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Cruce şi Înviere 2

Creştinismul cosmic şi sacrificiul în opera lui Mircea Eliade
(continuare)

În viziunea lui Eliade, omul nu poate fii
redus doar la statutul de ființă biologică,
efemeră; dimpotrivă, prin creație, omul
este destinat veșniciei Creatorului său, o
veșnicie pe care o poartă permanent în
sufletul său, în darul și dorul său de a fi
religios.
Redescoperirea omului religios din noi
reprezintă, în viziunea lui Eliade, o nouă
perspectivă a umanității pentru că, după
cum afirma el „dacă Dumnezeu nu există,
totul este cenușă” (Paul Barbaneagră,
Arhitectură și geografie sacră. Mircea
Eliade și redescoperirea sacrului, prefață
de Marcel Tolcea, traducere de Mihaela
Cristea şi Marcel Tolcea, Colecția „Plural”,
ed. Polirom, Iaşi 2000).
Dumnezeu nu doar intervine în istorie
ca în iudaism, lăsându-și amprenta
propriei voințe asupra ei, ci coboară El
însușii în istorie, într-o ființă istoricăDumnezeu Om. De aceea, existența
istorică a lui Isus Hristos reprezintă pentru
Eliade „hierofonia suprema”, „teofonia”
sau „descoperirea totală” a lui Dumnezeu
(Imagini și simboluri, ed. Humanitas,
București 1994, p.10).
Pe aceeași linie, Eliade consideră, însă,
că esența creștinismului o constituie, în
fapt, moartea și învierea lui Hristos în
istorie, afirmând că „Isus a pătimit în
istorie și din cauza istoriei, dar a înviat
împotriva ei, biruind-o și anulându-i
teroarea și blestemul” (A. Marino,
Hermeneutica lui Eliade, ed. Dacia, ClujNapoca 1980,p.257)
Citind operele lui Mircea Eliade,
întrebarea firească pe care și-o pun mulți

(abordând
problematica
încercărilor
stresante prin care oricine poate trece în
timpul vieții și provocările cărora le face
față pe drumuri și direcții diferite), care
era gândirea lui și a tinerilor studenți
colegi din grupul lui referitor la viața
politică, socială ,economică, culturală a
anilor 1927-1930. De aceea vom prezenta
mai jos un material pe care el l-a scris în
revista Buna Vestire, An I, 1937, pe care l-a
purtat în adâncul inimii, a labirintului, a
omului deschis spre nou, marcându-i
cariera.
Cred în destinul neamului românesc
– de aceea cred în biruința Mișcării L., a
tineretului generației 1927-1930. Un
neam care a dovedit uriașe puteri de
creație, în toate nivelurile realității, nu
poate naufragia la periferia istoriei,
într-o democrație balcanizată și într-o
catastrofă civilă.
Puține neamuri europene au fost
înzestrate de Dumnezeu cu atâtea
virtuți ca neamul românesc.
Unitatea lingvistica este aproape un
miracol (limba româna este singura
limbă romanică fără dialecte). Românii
au fost cei mai buni creatori de State
din sud-estul Europei. Puterea de
creație spirituală a neamului nostru,
stă mărturie în folclor,în arta populară,
în sensibilitatea religioasă. Un neam
hărăzit cu atâtea virtuți-biologice,
civile, spirituale – poate el pieri fără săși fii împlinit marea sa misiune istorică?
Poate
neamul
românesc
să-și
sfârșească viața în cea mai tristă
descompunere pe care ar cunoaște-o
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istoria, surpat de mizerie și sifilis,
cotropit de evrei și sfârtecat de străini,
trădat, demoralizat, vândut pentru
câteva sute de milioane de lei? Oricât
de mare ar fi vina părinților noștri,
pedeapsa ar fi prea neînduplecată. Nu
pot crede că neamul românesc a
rezistat o mie de ani cu arma în mână
,ca să piară ca un laș, astăzi, îmbătat
de vorbe și alcool, imbecilizat de
mizerie și paralizat de trădare. Cine nu
se îndoiește că neamul nostru, nu se
poate îndoi de biruința Mișcării L., a
tineretului generației 1927-1930.
Cred în această biruință pentru că,
înainte de toate, cred în biruința
duhului creștin. O mișcare izvorâtă și
alimentată de spiritualitatea creștină, o
revoluție spirituală care luptă în primul
rând împotriva păcatului și nevredniciei
nu este o mișcare politică. Ea este o
revoluție
creștină.
Cuvântul
Mântuitorului a fost înțeles și trăit în
felurite chipuri, de către toate
neamurile creștine de-a lungul istoriei.
Dar niciodată un neam întreg n-a trăit
o revoluție cu toata ființa sa; niciodată
cuvântul Mântuitorului n-a fost înțeles
ca o revoluție a forțelor sufletești
împotriva păcatelor și slăbiciunilor
cărnii; niciodată un neam întreg nu și-a
ales ca ideal de viață „călugăria” și ca
mireasă moartea.
Astăzi lumea întreagă stă sub
semnul revoluției. Dar în timp ce alte
popoare trăiesc această revoluție în
numele luptei de clasă, al primatului
economic (comunismul) sau al Statului
(fascismul) sau al rasei (hitlerismul),
Mișcarea L., a tineretului generației
1927-1930, s-a născut sub semnul

