doi ani, dar mai ales în ultima jumătate a anului imigranți pe care guvernele țărilor UE trebuie să îi primească.
2015, Europa a început să se confrunte cu numeroasele
valuri de refugiați veniți din Siria, Irak, Afganistan, Nigeria, Cifrele sunt într-adevăr grăitoare. Statisticile europene spun că
Eritreea și din alte țări în care au loc războaie civile și conflic- aceasta este cea mai mare criză a refugiaților de după Al Doite militare distrugătoare. De atunci, pe buzele multor analiști, lea Război Mondial. Conform datelor din The Economist, doar pe
jurnaliști, politicieni și ale oamenilor de rând apar din ce în ce parcursul lunii septembrie Germania a primit pe teritoriul său
mai des întrebări și nedumeriri de genul: „Vom asista la un pro- 20.000 de refugiați, iar până la finele anului 2015, statul german
ces de transformare a Europei într-un continent musulman?”, estimează să ofere azil unui număr de 800.000 de oameni. The
„Cum vom face față actelor teroriste?”, „Se va transforma Guardian anunță că, în ultimele trei luni, prin Ungaria au trecut
Europa în Eurabia?” – făcând trimitere la neologismul politic aproape 67.000 de sirieni, următorii cei mai mulţi fiind din Afapărut încă din anul 2005, odată cu publicarea cărții Eurabia: ganistan (aproape 33.000) şi din Irak (peste 3.600). În ultimele
The Euro-Arab Axis, de scriitoarea Bat Ye’Or.
trei luni, Grecia se confruntă zilnic cu câte un val de aproximativ
3.500 de refugiați. În Balcani, situația e critică de la bun început,
„Refugiații de azi – teroriștii de mâine”, au scandat europenii Macedonia și Serbia având mari dificultăți în a ține piept și în a
din Polonia, Cehia, Slovacia la mai multe mitinguri împotriva face față sutelor de mii de doritori de a traversa teritoriul acestor
refugiaților, iar Ungaria a fost ostilă de la bun început. România țări pentru a ajunge în Ungaria, având ca destinație finală Germaîncă nu se dumirește ce poziție ar trebui să ia, oscilând între nia. Per ansamblu, estimările OIM pentru perioada 1 ianuarie – 1
a oferi sau nu mai multe oportunități refugiaților. Doar câteva octombrie 2015 sunt următoarele: peste 533.500 de imigranți
țări și-au asumat, oarecum mai responsabil, să găsească so- au ajuns în Europa pe cale maritimă, dintre aceștia 400.000 în
luții pentru această provocare și problemă, mai actuală decât Grecia și peste 130.000 în Italia, iar pe țărmul Spaniei și în Malta
oricând; printre acestea sunt Germania, Suedia, Grecia, Italia ajungând aproximativ 3.000 de solicitanți de azil.
și Norvegia.
Problema refugiaților este una complexă și nu ține doar de nuTemerile celorlalte state, precum Danemarca, Marea Britanie, mărul lor mare, de politicile publice ale Uniunii Europene pentru
Olanda, Austria, dar și ale fostelor membre ale blocului sovietic, soluționarea crizei, de discrepanțele între statele UE, și nici măcar
par a fi întreținute de multe stereotipuri, pe care Organizația de banii (mulți) alocați pentru fiecare refugiat în parte. Mai mult
Internațională pentru Migrație (OIM) încearcă să le distrugă, iar decât orice, europenii sunt îngrijorați de faptul că majoritatea imiîn locul lor să promoveze necesitatea informării corecte asupra granților sunt musulmani. Or, în mentalitatea celor care au avut
fenomenului imigraționist. La doi ani de la tragedia produsă lân- diverse experiențe cu refugiații din Orientul Mijlociu, adesea a fi
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musulman înseamnă a fi captivul unor tradiții riguroase, care nu pot fi modificate, indiferent de conjunctură; înseamnă a avea o religie fără de compromis, care, de multe ori, a produs nenumărate conflicte armate sau chiar atacuri teroriste; înseamnă a fi membrul
unor comunități care nu vor să se conformeze normelor democratice din țările care le găzduiesc, rămânând niște enclave care își
orânduiesc traiul în lumi paralele, cu reguli paralele și cu tradiții pe care nu le abandonează. „Ei vin după regulile Europei, dar și le
instalează pe ale lor”, spun europenii, dar o confirmă și imigranții. Iar dacă atenția se îndreaptă și în direcția fărădelegilor produse de
așa-zisul Stat Islamic, temeiurile europenilor de a se îngrijora sunt tot mai justificate. Multe dintre comentariile ce însoțesc știrile
și imaginile referitoare la refugiați fac trimitere la faptul că majoritatea celor care vin în Europa sunt bărbați tineri, apți de a lupta și
oricând gata de a se implica în acte conspiraționiste ce vor dinamita bătrânul continent.
Pe de altă parte, economiștii, dar și toți cei interesați de dezvoltarea și progresul Europei scot la iveală foloasele fenomenului
imigraționist, calculând în procente posibila creștere economică, revigorarea situației demografice, angajarea în câmpul muncii
pentru diverse activități considerate a fi de nivel inferior și contribuirea la plata impozitelor prea mari și prea greu de dus pentru
băștinașii țărilor încă prospere.
Situația este abordată din diverse perspective, mai puțin din cea a unor europeni creștini. Vorbim de frici, de o posibilă dispariție a
Europei, de acte teroriste, de vandalism și de nerespectarea regulilor democratice. Ne interesează soluțiile pragmatice, dar uităm
de ceea ce ni se cere să îndeplinim: poruncile. Dacă ni se cere, trebuie să dăm. Dacă ni se bate la ușă, trebuie să deschidem. Dacă
ni se cere cămașa, trebuie să dăm și pardesiul. Dacă ni se lovește obrazul, trebuie să îl întoarcem și pe celălalt. Greu de înfăptuit
acest lucru pentru o Europă care aproape că nu mai are ca reper trimiterile biblice, de fapt, cuvintele Mântuitorului. Or, poate chiar
această realitate, cea a invaziei unui popor cu o religie diferită de a noastră, o religie mai dură, am putea spune, va zgudui Europa
din temelii și o va face să se reîntoarcă la ceea ce a fost odată – leagănul creștinătății. Și dacă această provocare, îngăduită de
Dumnezeu, va aduce foloase nu doar economice și demografice, dar și duhovnicești, atunci se poate afirma că exodul popoarelor
arabe are un scop: reîntoarcerea la o concepție de viață creștină autentică a unui continent cu adevărat îmbătrânit în relele ce se
răspândesc din ce în ce mai mult.
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DOSAR TEMATIC

CONCEPȚIA DE VIAȚĂ
CREȘTINĂ
Foto: sursă de pe internet
„Așa suntem noi în condițiile vieții acesteia: o candelă
cu untdelemn și fitil, dar încă neaprinsă. Când ajungem la cunoștința a ceea ce suntem de fapt, că avem
o înrudire cu Dumnezeu, că locuiește chiar în structura
noastră spirituală, că suntem în pragul liberei alegeri a
unei concepții de viață de care să ne țină chiar de n-om
fi pe placul lumii, atunci Dumnezeu aprinde candela și
luminează toată viața noastră cu concepția creștină
despre lume și viață”.
„Obișnuit, concepția creștină nu prea e dusă, nici chiar
de credincioși și nici chiar de cei care o cunosc teologic
destul de bine, până la finalitatea sa – mai păstrând și
pentru egoism o bună parte de «viață». Cu alte cuvinte
sunt puține exemplarele omenești care își «riscă» toată viața lor pentru Dumnezeu, pentru cauza lui Dumnezeu în lume”.
„Creștinismul este o concepție de viață, este stilul de
viață a lui Iisus, concepție pe care nu a zdruncinat-o nimic din cele ce s-au petrecut împotriva creștinismului,
vreme de 2000 de ani. Toate celelalte înțelegeri ale lumii s-au învechit și s-au stins. Singur creștinismul este
mereu nou, mereu divin”.

Cuvinte ale Părintelui Arsenie Boca extrase din
Părintele Arsenie Boca – mare îndrumător de suflete din secolul XX
O sinteză a gândirii Părintelui Arsenie în 800 de capete.
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Concepţia
de viaţă
creştină
Text: Dumitru-Tiberiu Fișcu
Foto: Dan Ilie David

M

ai mult decât o viziune de ansamblu asupra existenţei,
concepţia de viaţă creştină este concepţia (sau zămislirea)
unei noi vieţi în interiorul unui om. Concepţia aceasta nu e
doar o teorie stearpă, ci un proces viu, susţinut de Duhul lui Dumnezeu, prin care Hristos se formează în om, aşa cum S-a zămislit
în pântecele Fecioarei Maria, de la Duhul Sfânt. „Prin urmare”,
spune Sfântul Simeon Noul Teolog, „crezând din tot sufletul şi
căindu-ne cu căldură, zămislim, precum am spus, pe Cuvântul lui
Dumnezeu în inimile noastre, ca şi Fecioara, dacă aducem sufletele noastre ca pe nişte fecioare curate”.
Femeile însărcinate au un aer aparte, par învăluite într-o pace
misterioasă (deşi în sinea lor pot fi, deseori, destul de nervoase),
şi o lumină inefabilă, plină de duioşie, le joacă în ochi. Cineva străin şi, în acelaşi timp, cel mai apropiat creşte în ele, umplându-le
trupul, şi mai apoi viaţa. Dacă actul în urma căruia se zămisleşte
copilul e, de obicei, însoţit de bucurie, totuşi sarcina e grea, iar
naşterea – extrem de dureroasă. La fel se întâmplă şi în cazul
creştinilor. Primirea Cuvântului este însoţită de bucurie, dar rodirea lui interioară este dureroasă şi cere multă răbdare. Totuşi,
pe lângă toate greutăţile, Hristos umple inima omului şi o face
uneori să tresară, ca şi cum o nouă viaţă ar mişca în interior,
făcându-şi simţită, încă de pe-acum, prezenţa. Oamenii în care
se dezvoltă concepţia vieţii creştine sunt înconjuraţi de o anume
pace şi o lumină plină de milă le străluceşte în priviri. Ei se disting
de ceilalţi prin simpla prezenţă.

Dacă o altă concepţie de viaţă poate fi însuşită prin citirea unor
cărţi, concepţia de viaţă creştină se formează doar printr-un anumit mod de lectură. O femeie mai ciudată a trecut odată pe la
librăria la care lucrez şi m-a întrebat, printre altele, dacă înţeleg
psalmii. I-am răspuns că unele lucruri cred că le înţeleg, iar altele
nu. Doamna a insistat şi m-a pus să-i spun de ce nu înţeleg, pentru
că, stând atâta timp între cărţi, ar trebui să fiu mai luminat (era un
pic ironică aici). Eu, destul de descumpănit, am ridicat din umeri şi
am exclamat resemnat: „Cine poate spune că le înţelege pe toate?!”. Atunci ea mi-a spus că nu înţeleg îndeajuns psalmii pentru
că nu am suferit destul. Dar apoi, surâzând şi privindu-mă ţintă, a
continuat: „Dar eşti sigur că vrei să înţelegi mai mult? Pentru că,
dacă vrei asta, va trebui să suferi mai mult”.
Cuvintele acestei femei mi-au amintit de un pasaj din Apocalipsa, care ilustrează perfect tipul de lectură prin care concepţia de
viaţă creştină poate fi interiorizată: Şi m-am dus la înger şi i-am
zis să-mi dea cartea. Şi mi-a răspuns: Ia-o şi mănânc-o şi va amărî
pântecele tău, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Atunci am
luat cartea din mâna îngerului şi am mâncat-o; şi era în gura mea
dulce ca mierea, dar, după ce-am mâncat-o pântecele meu s-a
amărât. (Apocalipsa 10: 9-10). Cele mai dulci cuvinte ies din gura
celui care iubeşte un om, însă a-l purta zilnic în inimă pe acel om,
cu toate mişcările lui sufleteşti, deseori absurde şi dureroase,
fără a-l scoate afară cu dezgust, este o sarcină tare grea şi amară.
Dar Domnul poartă în inima Lui lumea întreagă.
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Să cultivăm dorirea
după Domnul Hristos
- Interviu cu Ieromonahul Nectarie Apostol,
de la schitul Măgureni (Hunedoara) Interviu realizat de Maria-Magdalena Goia
Foto: arhiva personală a Ieromonahului Nectarie; Romina Sopoian

C

u ușurință putem constata, din experiența noastră de zi cu zi, că Dumnezeu este tot mai mult scos
din lumea și din sufletele noastre: Tainele Bisericii se pun la îndoială, ora de religie stârnește valuri
de discuții, totul se judecă și se stabilește în funcție
de plăcerile noastre, de propriile interese, de confortul
personal. Credința vie apare ca o piedică în calea progreselor lumești, a comodității și, adesea, a dorințelor
noastre. A ține post, a purta cruce la gât, a te însemna
cu semnul Sfintei Cruci când treci pe lângă o biserică
sau când te așezi la masă, a-ți mărturisi fățiș credința
în Domnul Hristos când ți se cere – lucruri fundamentale pentru un creștin – devin probe de încercare, atunci
când acestea trebuie săvârșite în fața autorităților
sau în fața altor persoane neinteresate sau chiar potrivnice Bisericii. Pe de altă parte, în Orientul Mijlociu,
creștinii sunt martirizați, iar tineri din țări europene,
țări care se consideră sau se mai considerau până nu
demult creștine, se alătură celor care îi ucid pe adevărații creștini.
Am încercat să descoperim care este calea de scăpare
pentru creștinii de astăzi într-un dialog cu Ieromonahul Nectarie Apostol, de la Schitul Măgureni, în amiaza
zilei închinate Preasfintei Treimi.
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Ieromonahul Nectarie Apostol îi îndeamnă pe creștinii vremurilor noastre să Îl cheme pe Dumnezeu în orice împrejurare și să nu uite că fără ajutorul Lui nu se poate face nimic.
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Părinte Nectarie Apostol, se mai poate trăi creştineşte astăzi?
Dumnezeu, ieri şi astăzi şi în vecie, Acelaşi este, chemarea
creştinului tot aceeaşi este, de la început până la sfârşit,
numai că a scăzut tăria noastră. Acum, sunt şi veacuri în
care se reîntăreşte, reînfloreşte creştinismul; zice un Părinte în Pateric că a avut, aşa, o vedenie, în care a văzut cum
era creştinismul la început sau monahismul. A văzut un înger cu aripi de foc. N-a putut să se atingă de el cel rău. Era la
Mănăstirea Achimiţilor sau a Neadormiţilor. Deci a pus diavolul semafoare în cer, indicatoare, să nu mai treacă pe acolo, că-l ardea rugăciunea. Mai sunt şi acum mănăstiri unde
se fac rugăciuni neîncetate, citindu-se din Psaltire, cum e
Petru Vodă, mai sunt şi altele – citesc Psaltirea neîncetat.
Fiecare după dragostea lui, după puterea lui se nevoieşte.

Şi dacă nu avem putere? Adică noi, care ne simțim
foarte neputincioşi şi care nu putem să rezistăm
mult fără somn, nu putem să ținem posturi foarte
aspre, la orice durere avem un prag al rezistenței
foarte scăzut, ce să facem?
Aşa suntem deformaţi. Ai o durere – gata, du-te la doctor!
Nu suntem învăţaţi cu răbdarea şi cu nădejdea. Înainte,
creştinii se rugau să dea Domnul Dumnezeu o boală sau
un necaz. Dacă nu le dădea, ziceau: „Doamne, nu ne cercetezi!”. Acum, dacă dă o boală, zicem: „Vai, ce-i cu mine,
Doamne? Ce-i cu năpasta asta pe capul meu?”.
Cuviosul Sofronie spunea că odată cu Primul Război Mondial, s-a luat o parte din Harul de pe pământ. Acesta e un lucru
foarte important. Dacă nu mai este Harul, nu mai este nimic.
Dar nu s-a retras definitiv – tot mai este ceva. În acel mare
genocid, ceea ce a făcut Cain cu bâta s-a întâmplat în toată
omenirea. După Al Doilea Război Mondial, şi mai rău, zice,
încă o parte din Har s-a retras. Dacă ar mai fi fost şi Al Treilea
Război Mondial îngăduit de Dumnezeu, n-ar mai fi putut să
rămână Harul pe pământ – şi asta din cauza oamenilor.
În plus, cel rău are şi el lucrarea lui; lucrarea celui rău şi
taina fărădelegii, spune Sfântul Ioan Evanghelistul, din
început se lucrează. Cine nu o lasă să se desăvârşească?
Puterea creştinilor. Dar dacă scade puterea creştinilor, puterea rugăciunii, atunci lucrarea răului se desăvârşeşte. Dar

când vine Domnul, că vine mâine, că vine poimâine, că vine
peste zece ani sau peste doi ani, nu știm, doar Domnul ştie.
Dar trebuie de avut grijă, că un mic compromis, o mică
delăsare să ai, și mai vin şi altele, și nu mai ai putere să
te împotriveşti. Cum a fost şi la căderea lui Petru. Prima
dată a fost aşa: „Nu ştiu ce zici” – da, poate că da, poate
că nu – căuta să se eschiveze. Ei, eschivarea aceasta deja
i-a dat putere vrăjmaşului, a pus un cap de pod acolo (aşa
se numeşte în tactica de luptă). Dacă a câştigat o poziţie,
deja atacă şi mai puternic. A doua oară zice: „Nu-L cunosc
pe Omul Acesta”. A treia oară s-a îndepărtat definitiv, cu
jurământ. Aşa se întâmplă şi cu noi: după o cădere mică,
urmează şi altele.
Şi atunci, ce ar trebui să facă cei care doresc să
se țină de Biserică şi care se gândesc la mântuirea
lor? Să sporească rugăciunea?
Ce să sporească, dacă nu pot? Dacă pot, să facă! A zis un Părinte din Pateric (Avva Ishirion), când l-a întrebat un ucenic:
- Cum au fost părinţii noştri?
- Ei au împlinit porunca lui Dumnezeu.
- Şi noi?
- Noi suntem ca ei.
- Dar cei de după noi?
- Ei vor ajunge la jumătatea noastră.
- Iar ceilalţi?
- Aceia nu vor mai face nimic.
- Cum adică?
- Cei de pe urmă nu vor mai avea puterea să facă nimic.
- Şi-atunci cum se mântuiesc?
- Numai prin răbdare. Va îngădui Dumnezeu aşa
necazuri, încât va trebui răbdare.
Dar noi nici nu răbdăm! Dacă n-ai rugăciune, n-ai lepădare,
n-ai nici răbdare. Atunci, numai mila lui Dumnezeu! Trebuie
smerenie şi pocăinţă. De mici, zice Părintele Rafail, suntem
obişnuiţi să avem opinii, suntem obişnuiţi cu slava deşartă,
cu mândria. Asta se întâmplă acum cu copiii.
Cum îi pot ajuta părinții pe copiii lor să ducă o
viață creştinească? Este justificat să le fie frică
tinerilor de azi că pruncii lor vor trăi în vremuri
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dificile pentru mântuirea lor?
Nu trebuie şi nu au de ce să le fie frică. Nu trebuie să ne fie
frică de nimic! Nici de moarte nu trebuie să ne fie frică! Ce,
ţi-e frică să deschizi uşa şi să ieşi afară? Deschizi uşa şi te
duci în veşnicie! Creştinii înainte se bucurau când auzeau
de moarte. Dar unuia care s-a învăţat cu confortul în lumea
aceasta îi e greu să mai iasă din el; tot pe-aici ar vrea să
rămână.

mătănuţa, învăţat să se împărtăşească, are nişte deprinderi,
aşa este, e format aşa şi are odihnă în acestea. Şi îl apără şi
Harul care vine asupra lui. Nu vedeţi? – copiii care merg la biserică și se spovedesc, se împărtăşesc sunt liniştiţi, sunt mai
cuminţi, au rezultate mai bune la învăţătură, sunt mai atenţi.
Ceilalți... Cum zice Apostolul Pavel: obraznici, neascultători,
necinstitori de părinţi, iubitori de sine (cf. Epistola a II-a către
Timotei 3: 2-4.) – asta face diavolul.

„COPIII SUNT ICOANA PĂRINŢILOR; CUM ÎI FORMEAZĂ,
AŞA ÎI AU.”

Dar e cea mai mare bucurie să îţi dea Dumnezeu copii.

În ceea ce priveşte familia, copiii sunt icoana părinţilor; cum îi
formează, aşa îi au. Părintele Porfirie spune: „Să se sfinţească
părinţii, ca să se tămăduiască copiii”. Cu toate că acum, chiar
dacă părinţii au o viaţă sfântă sau curată sau se străduiesc,
copiii totuşi au foarte multe influenţe. Ei zic: „Uite ce-am văzut la şcoală, uite ce se face la şcoală, uite aceea, uite cealaltă”. Să-l faci să înţeleagă e mai greu, că nu înţelege. Dar duhul
se imprimă în el. Dacă el e învăţat cu rugăciunea, învăţat cu
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Şi dacă părinților le e teamă că nu o să reziste sufleteşte copiii?
Nu rezistă. Nu-i vorba că reziști tu. Dumnezeu îți dă putere ca să
reziști. Că aşa, nu poţi face nimic. Un fir de păr nu poţi să mişti.
Părintele Arsenie Boca vorbea despre necesitatea
de a avea o concepție de viață creştină, pe lângă
alte recomandări concrete.
Le-am pus şi noi pe uşă acolo.

CONCEPȚIA DE VIAȚĂ CREȘTINĂ
Ce să înțelegem mai exact prin concepție de viață
creştină?
Concepţie de viaţă creştină înseamnă să ţii porunca la măsura ta. Cine poate să țină porunca lui Dumnezeu desăvârşit
va fi, iar cine nu, să facă ce poate. Adică tu, care de-abia ai
putere să te târâi, vrei să zbori. Târâie-te acolo şi dă slavă lui
Dumnezeu! Unul se mâhneşte că n-o să ajungă niciodată
ca Sfântul Siluan. Unul a fost Sfântul Siluan, nu sunt doi
Sfântul Siluan! Te-apuci să faci şi tu la măsura ta ce ţi-a zis
Sfântul Siluan. La măsura ta să faci ceea ce poţi! Şi-apoi,
Dumnezeu nu ne cere performanţă. Performanţa e pentru
mândrie, ţine de mândrie. Râvna e altceva – e din dragoste,
te odihneşte. Simţi că dai, te bucuri că poţi să dai. Dar mândria te înnebuneşte: vrei şi mai mult, vrei şi mai mult. Era un
monah în Pateric căruia i s-a zis: „Du-te şi fă o chilie acolo”.
Şi s-a dus să sape în stâncă. Şi diavolul îl tot îndemna: „Dă-i,
hai că poţi, hai că poţi!”. Şi când a venit la el părintele lui,
acesta făcuse cât doi. Şi i-a spus: „Părinte, uite m-am nevoit
cât doi, am făcut cât doi, uite cât am făcut!”. Şi Părintele i-a
zis: „Păi da, că era dracul lângă tine care te îndemna”. Sfântul Paisie Aghioritul spune că diavolul trimite să ispitească
pe om pe latura spre care este el înclinat: la unul mai leneş
îi trimite un drac leneş, la unul iute, îi trimite un drac iute,
la unul care are mintea întortocheată, îi trimite pe unul să-i
facă broderie în cap.
„CONCEPŢIE DE VIAŢĂ CREŞTINĂ ÎNSEAMNĂ SĂ ŢII PORUNCA LA MĂSURA TA. DUMNEZEU NU NE CERE PERFORMANŢĂ. PERFORMANŢA E PENTRU MÂNDRIE.”
Un lucru esenţial este să crezi drept. Acestea te mântuiesc:
dreapta credinţă şi faptele bune. Dar nici omul nu se mai nevoieşte, el spune: „Lasă, că şi aşa nu pot!”. Totul se cultivă, şi
virtutea, şi dragostea se cultivă. Spun Sfinţii Părinţi: „Dacă
vrei să ai dragoste, cultiv-o, forţează-te la început – apoi se
mişcă şi inima puţin”. Dar dacă mergi aşa, după cum te poartă firea ta, nu merge, nu te duce. Firea e plecată către cele
rele, către cel rău. Trebuie să scoatem deprinderile acestea
şi să punem alte deprinderi. Omul trebuie să conştientizeze
ce vrea, că atunci se nevoieşte. E foarte greu, depinde şi cum
s-a format. În lumea aceasta ca Sodoma şi Gomora, trebuie
să trăieşti ca şi Lot. Problema este că trebuie să mărturiseşti

