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Creştinismul cosmic şi sacrificiul în opera lui Mircea Eliade
Creştinismul cosmic este o idee
introdusă de Mircea Eliade în lucrările sale
de istorie a religiilor ce se referă la o serie
de elemente specifice vieţii spirituale a
popoarelor din Europa orientală şi în mod
special la români şi strămoşii lor. Conform
savantului român aceasta este o creaţie
originală a balcanicilor ce derivă din
împletirea unor motive cosmogonice
(cosmogonism – viziune asupra creaţiei şi
naturii universului) arhaice cu credinţele
creştinismului nou apărut pe meleagurile
carpato-danubiene.
Religia de dinaintea apariţiei
creştinismului
în
spaţiul
României de astăzi era cea a
dacilor – religie monoteistă care
îl adora pe Zalmoxis şi care a
înlocuit cultul politeist al lui
Gebeleizis din a cărui panteon
mai făceau parte câteva zeităţi
mai mici.
Credinţa
în
nemurirea
sufletului stă în centrul religiei
dacice împreună cu ritualul
sacrificiului uman, al cărui rol
era acel de a reda vitalitatea zeului atunci
când acesta slăbeşte, se diminuează;
spiritul sacrificatului se ridică la zeu, alături
de care va trăi în veşnicie, dându-i putere
şi reactualizându-l. Ideea sacrificiului
creator, vom vedea în continuare, a rămas
adânc înrădăcinată în conştiinţa poporului
român.
Tema sacrificiului în cultura românilor
''arhaici'' este dezbătută pe larg de Mircea
Eliade în comentariul său la legenda
Meşterului Manole. Autorul argumentează
că ideea baladei îşi are originile în

credinţele religiilor arhaice conform cărora
orice lucru realizat de om, pentru a putea
dura, trebuie să fie ''însufleţit''. Prin
sacrificiu sufletul victimei trece în corpul
construcţiei, cele două contopindu-se întro nouă entitate; clădirea (sau orice altă
înfăptuire umană) capătă durabilitate iar
sufletul un nou trup. Acesta este sensul
morţii ritualice, singura moarte creatoare.
Doar ceea ce are viaţă este real pentru
omul arhaic, ceea ce este neînsufleţit este
pieritor, ţine de domeniul profanului –

ceea ce este opus sacrului. Manifestarea
sacrului în lucrurile materiale este ceea ce
dă fiinţă şi sens lumii (si întregului cosmos).
Prin sacrificiu omul imită actul întâi al
creaţiei divine, act ce conferă o
însemnătate lumii; însă condiţia limitată a
omului face în aşa fel încât creaţia umană
sa nu se poată înfăptui fără jertfă.
Urmând această ordine de idei, creaţia
populară a baladei Meşterului Manole ne
înfăţişează istoria legendară a construirii
Mănăstirii Argeşului sub patronajul lui
Negru Vodă (potrivit legendei, primul
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voievod al Ţării Româneşti şi întemeietorul
acesteia). Tot ce construia Manole şi
meşterii săi în timpul zilei, noaptea se
dărâma. Pentru a rămâne în picioare,
clădirea avea nevoie de un suflet şi acesta
se putea obţine numai prin sacrificarea
unei fiinţe umane. Când Manole şi meşterii
săi au înţeles cauza dărâmării muncii lor,
au hotărât să zidească de vie prima
persoană care se va apropia în zori de locul
unde lucrau. Manole vede de departe pe
soţia sa cu copilaşul în braţe, venind să-i
aducă prânzul. Manole îi cere lui
Dumnezeu să trimită o furtună pentru ca
soţia lui să se oprească din drum. Dar nici
ploaia torenţială trimisă de Dumnezeu la
rugămintea lui, n-a putut-o opri pe soţia
predestinată. Însuşi Manole a fost nevoit
să-şi zidească soţia, pentru a împlini
jurământul şi ca minunata mănăstire să
poată dăinui. Într-adevăr, din acea zi
construcţia nu s-a mai dărâmat.
Manole este personajul principal care
plin de jertfă şi de sacrificiu pentru binele
comunităţii (zidind o biserică), dacă este
cazul până a sacrifica chiar propria soţie,
zidind-o în zid (căci aşa îi ceruse
Dumnezeu) ca să nu se mai dărâme şi aşa
să poată termina construcţia, un bun
comun pentru multe generaţii.
Negru Vodă, personaj secundar, iubitor
de artă şi de frumos, este egoist, numai
pentru prestigiul lui, chiar şi la terminarea
construcţiei, când întreabă pe Manole şi
zidarii lui dacă pot face o altă construcţie şi
mai frumoasă; ei afirmă că da, astfel încât
sunt lăsaţi pe acoperişul clădirii. Dar ei îşi
construiesc aripi de şindrilă şi încearcă să
zboare, dar în zadar.
Ana, personaj episodic, impresionează
prin frumuseţea ei fizică, dar sacrificiul şi