Arhanghelului Mihail și va birui prin
harul dumnezeiesc.
De aceea, în timp ce toate revoluțiile
contemporane sunt politice, revoluția
legionară este spirituală și creștină.
În timp ce toate revoluțiile
contemporane au ca scop cucerirea
puterii de către o clasă socială sau de
către un om, revoluția legionară are
drept țintă supremă: mântuirea
neamului,
împăcarea
neamului
românesc cu Dumnezeu, cum a spus
Căpitanul. De aceea sensul Mișcării L.,
a tineretului generației 1927-1930, se
deosebește de tot ceea ce s-a făcut
până astăzi în istorie, și biruința
legionară va aduce după sine nu numai
restaurarea virtuților neamului nostru,
o Românie vrednică, demnă și
puternică, ci va crea un om nou,
corespunzător unui nou tip de viață
europeană.
Omul nou nu s-a născut niciodată
dintr-o mișcare politica, ci întotdeauna
dintr-o revoluție spirituală, dintr-o
vastă prefacere lăuntrică. Așa s-a
născut omul nou al Creștinismului ,al
Renașterii etc., dintr-un desăvârșit
primat
al
spiritului
împotriva
temporalului, dintr-o biruință a duhului
împotriva cărnii. Omul nou se naște
printr-o adevărată trăire și fructificare
a libertății. Le aminteam cu alt prilej că
în cele mai disciplinate și severe ordine
călugărești catolice s-au putut înălța
totuși destule personalități. Un Thomas
din Aquino nu seamănă cu un Francisc
din Assisi, un Bonaventura cu un
François de Sales.
Personalitatea crește și rodește
pretutindeni, și cu cât e mai severă
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disciplina, cu atât „personalitatea” se
Cred în destinul neamului nostru;
definește mai bine. Disciplina nu e
cred în revoluția creștină a omului nou;
totuna cu „dictatura”, cum lasă de
cred în libertate, în personalitate și în
înțeles ponegritorii Mișcării L., a
dragoste. De aceea cred în biruința
tineretului
generației
1927-1930.
Mișcării L., a tineretului generației
Disciplina crește și promovează
1927-1930, într-o Românie mândră și
personalitățile pentru ca orice act de
puternică ,într-un stil nou de viață, care
ascultare poate fi un act de comandă
va transforma în valori spirituale de
asupra ta însuți, asupra instinctelor sau
universală circulație bogățiile sufletului
anarhiei tale lăuntrice. Actul de
romanesc...(Buna Vestire, An I,1937,
ascultare îți dă ție comanda asupra
Decembrie 17, nr.244, pp.1-2)
bestiei din tine, asupra vieții biologice
care încearcă să te mențină evaziv, în
Prin intermediul lui Nae Ionescu, Eliade
comoditate, în căldicel. Disciplina te a cunoscut aceasta asociație, Mișcarea L.,
întărește pe tine, îți făurește a tineretului generației 1927-1930 și
personalitatea. De aceea cavalerii influențat de acesta a ajuns să o susțină
medievali și feudali au fost atât de prin scrierile sale. El invoca teza privitoare
liberi si de dârji, pentru că juraseră la egalitatea dintre valori „valorile
credință (fides, trust, treve) unui universale” , și „valorile specifice”.
conducător...
Pentru că ,așa cum considera Florin
Cred în biruința Mișcării L., a Turcanu ,zona de contact dintre gândirea
tineretului
generației
1927-1930, și opțiunile politice ale lui Eliade se
pentru că cred în dragoste. Dragostea situează de fapt în mai multe articole din
singură preface bestia în om înlocuind 1936-1938,
apărute
în
ziare
și
instinctele în libertate. Dilige et quod săptămânale, unde oferă o explicație în
vis fac, spunea Fericitul Augustin: același timp generală și personală a epocii
„iubește și fă ce vrei!”. Cel care iubește în care trăiește.
cu adevărat e liber. Dar dragostea
La 100 de ani de la naștere, Mircea
transfigurează pe om și libertatea pe Eliade este mai actual ca oricând. Dovadă
care și-o dobândește insul iubind nu va stau sutele de volume despre viața și
stânjeni pe nimeni, nu va face să sufere opera lui publicate peste tot în lume. Fie
pe nimeni. Oamenii Mișcării L., a că se are în vedere opera literară, cea
tineretului generației 1927-1930 nu științifică sau, așa cum foarte des s-a
sunt numai camarazi, sunt frați. Și este întâmplat în ultimii ani, publicistica sa din
atât de puternic valul de dragoste, perioada interbelică și alunecarea politică
încât dacă n-ar fi el singur, și tot ar spre extrema dreaptă, subiectul Mircea
trebui să nădăjduim în învierea Eliade este la fel de bine primit de
neamului românesc, adică în biruința specialiști și de publicul larg ca și Eliade
Mișcării L., a tineretului generației însușii.
1927-1930.
Trecutul politic a lui Mircea Eliade și
presupusa influență a acestui trecut
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asupra operei sale științifice a constituit în
ultimii ani punctul de plecare al mai
multor controverse, numeroși cercetători
din întreaga lume ocupându-se cu analiza
acestor aspecte. Cu toate că suspiciunile și
acuzele la adresa lui Eliade s-au înmulțit,
viața și opera lui nu trebuie interpretate
(doar) pe baza opțiunilor sale politice,
simple simpatii din tinerețe și fără a se
ține seama de contextul istoric care a
făcut posibile aceste simpatii.
Așa cum spune proverbul: Frumusețea
stă în ochiul celui care privește, tot așa
este și cu viața și cu opera lui Eliade:
farmecul și minunăția vieții și a operei sale
depinde de puterea și maniera în care
fiecare vrea să le vadă și să le accepte.
Altfel spus, pentru unii, el este și
reprezintă „sacrul”, iar pentru alții el este
și reprezintă „profanul”. Și, ceea ce este
mai important, pentru cei mai mulți, atât
în țară lui și a noastră de origine,Romania,
cât și în lumea internațională, el se află
undeva pe la mijlocul acestor poli și
acestor „axe de măsură”.
Când Mircea Eliade împlinea 70 de ani,
Ioan Petru Culianu, scrie într-un document
(Limite, Paris, nr.26-27, august 1978,
Groningen, 9 martie) următoarele:
Capitolul 49 din Tao te king a fost
intitulat tardiv „Despre felul cum se
suporta virtutea”. În traducere liberă,
acest text sună astfel: Inima înțeleptului e
nedomolită, deoarece el este inima
întregului popor. Sunt bun cu acela care e
bun, dar sunt bun și cu acela care nu e...
Sunt sincer cu acela care e sincer, dar sunt
sincer și cu acela care nu e... Existența
pământească a înțeleptului e neliniștită,
fiindcă își întinde inima asupra întregii
lumi. Toți îl privesc și îl ascultă. Toți sunt