adevărul. La vremea de pe urmă, se spune, cei care-s nebuni
îi vor lua pe cei sănătoşi să-i bage la balamuc, spunând că ei
sunt nebuni. Dacă vei vrea să ţii credinţa curată şi vieţuirea
după Dumnezeu, ți se va spune că eşti nebun.
Fiecare să se nevoiască după putere. Acestea trebuie: puterea pocăinţei şi puterea rugăciunii.
Pentru a putea rezista până la capăt, de ce ar trebui
să ținem cont, ce să avem în minte? Să ne menținem în stare de pocăință?
Noi să facem ce ţine de voia lui Dumnezeu, cu pocăinţa,
cu rugăciunea, cu fapta bună, să ne mişcăm inima spre
aproapele. Dar să ştim că nu în puterea noastră stă rezistenţa – aceasta e numai în puterea lui Dumnezeu. Cei care
au trecut prin închisori au fost întrebaţi: „Cum aţi rezistat,
ce-aţi făcut?”. Părintele Iustin spune aşa: „Primul gând – îţi
vine frica aceea de la vrăjmaşul. Poate ţie până atunci nu
ţi-era frică, ziceai ca Petru: Doamne, şi până la moarte merg
cu Tine! (cf. Luca 22: 33)”. Dar te ia duhul acesta și zici:
„Vai!”. Aşa făceau şi ighemonii cu mucenicii. Le arătau chinuri şi unelte de tortură, ca să-i îngrozească. Şi ei – nimic.
Sfinţii Astion şi Epictet atât au zis: „Suntem creştini, facă-se
voia Domnului nostru Iisus Hristos”. Atunci simţi puterea lui
Dumnezeu, care te întărește, şi poţi să mărturiseşti mai departe. Diavolul iar vine să te ispitească. Dar tu să pui gândul:
„Doamne, Tu ajută-mă, că eu nu pot!”. Dumnezeu e lângă
noi, aproape este! N-avem nevoie de cineva să formeze un
număr de telefon și să vedem dacă răspunde sau nu răspunde. Ai strigat: „Doamne, scapă-mă!” şi te scapă. Dacă nu
vine în momentul acela, înseamnă că încă mai poţi răbda.
Credincios este Dumnezeu. Nu suntem ispitiţi mai mult decât putem duce şi, odată cu ispita, vine şi ieşirea din ispită.
Credeți că lupta celor care își doresc să rămână
creștini în ciuda vremurilor din zilele noastre este
mai mare decât a celor de altădată?
Nu ştiu cum era altădată, că nu am trăit atunci. Dar creştinii de altădată erau ca fulgerul, nu se atingea de ei cel
rău, erau ca aurul. Şi-n ziua de astăzi sunt, necunoscuţi,
şi-n lume, şi-n mănăstiri, care mai au credinţa aceasta.
E mai subţire acum o astfel de credinţă, spurcăciunea e
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peste tot astăzi, trebuie să-ţi păzeşti mintea şi ochiul tot
timpul. Mergi pe stradă, vezi o spurcăciune – ţi-a întinat
mintea şi sufletul. Dacă nu te rogi, îţi rămâne mintea acolo. Tot timpul trebuie să ai trezvia. Să ai rugăciunea tot
timpul! Rugăciunea aceasta e jertfă, e vărsare de sânge.
Nu-i chiar aşa să faci rugăciune – „Căţeluş cu părul creţ”
–, nu e rugăciune să reciţi un text. Nu e. Trebuie să stai un
minut cu Dumnezeu.
Cum ajungi să ai rugăciune curată, puternică?
Prin durere! Cum să ajungi? Să nu crezi că e rugăciune puternică! Dacă ai crezut aceasta, ai pierdut! Pur şi simplu să
stai de vorbă cu Dumnezeu, cum stau eu de vorbă cu tine,
cum stai de vorbă cu oricine: „Doamne al meu, Doamne al
meu!”. Şi atunci o să simţi că eşti cu Dumnezeu. Mitropolitul Ierotei Vlahos spune că este rugăciune duhovnicească,
sufletească, în care se revarsă sufletul, şi este rugăciune
raţională. Dacă rugăciunea e tot timpul o rugăciune gândită, te doare şi capul, că tu gândeşti, nu te rogi.
„DUPĂ CUM E CREŞTINUL, AŞA E ŞI DUMNEZEU, CREȘTINUL ÎL REFLECTĂ PE DUMNEZEU.”
Prin urmare, este foarte important să avem conştiința prezenței lui Dumnezeu vie, să avem trezvie.
Dacă ai credinţă, poţi. După credinţă, fiecare cum poate.
Unul crede mai mult, altul mai puţin, după credinţa lui se
poartă. După cum e creştinul, aşa e şi Dumnezeu, creștinul Îl reflectă pe Dumnezeu. De aceea se spune: Pentru
păcatele voastre Se huleşte Numele Meu (cf. Isaia 59: 2).
Dar dacă ai credinţă, ai şi conştiinţă, nu? Te întrebi: „Cum
stau eu înaintea lui Dumnezeu?”. Spunea un părinte că a
fost în America, iar acolo erau nişte creştini de-ai noştri
care, învăţaţi cu duhul acesta lumesc, au venit să se spovedească. Şi unul stătea aşa, de parcă era la discuţii cu
vecina. Preotul zice: „Măi, dar ai venit să te spovedeşti,
tu stai înaintea lui Dumnezeu. Cum stai tu înaintea lui
Dumnezeu?”. Şi atunci omul a realizat: „Stau înaintea lui
Dumnezeu, Cel Ce a făcut cerul şi pământul!”. „Vai, părinte”, zice, „aşa m-a trecut un fior!”. Şi atunci s-a pocăit
cum trebuie şi s-a spovedit. Până atunci făcea o listă de
păcate, n-avea nicio durere.
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Cum vedeți supraviețuirea noastră ca neam creştin? Va supraviețui credința în neamul nostru? De
ce depinde aceasta?
Ce să zicem? Eu cred că rămâne credinţa în poporul nostru,
are şi el misiunea lui. Dar aceasta nu se întâmplă pentru vrednicia noastră. Ceea ce ne-a ţinut până acuma e jertfa sfinţilor.
Şi acum, uite, la Prislop, zeci de mii de oameni vin în fiecare
zi. Părintele Arsenie a zis că de la Prislop va ieşi foc. Şi el
a spus aşa: „Măi, nu plecaţi, întoarceţi-vă în ţară!”. A zis cuvântul acesta. Dar l-a zis de atunci, dinainte să plece lumea,
că atunci cine pleca din ţară? Nu pleca nimeni. A zis pentru
vremurile de acum: „Nu pleca, România va fi înconjurată de
foc!”. Ne păzeşte Dumnezeu, că suntem o rămăşiţă a Lui. Dar
dacă vrea Dumnezeu să plecăm la El, slavă Ţie, Doamne!
„NE AJUTĂ DUMNEZEU SĂ TRECEM PESTE TOATE, CĂCI NOI
SINGURI SUNTEM NEPUTINCIOŞI.”
Să nu ne pierdem ca şi creştini...
Ca şi creştini nu ne pierdem, numai trebuie să cultivăm dorirea
după Domnul Hristos. Părintele Petroniu a scris o carte, Icoane smerite din Sfânta Ortodoxie românească. Acolo vorbeşte
despre Părintele Nicodim Măndiţă – un părinte care a stat şi
în închisoare, a scris şi foarte mult. La sfârşit, era la Mănăstirea Văratic şi le-a spus maicilor: „Maicilor, privegheaţi, că
vine Hristos în seara aceasta!”. Avusese o descoperire. Au stat
maicile până s-a făcut vreo 22:00-23:00: „Gata, nu mai vine
Hristos, s-a făcut târziu” – „Cum să nu vină?! Sigur va veni, mai
privegheați”. S-a făcut ora unu noaptea: „Părinte, e târziu, nu
mai vine” – „Măicuţă, mai staţi, mai privegheaţi!”. Şi s-a văzut
apoi o lumină de la camera unde era Părintele Nicodim, şi s-a
auzit apoi glasul lui Hristos: „Părinte, am venit ca să te luăm!”.
Şi acum, ce zice părintele, să vedeţi: „Doamne, cât de mult Team aşteptat!”. Dacă-L aştepţi pe Domnul Hristos aşa, ca pe cel
mai drag prieten al tău, ca pe cea mai dragă cunoştinţă a ta, pe
cel mai drag de văzut, pe cel mai drag de aşteptat, îţi doreşti
să vină! Zici: „Doamne, când o veni clipa aceea?”. Dar să nu
ne considerăm că suntem vrednici de moarte, mai degrabă să
zicem: „Doamne, mai dă-ne vreme de pocăinţă. Dar dacă trebuie să mergem la Tine, slavă Ţie, Doamne, trecem peste toate
să fim cu Tine!”. Acesta e lucru greu. Dar ne ajută Dumnezeu
să trecem peste toate, căci noi singuri suntem neputincioşi.

CONCEPȚIA DE VIAȚĂ CREȘTINĂ

MĂRTURII

Minuni există, așa că am avut
nădejde
Text: Brândușa Munteanu, medic chirurg
Foto: Romina Sopoian

Î

n urmă cu șase ani se năștea primul nostru copil. S-a lăsat așteptat o vreme, dar, după ce am
fost la Izvorul Maicii Domnului de la Mănăstirea
Poșaga, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o fetiță
minunată.
Timpul trecea și ne-am mai fi dorit copii, dar ei nu
veneau. Așa că ne-am gândit să mai mergem să ne
rugăm la Maica Domnului și să bem apă de la izvorul ei (Izvorul de la Mănăstirea Poșaga, județul
Alba). La scurt timp după aceasta, am aflat vestea
cea mare. O nouă viață creștea în mine pentru a
doua oară. Ne-am bucurat că și de această dată
Maica Domului ne-a ajutat. Lunile treceau. Emoții
intense mă încercau din nou: bucurie, neliniște, entuziasm, nerăbdare.

Copia icoanei Maicii Domnului Pantassa
de la Biserica Studenților din Cluj-Napoca.

În a cincea lună de sarcină, în urma unei ecografii,
am aflat că la nivelul glandei suprarenale drepte a
copilului (ce se găsește la polul superior al rinichiului) se vede o masă tumorală. Nu mă așteptam. Au
urmat momente de durere și de frământare. Deodată, toată bucuria mea s-a transformat în întrebări și
incertitudini. Am cerut părerea unui medic experimentat în ecografie, dar răspunsul a fost același.
La momentul aflării diagnosticului, nu eram în țară,
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așa că la întoarcere am repetat ecografia la alt medic, aici, în România. Diagnosticul s-a confirmat:
tumoare suprarenală dreaptă. Desigur, în stadiul
acela, nimeni nu putea spune exact de ce natură
era tumoarea. Gândul nostru a fost să așteptăm să
vedem cât va crește și cum va evolua acest țesut
până la următoarea ecografie. Exista probabilitatea
ca acea masă tumorală să fi fost cancer, iar vestea
dată mi-a spulberat toată bucuria pe care o trăisem
la începutul sarcinii. Îmi era frică de ce va urma.
La următoarea ultrasonografie, însă, medicul din
Cluj nu a mai văzut tumoarea. Totuși, nu era ferm
convins. Mi-a spus că glanda suprarenală dreaptă,
anterior afectată, părea normală. Sfatul medicului
a fost să urmărim fenomenul în evoluție. Examenul
ecografic trebuia repetat peste o lună. Un alt medic din clinică a fost chemat să repete examinarea,
care nu a arătat nicio anomalie. Nu aveam curaj să
mă bucur. În aer plutea o incertitudine. Era o veste
bună, și totuși medicii erau rezervați. Trebuia să mai
aștept o lună până la următoarea testare de acest
gen pentru a vedea evoluția. Îndoiala se strecurase
în sufletul meu, dar tot acolo răsărise și credința că
Dumnezeu ne va ajuta.
În acea perioadă, la Biserica Studenților din campusul studențesc Hasdeu, Cluj-Napoca, a fost adusă o
copie a icoanei Maicii Domului Pantanassa, vindecătoare de cancer. Ne-am dus și noi la procesiune
și, cu inima îndurerată de vestea aflată, ne-am rugat
Maicii Domnului să ne vindece copilul nenăscut. Era
o speranță. Minuni există, așa că am avut nădejde.
La Dumnezeu toate sunt cu putință și, chiar dacă
noi nu aveam tăria rugăciunii, am îndrăznit. Totodată, am mers din nou la Izvorul Maicii Domnului
de la Poșaga – Izvorul Tămăduirii –, de data aceasta
cu rugămintea de a primi pruncul sănătos în brațele
noastre.
Trecuse o lună și trebuia să repet ecografia. Am
vrut să aflu de la cei care au pus diagnosticul iniți-
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al dacă era adevărat că tumoarea dispăruse. Luând
această decizie, am plecat în străinătate, în țara în
care am aflat despre existența tumorii. La ecografie,
medicul a văzut un făt normal, o fetiță, fără nicio
formațiune tumorală. Mi s-a luat o piatră de pe
inimă, o piatră cât un munte. Așadar, minunea se
întâmplase. Dumnezeu nu ne-a lăsat. Maica Domnului a fost cu noi. Ce bucurie! Ce daruri minunate
poate face Maica Domnului!
M-am întors în țară să nasc și tot Maica Domnului
m-a ajutat să aduc pe lume, pe cale naturală, un
copil sănătos, după ce prima naștere fusese prin cezariană (iar la noi în țară se încurajează foarte puțin
nașterea normală după cezariană).
Acum, la mai bine de un an de la aceste evenimente, ne dăm seama că nu a fost doar o minune, ci
o înșiruire de minuni ale Maicii Domului. În primul
rând, sarcina care se lăsa așteptată s-a întâmplat;
în al doilea rând, tumoarea care apăruse la glanda
suprarenală a copilului a dispărut; și, în al treilea
rând, nașterea normală după cezariană a fost fără
complicații.
Aș vrea să precizez că dețin rezultatele ecografiilor
care demonstrează prezența și apoi absența masei
tumorale care s-a văzut pe durata sarcinii.
Cât de minunat lucrează Dumnezeu, Maica Domnului și toți Sfinții!

CONCEPȚIA DE VIAȚĂ CREȘTINĂ

EVENIMENTE

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși
din Europa
Text: Romina Sopoian
Foto: Romina Sopoian; Darius Echim
Împreună pentru viitorul creștin al Europei este îndemnul sub care a avut loc Întâlnirea
Tinerilor Ortodocși din Europa desfășurată la Cluj-Napoca în perioada 4-7 septembrie a acestui
an. 6110 tineri din eparhiile Patriarhiei Române din țară, din diasporă, din 17 țări din Europa și nu
numai (ci și Siria, Palestina, Iordania), s-au adunat în capitala Transilvaniei pentru a mărturisi
împreună credința ortodoxă și pentru a încerca să pună în evidență ceea ce înseamnă o
adevărată concepție de viață creștină. Astfel, s-a creat o atmosferă unică ce s-a concretizat
într-o sărbătoare a tinereții. Într-o societate românească, în care mulți tineri au greutăți în a-și
accepta identitatea personală, națională și religioasă, participanții la întâlnire au demonstrat
că își asumă cu multă convingere și responsabilitate valorile naționale și creștine moștenite.

Î

n ajunul întâlnirii, o expoziție de artă creștină a fost vernisată la Biserica Studenților din Campusul Universitar Hasdeu.
Prin acest eveniment binecuvântat de prezența Înalpreasfințitului Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, au demarat, de fapt, activitățile organizate în cadrul
Întâlnirii Tinerilor Ortodocși. Concepută ca o întâmpinare întru
frumos și cu trimitere la Frumusețe, deși axată pe icoane, particularitatea evenimentului artistic a fost dată de împletirea
iconografiei cu alte modalități de reprezentare în arta sacră,
de la mozaic, la portrete creionate, la pictura în ulei pe pânză
și până la veșminte preoțești brodate. Conceptul manifestării
cultural-creștine a fost gândit, iar apoi concretizat de preoteasa Corina Maria Negreanu, iconograf cu mult dar și dăruire,
care a adunat mai mulți artiști din comunitatea formată în
jurul Bisericii Studenților, și nu numai. Numele lor în ordine
alfabetică sunt: Olga Adamachi, Sorin Albu, Sanda Niculina
Albu, Arpad Agoston, Andrușcă Simona, diac. Nicolae Bradu

Bălan, Anca Bâlc, Iosif Berinde, Codruța Melania Călușer, Roxana Chidean, Diana David, Daniel Ilie David, Gabriel Giordea,
Cornelia Giurgiuman, Angela Hanc, Ovidiu Joldeș, Vasile Lefter, Corina Maria Negreanu, Camelia Popa, Ioan Popa, Adela
Puiac, Cristina Răileanu, Bogdan Rednic, George Romilă,
Simona Teodora Roșca, Silvia Scurtu, Ciprian Toma, Daniela

15

EVENIMENTE
Toma, Alin Trifa, Lucia Veronica Țața, Ioana Ursu, Călin Vădan.
Părintele Ciprian Negreanu, gazda evenimentului, a definit în
câteva cuvinte scopul expoziției: „Sper ca această mișcare,
această strădanie să se încadreze în osteneala și în încercarea noastră de a înnoi icoana, dar nu a o înnoi în canoane și
în rânduieli – în cum trebuie să fie ea pictată –, ci a o înnoi
din punct de vedere duhovnicesc, o înnoire de înțelegere mai
adâncă a icoanei, mai dogmatică, mai duhovnicească, și o
înnoire de trăire a pictorilor, de îmbisericire a lor”.
Expoziția a putut fi vizitată pe tot parcursul Întâlnirii Tinerilor Ortodocși. Mai mult decât atât, Biserica Studenților din
Campusul Universitar a fost locul unde tinerii au putut să se
întâlnească în rugăciune în fiecare dimineață și seară, unde
au putut să-i cunoască pe membrii comunității și pe membrii ASCOR Cluj, regăsindu-i pe mulți dintre ei în fotografiile
expuse de-a lungul aleii ce duce spre biserică. Tot în preajma
locașului, pe scena teatrului de vară din campus, au fost desfășurate seri de cântece folk, întâlniri și diverse discuții.
Astfel, Cluj-Napoca a devenit timp de patru zile Capitala
Europeană a Tineretului Ortodox. Cei peste 6000 de tineri
mărturisitori ai credinței în Mântuitorul nostru Iisus Hristos
au demonstrat că prezența lor la acest eveniment a fost una
conștientizată și responsabilă. Părerile acestora sunt grăitoare, cuvintele exprimate atunci, la fața locului, impresionând și
acum prin sinceritatea și spontaneitatea lor: „Această întâlnire
înseamnă o afirmare a unor valori foarte importante, atât naționale cât și internaționale, valori care țin de demnitate, de
dragoste, de apropiere și care tind să dispară în zilele noastre.
Și atunci, prin această întrunire, dorim să întărim aceste valori
și să arătăm că se poate și ca tinerii, care sunt tot mai bombardați de tot felul de probleme, să le trăiască și să le ducă mai
departe. Cred că cel mai bine pentru tineri ar fi să-și găsească
modele, iar modelele cele mai stabile și care nu se clatină în
fața tuturor necazurilor sunt cele din Biserică, adică Hristos și
persoanele care au crezut în Mântuitorul, pentru că, în felul
acesta, nu ești atât de instabil. Până la urmă, în viață trebuie să
vizăm lucrurile cu adevărat importante. Sunt lucruri care sunt
importante din punct de vedere lumesc, iar altele din punct de
vedere al sufletului. Faptul că mergi la biserică nu înseamnă
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că nu poți merge în oraș, la un film sau la teatru. Nu mi se pare
că ar trebui să ne închidem într-un colț al nostru, al ortodocșilor, dar nici să ne irosim toată tinerețea și toată energia de care
dispunem la vârsta aceasta”.
La întrebarea: „Ce înseamnă pentru tine să fii un tânăr creștin ortodox?”, tinerii au oferit răspunsuri foarte concrete, a fi
ortodox pentru ei însemnând: „Să arăți oamenilor care este
adevărata credință în Hristos și să urmezi acest lucru”, „Înseamnă să fac parte dintr-o comunitate bine-închegată, să
avem o identitate comună cu ceilalți și să simțim că facem
parte dintr-un grup foarte bine organizat”, „Fericire, șansa de a
avea o dezvoltare curată, cu Dumnezeu în suflet”.
Pentru ca acest mare eveniment să aibă loc, peste 500 de
voluntari s-au implicat activ în organizare. Membri ai ATCOR
(Asociația Tinerilor Creștini Ortodocși Români) și ai ASCOR
(Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români) Cluj, dar și
tineri din alte orașe s-au împărțit în mai multe echipe în funcție de atribuțiile pe care și le-au asumat. Având în vedere că
participanții au fost cazați în 13 cămine, au existat coordonatori de cămin, voluntari de palier și, bineînțeles, voluntari ghizi
care și-au însoțit grupurile pe durata celor patru zile. Ierarhi
și preoți din România și din străinătate au însoțit, de asemenea, grupurile de tineri și au participat împreună cu aceștia
la programul pregătit de organizatori. De la slujbele religioase
și rugăciunile din fața Catedralei Mitropolitane Ortodoxe, la
dezbaterile pe grupuri restrânse de la școlile clujene, vizitarea muzeelor, activitățile interactive și atelierele din Parcul
Central și din Piața Avram Iancu, participanții au avut de ce
să se bucure și din ce să aleagă. Concertul trupei Holograf și
spectacolele de muzică folk și teatru interactiv i-au unit și mai
mult pe tineri în cântec și voie bună. Conferința Arhimandritului Zaharia Zaharou i-a adunat pe toți, participanți, voluntari și
organizatori, la Sala Polivalentă pentru a se împărtăși din cuvântul Domnului. Procesiunea Tinereții din Parcul Central spre
Catedrala Mitropolitană a fost un moment mult așteptat care
a umplut străzile centrale ale Clujului cu entuziasmul sincer și
curat al tinerilor creștin-ortodocși.
Cele patru zile au fost marcate de multe emoții, bucurii și
descoperiri, dar și de un efort susținut și multă oboseală.
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Toate acestea au fost însă răsplătite prin entuziasmul, recunoștința și răspunsul pozitiv al participanților care nu ar mai
fi vrut sa se întoarcă acasă. Astfel, președintele ASCOR Baia
Mare a declarat: „E o bucurie extraordinară, o bucurie venită din sentimentul că în Maramureșul Voievodal s-a aprins
acea scânteie a mărturisirii și, iată că astăzi, aici în inima
Ardealului, scânteia de anul trecut este azi o flacără vie a
mărturisirii credinței ortodoxe de către atâtea inimi tinere.
Da, este bucurie în sufletul nostru și, mai mult decât atât, e
recunoștință înaintea lui Dumnezeu că ne-a purtat de grijă,
dar și recunoștință și prețuire față de organizatori, care au
pus atâta trudă. Suntem și noi conștienți de responsabilitatea organizării unei asemenea întâlniri de tineret”.
Dacă deschiderea oficială a acestei întâlniri a fost una cu
adevărat emoționantă, nici festivitatea de închidere nu a fost
mai prejos. S-au tras concluzii, s-au adus mulțumiri, dar s-a și
predat ștafeta credincioșilor de la București, care vor organiza
următoarea Întâlnire a Tinerilor Ortodocși în capitala țării, sub
îndrumarea Preafericitului Patriarh Daniel, cel care a fost alături

de tineri pe tot parcursul celor patru zile de bucurie de la Cluj.
Și totuși, această întâlnire s-a vrut a fi mult mai mult decât
doar câteva activități concrete la începutul lunii septembrie.
Rugăciunile reprezentanților Bisericii și ale credincioșilor
deopotrivă se îndreaptă spre înălțimile cerești pentru ca
această întâlnire să producă un ecou de chemare la credința
adevărată, un ecou care să răsune în timp, când va fi voia
Domnului, și în sufletele celor încă departe de Adevăr. Nădejdea e ca roadele să se culeagă și de acum înainte, atunci
când grăuntele de grâu, aruncat acum la întâmplare, am crede, va rodi înzecit și însutit. În acest sens, Preasfințitul Macarie Drăgoi, Episcopul Europei de Nord, a subliniat scopul
suprem al acestei întâlniri: „Ne-am rugat împreună acum,
într-o atmosferă de care ne vom aminti multă vreme, cu
sentimentul că aparținem unei Biserici vii și lucrătoare. Însă
frumusețea acestei întâlniri, copleșită de tinerețea chipurilor
voastre și de inimile capabile de iubire până la jertfă, nu va
fi deplină până ce ele nu vor fi transformate pentru veșnicie
în icoane ale lui Hristos, spre a deveni luminători în lume”.
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Sfânta Xenia cea nebună
pentru Hristos
- hoinara în haină de colonel, tainica aducătoare de binecuvântări
din Storona Petersburgului -

Text: Maria-Magdalena Goia
Icoană: Corina Negreanu
În Rusia aşa-numitor „despoţi luminaţi”, normele şi modelele civilizaţiei occidentale europene
pătrundeau şi începeau să se impună şi în vastul imperiu, ceea ce i-a determinat pe istoricii
de mai târziu să vorbească despre secolul al XVIII-lea ca despre o perioadă de modernizare a
acestei părţi a lumii. Era o vreme a fastului, a ceremoniilor somptuoase, a încoronărilor celebrate
zile în şir cu procesiuni pe străzile împodobite cu crengi de brad şi covoare, cu hrană împărţită
din belşug norodului şi cu bâlciuri; o vreme a balurilor organizate în săli mari, iluminate cu zeci
şi sute de lumânări. Era însă şi un timp al marilor discrepanţe sociale şi al cartierelor mărginaşe,
cu case dărăpănate şi pline de oameni necăjiţi, care se zbăteau zi după zi să supravieţuiască.
Pe aceşti nevoiaşi, care păreau uitaţi de toţi, Dumnezeu nu i-a uitat, ci i-a cercetat. În mijlocul
lor au vieţuit, ridicându-le poverile, unii dintre cei mai originali oameni care au trăit pe pământ
– nebunii pentru Hristos, din rândurile cărora face parte şi Sfânta Xenia din Sankt-Petersburg.