jertfa ei reprezintă devotamentul şi
supunerea faţă de soţ (când o zideşte în
zid). În Sfânta Scriptură Avraam aduce
jertfă pe fiul său Isaac.
Ideea sacrificiului Mântuitorului Hristos
pentru salvarea de la moarte a neamul
omenesc a fost contopită cu tradiţia veche
a creaţiei ca jertfă creatoare ce dă sens
lumii întregi, fapt ce l-a făcut pe Eliade să
denumească acest tip de viziune creştinism
cosmic.
Creștinismul cosmic este după Mircea
Eliade o creaţie originală şi autentică a
poporului român. Cosmogonii ciclice, în
care natura se naşte (boabele de grâu şi
alte seminţe semănate în pământ), moare
şi este readusă la viaţă prin sacrificiul fie
însăşi a unei zeităţi sau a altei entităţi de
către zeul creator, reprezintă o temă
universală, ce se întâlneşte la mai toate
popoarele ''primitive'' dar numai la români
aceste viziuni arhaice au fost înglobate
într-un mod atât de subtil în religia
creştină.
Un aspect important al creştinismului
cosmic este acela că nu numai omul este
vizat
pentru
salvare
prin
jertfa
Mântuitorului, ci întreaga creaţie, întregul
cosmos. Dumnezeu îl jertfeşte pe însuşi
Fiul Său pentru înnoirea condiţiei omului,
eliberarea lui de păcat. Pentru omul vechi
viaţa întreagă este sacră împreună cu tot
ce o formează şi o susţine. De aceea
Întruparea lui Hristos nu priveşte numai
persoana umană, ci într-o ordine logică,
întruparea a avut loc mai întâi in materie,
apoi în biologic, în viu si în final îşi atinge
scopul ultim – omul.
Savantul român a scris un articol –
Creştinismul Cosmic – punctul Omega, în
care descrie câteva idei ale teologului
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iezuit francez Pierre Teilhard de Chardain. fost daţi fiarelor sălbatice să fie chinuiţi şi
Acesta arăta valoarea religioasă a Materiei mâncaţi, amintim de Sfântul Ignatie
şi a Vieţii, idee ce aminteşte de Teofanul care zicea: lăsaţi ca trupul meu să
creştinismul cosmic al ţăranilor din Europa fie mâncat de dinţii fiarelor ca să fie adusă
răsăriteană, pentru care lumea este sfântă, ofrandă curată lui Dumnezeu. Cam tot
deoarece a fost sfinţită de încarnarea, ceea ce i se reproşa lui Isus i se reproşa şi
moartea şi învierea lui Isus Hristos. ciobanului mioritic. În schimb balada
(Încercarea Labirintului, Mircea Eliade)
Meşterului Manole ar fi chipurile de model
Eliade urmăreşte ideile creştinismului exemplar de jertfă creatoare, de eroism,
cosmic în balada Mioriţei, creaţie populară de spirit de sacrificiu.
reprezentativă a românilor. Mioriţa este
Motivul nunţii şi a naturii însufleţite
numită poezie populară dar, ca toate sunt elementele ce scot în relief cel mai
marile creaţii ale geniului unui popor, ea clar ideea creştinismului cosmic. Eliade
descoperă afinităţi cu religia, cu morala, cu numeşte nunta din Mioriţa, o nuntă de
metafizica. Este istoria simplă şi tragică a proporţii şi dimensiuni cosmice. Lucian
unui cioban, pe care o mioară îl anunţă de Blaga comentează că întreaga natură este
pericolul iminent de a fi ucis de doi transformată în biserică, unde are loc
tovarăşi invidioşi pe turmele lui, şi care în nunta, iar moartea, prin faptul că
loc să fugă acceptă moartea. Această echivalează cu nunta, sugerează unirea
atitudine de seninătate în faţa morţii, acest sacramentală cu o stihie cosmică.
fel de a defini ca pe o căsătorie mistică cu
În toamna anului 1939, Eliade a scris o
întregul, a găsit în Mioriţa un accent fără piesă de teatru Ifigenia. Piesa a fost
egal. Este o viziune originală a vieţii şi a reprezentată prima dată în anul 1941.
morţii – aceasta fiind concepută ca o Mircea Eliade explică în ce fel jertfa,
mireasă oferită întregii lumi.
sacrificiul, este o concepţie arhaică.
Analizând balada mioarei năzdrăvane, Ifigenia îşi sacrifică viaţa pentru a deschide
Eliade remarcă că moartea asimilată unei calea unei armate în războiul şi victoria
nunţi este o temă folclorică arhaică având obţinută de tatăl ei Agamemnon,
şi rădăcini în preistorie.
împotriva Asiei şi Troiei. Cucerirea biruinţei
Pot adăuga aici constatarea mea. Se prin moarte.
poate vedea în televiziune multe funeralii
Eroina spune: sufletul meu nu va
de tineri şi tinere, morţi în diferite rămâne închis între zidurile unui palat, ca
circumstanţe, îmbrăcaţi în haine albe, într-un trup de piatră. Sufletul meu nu va
sicriul alb şi haine albe ca şi la nuntă. În face să dureze nici o clădire înălţată de
România am văzut funeralii de tineri şi mâna omenească. Viaţa postumă şi
tinere cu sicriul defunctului descoperit care biruinţa Ifigeniei se vor întruchipa în ceva
era îmbrăcat în mire sau mireasă, în faţa încă mai măreţ. La vederea flăcărilor care îi
sicriului copii şi tineri îmbrăcaţi în alb ca şi vor mistui trupul ea rosteşte aceste
la nuntă.
cuvinte: priviţi, mormântul meu nu va fi pe
Pentru că suntem la Roma, aproape de pământ! Sufletul Ifigeniei va face să
Circo Massimo unde sute de creştini au izbândească şi să dureze altceva cu mult
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mai preţios, din altă lume! Sufletul Ifigeniei însuşi, Ifigenia supravieţuiește în acel trup
va da viaţă unui mare război, unui mistic care era visul lui Agamemnon;
îndepărtat vis! Acolo mă veţi găsi războiul împotriva Asiei, cucerirea Troiei.
întotdeauna pe mine, în faptele voastre
eroice, în visul vostru cel mai de preţ:
Troia! Prin sacrificiul ei explică Eliade
Pr. Serafim VESCAN Iulian