copii săi. Nimănui nu i se potrivesc mai
bine aceste cuvinte decât lui Mircea
Eliade. Și nimeni nu știe mai bine ca el cât
de greu se suportă propria virtute.
Cât de greu se păstrează memoria
suferințelor unui popor, cat de greu este
să fii deopotrivă bun cu cel bun și cu cel
rău, deopotrivă sincer cu cel sincer și cu
cel viclean... Și, la fel, nimeni mai bine ca
Mircea Eliade n-ar putea spune cât de
neliniștita e existența pământească a
înțeleptului atunci când a adoptat pe toți –
buni, răi, sinceri și vicleni – ca pe copiii săi.
Este ciudat că în ziua de 9 martie, Mircea
Eliade împlinește o vârstă precisă. Pentru
categoriile mitice care de mult i-au
transformat existenta în model, Mircea
Eliade ca persoană nu exista: nu poate,
deci, avea o vârsta; Mircea Eliade este
nemuritor. Si, în ultimă instanță, pentru un
român e mai verosimil să se întrebe: a
existat, într-adevăr, Zamolxis? Există ,întradevăr, Mircea Eliade? Din mulțimea celor
care se află strânși în „inima sa”, foarte
puțini îl cunosc. Dar a-l cunoaște pe
Mircea Eliade nu înseamnă nici de cum a
perturba imaginea sa mitică. Omul este în
întregime asemenea ei: necontaminat de
timp, el transportă interlocutorul într-o
sferă magică unde acesta se simte cuprins
de
infantila
fericire.
Regresează,
pătrunzând în inima atotcuprinzătoare a
Înțeleptului. Mă uimește bogăția de
imagini religioase din rândurile de mai sus.
Era normal să fie așa, deoarece sunt
convins ca intelectualul român mai tânăr
sau mai puțin, trăiește, în raport cu Mircea
Eliade, o experiență autentic religioasă.
Cuvintele sunt puține, iar un meșteșugar
le poate înjgheba mai priceput pentru a le
face să sune bine. Fie-mi iertată lipsa de
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meșteșug: am încercat numai să exprim „este aici și nu este”, e o categorie, „inima
modalitatea trăirii unui eveniment, așa sa” veghează din stele întâmplările
cum este el lăsat, transmis în mesajul noastre, blânda și atoateștiutoare.
verbal: Mircea Eliade împlinește 70 de ani.
Pr. Serafim VESCAN Iulian
Trăire paradoxală, fiindcă Mircea Eliade

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, întemeietorii Romei creştine
Sfinții Apostoli Petru şi Pavel sunt
printre cei mai importanți sfinți ai
creştinătății,
întemeietorii
bisericilor
creştine de Răsărit şi de Apus.
Ei sunt serbați
împreună
nu
întâmplător,
aniversarea zilei pe 29
iunie fiind stabilită
având două origini:
poate pentru a înlocui
sărbătoarea păgână a
lui Remus şi Romulus,
fondatorii tradiționali
ai Romei şi pentru că
au fost martirizați în
aceeaşi zi la Roma.
Deşi nu sunt primii
care
au
adus
învățăturile lui Hristos
la Roma, ei sunt cei
care au pus bazele
unei
comunități
solide şi au creştinat
Cetatea Eternă pentru
totdeauna, fiind centrul spiritualității
creştine universale.
Sfântul Apostol Petru s-a născut în
Betsaida, orăşel la Marea Galileii, în anul 6
d. H., era fratele Sfântului Apostol Andrei,
cel întâi chemat cum se zice în Biblie, dar
numai la Sfântul Ioan Evanghelistul cap. 1,
vers. 40. În patru locuri din Biblie (Matei