Doi îndrăgostiţi în vremuri libertine
În această Rusie a secolului al XVIII-lea, în care pătrundeau
germenii secularizării, doi tineri soţi se bucurau de tot
ce le oferea viaţa şi lumea: de frumuseţe, de sănătate,
de bunăstare. Bărbatul era colonel şi cântăreţ în corul
imperial, iar despre soţia sa, deşi nu se cunosc date
precise, se presupune că fusese născută într-o familie
bună, din mica boierime, şi că primise o educaţie aleasă.
Nimic nu le stătea în cale celor doi tineri îndrăgostiţi şi
lipsiţi de griji. Petrecerile la care participau urmau în viaţa
lor una după alta – şi părea că aşa va rămâne mereu.
Totuşi, de la o petrecere pe care nimic nu o anunţa a fi
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diferită de celelalte, acasă s-a întors numai unul dintre
cei doi soţi, anume femeia, având pe atunci doar 26 de
ani. Bărbatul ei, pe care îl iubea atât de mult, s-ar putea
spune că până la limitele fiinţei sale, a murit subit în stare
de ebrietate, în timpul acelei ultime petreceri la care
luaseră parte. Xenia care a plecat de la această petrecere
nu a mai fost aceeaşi cu Xenia care intrase acolo. Faptul
acesta a devenit vizibil şi în exterior, chiar de a doua zi,
în zori. Femeia încărunţise şi îmbătrânise după o singură
noapte de priveghere. Dacă la petrecerea în timpul căreia
soţul ei a murit a intrat o femeie plină de viaţă şi căreia
nu îi lipsea nimic, de acolo a ieşit o femeie care pierduse
brusc tot ce avea – dar care câştigase altceva, ceva care
i-a schimbat imediat viaţa din temelii.
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De la dragostea conjugală la dragostea ca lepădare de sine
Moartea soţului s-a făcut pentru Xenia revelatoarea Adevărului, i-a fost prilejul eliberării lăuntrice. Sinceritatea
inimii tinerei Xenia s-a văzut din aceea că această situaţie-limită nu a dus-o la cârtire, învârtoşare, învinuirea lui
Dumnezeu, ci la descoperirea şi acceptarea realităţii ultime, privind fiinţa umană şi Unicul Necesar. Odată ce a
înţeles că rostul existenţei omului pe pământ este acela de a se mântui, tânăra văduvă a râvnit să se despartă de
orice avuţie, pentru a fi în sfârşit liberă să trăiască doar pentru ceea ce trece în veşnicie.
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Descoperirea care se produsese în sufletul tinerei
Xenia i-a dat puterea de a îndura suferinţa de a-şi vedea
rudele mâhnindu-se, neînţelegând-o şi îndemnând-o
să-şi lepede hotărârile de a renunţa la toate, inclusiv
la pensia care i-ar fi revenit ca văduvă de colonel, şi
de a da prietenei sale, Paraschiva Antonova, chiar şi
casa în care locuia. Sfânta Xenia a refuzat să accepte o
existenţă căldicică şi o jelire superficială, sentimentală,
a soţului ei. Dragostea pentru el, care fusese pătimaşă
altă dată, s-a convertit în lepădare de sine totală, în
măsura în care acest lucru este omeneşte posibil.

soţului şi au cerut epitropilor în grija cărora fusese
lăsată Xenia să cerceteze starea sănătăţii ei mentale.
Cu toate acestea, epitropii nu au putut să constate
decât realitatea: aceea că Xenia nu suferea de nebunie,
că nu îşi pierduse minţile, şi era pe deplin lucidă. Astfel,
tânăra a putut să se elibereze de tot ce era stricăcios şi
pământesc şi, după ce şi-a împărţit nevoiaşilor averea, a
dispărut vreme de vreo opt ani din Sankt-Petersburg. În
aceşti ani, se pare că a trăit la o sihăstrie, unde a învăţat
de la un stareţ îmbunătăţit despre rugăciune şi despre
viaţa duhovnicească.

O nebunie care nu are nimic în comun Asceta din pustia suferinţelor omeneşti
cu psihiatria
În afară de faptul că a renunţat la bunurile pământeşti,
la toată avuţia sa, tânăra a început să facă şi alte lucruri
ciudate, cu totul de neînţeles pentru oamenii obişnuiţi
din jurul ei. Îndată după moartea soţului, Xenia şi-a luat
numele bărbatului, Andrei, şi nu a mai răspuns la numele
ei femeiesc, spunând tuturor că „Andrei Teodorovici nu
a murit. [...] A murit Xenia” şi cerând oamenilor să se
roage pentru sufletul „roabei lui Dumnezeu Xenia”. Mai
mult, ea îl deplângea pe „bietul Andrei Teodorovici”
pentru că acesta „a rămas orfan, a rămas singur pe
lume”.
Un alt lucru ciudat pe care văduva l-a făcut îndată după
moartea soţului a fost că a început să umble îmbrăcată
într-una din uniformele lui – şi de această haină nu s-a
mai despărţit până când ţesătura i s-a destrămat cu
totul.
Schimbarea numelui, care se face şi la tunderea în
monahism, dar şi celelalte gesturi ale sfintei, vorbesc
despre o încercare maximală a fiinţei omeneşti de a
uşura starea de după moarte a aproapelui plecat în
veşnicie nepregătit, fără să fi avut parte de Sfintele
Taine ale Mărturisirii şi Împărtăşaniei. Rudele însă au
interpretat gesturile şi cuvintele tinerei ca semne ale
unei nebunii pricinuite de şocul şi durerea pierderii
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După cei opt ani în care nu s-a mai ştiut nimic despre
ea, Sfânta Xenia s-a întors în acelaşi cartier mărginaş
al Petersburgului colcăind de oameni în necazuri şi
nevoi. Xenia pribegea pe ulicioarele pline de băltoace
ale Storonei, acolo unde se adunau raţele, intra în
casele sărăcăcioase, cu curţi mici, aşezate alături de
grădini de zarzavat şi ogoare. Sfânta se pleca spre cele
mai nebăgate în seamă dureri ale oamenilor, dar care
le erau acestora poveri apăsătoare. Negustori, birjari,
femei localnice ale suburbiei, care trăiau alături de
soţi aspri şi nepăsători faţă de cele sfinte, funcţionari
mărunţi, orfani, bolnavi, nevoiaşi – în mijlocul acestora
era Sfânta Xenia, trăind doar pentru a-i ajuta sufleteşte
şi trupeşte. Pustia în care s-a nevoit sfânta nu a fost
vreun deşert cu nisipuri şi pietre, nici vreun munte cu
păduri neumblate, ci a fost poate cea mai grea de purtat
pustie: aceea a suferinţei omeneşti.
Nevoinţele sfintei, însă, nu au fost mai puţin aspre decât
ale altor asceţi ai Bisericii. Deşi căuta mereu să tăinuiască
atât eforturile, cât şi darurile sale, acoperindu-se de
multă smerenie prin păruta ei nebunie, totuşi unele dintre
acestea nu au putut rămâne cu totul ascunse. Pribeaga
din Storona nu avea niciun adăpost şi purta aceleaşi
haine subţiri, iarna ca şi vara, rezistând astfel gerului
aprig al iernii ruseşti, căruia nu-i rezistase nici armata
lui Napoleon Bonaparte. În nr. 272 al ziarului „Buletinul
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poliţiei orăşeneşti a Sankt-Petersburgului”, din anul 1847
(cf. Sfânta Xenia cea smerită şi nebună pentru Hristos,
traducere Prof. Elena Călin, Editura Egumenița, Galați,
p. 80), se spune despre Sfânta Xenia că „nu primea
îmbrăcămintea groasă” pe care i-o ofereau contemporanii,
„ci, acoperindu-şi pieptul cu camizolul rămas de la
soţul său, purta doar o rochie. Iarna, în timpul gerurilor
năprasnice, umbla pe străzi şi prin piaţa cartierului întrun fel de halat zdrenţăros şi în nişte bocanci scâlciaţi,
încălţaţi peste picioarele goale, umflate şi înroşite de
ger”. Nu doar că nu avea haine groase, ci nici măcar un
loc unde să se adăpostească de frig.
Nopţile şi le petrecerea pe câmp, sub cerul liber, unde
rămânea până în zori în rugăciune, iar alteori lucra în
taină pentru a ajuta oameni nevoiaşi. Când s-a construit
biserica din cimitirul Smolensk, sfânta, deşi ajunsese la
bătrâneţe, a fost descoperită aducând noaptea, în taină,
câte cinci-şase cărămizi dintr-o singură dată, uşurând
astfel truda muncitorilor. Întrebată fiind când doarme,
ea răspundea: „O să dormim sub pământ” (Ibidem,
p. 75). Din toţi banii pe care voiau oamenii să i-i dea
ca milostenie, nu păstra decât „ţarul pe cal”, adică o
copeică, cel mult două, şi din banii strânşi ajuta sute
de familii sărace, iar îmbrăcămintea pe care o primea o
dăruia primului nevoiaş care îi ieşea în cale. În mijlocul
lumii, Sfânta Xenia îşi ajuta aproapele cu fapte concrete,
nefiindu-i lipsite nici privegherea, şi nici rugăciunea.
Toate aceste asceze exterioare izvorau din asumarea
lăuntrică a crucii nebuniei pentru Hristos. Rezistenţa
fizică în condiţii extreme, în care un om obişnuit nu
poate supravieţui, îşi avea sursa în lucrarea sfintei
de a purta nevoinţa, încă și mai grea, a expunerii la
batjocura şi la umilinţele publice, a desconsiderării, a
marginalizării, a înstrăinării. Sfânta Xenia a purtat de-a
lungul vieţii dispreţul şi răutatea tuturor, de la autorităţi
şi rude, până la copiii din stradă.

Cuvinte şi gesturi ciudate, aducătoare de
binecuvântări, prevestitoare de moarte

sau văditoare de vicleşug şi de minciună
De la Sfânta Xenia au rămas puţine vorbe. Cele care
au rămas mărturisesc despre darul înainte-vederii, pe
care îl dobândise pentru multa sa smerenie. Cuvintele
sale ascundeau în aceste cazuri un tâlc care scăpa
celor ce le auzeau, dar se împlineau negreşit şi, odată
împlinite, vădeau că pribeaga din Storona avea acces
la o dimensiune a realităţii care scapă oamenilor
obişnuiţi. De pildă, întâlnind pe stradă odată o femeie
credincioasă, fericita i-a dat un bănuț, spunându-i: „Ia
moneda, aici, pe cal este Ţarul; el va stinge focul”.
Femeia nu a priceput sensul cuvintelor, dar, ajungând
pe strada unde locuia, îşi văzu casa în flăcări. La fel,
vizitând odată casa negustoresei Krapivina, îi prevesti
moartea prin cuvintele: „Urzica este verde, dar curând
se va ofili” (Ibidem, p. 80). Sfânta Xenia a prevestit şi
moartea altora, de la locuitori ai Storonei ca Krapivina
sau negustorul Razjivin, până la feţe împărăteşti; în
Ajunul Crăciunului, în 1761, fericita alerga pe străzile
Sankt-Petersburgului strigând: „Coaceţi colaci; coaceţi
colaci! În curând toată Rusia va coace colaci!”, pentru
ca doar o zi mai târziu oamenii să audă că Împărăteasa
Elisabeta Petrovna a murit.
Cu timpul, locuitorii Storonei au observat că în casele pe
care le vizita pribeaga Xenia veneau apoi binecuvântare
şi pace, iar sporul şi belşugul erau în acele magazine
unde ea intra, în caleştile unde urca şi la tarabele
vânzătorilor ambulanţi de unde lua ceva. Suferind
ea însăşi sărăcia şi foamea, sfânta se pleca spre
necazurile pe care mulţi le pot socoti drept prea puţin
duhovniceşti, spre lipsurile materiale ale oamenilor şi
spre suferinţele lor cotidiene. Înţelegea bine povara
singurătăţii şi greutăţile vieţii de familie, pe care, fără
să îi spună nimeni ceva, le cunoştea la oamenii pe care
îi vizita şi chiar la alţii pe care nici nu îi vedea. A ştiut de
la depărtare de durerea unui medic care îşi îngropa soţia
în Ohta şi a trimis-o acolo pe fiica de şaptesprezece ani
a unei prietene, Galubena, prevestindu-i că bărbatul
acela îi va fi soţ. Femeile ale căror soţi beau şi se purtau
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grosolan găseau la Sfânta Xenia sprijin şi îmbărbătare.
Totodată, copiii, mai ales orfanii, se bucurau de grija ei.
Mamele îşi aduceau fiii şi fiicele aflați în boală să fie
mângâiaţi de fericita, ştiind că astfel se vor însănătoşi,
iar prietenei sale Paraschiva Antonova, căreia îi dăruise
casa, i-a vestit în chip minunat să înfieze un nou-născut
a cărui mamă tocmai murise, călcată de o trăsură.
Sfânta Xenia suferea pentru cei nedreptăţiţi. A plâns
soarta lui Ioan Antonovici, care a fost pentru scurtă
vreme împărat al Rusiei, trimis de copil la închisoare şi
apoi ucis în contextul unor comploturi pentru ocuparea
tronului.
Deşi blândeţea, bunătatea şi smerenia se răsfrângeau
pe chipul ei, Sfânta Xenia avea, în acelaşi timp, curajul
să dea pe faţă minciuna, vicleşugul, nedreptatea. Nu
primea milostenie de la oricine, ci pe unii îi refuza,
spunându-le şi motivul pentru care făcea aceasta:
„Nu, frate, tu îi încarci pe cumpărători la cântar”,
„Nu, tu îi asupreşti pe cei sărmani” (Ibidem, p. 53).
La fel, când în timpul unei vizite făcute unei prietene,
Evdochia Deniseva Gaidukova, aceasta o pusese
la masă, scuzându-se că nu avea ceva mai bun să
îi ofere, fericita îi spuse că masa fusese suficientă,
dar o atenţionă pe femeie că minţea, pentru că ţinea
ascunsă friptura de raţă, pe care o pregătise pentru
soţul ei. Totodată, deşi suferise umilinţe din partea
tuturor în întreaga sa viaţă de pribegie, la bătrâneţe,
Sfânta Xenia era văzută mustrând aspru obrăznicia
copiilor care râdeau de ea.

„Cine m-a cunoscut să-mi pomenească
sufletul pentru mântuirea sufletului său.
Amin!”
Împrejurările morţii Fericitei Xenia nu se cunosc, dar se
pare că aceasta s-a petrecut în primii ani de domnie ai
lui Alexandru I. Deasupra mormântului său, a fost pusă
o placă pe care viaţa ei este descrisă astfel: „A rămas
văduvă la vârsta de 26 de ani, a pribegit 45 de ani şi a
trăit 71 de ani; îşi zicea Andrei Teodorovici” (Ibidem, p. 78).
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Mormântul fericitei a devenit îndată după trecerea ei la
Domnul loc de pelerinaj şi este şi astăzi unul dintre cele
mai vizitate locuri din Rusia. Oamenii în nevoi din toată
lumea trimit pomelnice la paraclisul ei din cimitirul
Smolensk şi primesc înapoi scrisori prin care sunt
înştiinţaţi că au fost pomeniţi şi o petală de trandafir
înmuiată în ulei de la candela sfintei. Minunile ei sunt
nenumărate, s-au scris şi încă se mai scriu despre ele
cărţi întregi. Sfânta Xenia, care şi-a iubit soţul şi a
suferit apoi neştiută de nimeni în singurătate, înţelege
durerea celor care îşi doresc un soţ/ o soţie. Ea, care
a văzut şi a miluit atâţia săraci, a căror soartă a şi
împărtăşit-o, sare grabnic în ajutorul celor care îşi caută
un loc de muncă. Ea, care a trăit printre neputincioşi şi
printre bolnavi şi a îndurat chinul frigului şi neajunsurile
bătrâneţii, mijloceşte tămăduirea celor care i se roagă.
Fericita Xenia a avut o inimă cu dragoste tainică pentru
fiecare necăjit. Şi astăzi fericita are o lucrare ascunsă
şi smerită în viaţa celor care îi cer ajutorul, dar roadele
lucrării ei nu se lasă aşteptate. Pare a fi prietena
nebăgată în seamă, dar care dezleagă tristeţi, dureri și
sărăcie. Totodată, viaţa ei ne arată că petrecem într-un
somn adânc şi în minciună când râvnim să ne găsim
odihna în cele pământeşti, şi tocmai atunci când leam obținut pe acestea, le pierdem: „Când dobândim
lumea, atunci în groapă ne sălăşluim”. Mai mult însă,
viaţa sfintei ne arată că, lepădând toate, dobândim
cele de folos încât le putem dărui şi altora şi, mai
presus de orice, dobândim sfinţenia. Să ne apropiem
prin rugăciune de Sfânta Xenia, să îi cerem mijlocirea,
să îi cunoaştem viaţa împărtăşindu-ne cât de puţin
din nevoinţele ei, pentru a împlini cuvintele scrise pe
epitaful de la mormântul ei: „Cine m-a cunoscut să-mi
pomenească sufletul pentru mântuirea sufletului său.
Amin!”

Bibliografie:
***, Sfânta Xenia cea smerită şi nebună pentru Hristos,
traducere prof. Elena Călin, Editura Egumenița, Galați.
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Cuvioasele Pelaghia şi Taisia,
sfintele mai înainte desfrânate
Text: Lavinia-Teodora Sabou
Pictură icoană Sfânta Pelaghia: Adela Puiac
Icoana cu Sfânta Taisia preluată de pe internet
Prăznuite împreună în data de 8 octombrie, cele două sfinte se
aseamănă întru totul smereniei femeii samarinence, care, la
cuvântul Mântuitorului: [...] cinci bărbaţi ai avut şi cel pe care îl
ai acum nu-ţi este bărbat (Ioan 4: 18), nu se îndreptăţeşte, nici nu
Îl ia la rost pe Domnul Hristos pentru iscodirea vieţii sale private,
ci Îi răspunde cu simplitate: Doamne, văd că Tu eşti proroc (Ioan
4: 19). În acelaşi fel, cele două femei mai înainte desfrânate,
Pelaghia şi Taisia, nu se revoltă în faţa cuvintelor adresate de
sfinţii binefăcători, Episcopul Non, respectiv Stareţul Pafnutie, ci
se întorc cu grăbire spre Dumnezeu, prin aceştia.

FRUMUSEŢEA ILUZORIE A DESFRÂULUI
Pelaghia, numită astfel de către părinţii săi, era o
„comediană” (Proloagele, vol. I, p. 141), ce ducea o
viaţă plină de plăceri în cetatea Antiohiei, fiind vestită
pentru desfrâul său şi recunoscută de admiratori
drept Margareta, datorită podoabelor şi bogăţiilor cu
care se înconjura. Frumuseţea sa este evidenţiată
mai cu seamă în momentul trecerii sale prin
preajma bisericii în care se adunaseră, la chemarea
Patriarhului Antiohiei, un sobor de episcopi,
printre care şi Sfântul Non de la Iliopoli, rugat să

adreseze un cuvânt de învăţătură credincioşilor
prezenţi. Acesta, văzând că „femeia era îmbrăcată
cu haine de mare preţ, împodobită cu aur, cu pietre
scumpe şi cu mărgăritare, iar împrejurul ei mergeau
mulţime de fecioare şi de tineri, îmbrăcaţi frumos
şi purtând brăţări de aur” şi că „faţa ei era atât
de frumoasă, încât oamenii mireni nu se puteau
sătura cu vederea frumuseţii ei”, îşi întrebă cu
durere audienţa, chiar şi pe episcopi, dacă „Nu
cumva iubiţi voi frumuseţea acestei femei?”, „Oare
nu v-aţi îndulcit cumva privind frumuseţea ei?”,
mărturisind totodată că se simte smerit de către
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strict pedagogică, doar spre îndreptarea celor care îl
ascultau; aceasta se continuă şi „în cămara sa”, unde
cade cu faţa la pământ, rugându-se: „Doamne Iisuse
Hristoase, iartă-mă pe mine, păcătosul şi nevrednicul,
căci grija acelei femei pentru împodobirea trupului a
întrecut toată grija mea pentru ticălosul meu suflet,
pentru că acea femeie, ca să fie plăcută curtezanilor
ei celor pierzători, a pus atâta sârguinţă spre a fi
frumoasă, iar eu nu mă sârguiesc ca să fiu plăcut Ţie,
Dumnezeul meu, ci petrec în lenevie şi în neîngrijire.
Cu ce faţă voi privi la Tine, sau cu ce cuvinte mă voi
îndrepta înaintea Ta?” (Ibidem, pp. 51-52). Totodată,
în pocăinţa sa, Sfântul Non îşi aminteşte şi de căderea
femeii desfrânate, rugându-se şi pentru îndreptarea
ei: „Doamne, să nu pierzi zidirea mâinilor Tale, să nu
slujească diavolilor nişte frumuseţi ca acestea, ci
întoarce-o pe ea la Tine, ca să se mărească prin ea
numele Tău cel sfânt, pentru că Ţie toate Îţi sunt cu
putinţă” (Ibidem, p. 52).

femeia desfrânată: „Cu adevărat, eu am învăţat mult
de la dânsa, că pe această femeie Domnul o va pune
la înfricoşata Sa judecată şi o dată cu dânsa vom fi
judecaţi şi noi. Pentru că ce socotiţi? Câte ceasuri
a zăbovit acea femeie în cămara sa, spălându-se,
îmbrăcându-se şi împodobindu-se în multe feluri,
uitându-se în oglindă şi având toată grija ca să se
arate mai frumoasă decât toate femeile înaintea
ochilor vremelnicilor săi curtezani?! Iar noi, având
în ceruri pe Mirele cel fără de moarte, nu ne îngrijim
să ne împodobim sufletul nostru ticălos care este cu
totul necurat, gol şi plin de ruşine, nu ne sârguim să-l
spălăm cu lacrimile pocăinţei şi să-l îmbrăcăm cu
podoaba faptelor bune, ca să se arate plăcut ochilor
lui Dumnezeu şi să nu fie ruşinat şi lepădat în vremea
nunţii Mirelui” (Vieţile Sfinţilor, vol. II, p. 51).
Atitudinea episcopului Non de a se considera mai
prejos decât comediana Margareta nu a fost una
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De aceeaşi mijlocire a oamenilor lui Dumnezeu are
parte şi Taisia, fiica unei femei „cu obiceiuri rele,
necurată şi fără ruşine” din părţile Egiptului, care o
duce cu sine la o „casă de desfrânare”. Influenţată
de obiceiurile mamei sale, atrage asupra sa mulţi
admiratori, căci „se vestise pretutindeni despre
frumuseţea feţei sale, încât mulţi, poftind-o, îi
aduceau multe averi, aur şi argint şi haine scumpe
şi luxoase. Înşelând cu atâta deşertăciune pe
îndrăgostiţii ei, îi aducea acolo şi mulţi îşi pierdeau
averea pentru dânsa şi ajungeau la sărăcie, iar alţii,
bătându-se pentru dânsa, au umplut pragurile casei
ei de sângele lor”; până într-o zi, când Cuviosul
Pafnutie, „îmbrăcat în haine mireneşti”, îi oferă un
galben, făcând-o să înţeleagă „că vrea să meargă la
dânsa” (Ibidem, p. 55). Invitat în camera ei, Sfântul
Pafnutie îi cere să aleagă un alt loc, mai tăinuit,
determinând-o pe Taisia să răspundă că „este [un alt
loc n. n.], dar dacă te ruşinezi de oameni şi aici ne
putem ascunde de dânşii, căci uşile sunt încuiate şi
nimeni nu va putea intra aici, nici nu ne va şti nimeni
pe noi, iar dacă te temi de Dumnezeu, apoi nu este
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loc care să poată fi tăinuit dinaintea Lui, măcar de
te-ai ascunde şi sub pământ, căci şi acolo te vede
Dumnezeu” (Ibidem, pp. 55-56).