Mioriţa
de Vasile Alecsandri
Pe-un picior de plai,
Pe-o gură de rai,
Iată vin în cale,
Se cobor la vale,
Trei turme de miei,
Cu trei ciobănei.
Unu-i moldovean,
Unu-i ungurean
Şi unu-i vrâncean.
Iar cel ungurean
Şi cu ce-l vrâncean,
Mări, se vorbiră,
Ei se sfătuiră
Pe l-apus de soare
Ca să mi-l omoare
Pe cel moldovean,
Că-i mai ortoman
Ş-are oi mai multe,
Mândre şi cornute,
Şi cai învăţaţi,
Şi câni mai bărbaţi,
Dar cea mioriţă,
Cu lână plăviţă,
De trei zile-ncoace
Gura nu-i mai tace,
Iarba nu-i mai place.
- Mioriţă laie,
Laie bucălaie,
De trei zile-ncoace
Gura nu-ţi mai tace!
Ori iarba nu-ţi place,

Ori eşti bolnăvioară,
Drăguţă mioară?
- Drăguţule bace,
Dă-ţi oile-ncoace,
La negru zăvoi,
Că-i iarbă de noi

Şi umbră de voi.
Stăpâne, stăpâne,
Îţi cheamă ş-un câine,
Cel mai bărbătesc
Şi cel mai frăţesc,
Că l-apus de soare
Vreau să mi te-omoare
Baciul ungurean
Şi cu cel vrâncean!
- Oiţă bârsană,
De eşti năzdrăvană,

şi de-a fi să mor în câmp de mohor,
Să spui lui vrâncean
Şi lui ungurean
Ca să mă îngroape
Aice, pe-aproape,
În strunga de oi,
Să fiu tot cu voi;
În dosul stânii
Să-mi aud cânii.
Aste să le spui,
Iar la cap să-mi pui
Fluieraş de fag,
Mult zice cu drag;

Fluieraş de os,
Mult zice duios;
Fluieraş de soc,
Mult zice cu foc!
Vântul, când a bate,
Prin ele-a răzbate
Ş-oile s-or strânge,
Pe mine m-or plânge
Cu lacrimi de sânge!
Iar tu de omor
Să nu le spui lor.
Să le spui curat
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Că m-am însurat
Cu-o mândră crăiasă,
A lumii mireasă;
Că la nunta mea
A căzut o stea;
Soarele şi luna
Mi-au ţinut cununa.
Brazi şi păltinași
I-am avut nuntaşi,
Preoţi, munţii mari,
Paseri, lăutari,
Păsărele mii,
Şi stele făclii!
Iar dacă-i zări,
Dacă-i întâlni
Măicuţă bătrână,
Cu brâul de lână,
Din ochi lăcrimând,
Pe câmpi alergând,
Pe toţi întrebând
Şi la toţi zicând:
"Cine-a cunoscut,
Cine mi-a văzut
Mândru ciobănel,
Tras printr-un inel?
Feţişoara lui,
Spuma laptelui;
Musteţioara lui,
Spicul grâului;
Perişorul lui,
Peana corbului;
Ochişorii lui,
Mura câmpului?"
Tu, mioara mea,
Să te-nduri de ea
Şi-i spune curat
Că m-am însurat
Cu-o fată de crai,
Pe-o gură de rai.
Iar la cea măicuţă
Să nu spui, drăguţă,
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Că la nunta mea
A căzut o stea,
C-am avut nuntaşi
Brazi şi păltinași,

Preoţi, munţii mari,
Paseri, lăutari,
Păsărele mii,
Şi stele făclii!

Data Paștilor unește Occidentul cu Orientul
Printr-o fericită coincidenţă în 2011
Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă au
sărbătorit Sfintele Paști la aceeași dată.
Altfel însă, diferenţa dintre Paștele catolic
și cel ortodox poate varia de la o
săptămână până la cinci săptămâni. O
astfel de coincidenţă se va mai petrece în
2014 la 20 aprilie, în 2017 la 16 aprilie și în
2025 la 25 aprilie. De asemenea anul în
2010 occidentalii și răsăritenii au serbat

Paștile împreună.
Paştele evreilor, 14 Nisan, coincidea cu
prima lună plină după echinocţiul de
primăvară, deci termenul paşti a trecut în
vocabularul creştinilor şi pentru că
evenimentele petrecute – patimile,
moartea şi Învierea Domnului – au coincis
cu Paştile evreilor din anul 33, coincidenţă
cronologică dar cu semnificaţie diferită.
Alături de Duminică, Paştile este
sărbătoarea creştinilor sărbătorită încă din
epoca apostolică. Primii creştini înţelegeau