10,2, Marcu 3,16, Luca 6,14, Fapte Ap
1,13-14) se aminteşte că Sfântul Petru a
fost primul chemat dintre cei 12 Apostoli,
de aceia Isus l-a pus cap al Bisericii. A fost
împreună
cu
Hristos în cele
mai importante
momente din
viață.
Era
pescar
de
meserie
ca
majoritatea
locuitorilor
zonei şi nu
avea
carte.
Mântuitorul îi
schimbă
numele
din
Simon în Chefa
– piatră în
aramaică care
în latină vine
Petrus – şi îi
încredințează
misiunea
conducerii pe pământ a Bisericii Sale,
având o bază solidă, stânca pe care
vitregiile vremurilor nu o vor putea
distruge. Isus îl chemă la apostolie să fie
pescar de suflete omeneşti. Lui i-a dat
cheile Împărăției Cerurilor (Matei 16,19),
adică puterea de a lega şi dezlega păcatele
oamenilor. După Înviere, Hristos i-a
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încredințat păstorirea oilor sale (Ioan
21,15-17), fiind primul între Apostoli.
Petru era cel care vorbea cel mai des cu
Isus, se exprima în numele celorlalți
apostoli, era membrul cel mai activ, mereu
gata de a înfăptui ceea ce este nevoie
pentru a duce la capăt profeția lui Mesia;
el este cel care mărturiseşte pentru prima
dată adevărul că Isus este Fiul lui
Dumnezeu: Tu eşti Hristosul, Fiul

Dumnezeului celui Viu! (Matei 16,17).
Sfântul Petru a fost unul din primii
întemeietori ai comunității iudeo-creştine
din Ierusalim, împreună cu apostolii Iacob
şi Ioan. În timpul acestor activități a avut
unele controverse ideologice cu Pavel. În
anul 44 d.H. Este arestat la Ierusalim după
decapitarea apostolului Iacob cel Bătrân
de către regele Agrippa I şi eliberat în mod
miraculos de către un înger. Lanțul cu care

era legat în închisoare a fost adus la Roma
de către împărăteasa Elena şi se găsește în
bazilica Sfântul Petru în lanțuri (San Pietro
in Vincoli). În biserica Quo Vadis de pe via
Antica se pot vedea urmele paşilor
Sfântului Petru; în momentul în care el a
încercat să fugă pentru că îi era frică de
persecuțiile atât de aspre. I se arată Isus.
Atunci Petru îl recunoaşte şi îl întrebat:
Quo vadis, Domine (unde mergi
Doamne?). Hristos răspunde ca se duce la
Roma pentru a fi răstignit a doua oară
pentru că lui îi este frică. Atunci Petru se
întoarce şi este prins şi răstignit pe colina
Vaticanului cu capul în jos. Tradiția spune
că fiind răstignit cu capul în jos a început
să râdă zicând: Acum văd mai bine cerurile
deschise.
La Vatican se găseşte mormântul
Sfântului Apostol Petru. Intrând în biserică,
în parte stângă, pe o placă mare de
marmură (unică în lume) se vede lista
Sfinților Apostoli şi succesorii lor până în
zilele noastre până la Papa Ioan Paul II şi
Papa Benedict XVI.
Alt punct la Roma legat de viața
sfântului Petru este închisoarea din Piața
Veneția în spatele Altarului Patriei. Aici se
poate vedea o scobitură în piatră unde a
fost dat cu capul Sfântul, coloana cu
verigile de fier de care au fost legați cu
lanțurile Sfinții Apostoli Petru şi Pavel. Aici
se mai găseşte o fântâniță unde Sfântul
Petru a convertit nişte soldați şi neavând
apă pentru botez a dat cu mâna peste
piatra pardoselii şi a apărut acest izvor.
Sfântul Irineu în secolul al doilea
defineşte biserica Romei ca cea mai mare
şi mai veche, fondată de glorioşii Apostoli
Petru şi Pavel. Sfântul Irineu a fost ucenicul
Sfântului Policarp care a şezut la picioarele
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evanghelistului Ioan. Această tradiție orală Ierusalim unde este acuzat pe nedrept de
ne poartă la primele zile ale Bisericii care profanare Marelui Templu şi întemnițat.
se năştea atunci.
După ce a stat închis câțiva ani, timp în
Persoana Sfântului Pavel contrastează care s-a folosit de drepturile sale ce
cu cea a lui Petru în mai multe aspecte; s-a cetățean roman pentru a tergiversa
născut în cetatea Tars, într-o familie procesele, este trimis pentru judecată la
înstărită de evrei, a dobândit o bună Roma, de teama tulburărilor pe care le
educație în renumitele şcoli ale oraşului putea provoca în rândurile evreilor
natal, învățând foarte bine limba greacă de procesul său. În 61 e.n. Pavel ajunge la
la o vârstă fragedă. Avea drept de cetățean Roma după o călătorie cu peripeții în
roman moştenit de la părinți. De foarte timpul căreia a naufragiat pe mare în
tânăr a plecat la Ierusalim unde s-a instruit apropierea insulei Malta. În capitala
în legea mozaică la şcoala renumitului imperiului este bine primit de creştinii de
învățat rabin Gamaliel. Când mişcarea aici. În aşteptarea procesului i se permite
produsă de Apostoli ia amploare, Pavel să stea într-o casă sub supraveghere
vine la Ierusalim unde participă energic
şi cu cruzime la prigonirea noilor
creştini. După ce reuşeşte să împrăştie
comunitatea din Oraşul Sfânt, în jurul
anului 36 d.Hr., primeşte împuternicire
de la marele preot pentru a face acelaşi
lucru şi în Damasc, oraş sirian situat la
200 de kilometri nord-est de Ierusalim,
spre care se îndreaptă însoțit de o
gardă oferită de Sinedriu (organul
legislativ al Ierusalimului). În timpul
acestei călătorii se petrece convertirea
sa când Hristos i se arată în chip
miraculos şi îi adresează cu blândețe
vorbele: Saule, Saule, de ce mă
prigoneşti? (Fapte 9,3-9).
După acest episod, îşi începe
activitatea misionară În Antiohia,
Galileea, Alexandria, trecând prin
cetățile greceşti, îndreptându-se apoi spre pentru o perioadă de doi ani. În această
Asia Mică. În timpul acestor peripluri condiție de semilibertate îşi desfăşoară în
însoțite de multe greutăți, întemnițări, continuare activitatea de misionar prin
umilințe, scrie multe scrisori către creştinii contactul cu comunitățile iudaice din
din toate oraşele prin care a trecut. Roma.
Rodnica activitate misionară se încheie la
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După tradiție martiriul s-a petrecut la
roma în anul 65 în zona Laurentina poate
în aceeaşi zi cu Petru şi poate de aceea se
sărbătoresc în aceeaşi zi. Aici i s-a tăiat
capul şi conform tradiției capul i-a sărit de
trei ori şi în acele locuri au răsărit trei
izvoare care se pot vedea şi astăzi (Tre
Fontane). Corpul său a fost dus şi
înmormântat în locul în care astăzi se
găsește altarul central
al bazilicii Sfântul Paul
din afara Zidurilor
(San Paolo fuori le
mura).
La români există
multe biserici cu
hramul
Sfinților
Apostoli Petru şi
Pavel, multe persoane
care
le
poartă
numele, de asemenea
multe
rugăciuni
închinate lor.
Ca
iconografie,
Sfântul Apostol Petru
era „la chipul feței
alb, puțin cam galben,
pleşuv şi de la părul
ce-i rămase, cam
crunt la ochi şi roşu,
cărunt la cap şi la barbă, cu nasul cam
lungăreț, cu sprâncenele înalte, la vârstă
om de mijloc, drept la stat, se pornea de
îndată împotriva nedreptății, din râvnă
dumnezeiască”. (Sinaxarul lunii iunie).
Sfântul Apostol Pavel „era şi el pleşuv la
cap, vesel la căutătură, cu sprâncenele
plecate în jos, alb la față, barba era cam
lungă cu cuviință, cu nasul rotund şi
cuvios, la toată fața împodobit cam cărunt
la cap şi la barbă, om sănătos cu virtutea,