ÎNTOARCEREA LA MIRELE CEL ADEVĂRAT
Asemănarea celor două sfinte care au fost
desfrânate nu constă doar în viaţa păcătoasă
pe care au avut-o, ci şi în intuirea momentului
cercetării lor de către Dumnezeu (cf. Luca 19: 44)
şi în curajul de a urma acestei chemări interioare.
Sfânta Pelaghia, după ce Episcopul Non o văzuse
în vis prefigurată în porumbiţă neagră şi necurată,
spălată de către el în apa din pridvorul bisericii, a
intrat, „după rânduiala milostivului Dumnezeu”,
în locul de închinare, în contextul în care nu mai
intrase vreodată în biserică. Ascultând învăţătura
Sfântului Non, „a început a vărsa pâraie de lacrimi,
amintindu-şi de păcatele ei. Şi având inima zdrobită
nu putea să se oprească din plâns”. Apoi, mai
târziu, i-a scris episcopului, cerându-i ajutorul:
„Sfântului ucenic al lui Hristos, scriu eu, păcătoasa
şi ucenica diavolului, această scrisoare: am auzit
despre Dumnezeul tău că a plecat din ceruri şi S-a
pogorât pe pământ, nu pentru cei drepţi, ci ca să-i
mântuiască pe cei păcătoşi. Şi atât de mult S-a
smerit, încât a mâncat şi cu vameşii; El, spre Care
heruvimii nu îndrăznesc a privi, a locuit cu păcătoşii
şi a vorbit cu desfrânatele; deci, domnul meu, de
eşti adevărat rob al lui Hristos, precum aud de la
creştini, nu mă lepăda pe mine care voiesc a veni
prin tine către Mântuitorul lumii pentru a vedea
sfânta Lui faţă” (Vieţile Sfinţilor, vol. II, p. 52).
Chemată de Episcopul Non pentru a-şi mărturisi
păcatele înainte de primirea Botezului, Sfânta
Pelaghia îşi exprimă adânca pocăinţă, spunându-i
că „dacă-mi voi cerceta conştiinţa mea, nici un
lucru bun nu voi afla şi ştiu că păcatele mele sunt
mai multe decât nisipul mării şi apa mării nu ajunge
pentru spălarea faptelor mele celor necurate. Însă
nădăjduiesc spre Dumnezeul tău că-mi va uşura
sarcina fărădelegilor mele şi va căuta cu milostivire

spre mine” (Ibidem, p. 53).
În acelaşi mod, Sfânta Taisia, spunându-i Stareţului
Pafnutie că în orice odaie tăinuită va fi văzut de
către Domnul, îşi manifestă indirect deschiderea
către credinţă, aşa încât, la întrebarea sfântului
dacă şi ea a auzit de Dumnezeu, aceasta îi
răspunde: „Ştiu şi despre Dumnezeu şi am auzit şi
despre împărăţia drepţilor şi munca păcătoşilor”.
Cuviosul Pafnutie valorifică răspunsul Taisiei,
adresându-se direct conştiinţei sale, cu intenţia
de a o îndrepta: „Dacă ştii pe Dumnezeu, împărăţia
Sa şi muncile păcătoşilor, atunci de ce prihăneşti
pe oameni şi pierzi atâtea suflete? Căci nu numai
pentru ale tale păcate, ci şi pentru ale acelora pe
care i-ai prihănit ai să fii întrebată de Dumnezeu şi
osândită în gheena focului”. Replica Taisiei denotă
trezirea subită din somnul păcatului, în prezenţa
binefăcătoare şi harică a sfântului: „Eu mai ştiu şi
aceasta, că pentru cei ce greşesc este pocăinţă şi
iertare de greşeli şi nădăjduiesc ca prin rugăciunile
tale să mă izbăvesc de greşeli şi să câştig mila
Domnului. Deci, mă rog ţie, aşteaptă-mă puţin,
numai trei ceasuri şi după aceasta voi merge unde
îmi vei porunci şi voi face ceea ce-mi vei zice”
(Ibidem, p. 56).

ÎNCREDINŢAREA ÎN GRIJA LUI DUMNEZEU
ŞI ZĂVORÂREA DE BUNĂVOIE
Atât Sfânta Pelaghia, cât şi Sfânta Taisia au regăsit
calea credinţei prin apropierea lor de oameni sfinţiţi
şi binecuvântaţi de prezenţa lui Dumnezeu în vieţile
lor. Sfânta Pelaghia a avut-o ca naşă de botez pe
Sfânta Anastasia Romana, diaconiţă care a întărit-o
în timpul ispitelor ulterioare venite din partea
diavolului: „«Scumpa mea doamnă Margareta, ce rău
ţi-am făcut eu? Nu te-am îmbogăţit eu cu aur şi cu
argint? Oare nu te-am împodobit eu cu pietre de mare
preţ, cu salbe şi cu haine? Deci, rogu-mă ţie, să-mi
spui cu ce te-am mâhnit? Eu sunt gata a îndeplini
porunca ta, numai tu să nu mă laşi să mă fac de râs».
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Însă ea, înarmându-se cu semnul sfintei cruci, i-a
zis: «Domnul meu Iisus Hristos, care m-a răpit pe
mine din ghiarele tale şi m-a făcut mireasă a cereştii
Sale împărăţii, Acela să te gonească de la mine». Şi
diavolul îndată a pierit, iar Pelaghia a deşteptat-o
îndată pe Sfânta Romana, zicându-i: «Roagă-te
pentru mine, maica mea, căci mă necăjeşte pe mine
diavolul»” (Ibidem, p. 53). Mai mult, averea sa,
agonisită prin desfrânare, a fost împărţită orfanilor şi
neputincioşilor, căci, după cuvintele Sfântului Non,
„aşa se cuvine, ca cele ce sunt rău adunate să se
împartă bine, iar bogăţia strânsă prin păcat să se
facă bogăţie a dreptăţii” (Ibidem, p. 54).
Pe de altă parte, Sfânta Taisia a ales să ardă întreaga
sa agonisire prin păcat în centrul cetăţii, pentru a se

dezice public de trecutul său: „Veniţi toţi cei care aţi
păcătuit cu mine şi vedeţi cum ard toate lucrurile
pe care mi le-aţi dat voi”. Întorcându-se la stareţul
său, i-a cerut să o povăţuiască. Acesta a călăuzit-o
la o mănăstire de fecioare, unde Taisia a primit
o chilie mică, în care a fost zăvorâtă, unica formă
de acces rămânând o fereastră prin care primea,
o singură dată în zi, pâine şi apă. Întrebându-l pe
stareţ cum să se roage, acesta îi răspunde că, din
cauza păcatelor sale, nu este în măsură să rostească
numele Mântuitorului, ci doar „Dumnezeule, cela ce
m-ai zidit, miluieşte-mă” (Ibidem, p. 56).
Sfânta Pelaghia se zăvorăşte din proprie iniţiativă,
îmbrăcând o haină de păr şi fugind din Antiohia
în Ierusalim, spre îngrijorarea diaconiţei Romana,
care, totuşi, nu durează mult timp, căci „Dumnezeu,
care le ştie pe toate, a descoperit fericitului Non
că Pelaghia s-a dus la Ierusalim şi Non o mângâia
pe Romana, zicându-i: «Nu mai plânge, fiică, ci
bucură-te, căci Pelaghia, la fel ca şi Maria, calea
cea bună şi-a ales, de la care nu se va abate»”.
Ajungând la Ierusalim, aceasta şi-a zidit o chilie în
muntele Eleonului, unde, „închizându-se, vieţuia
după Dumnezeu” (Ibidem, p. 54).

ADEVERIREA SFINŢENIEI
Un anume frate Iacov, ucenic al Episcopului Non,
a fost trimis de către acesta într-un pelerinaj la
Ierusalim şi, mai cu seamă, cu bună ştiinţă la chilia
unui părinte îmbunătăţit numit Pelaghie, nimeni
altul decât femeia mai înainte desfrânată ce trăia
zăvorâtă şi despre care oamenii ştiau că este un
monah foarte duhovnicesc. Acest frate, ajungând
în cele din urmă să scrie viaţa Cuvioasei Pelaghia
(fiind şi însoţitor al episcopului în Antiohia, unde
cei doi o văzuse în starea ei căzută), îşi aminteşte
că, vizitând chilia din muntele Eleonului, aceasta
„nu avea uşă, ci era zidită în toate părţile şi numai
o fereastră mică am văzut în perete şi am bătut în
ea; deschizând-o roaba lui Dumnezeu şi văzându-
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mă, m-a recunoscut, însă nu mi-a spus toate despre
sine, dar eu n-am mai cunoscut-o, căci cum puteam
să recunosc pe aceea care dintr-atâta frumuseţe
se veştejise ca o floare?”. Întorcându-se din nou
la chilie pentru o ultimă binecuvântare, înainte de
a pleca din Ierusalim, acesta nu primeşte niciun
răspuns, forţează deschizătoarea ferestrei, fiind
astfel încredinţat că Avva Pelaghie „a adormit întru
Domnul”, aşa încât se întoarce în cetate pentru
a-i anunţa pe ceilalţi părinţi. Pregătind sfintele
moaşte pentru îngropare, Patriarhul Ierusalimului
şi ceilalţi părinţi observă că monahul era de fapt
femeie, astfel că „au strigat, zicând: «Minunat eşti
între sfinţi, Dumnezeule, că ai şi pe pământ sfinţi
ascunşi, nu numai bărbaţi, ci şi femei». Şi a voit
ca să tăinuiască aceasta de popor, dar n-a putut,
de vreme ce Dumnezeu nu voia să tăinuiască, ci
să arate şi să preamărească pe roaba Sa” (Ibidem,
pp. 54-55). Astfel, Sfânta Cuvioasă Pelaghia, după
trei ani de la întoarcerea sa din robia desfrânării, se
mută la Viaţa cea adevărată, în anul 457.
Tot după un interval de trei ani, Stareţul Pafnutie,
înduioşat de nevoinţa Cuvioasei Taisia, îi face o vizită
Sfântului Antonie cel Mare, pentru a-l întreba dacă
Dumnezeu i-a iertat acesteia păcatul desfrânării.
Astfel, „marele Antonie” le cere ucenicilor lui
să petreacă întreaga noapte în rugăciune pentru
ca Dumnezeu să-i descopere măcar unuia dintre
ei roadele nevoinţei Taisiei. Ca urmare, Pavel,
supranumit de ceilalţi „cel prost”, a avut o vedenie
cu „cerurile deschizându-se şi acolo a văzut un
pat strălucit de mărire, cu aşternuturi scumpe, pe
care îl păzeau trei fecioare frumoase şi pe patul
acela era aşezată o cunună. Văzând aceasta, Pavel
a zis: «Nu este gătit altuia patul acesta şi cununa,
decât numai pentru părintele meu Antonie». Şi a
venit către dânsul un glas, zicându-i: «Nu părintelui
Antonie îi sunt pregătite acestea, ci pentru Taisia,
care a fost o desfrânată»” (Ibidem, p. 56). Slobozită
de Cuviosul Pafnutie din ascultarea zăvorârii, Sfânta
Taisia îi spune acestuia să-i dea voie„să petrec până

la moarte, pentru că multe sânt păcatele mele şi
încă trebuie să mai plâng pentru ele”. La răspunsul
stareţului, că „iubitorul de oameni, Dumnezeu, a
primit pocăinţa ta şi ţi-a iertat ţie păcatele”, „fericita
și-a mărturisit nevoința prin care s-a sfințit: «Să
mă crezi, părinte, că de când am intrat în această
închisoare, am pus înaintea ochilor mei cei gânditori
toate păcatele mele şi, ţinând seama de ele, am
plâns neîncetat. Şi încă nu s-au dus de la ochii mei
toate faptele mele cele rele şi stându-mi şi acum
înaintea ochilor, mă înspăimântă că voi fi osândită
pentru ele»”. După alte cincisprezece zile de la
ieşirea sa din chilia zăvorâtă, Sfânta Cuvioasă Taisia
„şi-a dat sufletul şi cu pace s-a odihnit” (Ibidem), în
anul 340.
Asemănându-se nu doar întru păcat, ci şi întru
felul pocăinţei, Sfintele Cuvioase Pelaghia şi
Taisia, cele mai înainte desfrânate, au fost mai
pe urmă preaslăvite de Dumnezeu, prin mijlocirea
slujitorilor săi, în a căror sfinţenie s-au oglindit cele
două femei şi, văzându-şi haina murdărită de păcat,
şi-au preschimbat-o în haină de nuntă pentru ziua
cea neînserată a Împărăţiei.

Bibliografie:
***, Proloagele, vol. I, Editura Bunavestire;
***, Vieţile Sfinţilor, vol. II, Editura Episcopiei Romanului
şi Huşilor, 1991-1998.
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Chipuri de privit:
Mircea Vulcănescu
Text: Ana-Maria Neag
Desen: Andreea Hușanu
Mircea Vulcănescu (1904-1952) este un nume a cărui rezonanță inspiră acel fior, acea teamă
în fața cuiva care merită mai degrabă o închinare în duh decât un elogiu cu multe cuvinte.
Cu toate acestea, dâra de lumină ce a lăsat-o în urmă chipul acestei personalități de mare
valoare intelectuală și culturală poate fi căutată, chiar cu riscul de a lăsa în umbră multe din
faptele sale, din modul său de a trăi și de a gândi. Toate stau însă sub cupola unei lumini mai
puternice care s-a vădit mult mai clar spre sfârșitul vieții, prin jertfa din întunericul Aiudului.
Acest gest final de jertfă echivalează cu un răspuns hotărât și neîndoielnic la chemarea
înaltă pe care i-o adresa Dumnezeu, chemare mult mai importantă decât împlinirea într-un
veac efemer și incert.
O cuprindere integrală a ceea ce a însemnat activitatea culturală, socială și politică, dar și a
structurii sufletești a lui Mircea Vulcănescu este mai mult decât iluzorie și, având în vedere
condițiile în care se prezintă articolul de față, considerăm că exhaustivitatea este o opțiune
mai potrivită pentru un studiu monografic.

Parcurs biografic

Mircea Aurel Vulcănescu se naște la București, din părinți
originari din Oltenia, tatăl său fiind inspector financiar,
iar mama, casnică, cu studii de pictură și muzică făcute
la Viena. Datorită mamei, în copilărie se bucură de o
educație cultural-artistică bogată, oferindu-i-se lecții de
limba franceză sau germană, ore de pian sau participând la
spectacole de teatru. Tot mama va fi cea care îi va transmite
învățătura de credință ortodoxă, ea fiind și membră activă
în Societatea Națională Ortodoxă a Femeilor (1918-1938).
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În timpul Primului Război Mondial, adolescentul Mircea
se implică într-o activitate voluntară a cercetașilor,
ocupându-se de corespondența spitalelor. În perioada
liceului, își manifestă pasiunea pentru istorie și
limba română, fiind constant preocupat de problema
românismului.
În anul 1921 (având numai 17 ani), odată cu începerea
studiilor universitare – urmează în paralel Facultatea de
Drept și cea de Litere și Filosofie –, Mircea Vulcănescu
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inițiază, împreună cu alți studenți, Asociația Studenților
Creștini din România (devenită mai târziu ASCOR), fiind
printre cei care însuflețeau activitățile acestei grupări.
După anul 1925, pleacă la Paris, unde își aprofundează
studiile, cu precădere într-unul din domeniile cercetate,
obținând, doi ani mai târziu, doctoratul în științe
economice și politice. În aceeași perioadă, participă și
la cursurile lui Nikolai Berdiaev. Întors în România, intră
în serviciul public, dintr-un considerent inspirat încă
din fragedă tinerețe de către tatăl său: etica datoriei
față de țară. Astfel, este numit referent la Oficiul de
Studii al Ministerului de Finanțe. În același an (1929),
devine asistent al profesorului Dimitrie Gusti la Catedra
de sociologie, etică și politică din cadrul Facultății
de Litere și Filosofie din București, post pe care îl va
deține până în momentul arestării. Până în anul 1935,
cariera sa didactică se extinde, Mircea Vulcănescu
fiind solicitat și pentru predarea unor cursuri de
economie politică, științe juridice, la Școala Superioară
de Asistență Socială, sau statistică morală, la Școala
Superioară de Statistică.
Odată cu derularea activității Asociației de
arte, filosofie și litere Criterion (1932), Mircea
Vulcănescu ține conferințe cu tematică diversă
despre Lenin, Freud, André Gide ș. a. și se implică în
redactarea revistei omonime (1934), alături de Petru
Comarnescu, Mircea Eliade, Constantin Noica, Henri
H. Stahl, Alexandru-Christian Tell. Despre poziția
lui Mircea Vulcănescu în cadrul acestei generații
de elită, Mihai Șora emite un punct de vedere poate
prea puțin creditat și promovat de reprezentanții
instituțiilor literare și culturale de astăzi: „Generația
aceea din 1927, al cărei șef unanim recunoscut
era Mircea Eliade, avea și un vârf, mult mai retras
și mult mai puțin productiv [...] acest vârf a fost
Mircea Vulcănescu. Într-adevăr, el era polul liniștit
al disperatei căutări agresive și sfidătoare care
aruncase atunci în arenă voci ca acelea ale lui Emil
Cioran și Eugen Ionescu [...]; spre deosebire de
colegii săi de generație, toți auto-centrați, prinși

cum erau cu toții în propriile lor efervescente
căutări, Celălalt-ul transcendenței îi era din capul
locului la îndemână lui Vulcănescu, și ca deschidere
și disponibilitate, dar și ca venire în întâmpinare din
propriu-i impuls. Toată opera lui – atâta câtă e, adică
de zeci de ori mai puțin întinsă decât ar fi putut
fi, raportată la volumul de ființe și de informație
structurată, care i-a constituit temeiul, a fost strict
ocazională, răspuns grațios la diverse solicitări.
[...] Întotdeauna nevoia de limpezire a celuilalt a
constituit un indispensabil prilej pentru propria sa
manifestare, pentru că oricând era gata să vină în
întâmpinarea oricui își simțea vagul ideilor sau
limita informațiilor ca pe o povară greu de suportat”
(Mircea Vulcănescu, Cuvinte pentru fratele rămas
departe, ediție sonoră, Editura Casa Radio, 2004).
Un nou episod existențial se derulează în viața lui
Mircea Vulcănescu odată cu numirea în postul de
director la Direcția Vămilor în anul 1935 (avea doar
31 de ani). Din acest moment, responsabilitățile sale
vor fi tot mai mari și mai solicitante: doi ani mai
târziu este director al Datoriei Publice, iar în timpul
guvernării lui Ion Antonescu devine subsecretar de
stat la Ministerul de Finanțe (noiembrie 1941). Acest
ultim post îl deține până în momentul demiterii
guvernului Antonescu în 1944. Prin acapararea de
către comuniști a întregului aparat politic și legislativ,
demnitarii guvernului Antonescu sunt arestați în mai
1946, conform unei legi absurde care a pus pecetea de
criminali de război pe chipurile tuturor celor implicaţi
tangențial în dictatura antonesciană – Legea nr. 312
pentru urmărirea și sancționarea celor vinovați de
dezastrul țării sau de crime de război. Într-un al doilea
lot – cel al foștilor miniștri – este încadrat și Mircea
Vulcănescu, fiind condamnat la opt ani de temniță
grea și confiscarea averii. Recursul din 1948 rămâne
fără rezultat. Mircea Vulcănescu moare în închisoarea
din Aiud, rostind cu încredere deplină în dreptatea lui
Dumnezeu o rugăciune adresată neamului său, a cărui
cruce a purtat-o până la capăt, fără urme de ură: „Să
nu ne răzbunați!”.
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Vocație și datorie

Conturându-i un portret în câteva rânduri, Constantin Noica
identificase în personalitatea lui Mircea Vulcănescu două
preocupări definitorii, una contemplativă și una practică:
filosofia și științele administrative. Așa cum deseori se
întâmplă, cele două înclinaţii au creat un conflict interior,
fapt mărturisit de el însuşi, de fiica sa, Măriuca Vulcănescu,
apoi comentat de Andrei Pleșu, care a arătat că meseria pe
care o făcea, prin exactitatea și rigiditatea ei, i-ar fi provocat
anumite tensiuni sufletești. Cu toate acestea, Mircea
Vulcănescu a găsit putere, cu ajutorul lui Dumnezeu, să
rămână în țară, să își pună la dispoziția serviciului public
capacitatea intelectuală, fără să considere că aceasta ar fi
fost o scădere a statutului său.
Pe de altă parte, regretul lui Constantin Noica a fost
acela că un om de talia lui Mircea Vulcănescu nu și-a
desăvârșit gândirea filosofică într-o operă amplă și
structurată. Deși îi admira aproape cu invidie capacitatea
creatoare, Noica nu i-a recunoscut meritul de a fi filosof
în toată puterea cuvântului, ci numai un filosof potențial.
Cu toate acestea, marele gânditor recunoaște că fără
lectura operei Dimensiunea românească a existenței
a lui Mircea Vulcănescu n-ar fi scris niciodată Rostirea
românească, titlu de referință pentru gândirea lui C. Noica.
De asemenea, ideea conform căreia întinderea, cantitatea,
perfecţiunea formei sunt pilonii unui sistem filosofic
dă dovadă mai degrabă de reducţionism, de plasare a
conţinutului filosofic în umbra acestora. Dar şi dacă ar fi
fost vorba despre un sacrificiu al vocației de filosof, acesta
nu a rămas fără roade, mai ales când ţinem cont de faptul
că dorința sa de desăvârșire avea alte coordonate, legate
de o concepţie de viaţă creştină: „Ceea ce trebuie reținut
este că, pentru creștin, filozofia nu e unealtă de mântuire”
(Mircea Vulcănescu, Bunul Dumnezeu cotidian. Studii
despre religie, București, Editura Humanitas, 2004, p. 55).

Și să vă fie vouă ceea ce este da, da, iar ceea
ce este nu, nu!

Deși avea o dăruire de sine rar întâlnită și o generozitate
unanim mărturisită de către toți cei ce l-au cunoscut,
Mircea Vulcănescu nu a renunțat la propriile
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principii, fără nu a avea un motiv serios, indiferent de
circumstanța sau de statutul persoanei care îi cerea
acest lucru. Probitatea sa morală și intelectuală,
atitudinea necoruptibilă se constată și în momentul
în care Constituția din 1938 a regelui Carol al II-lea
este supusă votului public. Mircea Vulcănescu este
unul dintre cei 277 de cetățeni care au votat împotriva
acestei Constituții, având un motiv mai mult decât bineîntemeiat. Despre întregul context al acestei împrejurări
politice vorbește Ștefan J. Fay, unul dintre cei care îl
consideră pe Mircea Vulcănescu părintele său spiritual:
„Articolul 15 din noua constituție introducea în viața
civilă românească pedeapsa cu moartea. Deținând
post guvernamental – era Director General al Datoriei
Publice – Mircea s-a socotit dator să-și dea demisia.
Ministrul său, Mircea Cancicov, a dus regelui demisia lui
Mircea. Soția lui Cancicov, scriitoarea Georgeta Mircea
Cancicov, mătușa Voichii [Voica este soția lui Fay], pe
care o vedeam uneori la Hotel Lafayette, unde locuia
cu soțul ei, ne-a povestit exaltată – cum povestea orice
întâmplare – că regele n-a priceput cum un om, care nu
făcea parte din nici un partid votase totuși împotriva
suveranului său. Ce vrea Vulcănescu? l-a întrebat regele
pe Cancicov. «Este împotriva pedepsei cu moartea!».
Regele a fost supărat, a șovăit, și după câteva zile i-a
spus lui Cancicov că respinge demisia lui Vulcănescu.
[...] Dar Carol nu uita afronturile, și dacă el însuși n-ar
fi fost nevoit să părăsească țara curând, cred că, atunci
când i-ar fi venit la îndemână s-ar fi răzbunat pe Mircea,
așa cum se răzbunase pe alți oponenți ai lui” (Ștefan
J. Fay, Sokrateion. Mărturie despre Mircea Vulcănescu,
București, Editura Humanitas, 1998, p. 114).

„Nu sunt vremile sub cârma omului, ci
bietul om sub vremi” (Miron Costin)

Oricât de mult ar fi încercat să facă ceva pentru ţară în
perioada în care a fost subsecretar de stat, acest ideal
s-a dovedit prea fragil în faţa timpului şi a istoriei, care a
adus și acum piedici și constrângeri. Conjunctura politică
era de aşa natură, încât un singur om cădea pradă unui
sistem pe care nu avea cum să-l controleze. Condiţia
sa îşi afla astfel răsunet în cuvintele cronicarului Miron
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Costin, pe care îl şi citează în apărarea de la proces: „Nu
sunt vremile sub cârma omului, ci bietul om sub vremi”
(Mircea Vulcănescu, Ultimul cuvânt, București, Editura
Humanitas, 1992, p. 31).
Sintetizate, capetele de acuzare aduse împotriva
lui Mircea Vulcănescu sunt în număr de şase, fără a
exista însă o justificare de ordin logic şi coerent pentru
extragerea din Lege doar a articolelor care le compun (1
şi 2, alineatul a). Aceste învinuiri vizează apartenenţa
la guvernul Antonescu în momentul când s-a declarat
războiul, colaborarea şi solidarizarea cu toate actele
acestui guvern, militarea pentru hitlerism, asumarea
continuării războiului şi a faptelor rezultate din această
guvernare. Ceea ce ar echivala cu punerea pe umerii
săi a unor decizii dureroase şi greşite ce au fost luate
în timpul regimului dictatorial Antonescu, între care:
alianţa cu Germania nazistă şi întreţinerea financiară
a trupelor germane pe teritoriul României, deportarea
populaţiei evreieşti din Bucovina şi Basarabia dincolo
de Nistru, moartea ofiţerilor români de la Stalingrad în
Războiului din Răsărit, care au luptat pentru eliberarea
Ardealului de Nord ş. a. Or, o atare raportare vădeşte
o imensă nedreptate adusă unui om care şi-a jertfit
vocaţia pentru a sluji țara într-un moment atât de dificil
şi presupune a ignora binele pe care l-a făcut în timpul
acestei slujiri.
În primul rând, poziţia sa în cadrul unui regim dictatorial
n-a putut fi în niciun caz una de influenţă, ci una de
simplă execuţie şi eventual de implicare acolo unde
se putea, pentru a salva ceea ce mai putea fi salvat.
În aceste condiţii, Mircea Vulcănescu nu a pregetat să
afirme adevărul atunci când împrejurarea o cerea, chiar
cu riscul de a fi redus în mod brutal la tăcere: „Relaţiile
mele personale cu mareşalul Antonescu? Iată-le!
Îndrăznind să-l întrerup, într-un Consiliu de Miniştri
în care expusese un lucru inexact, pentru a restabili
adevărul, mi-am atras din partea lui replica aspră:
«Când te-ai născut dumneata, ca să îndrăzneşti să tai
cuvântul din gura mareşalului Antonescu?»” (Mircea
Vulcănescu, Ultimul cuvânt, p. 45). De altfel, hotărârea

de a continua războiul în 1942, după eliberarea
Basarabiei şi a Bucovinei, „s-a făcut tot de Mareşal
singur, în cadrul unor acorduri de Stat Major – chiar
şi fără consultarea ministrului său de Externe, care a
şi protestat făţiş împotriva acestei situaţii. [...] Cu atât
mai mult s-a făcut fără consultarea miniştrilor ceilalţi,
şi mai puţin a subsecretarilor de stat” (Ibidem, p. 128).
Nimeni nu a stat să judece sau nu a fost destul de
competent pentru a studia amănunţit în ce a constat
activitatea sa în domeniul finanţelor publice. Politica
financiară din acea vreme, destul de ingenios elaborată,
se baza pe anumite acorduri româno-germane prin
care Germania se obliga să plătească României în aur,
contravaloarea sumelor necesare întreținerii armatei
germane: „Germanii ne plăteau grânele și alte produse
alimentare pe care le cumpărau de la noi, în aur. Mai
mult, aveam o cantitate mare de aur – după câtemi amintesc, două vagoane – pe care nemții ni le-au
avansat, pentru livrările ulterioare de grâne” (Gabriel
Bălănescu, Din împărăția morții. Pagini din istoria Gărzii
de Fier, Editura Gordian, Timişoara, 1994).

