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PREFAÞÃ
La începutul acestui nou mileniu, oamenii sunt tot mai mult atraºi
de duhul lumii, de „pofta trupului, pofta ochilor ºi trufia vieþii” (I In.
2,16). Îi intereseazã aproape numai ce se întâmplã în lumea politicã,
în lumea modei, în lumea sportului, în lumea show-bizz-ului. Sunt
atât de ocupaþi ºi aglomeraþi din pricina serviciului, a studiilor sau a
distracþiilor, încât nu mai au timp sã se gândeascã la scopul vieþii, la
mântuirea sufletului, la unicul necesar despre care vorbeºte Iisus Martei
din Betania. Remediul este sã privim la Sfinþii Bisericii, la „norul de
martori” (Evr. 12,1), care proiecteazã efluvii de strãlucire peste tot ce
este urât ºi mizerabil în lume ºi peste tenebrele morþii ce învãluie
pãmântul. Sfinþii ne invitã la adevãratul umanism evanghelic ºi fiecare
din ei ne spune: „Fiþi urmãtori ai mei, aºa cum ºi eu sunt al lui Hristos”
(I Cor. 11,1).
Cartea de faþã, semnatã de tânãrul licenþiat în Teologie Vlad Benea,
ni se oferã ca un ajutor în aceastã privinþã. Ea ne ajutã pe noi toþi sã ne
redresãm duhovniceºte, dar mai ales este folositoare pentru creºtinii
din Occidentul european, bolnav de desacralizarea vieþii umane ºi de
violarea normelor morale, fenomene îngrijorãtoare care duc la
distrugerea omului. În paginile acestei voluminoase lucrãri, talentatul
autor se ocupã de Sfinþii Apusului, care – dupã expresia sa – sunt „toþi
acei plãcuþi ai lui Dumnezeu, care au trãit în Apusul Europei în perioada
când acesta se afla în unire cu Biserica Ortodoxã ºi mãrturisea credinþa
cea dreaptã”. Sunt acei stratioþi ai Duhului Sfânt, purtãtori ai harului ºi
adevãrului divin (cf. In. 1,17), care „neamurile cele pãgâne le-a nãscut
la Hristos”.
În aceastã carte sunt prezentaþi mai întâi apostolii ºi mucenicii,
apoi mãrturisitorii ºi cuvioºii ºi, în cele din urmã, propovãduitorii ºi
episcopii din Occident, adicã din Italia, Franþa, Germania, Anglia,
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Irlanda, Suedia etc. Ei s-au dovedit pãstori înþelepþi, evanghelizatori
luminaþi, asceþi râvnitori, polemiºti neînfricaþi ºi martiri bravi, care au
pecetluit cu sângele lor mãrturisirea credinþei ortodoxe. Toþi aceºtia
trebuie cunoscuþi ºi cinstiþi nu numai acolo, ci pretutindeni, fiindcã
„sunt locuitori ai patriei celei unice a creºtinilor, patria cereascã”, dupã
cum observã autorul. La cinstirea lor ne îndeamnã Sfântul Ioan
Maximovici (†1966), care a trãit în pãrþile Apusului. Iatã ce spunea
acesta, în aprilie 1953: „Trãind noi împrãºtiaþi în þãri unde în vechime
s-au ostenit ºi s-au proslãvit, prin suferinþele lor sau prin alte nevoinþe,
sfinþi bineplãcuþi lui Dumnezeu, cinstiþi din vechime de Biserica
Ortodoxã a lui Hristos, se cade ca ºi noi sã-i cinstim cum se cuvine ºi
sã alergãm la ajutorul lor”.
Într-un capitol întreg sunt zugrãviþi in extenso, cu claritate ºi
iscusinþã, Sfinþii care au vieþuit în Insulele Britanice în timpul când în
acele locuri se mãrturisea dreapta credinþã, adicã pânã la jumãtatea
secolului al XI-lea. Iatã numele lor: Patrick, Columba, Columban,
Cuthbert, Guthlac, Bonifatie, Edmund. Toþi s-au distins prin diferite
osteneli duhovniceºti, virtuþi alese, fapte bune ºi jertfire pentru adevãrul
revelat. Toþi au cãutat sfinþenia ºi acum Îl vãd pe Dumnezeu (cf. Evr.
12,14). Vieþile lor edificatoare exercitã pânã astãzi o puternicã influenþã
asupra moravurilor. Relatãrile pioase ale acestor haghiografii britanice
determinã, în mare mãsurã, acþiunea de desãvârºire ºi ne fac sã înþelegem
activ cã transfigurarea lumii, îndumnezeirea ei, atârnã de fiecare din
noi.
În Duminica Tuturor Sfinþilor, aºezatã în calendarul Bisericii
noastre imediat dupã Duminica Rusaliilor, sunt pomeniþi aceºti Sfinþi
ºi toþi Sfinþii necunoscuþi de oameni, dar cunoscuþi numai de
Dumnezeu ºi încununaþi pentru credincioºia ºi ostenelile lor (cf. Apoc.
2,10). Pe aceºti Sfinþi, care au privit moartea ca pe o trecere la
superlativul vieþii, trebuie sã-i cunoascã, în primul rând, creºtinii
apuseni, cu atât mai mult cu cât Sfinþii pomeniþi „mijlocesc înaintea
tronului lui Dumnezeu în special pentru locurile în care au strãlucit”.