puțin cam scurt la trup, înțelept, plin de
daruri, cu cuviința obiceiurilor sale şi cu
tăria cuvintelor sale, şi cu dumnezeiască
putere trăgea pe cei ce mergeau la
dânsul.” (Sinaxarul lunii iunie).
În calendarul popular al românilor,
Sfântul Petru are un loc aparte, foarte
multe superstiții şi tradiții sunt legate de
imaginea lui. Data de 29 iunie, numită
popular Sânpetru
de vară marchează
începerea celei dea doua părți a
anului agrar. Se zice
că la origine Sfântul
Petru a fost un
țăran simplu ce se
ocupa
cu
agricultura;
datorită hărniciei
lui Dumnezeu l-ar fi
dus în Ceruri şi i-ar
fi încredințat cheile
Raiului.
El
guvernează peste
ploaie şi vremea
bună şi are puterea
de a da grindină pe
pământ.
Evenimente
naturale legate de ziua de Sânpetru sunt:
apariția licuricilor, amuțitul cucului,
răsăritul constelației Găinuşa. Sânpetru de
iarnă este la un interval de jumătate de an
de fratele său de vară şi este patronul
lupilor; sărbătorirea acestuia presupune
nişte ritualuri ce au ca scop ținerea
departe a lupilor de turmele de oi şi vite.
Maria PINTILIE
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In cinstea sf. Apostoli Petru si Pavel
1. Mărire s-aducem cu toată iubirea
Lui Petru şi Pavel,Apostoli slăviți.
Ei sunt fondatorii Bisericii Romei;
Părinți ai credinței si stâlpi neclintiți.
Refren :
Petru si Pavel,Sfinți preafericiți,
Cu îndurare să ne ocrotiți.
2. Cristos îl alege pe Simon Pescarul
Şi Petru-l numeşte in apostolat.
Pe Pavel din duşman îl schimbă în prieten
Şi-l face Apostol cu zel înfocat.
Nădejdea adusă de Mântuitor.
3. Cu dragoste mare ei merg după Domnul 8. Prin glas şi prin carte ei predică crucea
Şi focul iubirii aprins de Cristos;
Cristos îl proclamă Fiu dumnezeiesc;
Biserica creşte în inimă-n suflet
Iar El drept răsplată în slavă-i ridică
Sfințind prin credintă pe cel păcătos.
În viața aceasta si-n Raiul ceresc.
4. Pe Petru zideşte Biserica toată
Şi cheile sfinte i-le-a'ncredințat,
Doctor între neamuri pe Pavel îl face
Şi vas îl alege de har minunat.

9. Neron împăratul în temniță-i puse
Pe urmă la moarte crud i-a osândit.
Şi Pavel îşi dete sub sabie capul,
Iar Petru pe cruce muri răstignit.

5. Pe Petru îl pune Păstor negreşelnic
În veci să nu fie de iad biruit.
Şi lui ca la Capul văzut de pe lume
Întreaga sa turmă i-o dă de păzit.

10. Prin sfântul lor sânge dat pentru credință
Biserica-mbracă un falnic veşmânt;
Iar Roma întinde ca mândră Regină
Al dragostei sceptru pe-ntregul pământ.