„Am rămas în sfârșit cu mine însumi”

Odată cu arestarea, a început și ancheta. Sunt
arhicunoscute modalitățile de anchetare derulate
de către comuniști. Cu siguranță, în perfidia lor, i-au
cerut să fie martor al acuzării și să își trădeze colegii
de breaslă de la Minister. Ar fi putut oricând accepta
și ar fi scăpat lesne de tot tăvălugul închisorilor, dar a
refuzat. Ar fi însemnat numaidecât fuga de cruce. De
aceea, procesul său a fost o adevărată mascaradă, căci
în ciuda apărării ce i s-a făcut de către avocați renumiți
ai vremii și a cuvântului rostit de el însuși în apărarea
sa (o adevărată lecție de istorie ce a durat patru ore),
statutul de condamnat era prestabilit în cazul în care nu
exista colaborarea cu regimul.
Această cruntă reducere la tăcere, lepădarea cu dispreț
din viața publică, dar mai ales separarea de familie (avea
două fete la vârsta adolescenței când a fost arestat)
și de prieteni i-au provocat lui Mircea Vulcănescu
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o suferință greu de închipuit pentru un om care nu a
gustat nici măcar un strop din amarul acestui pahar.
Dintre toate, poate cel mai acut, Mircea Vulcănescu a
resimțit despărțirea de familie. De aceea, într-una dintre
întrevederile cu soția și cu fiica Sandra, la vorbitorul
închisorii, le cere, îndurerat, să nu-l mai caute, știind
că, după ce vor fi plecat, amintirea de tată și soț va fi tot
mai greu de șters din suflet.

(alt) ceas greu. M-am temut de singurătate... Păream
pierdut în fundul lumii și purtat pe o aripă. Am plâns,
dar nu de necaz. Ci la gândul ce trist trebuie să fi fost
Ghetsimani sau Golgota... Am rămas în sfârșit cu mine
însumi... Am stat de vorbă cu mine despre evidență,
despre mine, despre natură, despre Dumnezeu... M-am
simțit tulburător de lucid; dar spăimântător de liber...”
(Ștefan J. Fay, Sokrateion, p. 137).

Lupta lăuntrică este mult îngreunată și de regimul de
exterminare existent în închisori: înfometare, nesomn,
bătăi crunte, lipsirea deținuților de aer și înghesuirea în
celule mici, izolarea în frig și umezeală, tortura psihică,
lipsa îngrijirii medicale adecvate. Dintre acestea,
foamea i-a provocat o înfiorătoare scădere în greutate,
sesizată de toți cei care l-au văzut în închisoare, mai
ales că se știa că fusese un om masiv, chiar gras,
fapt ce se observă și în majoritatea fotografiilor de
dinaintea detenției. Din acest motiv, într-o scrisoare
adresată Ministerului de Interne, Margareta Ioana
Vulcănescu cere spitalizarea soțuluiei, care pierduse
40 de kilograme numai într-un singur an petrecut în
închisorile Văcărești și Aiud. Veridicitatea celor expuse
de soția sa le confirmă și alți deținuți, între care și
scriitorul Gabriel Bălănescu: „Aplecat, îngenunchiat
pe dușumea, doar ochii și fruntea, care mi-a părut
nimbată, îl mai aminteau pe cel de altădată. Corpolența
lui era redusă la un schelet, îmbrăcat în haine vărgate.
Coloana vertebrală se observa prin zeghea de
pușcăriaș” (Gabriel Bălănescu, op. cit., p. 130).

Sentimentul singurătății ce izvora din suferință (chiar
dacă temnițele erau pline ochi de oameni, suferința
fiecărui suflet rămânea singulară) nu l-a determinat
pe Mircea Vulcănescu să se îndepărteze de oameni.
El a continuat lucrarea de jertfă pentru oameni, însă,
de data aceasta, la un nivel mult mai înalt – dacă
lucrurile sunt privite din perspectivă duhovnicească.
În ciuda condițiilor inumane, comportamentul său din
perioada detenției a rămas întipărit în sufletele celor
care l-au cunoscut ca fiind unul profund uman, poate
chiar depășind omenescul, fapt posibil prin lucrarea
harului dat de Domnul Hristos acelora care doreau să
se asemene cu El prin purtarea crucii celorlalți.

Pe de altă parte, în acest infern a descoperit prilejul de
a se cunoaște pe sine, de a vedea cine este, raportânduse mai viu la Dumnezeu. Din spusele sale, părea că
toate realizările exterioare de până atunci n-ar fi fost
decât ocoliri de sine sau chiar constrângeri. Închisoarea
începe să-i deschidă calea spre libertatea interioară,
căreia, până în acel moment nu găsise prilej să-i dea
de capăt; aceste gânduri le scrie într-o carte poștală,
trimisă familiei în 1947: „Începutul a fost greu. Ca la
judecata cea dintâi, când te înfățișezi gol dinaintea
lui Dumnezeu, între îngeri și draci. A fost pe urmă un
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Astfel, s-a aflat că Mircea Vulcănescu ar fi primit
uneori să fie bătut, pentru că lua apărarea colegilor
de celulă în fața gardienilor. Un episod semnificativ
este și acela în care Mircea Vulcănescu își dovedea
noblețea într-o iarnă când a croșetat mănuși deșirând
propriii ciorapi de lână pentru a-i oferi unui alt deținut
în ajun de Sfântul Nicolae. Acest om, pe nume
Frățescu, se afla într-un moment de criză existențială
(se gândea să se sinucidă) și a avut prilejul de a fi
coleg de celulă cu Mircea Vulcănescu un an întreg,
timp în care cei doi s-au apropiat foarte mult. Mircea
Vulcănescu i-a dat chiar și lecții de chimie, l-a învățat
limba germană, umplând un timp care părea mort
pentru acest om. Frățescu nu și-a uitat binefăcătorul
niciodată și după ce a ieșit din închisoare le-a vizitat
pe fetele lui Vulcănescu și le-a mărturisit exaltat: „El
a fost Cristosul meu!” (Sandra Vulcănescu în Mircea
Vulcănescu, Cuvinte pentru fratele rămas departe).
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Credința lui Mircea Vulcănescu s-a văzut îndeosebi în
faptă. Se știe însă că el n-a despărțit această credință
de Ortodoxie și nici de Biserică: „Concepţia sa era una
profund creştină de pe poziţii politice democratice.
Îl vedeam adesea la biserică, atunci când biserica
din Aiud nu fusese încă transformată în W.C.” (Ioan
Ianolide, Întoarcerea la Hristos. Document pentru o
lume nouă, Editura Bonifaciu, București, 2012, pp.
306-307). De asemenea, în discuțiile cu cei de alte
credințe era rezervat și nu intervenea decât atunci
când i se cerea acest lucru.
Poate perioada cea mai dificilă a detenției s-a
desfășurat la Jilava, unde Mircea Vulcănescu a fost
transferat – din greșeală se pare (datorită unei confuzii
de nume) – în anul 1952. Aici, pentru a-i susține
spiritual pe deținuți, pentru a-i scoate din deznădejdea
care stătea la pândă în orice clipă, împreună cu alți
intelectuali, primește să țină prelegeri cu tematici
diverse. Din acest motiv, atrage atenția conducerii
din închisoare și este sancționat: „După una din
conferințele ţinute de Mircea Vulcănescu, a apărut
un gardian şi l-a scos pe el şi grupul său afară, în
curtea interioară a Fortului Jilava, unde au fost bătuți
cu ciomege şi bastoane de cauciuc, până la leşin.
Apoi, i-au dezbrăcat până la pielea goală, zvârlindu-i
grămadă în bezna din Celula Neagră; căci, fără nici
o lumină, întunericul din Celula Neagră era absolut.
Parcă uitați, acolo au stat, între urină şi fecale, trei
zile şi trei nopți. O veşnicie de tenebre! Nemâncați,
în frig, în umezeală. N-aveau nici scaune, nici masă,
nici vreun pat. Alergau toți prin murdărie, de la un colț
la altul, spre a se încălzi şi spre a nu lăsa trupurile să
se prăbuşească. Mircea Vulcănescu a fost cel care i-a
încurajat cel mai mult, şi le-a întreținut treaz spiritul”
(Ioan Halmaghi, Discursul Contemporan, Pittsburgh,
1975 , Tom 1, 1977). Astfel, văzând că un tânăr cedează
și se prăbușește pe cimentul ud, le cere celorlalți
să-l așeze peste trupul lui, gândindu-se cu durere la
tinerețea acestui om, pe care deși nu-l cunoștea –
mai târziu s-a aflat că s-ar fi numit Lăzărescu – l-a
salvat poate de la moarte. În acel moment, nu s-a mai
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gândit la viața lui. A supraviețuit acestei torturi, dar
în curând avea să-i fie fatală, deoarece s-a îmbolnăvit
de pleurezie, fapt ce a cauzat în scurt timp un TBC
galopant.
Mircea Vulcănescu a fost văzut după acest moment
într-o altă celulă, unde, împreună cu alți intelectuali,
fusese aruncat de torționari: „Ușa se deschide și sub
lovituri de cizme și pumni, fură aruncate în cameră trei
schelete. «Să mai țineți conferințe și aici, că vedeți voi
pe dracu›», le-a strigat amenințător Ivănică, închizând
ușa. Mircea Vulcănescu, Alexandru Constant și Ion
Nedelescu; un filosof, un profesor, un comandant
legionar și un mare ziarist, fuseseră scoși de pe secția
a doua, trimiși la neagra fără mâncare câteva zile, apoi
bătuți cu saci de nisip confecționați din pânză de doc,
de grosimea unei bâte, care distrug mai ales organele
interne, în special rinichii, și aruncați în camera 5
bis, anticamera morții. Vina? Au confecționat și au
propagat idei retrograde: cultură, credință și știință
burghezo-legionară, împotriva partidului și clasei
muncitoare. Cât au stat în cameră, vreo săptămână,
aproape n-au putut vorbi din cauza slăbiciunii și
durerilor acute” (Virgil Maxim, Imn pentru crucea
purtată. Abecedar duhovnicesc pentru un frate de
cruce, București, Editura Antim, 2002, p. 246). După
ce și-a revenit puțin, Mircea Vulcănescu n-a încetat
să vorbească, mai ales că tinerii din celulă erau
însetați să audă ceva inedit și folositor de la marele
filosof. Cu toate acestea, au încercat să-l menajeze
de discuții. Unii au îndrăznit să-i pună totuși întrebări;
de fiecare dată însă, nu pregeta să răspundă, chiar
dacă aceasta presupunea un efort imens. A rămas
din acele discuții un cuvânt care vădea maturitatea
gândirii filosofului în ceea ce privește raportarea la
cuvânt și la rostirea în fața unui auditoriu. Unul dintre
deținuți, tânăr și el, entuziasmat de modalitatea lui
Vulcănescu de a expune lucrurile, a spus că s-ar simți
extrem de satisfăcut dacă ar fi capabil să stârnească
același interes în fața oamenilor în momentul când
ține un discurs. Atunci, „cu bunătate, Vulcănescu i-a
atras atenția că plăcerea, pe care ți-o dă discursul
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ținut nu e legată de calitatea acestuia, ci doar de
orgoliu. Rostirea e un efort, nu poate da mulțumire
de sine decât spiritelor mediocre, inferioare. Cuvântul
e creator și creația se naște din durere: e legea ei”
(Constantin Iorgulescu, Memoria ca exercițiu de
uitare. Jilava, vol. II, Editura Crisserv, Mediaș, 2002,
pp. 170-174).
Având în vedere starea extrem de gravă în care se
afla, Mircea Vulcănescu a fost transferat la infirmeria
penitenciarului Aiud, unde a fost diagnosticat cu TBC
și tratat cu aspirină. Boala l-a răpus la 28 octombrie
1952.
Până în ultimele momente a avut de înfruntat ispita
ce o ridicase hiena comunistă în pact cu diavolul,
care lucrase cu grijă toată paleta de chinuri pe care
a îndurat-o de-a lungul detenției. Ultima mare ispită
avea să vină, însă, din interior: deznădejdea în fața
unui neam ce-l ignora și nu dorea să-i recunoască
jertfa. În curtea infirmeriei, a fost surprins cu două zile
înainte de moarte, mărturisind cu durere doctorului
ce l-a îngrijit: „Am crezut că mi-am făcut datoria ca
cetăţean faţă de această ţară hăituită şi jefuită cu
neruşinare, faţă de acest neam însângerat. M-am
înşelat. N-am fost decât un vanitos. Am ţinut să vin
aici lângă cei în suferinţă, cei care au visat libertatea
şi-au sângerat pentru ea. Studenţii mei nu mai pot
aştepta nimic de la mine, o biată epavă ce se târăşte
pentru ultima picătură de viaţă. Strădaniile mele la
altarul culturii s-au dovedit a fi zadarnice. Potentaţii
vremii n-au nevoie de cultură. Pseudocultura şi-a
întins tentaculele ca o caracatiţă. Nu ştiu ale cui
păcate îndură acest neam ospitalier. Boala mi-a
măcinat şi ultima fărâmă de vlagă. Sunt la capătul
puterilor. Mă vedeţi în ce hal am ajuns. O caricatură
de om” (Ion Constantinescu Mărăcineanu, „Ultimele
zile ale lui Mircea Vulcănescu” în Revista Memoria,
nr. 43).

iertat pe toți: pe cei care l-au chinuit, pe cei care l-au
lăsat să piară fără să încerce să-l ajute, pe cei care
mai târziu nu vor socoti demn de luat în seamă gestul
său ultim, închinat acestui neam. Or, puterea aceasta,
dăruirea deplină, nu putea să le facă decât în Hristos,
căci numai El a îndemnat la iubirea de vrăjmași sau
a celor care sunt nepăsători față de aproapele (Că
dacă-i iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veţi
avea? – Matei 5: 46). Deși părea că l-a părăsit, prin
tot ceea ce a îngăduit să i se întâmple în închisoare,
Dumnezeu i-a dat lui Mircea Vulcănescu marea șansă
de a-L cunoaște personal, de a-I fi aproape prin Cruce,
de a crede în Înviere și de a I se încredința până în
ultima clipă.
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Totuși, Mircea Vulcănescu a biruit. Prin acel cuvânt de
despărțire: „Să nu ne răzbunați!”, a demonstrat că i-a
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Psalmi interpretați
Text: Părintele Ciprian Negreanu
Foto: Părintele Ciprian Negreanu; Alexandru și Cristina Rădulescu
Transcrierea acestui fragment de cateheză despre Psalmi nu are pretenţie de text academic,
rezultând eventuale minore neconcordanţe care ţin de libera exprimare.

Cruci din cartierul armenesc din Ierusalimul Vechi.

Iar Eu sunt pus împărat de El peste Sion, muntele cel sfânt al Lui,
vestind porunca Domnului.
Psalm 2, versetul 6
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PREASLĂVIREA FIULUI LUI DUMNEZEU PRIN urăşte sufletul în lumea aceasta îl va păstra pentru viaţa
veşnică. Dacă-Mi slujeşte Mie cineva, să-Mi urmeze Mie.
RĂSTIGNIRE
Acolo unde sunt Eu, va fi şi slujitorul Meu. Dacă-Mi slujeşTronul lui Dumnezeu este cu adevărat în Ierusalim peste Sion. te cineva, Tatăl Meu îl va cinsti. Acum sufletul meu este
Despre el vorbeşte această prorocie şi este chiar Crucea Răs- tulburat şi ce voi zice: Părinte, izbăveşte-Mă de ceasul
tignirii Sale. Despre acesta se vorbeşte şi în capitolul 12 de la acesta? Dar pentru aceasta am venit în ceasul acesta în
Ioan. Să vedem ce dialog are Mântuitorul cu prozeliţii greci: Şi lume ca să se preaslăvească chipul acesta (cf. Ioan 12:
erau nişte elini între cei ce se suiseră să se închine la sărbătoa- 25-27); ca să Se urce pe tron, ca să Îşi arate dragostea
re (probabil greci convertiţi la iudaism sau iudei rămaşi între faţă de om, nu ca să sufere. Nu suferinţa în sine a fost cea
elini de foarte mult timp, care nu mai ştiau limba aramaică sau
ebraică şi pentru că vorbeau greceşte li se spunea greci) au
venit la Filip cel ce era din Betsaida Galileii şi l-au rugat: Doamne, voim să-L vedem pe Iisus. Filip a venit şi i-a spus lui Andrei.
Andrei şi Filip au venit şi i-au spus lui Iisus, iar Iisus a răspuns
zicând: A venit ceasul ca să fie preaslăvit Fiul Omului
(cf. Ioan 12: 21-23). Mai erau câteva zile până la Răstignire.
În ce moment este preaslăvit regele? Când este pus pe tron,
când i se pune coroana pe frunte. I s-a pus şi Mântuitorului o
coroană pe frunte înainte de a fi răstignit, dar alta, nu cea regală. Adevărat, adevărat vă zic vouă că dacă grăuntele de grâu
când cade pe pământ (şi spune despre ce preaslăvire e vorba)
nu va muri, rămâne singur, iar dacă va muri, aduce multă roadă
(Ioan 12: 24). Deci, a venit vremea morţii Mele. Şi prin aceasta
se va preaslăvi Fiul Omului.
Nu există modalitate de a lămuri inima omului minţită de
diavol, cum că Dumnezeu nu te iubeşte decât numai prin
jertfa Lui pentru tine până la sfârşit şi nu e nicio pedeapsă
din partea Lui, nicio judecată aspră la adresa ta, ci, din contră,
o binecuvântare de pe cruce pentru cei ce-L răstigneau. Cine
nu crede nici acestui chip de iubire al lui Dumnezeu şi nu se
pleacă e pierdut. Dacă nici aşa nu-ţi poate dovedi Dumnezeu
că te iubeşte, că nu a venit să te judece şi să te piardă, ce se
mai poate face? Ce-ar mai putea face Dumnezeu mai mult ca
să se deschidă inima ta?

care L-a atras, ci cea mai mare frică şi durere a omului
– moartea (ca suferinţă), pe care a gustat-o încă din Rai
prin cădere, iar apoi Iadul şi diavolul i-au dat-o cu vârf şi
îndesat. Aceasta era cea mai mare frică şi durere a omului
şi tocmai prin aceasta urma să treacă Hristos, prin una
dintre cele mai urâte forme de moarte, ca să ne scoată din
frica de moarte, din frica de durere, dar şi ca să Îşi arate
dragostea Sa pentru noi.

Părinte, preaslăveşte-Ţi numele!... Atunci a venit glas din
cer şi a zis: „L-am preaslăvit şi iarăşi Îl voi preaslăvi!” Iar
mulţimea care sta şi auzea zicea: „A fost tunet!” Alţii ziceau: „Înger a vorbit!” Hristos a zis: „Nu pentru Mine s-a
făcut glasul acesta, ci pentru voi. Acum este judecata
acestei lumi; acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară” (Ioan 12: 28-31). Cum să fie judecata acestei
lumi, dacă urma judecata Lui? Cum se poate? Adică urma
judecata Lui, batjocorirea şi tot ce urma să se întâmple, şi
Dumnezeu zice: Acum este judecata acestei lumi; acum
stăpânitorul lumii acesteia (diavolul) va fi aruncat afară.
Iar Eu, când Mă voi înălţa de pe pământ, îi voi trage pe toţi
la Mine (Ioan 12: 31-32). Acesta este versetul despre care
se vorbeşte în tot capitolul. Iar aceasta zicea arătând cu
ce moarte avea să moară (Ioan 12: 33), zice Sfântul Ioan
Evanghelistul. Nu mai avem îndoieli.

CUVINTELE ŞI FAPTELE MÂNTUITORULUI SPRE
CĂDEREA ŞI RIDICAREA MULTORA

RĂSTIGNIREA MÂNTUITORULUI – ELIBERAREA
Cum este judecata acestei lumi? În faţa unui astfel de
OMULUI DE MOARTE
Cel ce-şi iubeşte sufletul său îl va pierde, iar cel ce-şi

Dumnezeu Care ne dovedeşte până la capăt dragostea Sa,
se împlineşte cuvântul spus de Simeon: Acum slobozeşte
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pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta pe care ai gătit-o înaintea feţei
tuturor popoarelor, Lumină spre descoperirea neamurilor
şi slavă poporului Tău Israel. Iar Iosif şi mama Lui se mirau
şi i-a binecuvântat Simeon şi le-a zis (a zis către Maria,
mama Lui): Iată, Acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora. Şi ca un semn care va stârni împotriviri
(cf. Luca 2: 29-34). Aceasta spunea Simeon la naşterea
Mântuitorului. Nu spunea după capul lui, ci Duhul Sfânt
i-o mărturisea.
Ce înseamnă că Acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora ? Aceasta trebuie să fie pus în corelare cu:
Acum este judecata acestei lumi; acum stăpânitorul lumii
acesteia va fi aruncat afară. Pe de o parte, Mântuitorul ne
înfăţişează că pe unii îi va trage la El (Mă voi înălţa de pe
pământ, îi voi trage pe toţi la Mine, pe cei care vor vrea),
iar pe de altă parte, se vorbeşte despre judecata acestei
lumi, despre alungarea stăpânitorului acestei lumi afară. Este exact ceea ce spune Simeon când zice: Acesta
este pus spre căderea şi spre ridicarea multora. Şi ca un
semn care va stârni împotriviri. Şi nu e vorba numai despre căderea şi ridicarea în faţa lumii, ci despre o ridicare
şi o cădere veşnică, aşa cum Mântuitorul ne şi spune:
Şi va veni Fiul Omului înconjurat de toţi îngerii Săi şi va
împărţi cum împarte păstorul oile de capre, pe cei buni
de-a dreapta, pe cei răi de-a stânga. Şi va zice celor de-a
dreapta: „Veniţi,binecuvântaţii Tatălui Meu, de moşteniţi
Împărăţia Cerurilor”. Iar celor de-a stânga: „Plecaţi de la
Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic pregătit diavolului
şi îngerilor săi” (cf. Matei 25: 31-34, 41).
Asta spunea Simeon. Care este momentul care judecă pur
şi simplu? Toată viaţa Lui în lume şi tot ce a făcut El nu
este spre judecată. Toate cuvintele Sale sunt judecătoare
pentru noi. Nu Eu vă judec pe voi, ci cuvântul pe care vi
l-am spus, acesta vă va judeca (cf. Ioan 12: 48), zice Mântuitorul. El nu a venit să judece lumea, ci cuvântul pe care
ni l-a spus, acesta ne va judeca. Şi îndrăznim să spunem
că nu numai cuvântul, ci mai ales făptuirea Sa, jertfa Sa.
Până la urmă, cuvântul nici nu are putere în sine dacă nu
este ajutat de realitate, de faptă în sine. La cuvinte ne pri-
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cepem cu toţii, dar nu sunt acoperite de fapte, de lucrare.
La Mântuitorul, totul era acoperit de fapte şi de lucrare,
iar acoperirea desăvârşită a cuvântului Său e că nu numai
nouă ne cere să ne jertfim, să iertăm, să îngăduim – dacă
e nevoie, până la moarte –, ci o face El în primul rând.
Moare El pentru cel păcătos, suferă El pentru cel care
este nedreptăţit şi le împlineşte El până la capăt pe toate.
Acum înţelegem şi revenim la cuvântul acesta: Acum este
judecata acestei lumi; acum stăpânitorul lumii acesteia
va fi aruncat afară (Ioan 12: 31). Adică, în funcţie de cum
va lua fiecare această descoperire, această mărturie a lui
Dumnezeu, acest cuvânt pe care îl va auzi, în funcţie de
cum se va raporta la Acest Dumnezeu Care Se răstigneşte
şi moare pentru noi, Care Se lasă jertfit, Se lasă ucis de
oameni, Care ne iubeşte atât de mult încât Îşi îngăduie
propria moarte. În funcţie de această raportare, vor fi judecaţi oamenii de-a dreapta sau de-a stânga.
Aici se împart lucrurile. Acum este judecata acestei lumi,
în faţa acestei realităţi. Închipuiţi-vă la Solomon care a
judecat între cele două femei: al cui o fi copilul? Nu putea să facă nicio diferenţă între ele. Şi dintr-odată, spune
un cuvânt care taie ca o sabie: „Tăiaţi copilul în două şi
daţi uneia dintre femei o jumătate, iar celeilalte altă jumătate”. Aceasta a fost încercarea absolută prin care au
trebuit să treacă amândouă ca să se poată vedea care era
mama. Iar mama cea adevărată a zis: „Mai bine daţi-l ei”,
pentru că îi era milă de copil. Cealaltă a zis: „Da, foarte
bine! Tăiaţi copilul în două”. Era clar că aceasta nu era
mama adevărată. Iar Solomon i-a dat copilul mamei care
ar fi renunţat la el numai ca să nu moară. Aşa să vă închipuiţi că este Răstignirea. Toate cuvintele şi faptele
de până atunci au fost importante, dar în faţa acestei
realităţi cutremurătoare – Crucea Răstignirii – lumea se
împarte în două. Pentru iudei, crucea este sminteală, iar
pentru elini, nebunie. Elinii însemnau toată lumea păgână, cum am fost noi înainte de Hristos, şi cum suntem şi
acum în mare parte. Crucea în sine este nebunie. Faptul
că Dumnezeu Se jertfeşte, că poartă pentru noi crucea
este greu de înţeles. Faptul că avem un Dumnezeu Care
a suferit şi Care suferă e ceva de neînchipuit, iar pentru
evrei este sminteală.
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CRUCEA – DOVADA FIREASCĂ A DRAGOSTEI LUI ieşirea lui din sufletul nostru, de alungarea lui afară. Pe
Mântuitorul Îl interesa sufletul omului, care e mai valoros
DUMNEZEU PENTRU OM
Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Va fi
aruncat afară din toate inimile care vor crede şi se vor cutremura de jertfa lui Hristos. În toate aceste inimi care vor
crede în Dumnezeul Cel Viu şi al dragostei, al jertfei pentru
noi, aceasta va fi ultima picătură care va umple paharul
înţelegerii noastre că Dumnezeu este altfel decât cum ni
L-am imaginat până acum. Cu această ultimă picătură, tot
sfatul cel rău al diavolului din mintea noastră va fi aruncat
afară. Dumnezeu nu vorbeşte despre o ieşire a diavolului din
lumea aceasta, pentru că el rămâne în lumea aceasta. Ne
spune în continuare că în lume necazuri vom avea, că într-o
casă curăţită vor veni din nou duhurile necurate. Nu vorbeşte despre o ieşire definitivă a diavolului din lume, lucru pe
care îl vedem pe propria noastră piele, ci vorbeşte despre

decât o lume întreagă. Nu lumea exterioară în primul rând,
ci sufletul omului. Despre acesta vorbeşte Mântuitorul.