prin Paşti nu numai învierea ci şi Cina cea
de Taină şi patimile Mântuitorului; ori
pentru ei, săptămâna patimilor era
săptămâna Paştilor, mai târziu s-a restrâns
la sensul de astăzi.
În Biserica primară au existat mari
diferenţe regionale în ceea ce privește
data şi modul sărbătoririi, mulţi creştini
sărbătoreau Paştile în aceeaşi zi din
săptămână în care a murit şi a înviat
Domnul.
Erau şi creştini care sărbătoreau
Paştile la dată fixă: 25 sau 27 martie.
După tradiţia creştină se zice că coroana
de spini ce a fost pusă pe capul lui Isus a
fost recuperată de Ludovic al IX-lea al
Franţei şi donată apoi catedralei NotreDame din Paris. Din această coroană, dea lungul timpului au fost împărţiţi spin la
mai multe biserici printre care se
numără şi cea din Andria, provincia
Puglia (Italia). Acest spin, după tradiţie
înfloreşte de fiecare dată când Vinerea
Mare coincide cu 25 martie. Ultima dată a
fost în 1932. În alte părţi din Italia tot la
această dată unde mai sunt spini s-a
observat alte fenomene inexplicabile:
spinii au devenit roşii ca şi cum ar avea
sânge proaspăt vărsat peste ei.
Aceste diferenţe au provocat mari
discuţii şi controverse între diferite grupuri
de credincioşi ajungându-se până la rupturi
între unele biserici în secolul al doilea.
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Primul Sinod Ecumenic de la Niceea din să existe o diferenţă de 11 minute şi 14
325 a încercat să uniformizeze data secunde care se cumula de la an la an.
Paştilor la iniţiativa împăratului Constantin Papa Grigorie al XIII-lea, la sugestia unor
cel Mare (care era încă nebotezat). S-au astronomi ai vremii a îndreptat în anul
folosit calcule de la noile centre 1582 calendarul iulian, suprimând cele 10
astronomice din Alexandria care trebuiau zile cu care rămaseră în urmă anul
din timp transmise tuturor Bisericilor calendaristic, astfel 5oct. 1582 a devenit 14
creştine. Conciliul a stabilit trei puncte:
oct. 1582, şi restabilind echinocţiul de
primăvară la 21 martie.
Calendarul gregorian a fost acceptat
1. Paşitile să fie sărbătorit Duminica.
apoi treptat de toate ţările occidentale,
2. Data Paştilor să cadă în prima
chiar şi de către Biserica Ortodoxă Română
duminică după luna plină, de după
în 1924 (statul român îl adoptase din
echinocţiul de primăvară.
1919).
3. Dacă aceasta cădea odată cu
În apus Paştile se sărbătoreşte între 22
paştile evreilor (14 Nisan), Paştile creştine
martie şi 25 aprilie ale stilului nou, adică în
să fie sărbătorite duminica următoare.
Data paştelui creştin depinde de două conformitate cu calendarul gregorian.
Bisericile ortodoxe (între care şi cea
fenomene naturale (astronomice):
au
adoptat
reforma
a.
unul cu dată fixă legat de mişcarea Română)
calendaristică
şi
sărbătoresc
paştile
între 4
soarelui pe bolta cerească – echinocţiul de
aprilie şi 8 mai, iar cele de stil vechi între
primăvară la 21 martie.
23 martie şi 25 aprilie.
b.
şi unul cu dată schimbătoare legat
Din anul 1924 creştinătatea ortodoxă sde mişcarea de rotaţie a lunii în jurul a împărţit în două în ceea ce priveşte data
pământului (luna plină de după echinocţiul Paştelui: bisericile rămase la calendarul
de primăvară, numită şi luna pascală).
neîndreptat (numite şi stiliste sau de stil
Aceasta din urmă face ca toate Paştile vechi) au continuat să serbeze după
pascalia veche, greşită (cum zice părintele
să varieze în fiecare an.
Dar din cauza echinocţiului de Dumitru Stăniloaie) a calendarului iulian,
primăvară care nu era fixat peste tot la iar celelalte dintre care facem parte şi noi
aceeaşi dată şi din cauza imperfecţiunilor au urmat stilul nou. Între 1921 şi 1927
legate de calculul astronomic (din diferite ortodocşii au serbat Paştile la aceeaşi dată
centre de studii) al vechiului calendar cu Biserica Catolică.
Ca să se îndrepte acest dezacord între
iulian folosit în apus până în 1582, iar la noi
în România până în 1928. nici după bisericile ortodoxe, s-a acceptat calendarul
Conciliul de la Niceea nu au încetat îndreptat gregorian şi s-a stabilit începând
deosebirile şi conflictele în ceea ce priveşte din 1927, prin consens general ca Paştile să
fie serbat după pascalia stilului vechi, adică
Paştile.
Calendarul iulian (introdus de Iulius odată cu bisericile rămase la calendarul
Caesar în 46 î.Hr.) adoptat de romani făcea neîndreptat.
ca între anul calendaristic şi cel astronomic
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Astăzi multe biserici ortodoxe (printre
care şi B.O.R.) au acceptat calendarul
îndreptat gregorian, occidental şi au
schimbat data multor sărbători astfel încât
să cadă la aceeaşi dată cu Biserica Catolică.
De exemplu, Crăciunul, Boboteaza, Buna
Vestire, Adormirea Maicii Domnului, dar
sărbătorile Paştilor au rămas pe stil vechi.
Bisericile
cu
calendarul
neîndreptat au o
diferenţă de 13
zile; de exemplu
ruşii au crăciunul
nu
pe
25
decembrie ci pe 7
ianuarie. Singura
biserică ortodoxă
care a adoptat
data paştelui după
calendarul
gregorian
occidental
este
Biserica Ortodoxă
din Finlanda.
Pentru români Sfintele Paşti au o
semnificaţie aparte, sărbătoarea religioasă
împletindu-se cu elemente tradiţionale
specifice poporului nostru.
Ziua Învierii Domnului începe, din punct
de vedere liturgic, în noaptea dinainte, la
miezul nopţii, când mormântul s-a deschis
şi a înviat Hristos. În această noapte sfântă,
românii vin la Slujba Învierii, pentru a lua
lumină. Apoi se duc pe la casele lor,
revenind, dimineaţa, la biserică, în locurile
unde se sfinţeşte pasca şi prinoasele.
Pasca primilor creştini era o pâine dulce
care se sfinţea de către preoţi şi apoi era
împărţită săracilor; pascăi sfinţite i se
atribuie puteri purificatoare, împreună cu

alte alimente sfinţite la slujba Învierii are
puterea de a tămădui şi de a îndepărta
răul.
Oul este simbolul fecundităţii şi al
perfecţiunii, el mai reprezintă de
asemenea Creaţia sau cosmosul; un obicei
tradiţional foarte răspândit este acela ca în
dimineaţa Paştelui familia să se spele cu