6. Pe Pavel îl scapă de mii de primejdii,
11.Măriți fiți deapururi,Apostoli puternici,
Biserica Sfântă voi s-o ocritiți,
Şi-l duce să vadă al treilea cer.
Aduceți la turmă,cu Petru la cârmă,
Lucrează şi Pavel cât Petru-ntre neamuri
Pe cei ce-n erezuri mai stau rătăciți.
Fălindu-se numai de-al crucii mister.
7. În Roma îşi pune Catedra sa Petru
Columna luminii ca suprem Păstor;
Aici strâns în lanțuri, vesteşte şi Pavel
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Pelerinajul parohiei Euclide-Flaminia Roma Nord,
la Sanctuarul de la Mentorella
Parohia din Euclide-Flaminia, Roma
Nord, împreună cu părintele Serafim
Vescan Iulian a organizat un mic pelerinaj
de rugăciune la Sanctuarul de la
Mentorella.

Mai târziu am urcat și la Scala Santa
(Scara Sfântă) în genunchi cu rugăciune,
până la capela Sfântului Eustachie.
Legenda spune că, Placido, general roman
sub comanda lui Traian, în timpul unei
vânători, pe acel munte, a avut o
viziune cu chipul Domnului Isus care se
găsea pe o cruce luminoasă între
coarnele cerbului ce urma să-l vâneze.
Șocat de acea apariție, s-a întors acasă
și a povestit soției viziunea sa, dar și
visul pe care l-a avut în timpul nopții în
care i-a apărut un om ce îi spunea întruna că el și familia lui trebuie să se
convertească la creștinism și să se
boteze. A doua zi Placido și familia lui au
mers la episcop și au fost botezați. El a
În 22.07.2012, după Sfânta Liturghie, fost numit Eustachie, soția a primit numele
celebrată în cadrul parohiei noastre, în Teopista, iar cei doi copii ai lor Theopistos
jurul orei 13, părintele cu un grup de 50 de
credincioși au luat drumul sanctuarului.
Sanctuarul de la Mentorella este situat
în provincia Lazio aproape de localitatea
Capranica Prenestina la o altitudine de
1220 metri. Este unul dintre cele mai vechi
sanctuare din Italia și Europa, bazele
construcției lui fiind puse chiar de
împăratul Constantin în secolul al IV-lea.
Odată ajunși, mai întâi am fost să ne
închinăm în peștera unde a trăit Sfântul
Benedict din Norcia, am aprins lumânări și
ne-am rugat. Se spune că acesta a trăit
pentru doi ani în acea grotă naturală care și Agapite.(în calendarul creștin Grecose află la numai la câțiva pași de biserica Catolic și Ortodox sunt pomeniți în data de
care găzduiește astăzi statuia din lemn a 20 septembrie). La câteva zile după botez a
Madonei Harurilor și a Pruncului izbucnit o epidemie în care toți slujitorii și
(Madonna delle Grazie e del Bambino).
animalele lui au murit. El împreună cu soția
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și copiii au plecat către Egipt, dar se pare unde papa Benedict al XVI-lea a tras
că de aceștia din urmă s-au pierdut în clopotele.
timpul călătoriei. A trăit pentru 15 ani întrAcest sanctuar era foarte îndrăgit de
un sat izolat până când Traian, care era în papa Ioan Paul al II-lea unde acesta venea
război cu barbarii, gândindu-se că Placido de foarte multe ori pentru a se ruga in
l-ar putea ajuta în luptă, a trimis după el liniște și pace.
câțiva oameni să-l găsească. Așa că s-a
întors să lupte pentru suveranul său, iar
La intoarcere am facut si un mic popas
după numeroase victorii și-a regăsit in Tivoli, fostul Tibur antic, regiune plina de
întâmplător familia. Bucuros, împreună cu vai cascade si grote naturale, preferata
ei a mers la Roma pentru a sărbătorii acum 2000 de ani de imparatii si
triumful, dar revenirea a fost fatală pentru aristocratia romana pentru case si vile de
vacanta.
Doua vile remarcabile sunt de vazut in
Tivoli: Villa d'Este cu spectaculoasele ei
gradini si Villa Adriana, un complex
alcatuit din locuinte, gradini, bazine, statui,
laguna artificiala si plaja, coridoare
acoperite, insula privata cu Teatro
Maritimo, cel mai mare si mai costisitor
palat din imperiul roman cu suprafata tot
atat de mare ca si centrul Romei,
construita de Adrian in sec al II-lea.
Cum timpul era scurt ne-am oprit de
el deoarece Traian fusese înlocuit de aceasta data la prima. Villa d'Este cu cele
Adrian. Când acesta din urmă a aflat ca 100 de fântâni. Aceasta nu aparține in
Placid s-a convertit la creștinism și refuza totalitate antichitatii. Cardinalul Ippolto
sa se închine zeilor păgâni, a poruncit să fie d'Este a decis renovarea palatului
aruncați în cușca cu lei, drept hrană
pentru aceștia. Aici a avut loc o minune.
Anume, leii nu s-au repezit să îi mănânce
ci s-au îndepărtat de ei. Supărat și șocat,
în același timp, Adrian, a poruncit să fie
închiși într-o statuie de bronz în formă
de taur care, ulterior, a fost pusă pe foc.
Placid-Eustachie și familia lui, așa și-au
găsit sfârșitul, dar corpurile lor fără
suflet erau ca și intacte, neatinse de
căldura focului.
Printre atâtea locuri minunate și
pline de credință am vizitat și clopotnița
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guvernatorului si amenajarea unei
impresionante gradini de inspiratie antica,
in a doua jumatate a secolului al XVI -lea.
Un ansamblu de grote si statui, terase,
fantani si jocuri de
apa printre care si
“100 Fontane” la
care
ne-am
indreptat mai mult
atentia. Jeturi de
apa tasnesc din
dragon,
vulturi,
personaje
mitologice sau tevi
subtiri, o cascada
artificiala se revarsa
despletita peste un bazin oval, caderi de
apa in trepte marginite de coloane albe
lichide(Fantana lui Neptun), pulberi de

stropi fac curcubee, totul susura, fosneste
iar orga pneumo-hidraulica (mecanism
actionat numai de apa si aer) canta in
fiecare zi la ora 18:30 timp de 7-8 minute
un
cantec
gregorian.
Cum timpul
a trecut atat de
repede si ora
era deja tarzie
am hotarat sa
luam
drumul
spre Roma, cu
amintirea unei
alte zi minunate
oferita
de
parintele Serafim Vescan Iulian.
Viorel Emanuel DELIU