Crucea este tronul pe care a însetat Mântuitorul să Se aşeze.
Nu pentru că Îşi dorea suferinţa, ci pentru că voia să-i dovedească omului dragostea Sa, să-l salveze, să nu-l lase în colţii
lupului gânditor. Acest lucru nu era o strădanie pentru El, ci
era ceva firesc. Dumnezeu este dragoste prin fire. Nu este o
dragoste declarativă şi platonică, ci una jertfelnică, reală, lucrătoare, totală. Nu este o dragoste fricoasă, înspăimântată,
care îşi pune de o parte un posibil loc de fugă, ci una care
nu lasă niciun colţ unde ar putea fugi, pentru că nu va fugi.
Dumnezeu nu va fugi. El nu întâmplător ne zice că toţi cei care
au venit înainte la turmă sunt hoţi şi tâlhari. Unii au încercat
să intre prin lateral, alţii au încercat să intre chiar pe poarta

Intrarea în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim.
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cea bună, dar, oricum, la un moment dat, au fugit, şi-au făcut
înăuntru palate de supărare şi, din comoditate, s-au ascuns
de turmă. El nu Se leapădă de om. Ce înseamnă că El este
adevăratul Păstor al oilor? Că le cunoaşte pe nume, că nu Se
leapădă de ele şi că nu fuge când vine lupul. Le va căuta peste
tot, prin munţi şi prin câmpii, dar nu le va lepăda. Pe când toţi
ceilalţi, chiar dacă au avut la început puţină dragoste, s-au
lepădat până la urmă, au obosit, s-au plictisit, nu au rămas.
De aceea, a-L urma pe Hristos este ceea ce-i cere lui Petru:
Mă iubeşti tu pe Mine? Păstoreşte oile Mele. Paști mieluşeii
mei. Fă asta! (cf. Ioan 21: 15-17). Pentru că El face aceasta. E
ca şi cum ar zice: „Dacă Mă iubeşti, fă cum fac Eu! Eu aşa
sunt”. Cel ce face poruncile Mele, acela este cel ce Mă iubeşte (cf. Ioan 14: 24). Or, poruncile lui Hristos le face chiar
El în primul rând. Dumnezeu nu dă porunca, iar El să nu o
facă. Nu e ca un stăpân care numai stă pe tron şi porunceşte,
ci în primul rând El o face, iar apoi i-o cere omului.

HRISTOS – UN ALTFEL DE ÎMPĂRAT
Iar Eu sunt pus împărat de El peste Sion, muntele cel sfânt
al Lui, vestind porunca Domnului. În acest verset, Mântuitorul
vesteşte unde a fost El stăpân şi în ce chip. A avut şi o intrare
triumfală spre tron, intrarea în Ierusalim pe un măgăruş. Nici
măcar nu a intrat pe un măgar din acela mai mare, mai festiv, ci pe un amărât de măgăruş, fiul asinei de sub jug. Adică
destul de micuţ şi de plăpând şi acoperit cu multe veşminte
ponosite şi transpirate ale oamenilor care urcaseră şi veniseră
din Galileea. Ei, săracii, au dat ce aveau mai bun, dar ce putea
să fie mai bun decât hainele de pe ei? Aceasta a fost intrarea
triumfală a Mântuitorului în Ierusalim ca rege. Încoronarea a
fost cu palme, lovituri şi cunună de spini pe cap. Sceptrul I-a
fost o trestie, cea care se îndoaie cel mai uşor dintre toate, iar
hlamida împărătească îmbrăcată de El a fost, de fapt, sângele
cu care s-a uns trupul Său după bicele romane. Aceea a fost
hlamida împărătească cu care S-a îmbrăcat. Proclamarea a
avut loc când a fost scos de Pilat, care a zis: Iată, Omul!, adică:
„Acesta este regele vostru. Cum să-L ucid pe regele vostru?”.
Aceasta a fost proclamarea festivă. Trebuia să fie cineva de
neam străin care să vină să-L proclame. Iar încoronarea şi punerea pe tron a fost pe cruce; despre aceasta este vorba.
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MÂNTUITORUL – ADEVĂRATUL GLAS DE CARE ASCULTĂ POPORUL
Versetul are trei înţelesuri, toate adevărate. Primul este
înţelesul acesta real, istoric, prorocesc. Al doilea înţeles
este că El devine adevăratul glas de care ascultă poporul, nu doar Israel, ci toate popoarele lumii care vor vrea
să asculte. Adică adevăratul glas, aşa cum glasul regelui
era indiscutabil, trebuia să-l asculţi, cuvântul lui fiind lege.
Cuvântul Mântuitorului a străpuns inimile mulţimilor care
L-au crezut şi L-au urmat, mirându-se: „Asemenea nu ne-a
mai vorbit nimeni! Învăţătorii noştri nu ne vorbesc aşa”. Nici
împotriva cuvântului Său nu a putut nimeni să-şi deschidă
gura, deşi fariseii şi cărturarii erau şi sunt în continuare
experţi. Ei cad împreună cu regii falşi ai cuvântului, iar El
este pus Împărat de către Dumnezeu peste Sion, vestind
cuvântul Domnului. Aşa este! Prin cuvântul simplu şi clar
pe care îl înţelege şi omul simplu, Hristos câştigă inimile.
De sus până jos, El este pus Împărat de Dumnezeu, şi în
faţa Lui tot genunchiul să se plece, de la cei de sus, până la
cei de jos. Și chiar aşa este: Împărat peste înţelegere, peste
cuvânt, peste putere, peste adevăr. De fapt, Adevărul este
puterea, este cuvântul. Nu este împărat peste, ci chiar El
este Cuvântul, Puterea, Adevărul. El este Regele, Împăratul
cuvântului, al înţelegerii, al cunoaşterii, al legii lui Dumnezeu, Care este calea spre viaţă. El este Viaţa.
Al treilea înţeles al acestui verset vesteşte sfârşitul veacurilor. Este şi un aspect eshatologic despre momentul
când Mântuitorul Se va arăta din nou. Sionul nu este Sionul acesta vremelnic, ci acela sfânt, cel ceresc, cu cele
douăsprezece porţi, douăsprezece temelii, cetatea lui
Dumnezeu coborâtă din cer. Arătarea acestei împărăţii şi
a acestei cetăţi este, de fapt, înfricoşătoarea Judecată. În
acel moment, se arată şi Împărăţia, şi Împăratul. El este
pus Împărat peste Sion, peste această împărăţie. Şi lui Pilat îi vorbeşte despre o împărăţie peste care El este Împărat, dar care nu este din lumea aceasta, ci este împărăţia
fără de sfârşit a lui Dumnezeu, este Împărăţia cerurilor,
peste care El este pus Împărat adevărat, vestind cuvântul
Domnului. Această împărăţie se va arăta la sfârşitul veacurilor odată cu Judecata şi după Judecată, chiar în timpul
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Judecăţii, vestind porunca Domnului, adică arătând-o şi
celor care au făcut binele, şi celor care au făcut răul prin
însăşi arătarea Sa. Atunci vor plânge toate neamurile pământului, unii de drag, alţii de durere că nu au făcut ceea
ce trebuiau să facă la vremea cuvenită. El va vesti porunca
Domnului aproape fără cuvânt, pentru că nici nu va mai fi
nevoie să spună nimic, lucrurile vor fi clare.

BISERICA – ÎMPĂRĂŢIA NEVĂZUTĂ A SIONULUI
PESTE CARE HRISTOS ESTE PUS ÎMPĂRAT
Mai este un al patrulea înţeles, care nu este întâlnit
prin scrieri: Sionul este noua Biserică creştină, iar Hristos
este pus Împărat peste această Împărăţie a Bisericii, care
este peste veacuri şi care va fi până la sfârşitul veacurilor.
Muntele cel sfânt este în fiecare altar, unde este trupul lui
Hristos şi unde vine chiar El vestind porunca Domnului,
care se vesteşte şi care se va vesti până la sfârşitul veacurilor. Despre această Împărăţie ne vorbeşte Apocalipsa
când ne zice: Şi El va veni şi va împărăţi cu cei drepţi o
mie de ani, va sta în mijlocul lor şi va locui cu cei drepţi.

Despre aceasta spun Sfinţii Părinţi că este Biserica. O
mie de ani înseamnă aici mult timp, dar nu e neapărat
vorba de o mie de ani. Aceste cifre trebuie privite întotdeauna în înţelesul lor metaforic. Nu fix o mie de ani, cum
au înţeles multe secte care au crezut că Hristos chiar va
veni ca să stea o mie de ani cu ei. Astfel au apărut aceste
secte milenariste şi acest tip de gândire milenaristă, pe
care o au foarte mulţi, printre care şi adveniştii, care cred
că ei sunt deja în mia aceea de ani şi că ei trăiesc cu Hristos, numai că nu se vede. Şi iehoviştii cred la fel, că numai
ei vor învia şi că vor rămâne cu Hristos să împărăţească o
mie de ani. Această Împărăţie de o mie de ani în care va
sta Hristos şi peste care va fi Împărat este Biserica, unde
vine şi Se dă ca Trup şi Sânge, ştergându-ne păcatele. El
rămâne nevăzut în mijlocul nostru, dar este de fapt aici,
iar cei ce sunt în această Împărăţie Îl simt şi Îl trăiesc şi
Îl presimt prin toţi porii, iar cei ce stau afară spun că nu
este nimic. Biserica este o Împărăţie nevăzută – nu neapărat cea de zid – ci Biserica, așa, ca oameni, ca trăire, ca
cinstire şi căutare a lui Dumnezeu, ca împărtăşire cu El.
Niciunul dintre cele patru înţelesuri nu este de neglijat.

41

PAGINA ÎPS PĂRINTE BARTOLOMEU ANANIA

Ortodoxia – apa cea vie
a Evangheliei lui Hristos
Text: ÎPS Bartolomeu Anania
Selecție text: Diana Elena David
Foto: Călin Nemeș

F

ilologia biblică ştie că manuscrisele cele
mai vechi sunt şi cele mai adevărate, deoarece ele nu sunt contaminate de greşelile
involuntare ale copiştilor sau de cele voluntare ale ereticilor. Sfinţii Părinţi ştiau, de asemenea, că adevărata credinţă este aceea mai
veche, adică cea predată de Sfinţii Apostoli.
Biserica ştie că apa cea vie a unei fântâni se
păstrează ca atare numai dacă fântâna este
adâncă şi dacă pereţii ei sunt zidiţi din pietre
tencuite. Ei bine, cele şapte Sinoade Ecumenice nu sunt altceva decât pietrele tencuite ce
apără apa cea vie de apele viiturilor. Aici, între
viu şi viitură e toată drama sfâşierilor la care
este supusă cămaşa lui Hristos. Pânza freatică este una singură, fântânile pot fi mai multe,
chiar foarte multe. Care este cea adevărată?
Aceea care s-a ferit şi se apără de viituri. O
numim Ortodoxie. Acuzată de conservatorism,
Ortodoxia e singura care ştie ce conservă:
apa cea vie a Evangheliei lui Hristos, pururea
înnoitoare prin Duhul Sfânt. Şi e de-ajuns.

Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscopul Clujului,
„Apa cea vie a Ortodoxiei”, în volumul Apa cea vie a Ortodoxiei, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2002, p. 49.
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Școala dumnezeiască
Sursă text și fotografie: www.fabrica-de-ganduri-bune.ro
Foto: Jenny Stângaciu

Învăţătorii cei iscusiţi, când ne vorbesc despre legile ştiinţelor, ne arată şi chipul în care se pot înfăptui acestea,
căci legea în sine, fără o pildă grăitoare, puţin folos aduce, sau aproape nici unul. Dorind să-i înveţe pe ucenicii lor,
dascălii le şi arată în faptă învăţătura legii, pentru ca ei, privind la regulă şi totodată la lucrare, mai bine să deprindă
a săvârşi acele lucruri. Asemenea, creştine, a făcut şi Hristos, Cerescul şi Preaînţeleptul nostru Învăţător. El nu
ne-a înfăţişat doar dogmele învăţăturii Sale cereşti, ci ne-a pus dinainte şi chipurile ei, după cum ne şi zice: „Pildă
v-am dat, ca şi voi să faceţi aşa cum am făcut Eu cu voi” (Ioan 13, 15). Ne-a învăţat smerenia, răbdarea, dragostea,
blândeţea şi toate celelalte virtuţi şi a binevoit să ni le arate prin fapte pe acestea, atunci când S-a smerit pentru
noi chiar şi până la spălarea picioarelor ucenicilor (Ioan 13, 5); a răbdat şi a fost „ascultător până la moarte şi încă
moarte pe Cruce” (Filipeni 2, 8); i-a iubit pe vrăjmaşii Lui şi s-a rugat pentru ei: „Părinte, iartă-le lor!” (Luca 23,
34); şi astfel ne-a înfăţişat un chip viu şi neprihănit al unei vieţi bineplăcute lui Dumnezeu, în care stă adevărata
înţelepciune. Aceasta este marea învăţătură pe care ni se cuvine să o deprindem de la Dascălul nostru Hristos, dacă
voim a fi învăţăceii Lui, adică a fi creştini. Căci un creştin nu este altceva decât ucenicul lui Hristos.
Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieţii de zi cu zi, traducere de Olga Bersan,
Editura Sophia, Bucureşti, 2011, p. 146.
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Ortodox printre (în)străin(aţ)i
sau
Tabăra internaţională de spiritualitate creştină
pentru copii şi adolescenţi de la Crêt-Bérard, Elveţia
Text și foto: Gabriela Bulgaru

C

ea de-a treia ediţie a Taberei internaţionale de spiritualitate creştină pentru copii şi adolescenţi organizată de
Protopopiatul ortodox român al Elveţiei, în perioada 8-12 iulie a. c., la Crêt-Bérard, Puidoux/ Vaud, a dezgheţat şi a înveselit inimile multor copii şi adolescenţi şi i-a făcut fericiţi pe părinţii acestora care, departe sau îndepărtaţi de pământul
şi de tradiţiile natale româneşti, încearcă să răsădească şi să crească în sufletele copiilor seminţele vieţii creştin-ortodoxe.
Tabăra internaţională de spiritualitate creştină pentru copii şi adolescenţi de la Crêt-Bérard, avându-i drept ocrotitori pe
Sfântul Ioan Maximovici şi pe Sfântul Nicolae, s-a organizat cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit Iosif al Europei Occidentale şi
Meridionale şi cu grija şi râvna Părintelui Protopop Adrian Diaconu, preot al Parohiilor „Sfântul Ioan Botezătorul” din Geneva
şi a „Tuturor Sfinţilor Români” din Lausanne. Părintele Adrian este unul din slujitorii lui Dumnezeu care, alături de soția sa,
preoteasă Georgeta, se dedică cu ardoare, de zeci de ani, până în cele mai mici, aparent, lucrări ale vieţii parohiale. Nici nu este
de mirare, de vreme ce Biserica Ortodoxă Română din Elveţia, deşi numără în prezent 14 parohii, este, de fapt, foarte tânără,
doar o singură parohie, de la Chambésy - Geneva, datând de 40 de ani, restul luând naştere în ultimele două decenii. Apariţia
acestor parohii ortodoxe în spaţiul elveţian este mai mult decât îmbucurătoare, având în vedere concursul greu de împrejurări.
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Din Carpații românești, în Alpii elvețieni

Elveţia este, într-adevăr, o ţară deosebită, în care Alpii oferă
privelişti uluitor de frumoase şi tot relieful, în general, este
impresionant valorificat. Este una dintre cele mai bogate ţări
din lume din mai multe puncte de vedere: PIB pe cap de locuitor, calitatea vieţii, puterea de cumpărare etc., lucru care s-ar
putea pune şi pe seama trecutului de neutralitate militară ce
datează de secole. Excelează în medicină şi tehnologia medicală şi în cercetarea în domeniul fizicii particulelor, având în
acest sens cel mai mare laborator din lume: CERN sau Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară. Este diversă din
punct de vedere lingvistic şi cultural şi pare să ofere astfel
nenumărate condiţii de integrare celor nou-veniţi de peste
hotare. Însă, în realitate, sistemul elveţian pentru imigranţi
este unul închis, restrictiv-selectiv şi foarte greu de pătruns.
Politicile imigraţioniste sunt aspre şi complicate, parcă
toate înlănţuite într-un cerc vicios, în care, de exemplu,
nu poţi obţine permis de şedere dacă nu deţii dovada unui
contract de muncă şi nu te poţi angaja dacă nu posezi un
permis de şedere şi nu dovedeşti că eşti cel mai bun dintre
toţi şi că nicăieri în altă parte nu ai fost primit. Această lipsă
de deschidere şi teamă par greu de explicat din perspectiva
unei ţări moderne, dar chiar şi acolo, de exemplu, doar o
treime din locuitorii ei sunt proprietarii unei locuinţe.

căutat să locuiască în Elveţia, dacă nu ar fi fost Biserica şi
comuniunea dintre credincioşi care să îi ajute să reziste şi,
mai ales, preotul îndrumător şi duhovnic, care să îi adune
împreună la Sfintele Taine. Orice parohie vie imprimă, parcă, enoriaşilor săi, un ritm de viaţă dat de slujbe, o concepţie de viaţă salvatoare, prin care te regăseşti lângă semenii
tăi ca om care îşi trăieşte cu adevărat credinţa.
Tocmai în acest ritm de viaţă, organizarea unei tabere
de vară care să îi adune pe copii în duh de spiritualitate
ortodoxă s-a dovedit extrem de utilă. Anul acesta au participat 23 de copii şi adolescenţi, cu vârsta cuprinsă între
7 şi 18 ani. Doi dintre adolescenţi au venit din România,
Constanţa, iar restul participanţilor din familii de români
sau de naţionalităţi eterogene, care au emigrat ori s-au
format şi s-au stabilit în diferite zone ale Elveţiei.

Moștenirea familiei, de ieri și de azi

În asemenea condiţii, cei câţiva mii de români care au reuşit
să imigreze în acest stat sunt dintre cei mai competenţi şi
profesionişti în domeniile lor de activitate (medicină, inginerie, fizică, tehnologie etc.). Ei au simţit nevoia de comuniune,
de regăsire în tradiţii şi duh, şi, în ciuda caracterului instabil al
comunităţilor, s-au format mici nuclee stabile, care coincid cu
înseşi parohiile. Astfel, tot aşa cum afirma şi părintele Răzvan
Ionescu, preot al românilor din Paris, într-un interviu despre
ce înseamnă Ortodoxia în Franţa, parohiile din Elveţia trăiesc
prin prezenţa oamenilor, care la rândul lor, trăiesc prin prezenţa parohiilor. Prin ele, comunităţile de români au început să
prindă contur şi să reziste de-a lungul anilor.

Aceste familii de români sau mixte (români şi spanioli,
portughezi, englezi, polonezi ş. a.) au continuat ori au
redescoperit credinţa învăţată de la părinţi, în condiţii de
dificultăţi sociale, financiare, spirituale, şi mulţi dintre ei
dau mărturie că tocmai aceste condiţii au fost cele care au
decantat credinţa lor de uitare, de nepăsare sau de neînţelegere, şi i-au făcut să revalorizeze în mintea şi în inima
lor, în traiul lor până la urmă, o concepţie de viaţă creştină
sănătoasă, trecută prin focul încercărilor. Liturghiile de Înviere şi parastasele, slujbele pentru viaţă şi pentru moarte,
deveneau parcă nişte momente unice de reconstituire a
credinţei. Acestea sunt şi actualmente slujbele care adună
cei mai mulţi ortodocşi, ca dintr-un spirit de apartenenţă,
la credinţă şi la neam, care nu uită să împartă nici lumina
de Înviere, nici coliva pentru sufletele celor adormiţi ai lor,
chiar şi doar pentru că „aşa se face!”. Iar aceste tradiţii
religioase îi identifică laolaltă cel puţin în ochii celorlalţi
creştini ne-ortodocşi sau ai ateilor, care mărturisesc că ei
„nu au aşa ceva”, nu au acele rituri şi tradiţii care să îi
cheme la un loc.

Cum mărturisea unul din monitorii taberei, Dana Filaropol,
puţini români, fie ei studenţi sau cu contract de muncă temporar, şi-ar fi dorit să continue studiile ori munca ori ar fi

Un rol considerabil l-a avut lucrarea păstorului bisericesc,
care i-a sprijinit nu numai prin săvârşirea Liturghiilor, ci şi
a celorlalte Taine, precum Spovedania (şi Împărtăşania în
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cadrul Liturghiilor), Botezul, Mirungerea, Cununia, oficiate
la sfârşitul Liturghiilor, în funcţie de restricţiile de timp şi de
spaţiu impuse, şi a catehezelor şi discuţiilor cu cei mari şi
cei mici. Părintele i-a îndrumat, de altfel, şi în multe alte activităţi filantropice şi cultural-religioase, care i-au solidarizat
şi i-au unit foarte mult. Este sugestiv de menţionat că multe
parohii nu deţin o biserică proprie, cum este parohia Părintelui Adrian de la Geneva, care este obligat să slujească într-o
biserică catolică, amenajând de fiecare dată Sfânta Masă şi
toate celelalte necesare spaţiului liturgic şi slujbei în sine.
Cu un asemenea elan duhovnicesc, părinţii au vrut să ofere şi copiilor din trăirile pe care Ortodoxia, odată asumată
o poziţie veridic creştină, le oferă. Iar o tabără de vară,
organizată într-un spaţiu pitoresc de munte, la ţară, la
cabană, a animat îndeajuns această dorinţă.