apă în care au fost puse un ou şi un bănuţ,
pentru a avea parte de prosperitate şi
noroc tot anul. Legendele creştine despre
ouăle roşii sunt în număr foarte mare dar
cele mai cunoscute povestesc cum Maica
Sfântă a aşezat un coş de ouă la piciorul
crucii pentru a îmbuna soldaţii romani,
ouăle înroşindu-se de sângele lui Hristos;
sau cum întâlnindu-se cu nişte farisei,
Maria Magdalena le-a spus că Hristos a
înviat iar ei au răspuns că atunci când va
învia Hristos, când se vor înroşi ouăle din
coşul ei. Şi pe dată, ouăle s-au făcut roşii.
Cu ocazia ieşirii de sub robia egipteană
şi trecerea prin marea roşie, când au
sărbătorit pentru prima dată Paştele, toţi
evreii trebuiau să ia un miel şi să îl
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sacrifice. Apoi, cu sângele mielului erau a învins necredinţa Fiul lui Dumnezeu a
unse ramele de lemn ale uşilor de la casele învins păcatul și viaţa a învins moartea.
în care locuiau aceştia. În noaptea aceea, Isus Hristos a înviat! Victoria Mântuitorului
îngerul morţii trimis de Dumnezeu a trecut este chezășia învierii noastre. Victoria lui
prin Egipt şi a omorât toţi fiii întâi născuţi asupra morţii ne arată superioritatea
ai egiptenilor în casele care nu aveau pe creștinismului care proclamă cu o
uşă sângele mielului. În casele izraeliţilor, siguranţă triumfătoare, că dincolo de
nu a murit nimeni, pentru că aceştia insula tristă și îngustă a morţii, se întinde
ascultaseră porunca lui Dumnezeu şi au oceanul nesfârșit al vieţii veșnice.
pus sângele mielului pe uşile lor. Sângele
“Iar de n-a înviat Hristos zadarnică este
mielului oferea o garanţie, un semn vizibil credinţa
voastră
și
zadarnică
prin care credincioşii dădeau de înţeles că propovăduirea noastră” spune Sfântul
au luat în serios avertismentul lui Apostol Pavel, în mod atât de categoric, ca
Dumnezeu. În ceea ce priveşte creştinii, unul din martorii învierii. Dacă n-a înviat
Dumnezeu a reînnoit legământul făcut cu Hristos totul este amăgire. Dar credinţa şi
izraeliţii, de data aceasta nu printr-un om, atâtea dovezi câte ne prezintă cărţile
(Moise) ci prin Fiul Său, Iisus Mesia. sfinte, câte ne prezintă istoria, ne conving
Legământul cel nou nu mai este un că Hristos a înviat.
legământ făcut doar cu evreii, ci cu toate
Deodată cu tradiţiile creștinești pe care
popoarele, care vor să primească iertarea le sfinţim și le oferim lui Isus, învingătorul
păcatelor prin jertfa lui Isus Hristos.
morţii și Răscumpărătorul nostru din robia
Paștile
sunt
păcatului, să îi
pentru
creștini
oferim și ceea ce
sărbătoarea cea
avem noi mai
mai
scump,
mintea
mare,sărbătoarea
noastră
cu
Învierii pe care se
gândurile cele mai
fondamentează
înalte,
inima
întreaga Credinţă
noastră
cu
în Hristos, de
simţămintele cele
această
mai curate, viaţa
sărbătoare
a
noastră cinstită,
Învierii lui Hristos
creștinească și cu
atârnă mântuirea noastră.
cât mai curată posibil.
Sfânta Liturghie repetă mereu cu ocazia
Sărbătoare e simţită ca o totală
Sfintelor Paști un cuvânt de victorie și transcendere a creaţie prin Hristos cel
bucurie, este vorba despre cuvântul Înviat. Biserica o numeşte Paşti şi e trăită
“Aliluia”. De unde vine acest entuziasm într-o negrăită bucurie mai ales de copii.
victorios? De acolo că într-adevăr
Eu îmi amintesc de anii copilăriei când
creștinismul este o religie victorioasă. În aşteptam cu mult entuziasm şi bucurie
creștinism dragostea a învins ura, credinţa sărbătorile de Paşti şi de Crăciun. Erau
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două zile de Paşti pline de jocuri şi veselie
iar seara târziu se concludea cu alte
programe la căminul cultural. După Sfânta
liturghie luam prânzul şi ne întorceam în
sat. Curtea bisericii era plină de lume,
tineret şi de copii.
Şi biserica era deschisă; acesta era
farmecul plăcut o dată în an. Noi copii
eram în clopotniţa bisericii şi ne bucuram
toată ziua trăgând clopotele, bătând toaca,
anunţând în sat această mare bucurie.
Toţi sătenii erau în sărbătoare,
plimbându-se, salutându-se cu Hristos a
înviat, se răspundea Adevărat a înviat, şi
ciocneau ouă roşii, se serveau cu cozonac
şi prăjituri, tinerii se stropeau cu apă şi în
unele zone, semnul curăţiei, iar fetele
purtau coroniţe de flori naturale.
Creștinii cei dintâi au oferit lui Isus
Biruitorul viaţa lor, totdeauna însoţită de

cele mai înfricoșătoare chinuri. Creștinii
Evului Mediu și ai Renașterii i-au oferit și iau ridicat măreţe catedrale și domuri.
Acum când ne putem exprima și noi liber
credinţa și gândurile, ce-i oferim noi lui
Isus Hristos? Episcopii noștri și mulţi ai
noștri I-au oferit viaţa lor, alţii i-au oferit
libertatea și sănătatea lor, dar noi cărora
nu le-a cerut viaţa ce-I oferim? Viaţa
noastră să fie o catedrală care se înalţă
falnică spre cer, ca un miros de bună
mireasmă spirituală, ajutându-ne să ne
depășim egoismul nostru, patimile și
înclinările noastre rele. Hristos a înviat și
noi vom învia toţi care ne vom păstra
rădăcinile în pământul fertil al credinţei și
al harului!
Pr. Serafim VESCAN Iulian