Valoarea unui surâs
A dărui un surâs.
Aduce fericire în inimi.
Îmbogățeşte pe cel ce-l primeşte
Fără a sărăci pe cel ce-l dăruieşte.
Nu durează decât un moment
dar amintirea lui rămâne mult timp.
Nimeni nu este aşa bogat
încât să poată trăii fără el.
Nici aşa sărac de-a nu putea dăruii.
Surâsul aduce bucurie în familie
ne susține le muncă
şi e semnul tangibil de prietenie.
Surâsul dă uşurare celui obosit,
reînnoieste curajul în incercări
şi e leac în supărare.

Şi dacă întâlneşti pe cineva ce nu ți-l oferă
fi generos ,daruieşte-l tu.
Nimeni nu are atâta nevoie de un surâs
ca şi acela ce nu ştie să-l dea.
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12.08.2012: Simpozion internațional în memoria Alexandru Cardinal Todea la
Stânceni

Centenarul
naşterii
Cardinalului
Alexandru Todea şi cea de-a zecea
comemorare a morții sale au fost
celebrate la Schitul carmelitan de la
Stânceni, jud. Mureş, în ziua de duminică,
5 august 2012, cu ocazia unui colocviu
internațional asupra subiectului dificil al
Bisericilor Greco-Catolice şi unitatea
Bisericilor. Au participat peste o sută
cincizeci de persoane venite din diferite
țări ale Europei, între care catolici de rit
latin, bizantin şi ortodocşi, beneficiind de
traduceri simultane în limba română şi în limba franceză, aflăm de pe BRU.ro.
Această reflecție răspunde dorinței PS Vasile Hossu, Episcop greco-catolic de Oradea
(+1997): “Noi suntem martori ai scandalului sfâşierii cămăşii fără cusătură a lui Cristos.
Dar noi avem încredere că Răstignirea Sa este rodnică. Existența noastră vrea să fie
opera unității şi reconcilierii… Misiunea noastră este de a pregăti ziua binecuvântată a
marii reuniri, care nu va fi o supunere la Scaunul lui Petru, ci o îmbrățişare reciprocă în
credință şi caritate. Iată de ce noi dorim să participăm la dialogul ecumenic cu Bisericile
ortodoxe… Iată de ce trebuie să descoperim patrimoniul oriental din ce în ce mai mult,
astfel încât să recâştigăm credibilitatea şi să devenim martori vii ai unității”.
Acest ultim punct a fost subliniat cu ocazia comunicării ortodoxe la acest colocviu,
făcute de pr. drd. Cătinean, ca delegat al IPS Ioan Sălăjan al Covasnei şi Harghitei.
Colocviul a fost prezidat de către succesorul PS Hossu, PS Virgil Bercea, nepot al
Cardinalului Todea. Moderator în prima parte a fost diaconul francez Didier Rance, un
bun cunoscător al acestui spațiu eclezial, iar al celei de-a doua părți dr. Vincențiu Cernea
de la Bucureşti. IPS Serafim, Mitropolit ortodox român pentru Germania şi Europa
Centrală, i-a chemat pe cei prezenți să fie fideli martirilor lor care aparțin patrimoniului
comun al celor două Biserici, Ortodoxă şi Catolică. Nu este întâmplător că acest colocviu
are loc într-un Carmel, căci martiriul alb, cel al vieții consacrate în întregime lui
Dumnezeu este, şi el, un punct comun între cele două Biserici ale noastre.
Voci venite din România (C. Ghişa, Cluj), din Ucraina (pr. M. Dymyd, Lviv) şi din
Ungaria (PS Fulop, Episcop greco-catolic de Hajdudorog) au confirmat că Bisericile
Greco-Catolice din aceste țări doresc să colaboreze activ la unitatea Bisericilor.
Mărturiile celor care l-au cunoscut îndeaproape pe Cardinalul Todea – un nepot (PS
Virgil Bercea), un Nunțiu (IPS Jean-Claude Perisset), secretara sa fidelă (Maria Keul), unul
dintre preoții pe care i-a hirotonit în clandestinitate (pr. Liviu Sabău), un medic (pr. dr.
Mihai Ştefănescu, Târgu-Mureş), un vecin din Reghin (Valer Pol) – sunt convergente în a
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vedea în Cardinalul Todea un veritabil “martor al Celui Nevăzut”. Mons. Francois
Garnier, Arhiepiscop de Cambrai, Franța, a făcut şi el un apel la convertire personală,
fără de care nu poate exista ecumenism adevărat. Actele simpozionului vor fi editate în
limba română şi în limba franceză.
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19.08.2012: PS Florentin despre icoana și pelerinajul de la Nicula
În predica rostită la Liturghia din sărbătoarea
Adormirii Maicii Domnului, celebrată la Nicula, în cadrul
tradiționalului pelerinaj la care credincioşi din Eparhia de
Cluj-Gherla, şi nu numai, participă an de an, PS Florentin
Crihălmeanu a atins şi subiectul icoanei miraculoase ce a
dus la naşterea pelerinajului. Redăm integral pasajele din
predică, aşa cum au apărut ele publicate pe BRU.ro.
“Suntem aici, în această zi de sărbătoare pentru că
vrem să o cinstim pe Măicuța noastră Sfântă, pe Maria.
(…) Nu avem voie să uităm că Preasfânta Fecioară Maria,