Copiii toți din tot sufletul și din tot cugetul lor

Copiii se cunoşteau mai mult sau mai puţin (din taberele anterioare ori de la biserică) sau chiar deloc, însă ceea ce s-a
putut observa chiar din prima zi a fost o recunoaştere şi o
regăsire mai deosebite prin intermediului limbii române, care
a facilitat nespus apropierea dintre ei. Cu câteva excepţii, toţi
copiii vorbeau franceză. Toţi copiii înţelegeau, de asemenea,
limba română, însă nu toţi erau capabili să o vorbească fluent, iar câţiva nu o vorbeau deloc. La sfârşitul zilelor de tabără
însă, comunicarea în limba română era mult mai fluentă. Şi
monitorii, cele două românce şi un francez convertit la Ortodoxie şi vorbitor de limbă română, împreună cu Părintele
însoţitor Adrian Diaconu, li s-au adresat în graiul românesc,
recurgând doar la nevoie la limba franceză.
Tematica taberei încuraja, de altfel, nu numai aprofundarea
sensurilor vieţii creştine, ci şi (re)cunoaşterea şi deprinderea
culturii şi a civilizaţiei româneşti. Atelierele şi activităţile au
fost dintre cele mai utile şi inedite. Chiar dacă, în comparaţie cu
ceea ce se practică deja în multele tabere organizate de Arhiepiscopia Clujului, de exemplu, sau poate oriunde în altă parte
a ţării, unde atelierele sunt mai degrabă ceva obișnuit, pentru
copiii şi adolescenţii din tabăra de la Crêt-Bérard ele au reprezentat oportunităţi reale de a descoperi o lume spirituală despre
care ei au auzit poate prea rar. Căci ce poate fi inedit pentru
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nişte copii de 7-8 ani în a picta icoane pe foi de plastic surogat?
Însă altfel ţineau în mână pensula după ce au auzit că Sfântul
Voievod Ştefan cel Mare a fost cel care a apărat pământul românesc de turcii păgâni şi a construit numeroase biserici sau
că Sfântul Nicolae a mai făcut cutare sau cutare minune. Altfel
împleteau cruciuliţe după ce au aflat că lucrul acesta seamănă
cu rucodelia monahilor şi că trebuie să adaugi la firele de aţă şi
un fir de rugăciune; altfel au cântat „Hristos a înviat!” înaintea
grupului de copii şi de monitori protestanţi, adunaţi şi ei acolo
într-o tabără similară, dar cu specificul lor; şi altfel au mâncat
din prescura primită la sfârşitul Liturghiei, după ce au văzut
cum se frământă făina, apa şi rugăciunea la un loc şi cum se
pecetluieşte cu numele lui Iisus Hristos Biruitorul.
Dar poate cel mai mult le-a atins inima împărtăşirea cu Trupul
şi Sângele Mântuitorului la Liturghia care a şi încununat zilele de tabără. Părintele Adrian i-a pregătit din timp, organizând
mici drumeţii în perimetrul taberei, pe grupe de vârstă, în care,
printre discuţii şi cateheze, a încercat să ridice şi să aducă în
sufletele lor întrebări şi răspunsuri revelatoare. Au urmat apoi
spovedaniile, iar rugăciunile de dimineaţă şi de seară din fiecare
zi, rostite în mai multe limbi, au contribuit la deschiderea sufletelor copiilor în această taină a mărturisirii. ÎPS Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale şi Meridionale, a încurajat acest fapt,
ca rugăciunile să fie rostite şi în limba franceză sau germană,
pentru că se ştie că acei copii cu origini româneşti, care învaţă
şi cresc într-o limbă străină sau chiar maternă, vor reprezenta
o bună parte din viitorul Elveţiei. Totodată, ÎPS Iosif a insistat
asupra necesității ca aceşti copii să fie capabili de continuarea
şi de transferul unei concepţii de viaţă creştină.
Din program n-au lipsit sporturile, jocurile organizate, muzica şi joaca, nici plimbările prin pădure şi concursurile. Au
avut loc şi un workshop de cultură românească (geografie,
istorie, literatură şi folclor) şi un atelier de dans popular
(hora şi braşoveanca). Iar după Liturghia de duminică, de la
finalul taberei, la care au participat cu toţii, inclusiv părinţii,
a fost organizat un picnic cu multe bunătăţi, româneşti şi
franţuzeşti, unde copiii au interpretat melodii la diverse instrumente (chitară, nai, coş de gunoi alias tobe), exersate în
cadrul unei formaţii alcătuite ad-hoc. Tot acolo, adolescenţii
au interpretat o scenetă de pantomimă, al cărei mesaj a fost
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singurul Adevăr veşnic, Hristos. Iureşul societăţii nu pare
să ofere alternative, care nici nu sunt de dorit.
Se ştie, de exemplu, că Elveţia nu recunoaşte nicio religie
oficială de stat, deşi este ţara natală a protestantismului. Se
mai ştie că aproximativ 70% din populaţie se împarte între romano-catolici şi protestanţi, restul fiind de alte religii sau atei,
dar, în acelaşi timp, conform unui studiu, aproape jumătate
din populaţie crede în zeităţi de orice fel şi aproape 30% nu
crede în vreun dumnezeu. Aceste statistici nu converg deloc
cu dorinţa Mântuitorului: Lăsaţi copiii să vină la Mine (Marcu
10: 14). Pentru cei care nu cred în Hristos, mâhnirea Sa faţă de
ucenicii care îi opreau pe copii este ceva fictiv; Hristos Însuşi
este pentru aceștia un mit, care nu se asortează deloc cu inovaţiile şi competitivitatea societăţii, în cazul de față, elveţiene.

pe deplin făcut înţeles: păcatul atrage, în ciuda avertizărilor,
şi este dulce şi lipicios ca mierea, dar apoi te prinde în legăturile sale din care nu te mai poţi elibera decât chemându-L
în ajutor pe Dumnezeu.
Picnicul a avut loc ca o continuare a binecunoscutelor agape de la sfârşitul liturghiilor, pe care românii din străinătate
le organizează cu regularitate. Acestea sunt mai mult decât
simple mese; ele sunt adevărate noduri sociale, unde se fac
cunoştinţe, se leagă prietenii, se ajută între ei, găsesc ajutor şi
soluţii la problemele lor de zi cu zi şi unde, nu în ultimul rând,
se continuă tradiţii folclorice şi obiceiuri româneşti.

Ortodocși printre (în)străin(aț)i

Copiii au surprins toată această comuniune şi căldură şi
le trăiesc ca pe un lucru firesc în copilăria lor. Părinţii şi
preotul duhovnic vor ca şi Ortodoxia şi sensurile ei profunde să devină la fel de fireşti pentru ei și să le aşeze la
baza creşterii lor duhovniceşti. Acest lucru îi va ajuta să
discearnă binele de rău şi le va preschimba gândirea, orientând-o de la pseudovalorile care cotropesc lumea spre

Deşi oraşe precum Zürich sau Geneva sunt cotate, de ani
de zile, în primele zece oraşe din lume declarate ca cele
mai sigure şi mai de dorit de locuit, datorită calităţii vieţii,
calitatea spiritual-creştină a fost dată la o parte ca nereprezentând interes. Deşi se spune că această calitate a vieţii se
bazează pe un sistem dintre cele mai simple, acesta este, de
fapt, atât de meticulos construit, încât a concentrat toate
energiile sufleteşti spre confortul şi binele comun, pentru
bunăstarea şi securitatea oamenilor şi pacea lumii. Într-o
astfel de societate nu mai este nevoie de Hristos. Sufletele
s-au înstrăinat prea mult într-o „pace rea” („care desparte de
Dumnezeu”, cum spunea Sfântul Grigorie Teologul) şi nu-şi
mai pot întoarce atenţia spre scopul originar. Or, în aceste
condiţii, să-ţi asumi o concepţie de viaţă creştină pe care
să o trăieşti din tot sufletul înseamnă să-ţi rişti viaţa pentru
Hristos, să devii mărturisitor al Său, lucru care se învaţă treptat, de mic copil, până la vârsta maturităţii, până la sfârşit.
Surse web:
Biserica Ortodoxă Română în Elveţia, url: http://www.biserica.ch/;
Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale,
url: http://www.mitropolia.eu/;
Parohia Ortodoxă Română „Învierea Domnului” Geneva, url: http://
www.biserica-geneva.ch/index.html;
The Economist Intelligence Unit, „The Safe Cities Index: Assessing urban security in the digital age”, 2015, url: http://safecities.economist.com.
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„Ne dorim ca elevii care vor ieși din
această școală să fie în primul rând
oameni de bună calitate, oameni
care să nu uite de Dumnezeu”
- Interviu cu Părintele Profesor Liviu Vidican-Manci -

directorul Seminarului Teologic din Cluj-Napoca, în cadrul căruia funcționează Colegiul
Național Ortodox, instituție de învățământ confesională ce pregătește elevi la toate cele
trei nivele: primar, gimnazial și liceal

Interviu realizat de Tatiana Onilov
Foto: Arhiva personală a Părintelui Liviu Vidican-Manci;
Cosmina Tămaș
În interviul cu Părintele Liviu Vidican-Manci, ne-am interesat de ce este important
pentru societatea românească să existe școli confesionale, ce oferă acestea și cum
reușește o astfel de instituție să formeze oameni cu o altă perspectivă asupra vieții,
cu o concepție de viață diferită.
De ce a fost necesară înființarea Colegiului Național Ortodox pentru toate nivelele de învățământ, instituție care activează în cadrul Seminarului Teologic de la Cluj-Napoca? De unde a venit
ideea de a avea această instituție în capitala Transilvaniei?

După 1989, lucrurile s-au schimbat destul de mult în România, așa cum am putut să constatăm cu toții, pe toate planurile:
politic, social, educațional etc. Tot după 1989, foarte multe dintre instituțiile statului, cu precădere cele culturale, au
încercat o revenire la modelul, la paradigma culturală interbelică, care a fost, oarecum, un etalon pentru România. La fel,
în anumite chestiuni, și Biserica s-a orientat spre perioada interbelică, pentru că a fost o perioadă de maximă activitate
misionară, pastorală, catehetică pentru Biserica Ortodoxă Română (BOR); este și momentul când suntem recunoscuți
oficial ca Patriarhie Ortodoxă între celelalte Patriarhii (în perioada interbelică – n. n.); este momentul când Biserica înregistrează o seamă de instituții de învățământ confesionale, care, în mod firesc – doar confesional acest lucru vrea să
spună – aparțineau de Biserică. Și, aici, la Cluj, unde lucrurile au stat sensibil diferit față de Regat, pentru că am fost sub
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ocupația, sub tutela, sub jurisdicția politică, dacă doriți, a
maghiarilor, nu a existat o școală, o școală care să fie una
confesională și care să poată să satisfacă nevoile, cerințele
creștinilor ortodocși din Transilvania.
Așa se face că abia prin anul 1924 se poate vorbi despre o Academie Teologică, aici, la Cluj, prin grija vrednicului de pomenire
Episcopului Nicolae Ivan, nume care la ora actuală îl poartă și
Campusul Universitar (Facultatea de Teologie din Cluj – n. n.).
De fapt, Academia Teologică de la Cluj din 1924 este și, să spunem, sămânța din care mai târziu va ieși Seminarul Teologic,
care astăzi este dezvoltat pe mai multe cicluri de învățământ.
Revenind la perioada interbelică și la modelul educațional
de atunci, mai trebuie spus un lucru pe care l-am afirmat
și cu alte ocazii, acela că s-a încercat o tradiție a învățământului confesional, s-a încercat să se pună începutul
unei tradiții în învățământul confesional, prin cele două
școli: Școala de fete și Școala de băieți – ambele fiind ortodoxe. Din nefericire, aceste școli nu s-au bucurat foarte
mult timp de succes, pentru că a venit regimul comunist și
lucrurile s-au dat peste cap.
Așadar, în 1989, a fost o grijă de a reînființa seminariile
teologice cu precădere. Deși, adesea mă gândesc că ar fi
trebuit să fie o grijă și de a reînființa școlile confesionale,
grijă care, iată, apare cam din anul 2000 încoace.

„FILOSOFIA ȘCOLII NOASTRE ESTE SĂ EDUCĂM PE
SEGMENTE DE VÂRSTĂ, EDUCAȚIA AVÂND MAI ÎNTÂI DE TOATE UN SPECIFIC CREȘTIN.”

La Cluj, din 2012, suntem bucuroși că sub tutela Seminarului Teologic Ortodox s-a deschis și ciclul primar, cu clasele
0-IV, autorizat de instituția de autorizare în învățământul
preuniversitar, de ARACIP, urmând ca în anul școlar 20152016 să fie și acreditat. Iar din 2013, pentru a avea continuitate, am obținut autorizare pentru ciclul gimnazial, care
este într-o altă clădire, situată pe strada Meseriilor, nr. 20.
Autorizările ARACIP ale celor trei cicluri s-au desfășurat
în perioade diferite: secția filologie română în 2006-2007,
pe când director era Părintele Marius Picu; ciclul primar în
2011-2012, pe când director era Părintele lect. univ. dr. Cristian Sebastian Sonea, iar ciclul gimnazial, respectiv filologia
și filologia intensiv-engleză, în timpul mandatului încredințat mie de Înaltpreasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

Cele trei cicluri de învățământ pe care le avem în Seminarul
Teologic, în personalitatea juridică a Seminarului Teologic,
se desfășoară la trei adrese diferite. Poate unii dintre cei
care și-ar dori să aducă copiii la noi ar putea să se întrebe
de ce se întâmplă acest lucru, de ce la trei adrese diferite.
Răspunsul are două părți. În primul rând, pentru că filosofia
școlii noastre este să dezvoltăm, să educăm pe segmente
de vârstă, educația având mai întâi de toate un specific
creștin, dar și pentru a încerca de a-i îndepărta pe copiii
noștri de rău, pentru că răul se deprinde foarte ușor, chiar
și printre copiii de aceeași vârstă. Achizițiile din fiecare
familie răbufnesc în clase, mai ales în primele contacte sociale pe care le au ei, și aceste deprinderi trebuie educate
și cizelate. Dar aceasta devine o chestiune mult mai dificil
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de rezolvat dacă, bunăoară, clasele a V-a, a VI-a, a VII-a
și a VIII-a sunt în aceeași curte și în aceeași clădire cu
cei mici, clasele 0-IV. Cum, de altfel, nu este deloc firesc
ca elevii din ciclul gimnazial să fie în aceeași curte și în
aceeași clădire cu elevii din liceu. Aceasta nu înseamnă
că între ei nu trebuie să existe contacte, pentru că, de alt
fel, avem mai multe proiecte pe rol, în Seminarul Teologic,
în care sunt acțiuni culturale, religioase, care se desfășoară în parteneriat, elevii din ciclurile gimnaziale și liceale
participând alături și împreună cu cei mici.
Având trei locații diferite – la nivel primar, școala se situează la adresa strada Avram Iancu nr. 6, la nivel gimnazial,
adresa școlii este strada Meseriilor nr. 20, iar la nivel liceal
elevii vin aici, în centru, în Piața Avram Iancu la numărul 18
–, s-ar putea ca pentru cei care aleg școala noastră să fie
mai greu de la început. Dacă, de exemplu, o familie are trei
copii și toți trei sunt elevi în cicluri diferite, atunci pentru
această familie va fi mai greu să își ducă copiii în trei locuri diferite. Dar, de fiecare dată, am spus și am încercat
să scot în evidență ce este mai important: comoditatea
noastră ca părinți sau mediul în care copiii se vor dezvolta
spiritual, cultural, științific etc.?
Revenind, un motiv pentru care avem trei locații diferite a fost cel al dezvoltării psiho-somatice, spirituale,
educaționale a copiilor pe segmente de vârstă. Aș pune
o întrebare foarte simplă: „De ce grădinițele, în marea
lor majoritate, sunt separate de clasele primare?”. Răspunsul ar putea fi: „Pentru că nu se potrivesc”. Vârstele
oricum își păstrează ecartul. Celălalt motiv a fost unul
logistic: având două clădiri ale Arhiepiscopiei Clujului,
cea în care se desfășoară cursurile liceale și cea în care
se desfășoară cursurile învățământului primar, și având
posibilitatea să reabilităm o școală, nu am stat pe gânduri. Pentru că acesta este cuvântul – reabilităm – și
m-aș fi bucurat să afle cât mai multă lume că Biserica
ca instituție nu ridică doar biserici, ci, efectiv, recuperează și școli, instituții care au rămas fără elevi din cauza
scăderii dramatice a nașterilor, demografia în România
fiind în continuare în scădere, iar aceasta a avut ca efect
golirea unor școli care înainte au fost de mare prestigiu,
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precum a fost și această școală – David Prodan –, pe
care am preluat-o. Inițial, această școală a avut o structură grozavă, dar de care noi nu ne-am mai putut bucura,
prin urmare, investițiile au fost și sunt în continuare destul de mari aici, la gimnaziu. Iată, am preluat și această
școală și am spus că e bine să dezvoltăm toate cele trei
cicluri, pentru ca o familie de creștini ortodocși, care își
dorește, realmente își dorește ca să fie într-un alt mediu
copilul, să își ducă copilul la noi.
Seminarul Teologic funcționează din anul 1952, cu
o activitate neîntreruptă. A trecut prin mai multe faze, a fost și Școală de cântăreți o perioadă,
a revenit la învățământul de patru ani, după care
a trecut la învățământ de cinci ani, și din 2008 a
revenit la ciclul de patru ani de studiu.

Prin ce se diferențiază programul de studiu al
Colegiului Național Ortodox din Cluj-Napoca
față de programul de studiu al altor școli, colegii, licee?

Programul de studiu la Colegiul Național Ortodox, așa
cum frumos l-a numit ÎPS Andrei, nu diferă substanțial
de celelalte școli de nivel primar sau de nivel gimnazial,
dar este totuși o diferență, o nuanță pe care aș dori să o
subliniez. Cadrele didactice care au fost recrutate pentru
școala aceasta sunt persoane cu o viață duhovnicească
activă, foarte implicate în viața spirituală a Bisericii și
care manifestă o preocupare sinceră pentru întărirea caracterului religios atât al lor, cât și al copiilor. Aceasta nu
înseamnă că la noi se face doar religie sau că avem un regim de mănăstire, cum, din nefericire, unii dintre părinți
au așteptat. Am avut și asemenea așteptări. Nu, nu este
așa. Copiii trăiesc în această lume, ei trebuie să știe cum
este lumea. Pe de altă parte, însă, în paralel cu tot ce
învață ceilalți copii, ei învață, îi învățăm cum să își revină prin rugăciune și cum să îndure toate ispitele acestei
lumi printr-o viață duhovnicească activă, înțelegând care
este rostul mersului la biserică, care este rostul studierii
disciplinei religiei, care este rostul postului, al actelor de
caritate și, în mod deosebit, al Împărtășaniei.
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„ÎI ÎNVĂȚĂM PE COPII CUM SĂ ÎȘI REVINĂ PRIN
RUGĂCIUNE ȘI CUM SĂ ÎNDURE TOATE ISPITELE
ACESTEI LUMI PRINTR-O VIAȚĂ DUHOVNICEASCĂ
ACTIVĂ.”

la limbajul copiilor, încercând să îl corecteze dacă este cazul. Sigur, aceasta nu înseamnă că alte învățătoare din alte
școli nu fac acest lucru. Eu vreau să accentuez doar pe ce
ne concentrăm noi.

Mai trebuie spus încă un lucru: sunt părinți care se așteaptă ca încă din primul an copilul să aibă o evoluție
fantastică. Noi nu putem suplini și nicio școală din lumea
aceasta nu va putea suplini lipsa și implicarea familiei.
Cum, de altfel, nimeni nu va putea să stopeze, să bareze
influența pe care alți copii o pot avea asupra lor. În prieteniile lor este o influență pe care este foarte, foarte greu
să o dirijezi. În timp, e adevărat că toate aceste achiziții
din școală își arată valoarea lor. Și aici mă refer la ceea
ce li se predă copiilor. Vorbim nu doar despre achizițiile
intelectuale, științifice, ci vorbim și despre ceea ce li se
spune despre un anumit mod de viață, pe care profesorii
noștri li-l sugerează copiilor când încearcă să îi educe în
stilul acesta. Într-o clasă nu sunt doar copii care vin din
familii de creștini ortodocși practicanți. Uneori, copiii au
fost aduși la noi și din alte considerente care inițial nu
ne-au fost prezentate, comunicate. Unele familii au venit pe considerente de prietenie cu alte familii care și-au
adus copiii la noi. Dintre aceștia, unii, foarte puțini, nu au
înțeles care este rostul participării la Sfânta Liturghie. Am
avut o situație în care mama cerea un lucru, iar tata cerea
altceva. Se mai întâmplă să fie și cazuri când copilul se
află între cei doi părinți, unul fiind foarte credincios, atașat de biserică și care și-a dorit foarte mult să-și aducă
copilul aici, și celălalt părinte fiind mult mai indiferent,
aparent foarte grijuliu de evoluția copilului, dar, în realitate, împotriva sistemului confesional de educație.

De asemenea, avem și un after-school (ocupații pe care
copiii le au după ore – n. n.). Părinții au optat pentru diferite programe: de la atelier de toacă, de chitară, de dans,
de șah, de step, de balet, la atelier de sport, iar noi ne-am
străduit să aducem în școala noastră cadre pregătite pentru a putea desfășura aceste activități, ca timpul copiilor
să fie umplut inteligent.
Copiii participă, de asemenea, la o Sfântă Liturghie, când
au posibilitatea să se împărtășească. Dacă părinții își exprimă dezacordul pentru împărtășirea copilului, desigur,
copilul nu este împărtășit cu forța. De asemenea, există
o atentă supraveghere și o atentă asistență din partea Părintelui Samuel Cristea, duhovnicul Seminarului Teologic,
care merge în fiecare săptămână și îi spovedește pe copii
sau uneori odată la două săptămâni, dându-le, desigur,
dezlegare să se împărtășească în fiecare săptămână.
Acest lucru este deosebit de important, ținând cont de
faptul că, în proporție de 80%, acești copii fac parte din
familii ortodoxe care se împărtășesc aproape în fiecare
duminică sau, în orice caz, au un duhovnic care le permite
să se spovedească și să se împărtășească lunar.
Foarte pe scurt, acestea ar fi câteva din atuurile școlii,
menționând, totuși, că și la noi se face și limba engleză,
limba germană și limba franceză, orele de engleză și franceză fiind incluse atât în timpul programului obligatoriu
de studiu, cât și în after-school.

Putem spune că în Cadrul Colegiului Ortodox
Avem o infrastructură pe care o consider a fi de top: de la
elevii primesc o altfel de educație?
Putem spune că tindem spre o completare a educației,
spre o educație completă. Așadar, să pun în evidență câteva plusuri ale școlii noastre. Cadrele didactice sunt foarte
atent selectate, sunt persoane cu multă experiență și, așa
cum am spus, cărora le pasă și de sufletul lor, și de sufletul
copiilor. Sunt învățătoare care au duhovnic, care participă
în fiecare duminică la Liturghie, care sunt extrem de atente

clădire și până la mobilier, totul este nou și foarte nou, cu
un teren de sport în curtea din spate, care comunică și cu
biserica de pe strada Bisericii Ortodoxe, cu o sală mai mică
de sport în interior, cu băi care sunt amenajate pentru cerințele nivelului ciclului primar – aceasta dacă e să vorbim
doar despre ciclul primar. Dar trebuie să mergem și mai
departe, la gimnaziu și la liceu.
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La gimnaziu, de asemenea, ne străduim să oferim o educație de cea mai bună calitate pentru copiii care aleg
școala noastră. Cursurile din cadrul ciclului gimnazial
se desfășoară într-o clădire, așa cum am spus, care și
înainte a funcționat ca școală, unde a fost Școala David
Prodan. Aceasta este o clădire foarte frumoasă, care oferă săli generoase, luminoase. Mulțumim Bunului Dumnezeu, ÎPS Andrei pentru sprijin, dar și autorităților locale
care au înțeles că, până la urmă, o administrare corectă
a unei școli înseamnă o preocupare permanentă pentru
calitatea infrastructurii. Iar calitatea actului educațional
ține adesea și de calitatea logistică, a logisticii per ansamblu pe care o punem la îndemâna profesorilor.
„NE DORIM CU TOȚII CA ACEASTĂ ȘCOALĂ SĂ
OFERE, DACĂ NU O ALTERNATIVĂ, CEL PUȚIN UN
MEDIU DIFERIT.”
Așadar, și la nivelul gimnaziului încercăm să facem lucrurile cât mai bine posibil. Există și o capelă, care tocmai a fost pictată. Capela a fost ridicată de mai mulți ani,
dar, pentru că școala s-a desființat, capela nu a mai fost
folosită și a rămas nepictată. Prin bunăvoința ÎPS Andrei,
aceasta a fost finisată cu o pictură foarte frumoasă.
Există și laboratoare utilate, precum laborator de fizică
nou, laborator de biologie nou, laborator de chimie recondiționat și amenajat la nivelul cel mai înalt pe care îl putem oferi copiilor, un laborator AEL (laboratoare dotate cu
calculatoare, AEL fiind o soluție pentru instruirea asistată
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de calculator – n. n.), pentru că misiunea și obiectivele
pentru școala gimnazială sunt foarte clare. Dacă până în
clasa a IV-a copilul nu poate fi neapărat direcționat spre
un profil real sau spre un profil uman, atunci din gimnaziu putem spune că se conturează abilitățile copilului
și că se pot observa înclinațiile lui. Iar noi dorim ca în
momentul în care el ajunge în clasa a VIII-a și dacă el dorește să aleagă un liceu cu un profil de chimie-biologie,
bunăoară, sau să meargă la un liceu cu profil de fizică și
matematică, să poată să meargă din școala noastră acolo. Același lucru este valabil și pentru copiii care vor dori
să opteze pentru un liceu cu profil uman, filologie, cu o
pregătire intensivă în domeniul limbilor străine, pentru
că avem în programă foarte multe ore de limba engleză
în prezent. Iar în momentul în care ne vor veni și copiii
din ciclul primar, pe care îi pregătim noi, din pepiniera
noastră, vom introduce și limba germană. Lucrul acesta
se va întâmpla începând cu anul școlar 2016-2017, când
în cadrul nivelului gimnazial vor veni copiii noștri, cei pe
care i-am crescut și care au specificul lor, au un aer aparte, pentru că sunt educați de mici în felul în care noi ne
dorim să fie educați.
Prin urmare, provocări sunt; chiar sunt provocări destul
de mari, pentru că în ciclul gimnazial întâlnim un copil
care trece printr-o schimbare furtunoasă atât din punct
de vedere biologic, cât și mintal, și cu ei este foarte mult
de lucru, chiar mai mult decât cu liceenii. Dar nădăjduim
că împreună cu familiile vom reuși ca în clasa a VIII-a să
avem cel puțin niște adolescenți care vor simți, cât de
cât, încotro ar vrea să își urmeze calea.
La nivelul liceului, ca să încheiem cu această înșiruire,
avem o clasă de pastorală, adică este clasa pentru cei
care vor urma Teologia Pastorală și la facultate. Sunt
patru clase pe cele patru niveluri. Avem două clase de
filologie: o clasă de filologie simplă, de limbă română,
și o clasă de filologie intensivă de limbă engleză, fiind
la cea de-a doua generație, iar la începutul acestui an
școlar a intrat și cea de-a treia generație. Am avut și rezultate frumoase la Olimpiada de limba engleză, pentru
că, realmente, se implică și profesorii și încercăm să ne
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implicăm cu toții. În ultimii doi ani, am adus la bibliotecă foarte multe cărți de limbă engleză, iar biblioteca
este foarte bine dotată cu dicționare, cu literatură etc.
Toate sălile sunt dotate cu proiectoare, cu computer,
cu ecrane de proiecție, pentru ca orele să se desfășoare
la un nivel cât mai ridicat.