Pelerinajul anual al parohiei Euclide-Flaminia la Padova,
18 martie 2012
Sfântul Anton este una dintre cele mai
cunoscute și venerate figuri ale lumii
catolice. Nu doar pentru exemplul de
viaţă sau discursul său despre
Dumnezeu, cât mai ales pentru minunile
pe care acesta le a înfăptuit în timpul
vieţii și pe care continuă să le
înfăptuiască și în ziua de astăzi. Faima sa,
daca am putea spune astfel, a cutreierat
lumea în lung și în lat. Pelerini de pe
întreg pământul au ajuns să calce pragul
Bazilicii închinată Sfântului de la Padova,
de unde au cules mereu haruri pentru
suflet, putere sufletească de a putea
înfrunta pe mai departe situaţiile vieţii.
Acestea sunt motivele pentru care și
membrii din parohia Euclide-Flaminia, au
purces spre locul unde sălășluiesc

rămășiţele pământești ale sfântului; în
acest an, parohia bucurându-se și de

prezenţa unor noi credincioși.
Din programul pelerinajului, amintim,
ca și punct central, Sfânta Liturghie,
celebrata de Preasfinţitul Mihai, episcop
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auxiliar al Arhieparhiei de Alba-Iulia și nostru au dat mărturii despre activitatea
Făgăraș. În cadrul predicii Preasfinţia Sa, a din parohie precum doamnele Mariana
subliniat importanta primordiala din cadrul Crăciun și Maria de la Bixad. Doamna Elena
unui pelerinaj participarea la Sfânta jertfă Ifrim, a rostit câteva poezii, iar apoi un
Euharistică a Mântuitorului, centrul vieţii grup de credincioși au intonat cântece
Bisericii, precum și faptul că împărăţia religioase.
cerurilor este destinata “celor mici”, celor
Prezenţa în preajma mormântului
care știu să rămână mereu sinceri și curaţi sfântului a fost un motiv în plus de
la suflet, asemenea unu copil. Acesta este reculegere, de abandonare a grijilor și a
de fapt și exemplul de viaţă pe care sfântul dorinţelor fiecăruia spre mijlocirea
Anton ni-l oferă. În reprezentările Sfântului Anton.
iconografice, sfântul este înfăţișat ţinând în
Drumul de întoarcere spre Roma a
mâna stângă un crin, semnul purităţii, iar constituit un prilej de cunoaștere a vieţii
în cealaltă pe pruncul Isus, semn al sfântului, a minunilor pe care acesta le-a
păstrării sufletului său în curăţia copilăriei. făcut, prin recitarea Acatistului Sfântului
Parohia noastră
a fost reprezentată
alături de părintele
Serafim
Iulian
Vescan de un grup
de 75 de persoane
dintre
care
7
studenţi teologi.
Răspunsurile de
la Sfânta Liturghie
au fost date de
Corul
studenţilor
teologi
de
la
Colegiul Pontifical
Pio Romeno din
Roma, dirijat de
domnul Andrei Roman.
Anton și prin informaţiile primite din
Cu două ore înainte de începerea Sfintei partea diverselor persoane au intervenit.
Slujbe, în Sala preoţilor, părintele protopop
Fie ca acest pelerinaj la Sfântul Anton
Marin Mureșan s-a întâlnit cu aproape de Padova să aducă în inimile fiecărui
toate grupuri de credincioși care au adus o credincios, un motiv de trăire a vieţii
serie marturii din viaţa lor de trăire a viitoare în curăţia și dăruirea propovăduită
credinţei. Un exemplu din grupul nostru și trăită de către Sfântul Anton în timpul
fiind fratele Sebastian, de la Mănăstirea vieţii sale.
San Gregorio. Alte persoane din grupul
Marcel Daniel ACHIM
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23.03.2012: Preasfinţitul Virgil Bercea ales vicepreşedinte al Comisiei Conferinţelor
Episcopale din Comunitatea Europeană