prin mila lui Dumnezeu, s-a arătat în lume în mai multe
locuri, între care se află şi această localitate, Nicula. Aici
Preasfânta Fecioară Maria a oferit semn prin acea icoană
despre care ştim cu toții, care a fost zugrăvită de către preotul Luca din Iclod, în anul
1681. După cum spune tradiția, icoana a lăcrimat în 15 februarie 1694 iar lăcrimarea
icoanei a durat, cu mici întreruperi, până în 12 martie 1694, pe o durată de 26 de zile, ne
spun documentele – există documente scrise cu interviurile care au fost luate unor
persoane care au constatat această lăcrimare. Vestea s-a răspândit foarte repede şi
oamenii au venit să vadă minunea, dar, totodată, localnicii au dorit să fie oficializată
această minune. Cel care s-a preocupat în mod special de recunoaşterea minunii, a fost
contele zonei, Sigismund Korniş. Dar, îndrăgostindu-se de icoană, a poruncit ca aceasta
să fie mutată din biserica parohială – biserică aflată în această localitate, nu sus, unde
este acum.”
“El a luat icoana şi a dus-o la castelul său din Benediuc, astăzi Mănăstirea, lângă Dej.
Cunoaştem firul istoric al evenimentelor, contele Korniş nu a vrut să răspundă solicitării
niculenilor care doreau ca icoana să revină în biserica parohială, s-a născut un conflict ce
a fost destul de puternic încât a ajuns până la Viena. Decizia luată la Viena a fost ca
icoana să nu fie nici la biserica parohială, nici la castelul contelui, ci, pe un deal, în
apropiere, să se construiască o bisericuță de lemn care să poată fi cercetată de oricine,
oricând şi acolo să fie venerată icoana Sfintei Fecioare Maria. Astfel, icoana minunată
ajunge pe acest deal din partea dreaptă a locului în care ne aflăm acum. Bisericuța în
care a fost depusă icoana s-a construit între anii 1700-1712. Precizez acest fapt, pentru
că, după trecerea la unirea cu Roma, întreaga zonă devine greco-catolică şi intră sub
jurisdicția Arhieparhiei de Făgăraş şi Alba-Iulia. Şematismele din primii ani ai Bisericii
Greco-Catolice vorbesc despre Nicula, care are o biserică, dar care are doar un
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administrator parohial, nu există comunitate călugărească stabilă pe acest deal, până în
1936, sex. XX. Până în acest an, deoarece oamenii se strângeau tot mai mulți la
sărbători, administratorul parohial a cerut episcopului să poată construi o casă unde să
primească şi să găzduiască pelerinii care veneau osteniți. De-a lungul timpului, Pontifii
Romani au emis decrete de recunoaştere a acestui loc de pelerinaj catolic: Papa
Clemente al XIII-lea, în 1767, a emis un decret cu indulgență plenară, apoi Sf. Părinte
Pius al XI-lea, la cererea Episcopului nostru de venerată memorie, Iuliu Hossu, a emis un
document pontifical prin care, de asemenea, acorda indulgență plenară tuturor
pelerinilor veniți la sfânta mănăstire a Niculei care primeau Sfintele Taine aşa cum
prevăd canoanele Bisericii Greco-Catolice.”
Trebuie precizat faptul că biserica de piatră se ridică pentru că cea mică devine
neîncăpătoare. După ce se stabileşte Episcopia la Gherla, în anul 1853, primul care
renovează bisericuța de lemn şi lasă o inscripție în absidă, este Ioan Alexi, Episcopul
nostru cel dintâi la Gherla. După aceea, în timp, cel care zideşte biserica de piatră, doar
navata centrală, este Episcopul greco-catolic Mihail Pavel, între 1875 şi 1879, urmând
ca, apoi, Episcopul Ioan Sabo, cel care a construit şi Catedrala din Gherla, să aşeze
fațada la această biserică şi să binecuvânteze construcția mănăstirească, să aşeze icoana
miraculoasă şi să numească administratori ai acestei biserici. Episcopul Vasile Hossu
îndrăgea foarte mult acest loc, şi-ar fi dorit să fie îngropat aici, era reşedința lui de vară.
Spun aceste lucruri pentru ca să ştiți faptul că tradiția Bisericii noastre a fost neîntrerupt
legată de acest loc. Nu este nici mândrie, nu este nici prozelitism, este realitate
demonstrată prin
documente care
se pot cerceta.
De
aceea,
suntem mândri
de
această
tradiție şi nu
avem voie să o
uităm şi suntem
aici pentru că
vrem
să
o
continuăm. Iată
de ce în fiecare
an
invit
pe
onorații preoți
împreună
cu
credincioşii
şi
mulțumesc celor care ați răspuns acestei invitații în pofida dificultăților inerente ale
pelerinajului sau a suferințelor fiecăruia.”
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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 activităţi: - Conferinţe 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