Acestea ar fi doar câteva aspecte. Trebuie să spun că și
pentru liceeni există un moment de rugăciune în fiecare săptămână, se participă la sfintele slujbe, la Sfânta
Liturghie.

Ce își propune să aducă în plus Colegiul Național Ortodox din Cluj-Napoca? Care ar fi obiecToate aceste aspecte de ordin logistic sunt tivele majore ale instituției?
necesare pentru a nu lăsa loc de interpretare Sunt multe lucruri pe care am vrea să le îmbunătățim,
și pentru a dezminți stereotipul care există dar considerăm că începutul este binecuvântat de
în ceea ce privește programa de învățământ Dumnezeu și sperăm să ajungem cât mai departe. Ca
a școlilor confesionale, pentru a nu se crede perspectivă de viitor ne dorim ca școala noastră să devică astfel de școli abundă în ore de religie? nă o structură solidă, compactă, să aibă un duh aparte.
De fapt, este corect să spunem că programa Ne dorim ca elevii care vor ieși din această școală să fie
școlară este aceeași, doar duhul unei astfel în primul rând oameni de bună calitate, care vor lucra
în toate domeniile pe care le cere piața muncii, oameni
de școli este diferit?
care să nu uite de Dumnezeu și care nu ar fi în stare
În afara claselor de pastorală, care merg pe o programă vocațională, unde sunt foarte multe ore (de profil
teologic – n. n.), într-adevăr, ca în orice profil vocațional, toate celelalte clase respectă întru totul programa
unei școli publice, doar că duhul, orientarea profesorilor, modul de raportare la elev sunt altfel.

Nu vreau să spun că la noi totul este imaculat și impecabil, pentru că și noi suntem oameni, pentru că
suntem fluctuanți, suntem versatili adesea și putem
dezamăgi, fiindcă Singurul Care nu dezamăgește este
Dumnezeu. Însă orientarea este una cât se poate de
clară. Ne dorim cu toții ca această școală să ofere, dacă
nu o alternativă, cel puțin un mediu diferit în care, dacă
un copil vrea să înjure, se ascunde efectiv, pentru că,
dacă este auzit, este dus la o discuție în particular și,
dacă în urma discuției continuă, poate să îi fie scăzută
nota la purtare. Astfel, este greu de întâlnit un limbaj
vulgar în școală, pentru că elevii știu că dacă înjură
sau strigă pe holuri, în secunda următoare pot fi trași
la răspundere, cum, de altfel, nici fumatul nu este ceva
uzual. Dacă, totuși, se întâmplă ca cineva dintre liceeni
să fumeze, atunci sigur se ascunde, pentru că dacă îl
întâlnim și îl găsim fumând, de asemenea, poate fi tras
la răspundere (i se scade nota la purtare).

să împroaște în crezul acestui popor în mod gratuit și
cu rea intenție sau nedocumentat, așa cum se întâmplă
adesea; să știe cine sunt, atât ca români, dar și ca ortodocși, să fie iubitori, toleranți, să accepte diversitatea în
mod tolerant și să aducă un plus, oriunde ar fi ei, atât
pentru neam, cât și pentru Biserică.
Altceva nu ne dorim. Nu ne dorim prozelitism, nu ne dorim spălare de creier. Nu avem un tip de educație ideologizată și ideologizantă. Faptul că îl învățăm pe copil
bunele maniere, faptul că îl învățăm să mulțumească,
faptul că îl învățăm să fie recunoscător, să își facă o
sfântă cruce și o rugăciune în fiecare dimineață și în
fiecare seară și de fiecare dată când este în fața unei
încercări, nu credem că este o ideologizare, nu credem
că este spălare pe creier, nu credem că este manipulare. Dimpotrivă, este o întărire a acelei persoane, este o
întărire a caracterului, a părții lui duhovnicești. Îi ajutăm pe acești elevi să devină mai puternici nu numai
intelectual, ci și spiritual. Și ne dorim, bineînțeles, ca
părinții din familiile ortodoxe, care au un duh realmente ortodox – și aici nu mă refer la un duh extremist, ci
mă refer la un duh ortodox –, să nu ezite, indiferent de
unde locuiesc și de unde vin, pentru că școala noastră
s-ar putea să fie potrivită pentru copiii lor.
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THE FRAME

- o revoluție cinematografică Text: Călin Nemeș
Imagine: prin amabilitatea lui Jamin și a Kiowei Winans

De mai bine de douăzeci de ani, mă urmărește un gând, o întrebare și totodată o frământare privitoare la posibilitățile de
exprimare ale cinematografiei: oare care ar putea fi acel film care, prin conținutul său, prin expresia artistică și prin profunzimea mesajului, să fie suficient pentru a reprezenta întreaga artă cinematografică? Într-o anumită măsură, îmi conturasem un răspuns, deoarece aveam în vedere unul din filmele lui Andrei Tarkovski. Cunosc îndeaproape întreaga creație a
marelui regizor. De-a lungul ultimilor 25 de ani, am văzut și revăzut de zeci de ori, an de an, fiecare din filmele sale. Cred că
nu aș greși dacă aș spune că aproape le știu pe de rost. Pricep cât se poate de bine că pot fi considerat puțin nebun pentru
ceea ce am afirmat, dar mie, personal, prin Tarkovski, Dumnezeu mi-a întins o mână și m-a scos din iadul gândurilor de sinucidere. Am trăit în bezna acestei prăpăstii mai bine de patru ani, iar singura certitudine a fiecărei zile era: „Astăzi îmi voi
lua viața!”. Cât de crâncenă a fost sfâșierea lăuntrică și cât de înnebunitoare durerea, nu poate fi cunoscut decât celui care
a trecut sau trece prin stări asemănătoare. Nu scriu aceste rânduri pentru a stârni empatia cuiva pentru o stare prin care
am trecut la sfârșitul adolescenței, ci pentru a mărturisi ceea ce am căutat, dar și ceea ce am găsit. Neînțelegând atunci
rostul suferinței din lume și stând în fiecare zi înaintea propriei morți, pot spune acum că deșertăciunile omenești sunt

54

CONCEPȚIA DE VIAȚĂ CREȘTINĂ
vădite atât de vehement, încât este înfricoșător cât de puține din cele ale omului pot trece pragul morții. Și tocmai de
aceea sunt filmele lui Tarkovski atât de importante, deoarece însuși regizorul spunea adeseori: „Nu există moarte!”.
Însă nu se referea la faptul că el nu va mai muri trupește
– așa cum greșit a fost înțeles chiar de către fiul său –, ci la
acela că lumea aceasta și toate făpturile ei au fost create
să fie fără de moarte. Acesta a fost gândul cel dintâi al lui
Dumnezeu pentru lume. Însă Tarkovski a fost și rămâne un
artist solitar, prin însuși faptul că adâncimea celor pe care
le-a văzut s-a străduit și a izbutit să o transpună deplin în
cinematografie. Însăși această mare profunzime a filmelor
sale le face într-o oarecare măsură inaccesibile, dar, pentru
a fi onești până la capăt, trebuie să recunoaștem că puterea de pătrundere a privitorilor are un rol determinant în
deslușirea dimensiunii revelatorii a creației tarkovskiene. Și
tocmai acest fapt m-a făcut să nădăjduiesc în continuare și
să nu-mi întrerup căutarea pentru a găsi acel unic film care
să cuprindă în sine esența și sensul vieții și să poată fi un
adevărat exponent al cinematografiei, inclusiv din punctul
de vedere al accesibilității înțelesurilor.
Cred că am văzut câteva mii de filme – unele, neașteptat
de puține, m-au îmbogățit sufletește, altele, cele mai multe, mi-au transmis doar gustul searbăd al experimentului,
al încercării filmice și al lipsei de responsabilitate înaintea
peliculei, fie ea de celuloid, analogică sau digitală. Am dorit
să cunosc îndeaproape metalimbajul cinematografiei, dar
și să am o perspectivă de ansamblu asupra „artei a șaptea” și nădăjduiesc ca, de-a lungul anilor, să o fi dobândit
măcar într-o oarecare măsură. Cel mai mult m-au interesat
profunzimea conținutului și mijloacele de expresie artistică
– acestea dimpreună au puterea de a atinge și de a învălui
inima privitorului. Cinematografia are un atu pe care nu-l
mai are nicio artă. Pentru un anumit număr de minute, te
introduce într-un univers din care ţi se adresează plenar,
folosindu-se de simțul văzului și de auzul privitorului. Iar
acest lucru este de mare însemnătate, deoarece omul primește prin văz și prin auz mai mult de 95% din totalul percepțiilor transmise prin simțuri. Așadar, responsabilitatea
creatorului de film este una extrem de mare.

În urmă cu câțiva ani, am văzut Ink [2009], un film scris
și regizat de către un tânăr regizor american, Jamin Winans,
născut în 1977. Filmul său s-a evidențiat printr-o exprimare originală și elaborată, dar și printr-o abordare precisă a
universului interior al omului. L-am apreciat pe acest regizor și am dorit să-i urmăresc activitatea; așa se face că, în
urmă cu câtva timp, am văzut ultimul său film – The Frame
[2014]. Vizionându-l, trebuie să recunosc că pur și simplu
am rămas uluit. Nu-mi venea să cred că tot ceea ce vedeam
și-a găsit un făgaș în exprimarea cinematografică. E un film
de o creativitate și de o originalitate extraordinare, care
sparge toate șabloanele artei a șaptea, fiind imprevizibil
de la cel dintâi până la cel din urmă cadru. Și, mai mult
decât atât, este cel dintâi film care, într-un mod vizual și
printr-o exprimare cât se poate de directă, transcende și revoluționează limitele cadrului de film. Această capodoperă
a fost încadrată de către Jamin Winans însuși în categoria
science-fiction/ mindbender. Structura și redactarea filmică, scenariul, regia, imaginea și dinamica ei, compoziția
cadrelor, jocul actoricesc, muzica, întreaga coloană sonoră,
efectele speciale, costumele și machiajul, decorurile, locațiile, scenografia și producția propriu-zisă a filmului îmi
dădeau certitudinea că este un film în care s-au investit
cel puțin câteva zeci de milioane de dolari. De pildă, Good
Will Hunting [1997], Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain
[2001] sau Phone Booth [2003] au avut fiecare câte un
buget de 10-11 milioane de dolari, toate aceste trei filme
– cu puține efecte speciale – situându-se la finele Topului
3000 al bugetelor de producție [cf. www.the-numbers.
com/movie/budgets/all ]. De altfel, media de buget pentru
toate filmele din Top 3000 este de 47 milioane $, media
încasărilor domestice fiind de 62 milioane $, iar la nivel
global, de 131,5 milioane $ [cf. datelor de la 1 august 2015].
În acest context, s-a ivit întrebarea: cine a avut curajul și
mai ales dorința de a investi în The Frame? Ceea ce am aflat
mi-a sporit și mai mult uimirea cu privire la acest film. Casa
de producție este Double Edge Films, iar proprietarii ei sunt
nimeni alții decât soții Jamin și Kiowa Winans. Sunt producători independenți și au ales această cale pentru a se
putea exprima fără nicio limitare sau cenzură corporatistă.
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Pentru a reveni la cifre, trebuie spus că bugetul acestui
film a fost de 350 de mii de dolari, care este, în fapt, un
micro-buget pentru o producție de o asemenea amploare și valoare. Cum a fost posibil să fie produs cu atât de
puțini bani? O parte a răspunsului se află în realizarea
filmului precedent, anume, Ink. Costurile de producție ale
acestui lungmetraj au fost de 250 de mii de dolari, mare
parte a sumei obținându-se din ipotecarea propriei casei
a lui Jamin și Kiowa Winans. Personal, cred că acest lucru
este pur și simplu eroism. Numai cineva care crede deplin
în ceea ce face poate avea un asemenea curaj, anume, de
a-și ipoteca singura locuință pentru a obține un credit ca să
realizeze un film. Banii urmau să fie recuperați din vânzarea
cópiilor filmului, iar soții Winans au hotărât să facă ei înșiși
acest lucru, folosind varianta unui magazin online [www.
doubleedgefilms.com]. Dar, după primele zeci de dvd-uri
vândute, Ink a fost piratat și postat pe The Pirate Bay, un
portal ce oferă „accesul democratic”, prin hacking, la nenumărate filme, programe software și multe altele. Pentru
producători, aceasta a fost o lovitură foarte puternică, care
ar fi putut, practic, să-i ruineze. Însă lucrurile au luat o
turnură neașteptată: originalitatea și mesajul filmului au
cucerit mulți oameni, încât, într-un timp foarte scurt, Ink
a devenit unul dintre cele mai căutate filme, rămânând,
din 2009 până azi, în topul descărcărilor de pe The Pirate
Bay. Acest fapt a atras foarte mult atenția asupra creației
lui Jamin Winans, care, de altfel, nu a dorit ca filmul să-i
fie distribuit prin rețeaua „standard” americană. În cele din
urmă, banii investiți în Ink au fost recuperați treptat prin
vânzarea cópiilor filmului în format dvd sau bluray. Cu toate
că a primit oferte de regie de la Hollywood, Jamin Winans a
refuzat colaborarea. Privitor la refuz, regizorul a menționat
că nu a făcut acest lucru din mândrie, ci din integritate.
De altfel, modestia e o trăsătură a sa care transpare din
toate interviurile. Jamin și Kiowa sunt oameni sinceri, calzi
și foarte odihnitori prin faptul că sunt egali cu ei înșiși [un
interviu pe care l-au dat despre The Frame, pe: youtu.be/
WHQW6gOei0g].
Chiar dacă am văzut The Frame în varianta online, mai
apoi am comandat bluray-ul având și autograful lui Jamin
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Winans; expedierea a fost promptă, iar coletul a ajuns în
România în exact trei săptămâni. Consider că acesta e un
mod de a-mi arăta deosebitul respect și marea prețuire
pentru creatori de talia sa, dar și de a da o mână de ajutor pentru ca el să poată crea în continuare. De altfel, pe
site-ul magazinului lor, există și posibilitatea de a-i susține
direct, fie și cu un dolar, lucru care cred că îi este accesibil oricui a vizionat unul dintre filmele lor și dorește să își
exprime mulțumirea [www.double-edge-films.myshopify.
com/products/send-us-love].

The Frame îl are pe Jamin Winans nu numai ca scenarist și
regizor, ci și ca editor al filmului și al efectelor speciale. Și
dacă acestea toate nu ar fi îndeajuns, tot el este și compozitorul întregii coloane sonore. În efortul său creator, Jamin
a avut-o alături pe soția sa, Kiowa, care este producătorul
executiv al filmului, editorul de sunet și mixaj, dar care, deopotrivă, a fost responsabilă cu castingul, costumele și tot
ce ține de relaţii publice, având totodată și un rol episodic
în film. Locul în care ei creează, studioul audio, al efectelor
speciale și cel al pre și post-producției se află toate într-un
singur spațiu – demisolul casei lor.
Cele două personaje centrale din The Frame sunt înfățișate cu o delicată naturalețe și interiorizare de către David
Carranza și Tiffany Mualem, care dau viață lui Alex și Samanthei dar... se interpretează și pe ei înșiși, la modul cel
mai propriu. Este cu neputință să nu pomenim despre interpretarea magistrală a lui Christopher Soren Kelly în triplul
său rol, precum și de cea a lui Cal Bartlett în rolul lui Noah
și a lui Anthony Nuccio în rolul lui Bama. De altfel, întreaga
echipă de actori reușește foarte bine să închege și să dea
coerență deplină fluxului interior al filmului.
Privitor la efectele speciale, trebuie spus că ele sunt metafore esențializate, fiind mărturia vie a unei imense creativități și precizii în exprimare; compoziția, dinamica și bogăția
semantică a acestor efecte deschid niște praguri vizuale
neexplorate până acum în dimensiunea lor transcendentă.
Merită menționat și faptul că în film nu s-a folosit nicio
armă adevărată, iar toate împușcăturile – atât vizual, cât
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și sonor – au fost adăugate în faza de post-producție. Încă
un amănunt care m-a impresionat: în momentul în care
au început filmările – realizate în mai puțin de trei luni –,
întreaga muzică era deja compusă [soundtrack-ul are 12
piese, însumând 51 de minute].
Jamin și Kiowa Winans locuiesc în cartierul West Highland
din Denver, Colorado, iar toate locațiile în care a fost filmat
The Frame se află pe o rază de câțiva kilometri în jurul locuinței lor. Acest fapt este o mărturie a privirii foarte pătrunzătoare a regizorului, spre deplină încredințare fiind însăși
adresa care este menționată în film, anume 1601 Arapahoe
St, din orașul numit Los Perditus [orașul celor pierduți],
aflat în statul Animas [tărâmul sufletelor]. Dacă datele sunt
introduse în Google Maps, generează următorul rezultat:
[Tabor Center, 1601 Arapahoe St, Denver, Colorado, 80202,
USA]. Iar adresa menționată în film pentru Double Edge
este: [1601 Arapahoe St, Animas, 80205]. Foarte discret și
elegant, Los Perditus este delimitat prin Double Edge Films
de Los Angeles [orașul îngerilor], cu al său Hollywood. Cei
care vor avea curiozitatea să remarce felul în care e alcătuită sigla Double Edge Films vor înțelege ce e de înțeles.
Prin doar câteva întrebări, ar putea fi identificate de fiecare
dintre noi o parte din detaliile „minore” ale filmului, care,
la o privire atentă, devin mai mult decât semnificative.
Neexistând un generic de început, când anume este făcut
cunoscut titlul filmului și cine este cel care îl descoperă?
Care sunt cele trei roluri pe care le interpretează Christopher Soren Kelly și care sunt numele personajelor lui?
Ce animal de pluș ține Julia în brațe în timpul intervenției
paramedicilor și ce culoare au picioarele acestei jucării?
Care sunt alimentele, care e ordinea lor pe lista de cumpărături a Samanthei și ce medicament îi este prescris de
către psihiatru? De câte ori și unde este prezent curcubeul? Care este marca celui de-al treilea televizor pe care
Alex îl aduce acasă și unde se mai regăsește acesta? Care
este numărul camerei Samanthei și care este cel al apartamentului lui Alex? De câte ori și când apare în decorurile
exterioare cuvântul UNION? Care este numărul mașinii
Samanthei când se află în drum spre sediul Double Edge

Films ? În dreptul cărui organ vital se află clanța ușilor
către camera „mașinii de scris”, cu ce anume sunt înconjurate becurile din această încăpere și din ce material sunt
fâșiile care converg spre ecranul central? Câte personaje
poartă obiecte vestimentare din țesătură în carouri? Care
este motivul ornamental al podului pe care Alex cade și de
care apoi se reazemă? Ce se află deasupra capului tatălui
în fotografia-amintire? De unde anume se arată soarele
după ce Alex este ridicat și e purtat plutind, spre casă?
La toate aceste întrebări s-ar putea adăuga nenumărate
altele, însă socotesc că ele sunt îndestulătoare pentru
deslușirea unui anume „fir roșu”.
The Frame merită integral să fie privit cu foarte mare
atenție, deoarece Jamin Winans își asumă deplin responsabilitatea actului creator, având o minuțioasă și gentilă
aplecare spre cele mai fine detalii. Prin acest film, el a depășit limita superioară a genialității, deoarece tot ceea ce
izbutește să exprime este și nu este din lumea aceasta. Și
tocmai de aceea, capodopera sa este totodată și o adevărată revoluție cinematografică, care pur și simplu zguduie
din temelii arta a șaptea. Acest lucru minunat și tainic s-a
săvârșit printr-un om care nu are pregătire „de specialitate” – Jamin terminându-și doar liceul –, dar care, cu adevărat, are ochi de văzut și o inimă care știe să iubească.
Așadar, nu pot decât să mă bucur și să-mi exprim recunoștința că îndelunga căutare și-a dobândit și un răspuns, iar
întreaga osteneală nu a fost zadarnică. Da, cred cu tărie
că The Frame este acel film exponent care are puterea să
reprezinte întreaga creație cinematografică a tuturor timpurilor. Iar valoarea acestei capodopere este cu atât mai
mare, cu cât ea este ca o sabie cu două tăișuri [double
edge], prin care fiecare putem vedea cât de opaci sau de
transparenți sunt ochii noștri privirii împreună-pătimitoare
a lui Dumnezeu. Acesta este și motivul pentru care nu am
dorit să scriu nimic despre subiectul propriu-zis al filmului.
Te invit să îl vezi și să-l înțelegi tu însuți. Pentru mine este
o deosebit de mare cinste să-l văd și să-l revăd de fiecare
dată. Mă bucur nespus și pentru că am scris despre The
Frame, fie și măcar foarte puțin din cât mi-aș fi dorit.
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Timshel!

La răsărit de Eden, de John Steinbeck
Text: Dumitru-Tiberiu Fișcu
Foto: sursă de pe internet;

L

a răsărit de Eden, romanul preferat al lui John Steinbeck,
prozator american ce a primit Premiul Nobel pentru
Literatură în 1962, este probabil cea mai bună interpretare
la naraţiunea biblică despre Cain şi Abel şi cu siguranţă cea
mai captivantă. Cu greu mai poate fi lăsată din mână această
carte, odată începută.
Romanul este povestea a două familii, Hamilton şi Trask,
urmărite de-a lungul a două generaţii, pe o perioadă ce se
întinde din timpul Războiului Civil american până la sfârşitul
Primului Război Mondial. Charles şi Adam Trask sunt prima
generaţie de fraţi în care se reflectă trăsăturile celor două
personaje biblice, Cain şi Abel. În casa celor doi îşi face
apariţia o femeie, Cathy, în postura unei victime inocente
şi misterioase, de care Adam se îndrăgosteşte nebuneşte.
Sub înfăţişarea ei angelică, Cathy ascunde însă un monstru
moral. În adolescenţă, determinase pe un fost seminarist să
se sinucidă, apoi îşi omorâse părinţii şi le furase banii. În chiar
noaptea nunţii, Cathy îl înşală pe Adam cu Charles.
Neînţelegându-se cu fratele lui, Adam se mută, împreună
cu soţia, în Valea Salinas. Aici destinul lui se împleteşte cu
cel al familiei Hamilton. Samuel si Liza Hamilton trăiesc la o
fermă din apropiere, au nouă copii şi sunt una din cele mai
respectate familii din zonă. Samuel este pasionat de cărţi şi
invenţii, iar Liza are un dezvoltat simţ practic, fiind în acelaşi
timp o femeie foarte credincioasă. Un alt personaj memorabil
este bucătarul-filosof al familiei Trask, chinezul Lee, poate
cel mai înţelept dintre personajele acestei cărţi.
Adam proiectează asupra lui Cathy o imagine de o frumuseţe
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şi o strălucire orbitoare, dincolo de care el nu mai poate să
discearnă realitatea, până în momentul în care ea îl părăseşte
brusc. Cathy pleacă la un bordel din apropiere, lăsând în
urmă doi gemeni abia născuţi. Adam se prăbuşeşte în cea
mai cruntă depresie, ignorându-şi copiii pentru mult timp.
Cei care îl trezesc din această stare sunt Lee şi Samuel,
care îi botează pe gemeni, numindu-i Aaron şi Caleb.
Aaron seamănă cu Abel, iar Caleb cu Cain. Vieţile lor,
amintind de cele ale personajelor biblice, sunt urmărite în
paralel cu vieţile membrilor familiei Hamilton, pe fondul
Primului Război Mondial.
Înţelesul mai adânc al povestirii este surprins de Lee, care,
cu un simţ admirabil al esenţialului, observă, într-o discuţie
memorabilă cu Adam şi Samuel, că cel mai important
concept din textul biblic despre Cain şi Abel este cuvântul
ebraic timshel. Acest cuvânt apare în Facerea 4: 7: Când
faci bine, oare nu-ţi este faţa senină? Iar de nu faci bine,
păcatul bate la uşă şi caută să te târască, dar tu biruieşte-l!
Traducerea corectă ar fi tu îl poţi stăpâni, arătând astfel
libertatea şi responsabilitatea omului în alegerile sale
morale. Timshel este cuvântul prin care Adam Trask, înainte
de moarte, îl binecuvântează pe Caleb, arătându-i astfel
posibilitatea de a ieşi de sub puterea răului, cu care acesta
ajunsese să se identifice.
Oricât de puternică ar fi tendinţa spre rău înscrisă în firea
cuiva, totuşi păcatul poate fi stăpânit. Acesta este mesajul
central al cărţii, care, pe lângă speranţă, induce mai ales o
uriaşă responsabilitate.
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Timp de patru zile, cel mai mare eveniment ortodox din Transilvania din ultimii ani, Întâlnirea
Tinerilor Creștini Ortodocși din Europa, a cuprins străzile clujene cu bucuria și entuziasmul
specific tinereții înțelese prin iubirea jertfelnică a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