Preasfinţitul Virgil Bercea, Episcop al Eparhiei
Greco-Catolice de Oradea, a fost ales
vicepreşedinte
al
Comisiei
Conferinţelor
Episcopale
din
Comunitatea
Europeană
(COMECE), în cadrul Adunării Plenare care a avut
loc la Bruxelles între 21 şi 23 martie 2012.
Episcopii catolici din Comunitatea Europeană au
ales totodată şi noul preşedinte al COMECE în
persoana Cardinalului Cardinal Reinhard Marx,
Arhiepiscop de Munchen şi Freising, precum şi alţi
trei vicepreşedinţi, pentru un mandat de 3 ani.
Comisia Episcopatelor Comunităţii Europene
(COMECE) a fost înfiinţată în 1980 şi reuneşte
delegaţii Conferinţelor Episcopilor Catolici de pe
teritoriul Uniunii Europene. Comisia are un
secretariat permanent la Bruxelles. Printre
obiectivele sale se numără monitorizarea şi
analizarea procesului politic al UE, informarea membrilor Bisericii Catolice cu privire la
politica şi legislaţia UE, dialogul cu instituţiile UE, promovarea unei reflecţii, bazate pe
învăţătura socială a Bisericii Catolice, asupra provocărilor pe care le înfruntă Europa
unită.
Preasfinţitul Virgil Bercea îi reprezintă pe Episcopii catolici din România în cadrul
COMECE din anul 2005: mai întâi ca observator, iar din 2007 ca membru de drept.
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20.04.2012: Tunica Sfântă, simbol al unității indivizibile a Bisericii
Mii de pelerini se îndreaptă în această perioadă
spre Catedrala din Trier, Germania, pentru al
cincilea centenar al primei expuneri publice a
“Heiliger Rock”, despre care se spune că ar fi
Tunica Sfântă pe care a purtat-o Isus înainte de
răstignirea Sa şi pentru care, conform Evangheliei
Sf. Ioan, soldaţii romani au tras la sorţi. Potrivit
tradiţiei, această tunică a fost găsită de Sf. Elena,
mama lui Constantin cel Mare, care i-a dat-o Sf.
Agricius, Arhiepiscop de Trier. Credincioşii au putut
să o vadă pentru prima dată în 1512, când
împăratul Maximilian I i-a cerut Arhiepiscopului
Richard von Greiffenklau de Trier să o expună în public. Pentru inaugurarea
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pelerinajului, care va dura până în 13 mai 2012, Papa Benedict al XVI-lea a trimis un
mesaj Episcopului Stephan Ackermann de Trier, document care poartă data de 6 aprilie,
Vinerea Mare în ritul latin.
Sfântul Părinte reaminteşte faptul că Sf. Ioan spune că tunica a fost “fără cusătură,
ţesută dintr-o bucată”, motiv pentru care soldaţii au decis să nu o rupă, ci să tragă la
sorţi pentru ea. “Părinţii Bisericii au văzut în aceasta unitatea Bisericii, fondată ca şi
comunitate
unică,
indivizibilă de către
iubirea lui Cristos”,
scrie Papa în mesajul
său.
“Iubirea
Mântuitorului aduce
împreună ceea ce a
fost despărţit… Mai
mult, Tunica
lui
Cristos este ‘ţesută
dintr-o bucată, de
sus până jos’. Şi
aceasta
este
o
imagine a Bisericii,
care trăieşte nu
datorită propriilor ei
eforturi ci datorită
acţiunii lui Dumnezeu. Ca şi comunitate unică indivizibilă, ea este o lucrare a lui
Dumnezeu, nu rezultatul abilităţilor omului. În acelaşi timp, Tunica Sfântă este un
avertisment la adresa Bisericii pentru a rămâne fidelă originilor sale, conştientă că
unitatea, armonia, eficacitatea şi mărturia ei… nu pot fi decât un dar de la Dumnezeu”.
“Tunica sfântă nu este o togă, un veşmânt elegant care să exprime o funcţie socială;
este o îmbrăcăminte modestă care serveşte la a acoperi şi proteja persoana care o
poartă, la a-i proteja demnitatea. Este darul neîmpărţit al lui Cristos răstignit pentru
Biserica pe care El a sfinţit-o cu Sângele Său. De aceea, Tunica Sfântă îi aminteşte
Bisericii propria ei demnitate… Trebuie să fim în mod constant deschişi faţă de
convertire şi umilinţă, pentru a fi discipoli ai Domnului în iubire şi adevăr. În acelaşi
timp, demnitatea specială şi integritatea Bisericii nu pot fi desconsiderate şi abandonate
în faţa protestelor opiniei publice”. Pornind de la motoul pelerinajului jubiliar, invocarea
către Domnul: “Condu la unitate ceea ce este despărţit”, Papa a încheiat: “Nu dorim să
fim izolaţi. Dorim să îi cerem Domnului să ne călăuzească pe calea comună a credinţei,
să o facă din nou vie pentru noi. În acest fel, crescând împreună ca şi creştini în credinţă,
rugăciune şi mărturie, în mijlocul încercărilor timpului nostru, vom putea proclama
măreţia şi bunătatea Lui”.
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05.04.2012: Nimic nu trebuie pus în locul lui Dumnezeu

Importanţa centrală a pocăinţei şi a convertirii în viaţa creştină este în centrul Scrisorii
pastorale a Episcopilor irlandezi, intitulată “Convertiţi-vă şi credeţi în Vestea cea Bună!”
(Marcu 1,15), publicată pentru Săptămâna Sfântă 2012. Scrisoarea prezintă semnificaţia
pocăinţei creştine în lumina îndemnului la purificare interioară şi reînnoire spirituală adresat
de Papa Benedict al XVI-lea în Scrisoarea către catolicii din Irlanda şi de recentul document al
Vaticanului despre vizita apostolică în diecezele, institutele religioase şi seminariile irlandeze în
urma episoadelor de abuzuri comise în dauna minorilor, citim în relatarea de pe situl Radio
Vatican.
A face pocăinţă, se citeşte în Scrisoarea Episcopilor irlandezi, nu înseamnă doar a cere
iertare pentru păcatele noastre, ci şi a schimba, a converti atitudinile noastre de fiecare zi în
vederea întâlnirii cu Cristos. Acesta este sensul pocăinţei: prin gesturile noastre penitenţiale –
postul, rugăciunea şi pomana – recunoaştem că ne-am gândit numai la interesele noastre, la
apărarea poziţiilor şi influenţei noastre ca şi cum acestea ar fi scopul ultim al existenţei, uitând
că tot ceea ce avem şi suntem este, de fapt, un dar al lui Dumnezeu. În această perspectivă,
pocăinţa este condiţia necesară pentru a primi Vestea cea Bună a lui Cristos, Cel care ne ajută
să înţelegem că singura speranţă de durată, singura vindecare completă pentru fiecare dintre
noi vine de la iubirea lui Dumnezeu.
Ca parte a acestui drum de convertire personală, subliniază Episcopii irlandezi, trebuie să
ne întrebăm din nou “cine suntem”, pornind de la darurile pe care le-am primit şi de la lipsurile
noastre. Două sunt direcţiile care se deschid înaintea noastră: pe de o parte, există
recunoaşterea bunătăţii nemărginite a lui Dumnezeu iar, pe de alta, recunoaşterea păcatelor
noastre în Sacramentul Spovezii. Tocmai acesta este sensul Sacramentului Reconcilierii în
tradiţia creştină: “nu un mod prin care să obţinem privilegii de la Dumnezeu, ci un act de
gratitudine şi preţuire pentru iubirea şi harul Său pe care nu le-am putea dobândi singuri. Cine
cedează, în schimb, în faţa ispitei, consideră faima, puterea şi dorinţa de avere drept scopuri
de atins cu orice preţ. Din conştiinţa că totul este un dar provine şi convingerea că toţi suntem
creaţi după chipul lui Dumnezeu şi invitaţi să intrăm în comuniune cu El. Aceasta este temelia
solidarităţii, care ne face să îl considerăm pe aproapele semenul nostru.
Aceste două dimensiuni ale pocăinţei, insistă Episcopii irlandezi, nu pot fi separate: a ne
converti înseamnă a căuta comuniunea cu Cristos şi între noi. Iată de ce pocăinţa cuprinde
fapte de caritate: “nu putem fi pregătiţi să intrăm în pacea lui Dumnezeu dacă i-am neglijat pe
cei mai mici dintre fraţii şi surorile lui Cristos”. Numai cine înţelege semnul autentic al pocăinţei
creştine va înţelege importanţa cuvintelor Pontifului adresate victimelor abuzurilor şi familiilor
lor. “Datoria noastră în Irlanda”, afirmă Episcopii în încheierea Scrisorii pastorale, “este datoria
permanentă a fiecărui creştin: să se împotrivească tentaţiei de a pune în locul lui Dumnezeu
convenienţa personală, renumele, ispita de dominare, orbirea, necinstea, orgoliul şi oricare
altă ambiţie umană. Este un drum greu, dar aceasta este calea către adevărul care ne va face
liberi”
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20.04.2012:Creștini nu trebuie să rămână închiși în Biserici
Cele Zece Porunci, repropuse în zece oraşe, este una dintre
iniţiativele prin care Mişcarea Reînnoirea în Duhul Sfânt îşi
propune să marcheze patru decenii de prezenţă în Italia,
informează situl Radio Vatican. Pornind de la valoarea perenă a
Decalogului biblic, organizatorii au pregătit un program la nivel
naţional pentru a repropune în societatea actuală cele Zece
Porunci în oraşele italiene. Manifestările vor avea loc
concomitent, în mai multe oraşe, pe 8, 15 şi 29 septembrie, şi
vor avea un format unitar. Iniţiativa îşi doreşte să fie un
moment de bucurie, participare populară şi mărturie religioasă
într-un moment istoric de rătăcire spirituală şi probleme
economice. A regăsi sensul vieţii comune şi măsura bună a
lucrurilor, în lumina celor Zece Porunci – fundamentul moral al
legislaţiilor şi constituţiilor democratice în vigoare – reprezintă în sine un act de iubire şi
responsabilitate faţă de noile generaţii.
Proiectul se bucură de patronajul Consiliului Pontifical pentru Promovarea Noii
Evanghelizări, sub egida Conferinţei Episcopale Italiene, în vederea apropiatului Sinod al
Episcopilor despre noua evanghelizare, convocat de Papa Benedict al XVI-lea. Tema generală a
iniţiativei – “Când Iubirea dă sens vieţii tale” – exprimă dorinţa ca dimensiunea spirituală a
omului, umbrită de materialism şi de ateismul curent, să cunoască noi forme de promovare şi
expresii tot mai ample, pentru a acoperi “pustiurile exterioare” ale vieţii individuale, familiale şi
colective în lumina Celor Zece Porunci şi a Poruncii celei noi a Iubirii. Printre obiectivele
fundamentale, se afirmă într-un comunicat al mişcării eclesiastice, figurează: 1) a porni din nou
de la cele Zece Porunci şi a le prezenta în cheie pozitivă la temelia laicităţii creştine, a cetăţeniei
active şi a angajamentului pentru binele comun; 2) a duce în inima oraşelor Cuvântul lui
Dumnezeu, cu creativitate; 3) a vorbi încă o dată, printr-un limbaj nou şi atractiv, despre
iubirea lui Dumnezeu faţă de om, protejarea demnităţii şi destinul său; 4) a retrezi atenţia faţă
de o cultură creştină de bază, într-un timp care cunoaşte eclipsa lui Dumnezeu şi
desacralizarea societăţilor occidentale; 5) a evidenţia bogăţia mişcărilor şi asociaţiilor în viaţa
oraşelor, valorificându-le prezenţa într-un moment de mărturie comună; 6) în fine, a arăta o
nouă capacitate de dialog cu instituţiile şi cu toţi oamenii de bună voinţă, pentru relansarea
unui nou idealism creştin, a unei viziuni spirituale despre realitate într-un timp de criză.
La prezentarea iniţiativei, vineri, 13 aprilie 2012, în Sala Marconi de la Radio Vatican,
Arhiepiscopul Rino Fisichella, preşedintele Consiliului Pontifical pentru Noua Evanghelizare, a
afirmat că “creştinii acestor decenii nu se pot gândi să rămână închişi în bisericile lor, unde află
linişte şi sprijin. Făcând astfel, ei riscă să anihileze Rusaliile. Este timpul să nu avem temeri.
Ducem un Cuvânt care dă sens vieţii omului şi de aceea nu ne putem opri în faţa piedicilor pe
care orice epocă le-a cunoscut”.
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Programul Bisericii
Duminecă:

8:40 – 9:50 – Utrenie sau Acatist

10:00 – 11:30 – Sfânta Liturghie

12:00 – 13:00 – Părăstase şi alte rugăciuni

Spovedanii – în timpul Utreniei şi după Sfânta Liturghie

Sfântul Maslu – în prima duminică din fiecare lună, la orele 12
Alte activități: - Conferințe pe teme de actualitate spre folosul credincioşilor

Pelerinaje organizate în diferite locuri din Italia

12:00 – Cateheză cu tinerii şi pregătire pentru Sfânta Împărtăşanie solemnă

12:00 – Cateheză pentru Botez sau pentru Cununie
În timpul săptămânii Părintele Serafin Vescan poate fi găsit în Biserica mare, după
următorul program:

8:00 – 8:30 – Spovedanii

8:30 – 9:10 – Sfânta Liturghie (zilnic)

Joi, 16:00 – 17:00 – slujba Paraclisului

Vineri, 16:00 – 17:00 – Calea Crucii

Duminică seara, 18:20 – 20:45 – Spovedanii