Cetãþeanul Împãrãþiei nu poate uita arena de luptã pentru mântuire,
solidarizându-se, totodatã, cu membrii Bisericii luptãtoare. Precum
afirmã Sfântul Asterie al Amasiei, Sfinþii au multã putere chiar ºi dupã
moartea lor din lumea aceasta, fãcând bine oamenilor.
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Prezentul volum se încheie cu un Acatist cãtre toþi Sfinþii care au
strãlucit în pãmânturile Apusului. Este un imn de preamãrire ºi laudã
adresat acestora, numindu-i „faruri luminoase”, „pãrinþi ºi ocrotitori
ai acelor locuri” ºi „luminãtori ai Apusului”. Era pãcat ca o carte atât
de minunatã ºi revelatoare sã fie lipsitã de Imnul Acatist, care reprezintã
o perlã preþioasã a patrimoniului liturgic ortodox. Acatistul acesta se
aseamãnã cu o grãdinã de flori din care noi ne împãrtãºim ºi ne desfãtãm
de multicolorul virtuþilor ºi de parfumul desãvârºirii acelora care, „prin
pilda vieþii lor, popoarele cele pãgâne le-au ridicat de la slujirea
idoleascã ºi le-au adus la închinarea Singurului Dumnezeu” (Condacul
al 3-lea). Prin Acatist le dãm o evlavioasã cinstire acestor Sfinþi apuseni
de care S-a folosit atât de frumos Dumnezeu.
Pe aceºti „urmãtori lui Dumnezeu ca niºte copii iubiþi” (Efes. 5,1)
trebuie sã-i imite creºtinãtatea din Vestul european, astãzi când acolo
este atâta paloare religioasã ºi atâta obosealã în credinþã. Credincioºii,
în loc sã fie fericiþi cã-L cunosc pe Dumnezeul Cel adevãrat, considerã
creºtinismul mai curând ca pe o greutate sau ca pe o obiºnuinþã.
Civilizaþia modernã, cu „idolii” ºi fascinaþiile ei, este neliniºte,
interogaþie, zbucium ºi ipotezã, fãcând ca bezna necredinþei sã se
întindã peste viaþa lumii. Sunt acolo, dar ºi în alte pãrþi, atâtea simptome
de îngrijorare care ne fac sã ne temem de viitorul omenirii. Este mare
nevoie astãzi de „credinþa datã sfinþilor” (Iuda 3), de aprofundarea
credinþei noastre pentru a depãºi întunericul neo-pãgânismului
contemporan. Hristos ne cere sã fim „lumina lumii” (Mt. 5, 14-16).
Este vorba de acea luminã a credinþei, oferitã de Dumnezeu ca un dar
gratuit, care vine sã lumineze inima ºi sã limpezeascã înþelegerea.
Privind, aºadar, la lumea noastrã dominatã de o eticã permisivã ºi
de devieri morale, suntem constrânºi sã apreciem importanþa ºi
actualitatea gravã a subiectului abordat în prezentul volum. Când
spunem cã cele tratate aici sunt de mare actualitate, ne gândim mai
ales la Apus, unde Biserica nu-i persecutatã, dar este trãdatã de fiii ei,
care nu mai trãiesc dupã Legea Evangheliei. În actualul context de
secularizare, în care mulþi dintre contemporanii noºtri gândesc ºi trãiesc
ca ºi cum Dumnezeu n-ar exista, sau sunt atraºi de forme de religiozitate
iraþionale, este necesar ca oamenii lumii din Rãsãrit ºi Apus sã reafirme
cã credinþa este o decizie personalã care angajeazã întreaga existenþã.
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În calitate de creºtini, suntem datori sã transpunem în viaþã învãþãturile
lui Hristos, ca sã ne putem asemãna cu Sfinþii, care – dupã expresia
pãrintelui clujean Simion Cristea – „privesc cerul cu ochi elaboraþi”.
Evanghelia trebuie sã fie ºi pentru noi, ca pentru Sfinþi, marele criteriu
care sã cãlãuzeascã alegerile ºi orientãrile vieþii noastre. În acest fel,
vom deveni, asemenea Sfinþilor britanici, misionari cu fapta ºi cuvântul
ºi, oriunde vom trãi ºi vom lucra, vom fi semne ale iubirii lui Dumnezeu,
mãrturisitori credibili ai prezenþei iubitoare a lui Hristos.
La astfel de lucruri putem reflecta citind cartea de faþã care, scrisã
într-un stil limpede, curgãtor ºi captivant, ne oferã o delectare
intelectualã ºi duhovniceascã. Bogãþia informaþiilor, a referinþelor
haghiografice ºi a bibliografiei face ca aceastã lucrare documentatã sã
fie nu numai ziditoare de suflet, ci ºi eruditã. Din cele relatate rezultã
cã tânãrului teolog Vlad Benea îi pasã de problemele actuale ale
creºtinismului ºi mediteazã asupra lor. Cine citeºte prezentul volum se
aprinde, în mod cert, de dorul dupã unitatea eclezialã – deziderat
evanghelic (cf. In. 17, 21). Pe tãrâmul sfinþeniei se pot întâlni creºtinii
din cele patru zãri, încât disensiunile omeneºti ºi deosebirile doctrinare
sã fie topite de Duhul Sfânt-Sfinþitorul, iar noi sã devenim, în acest
nou mileniu, o inimã ºi un suflet (cf. Fapte 4, 32), ca prima comunitate
creºtinã din Ierusalim. Plin de bucuria lecturii, îl felicit ºi îl binecuvintez
pe autor pentru aceastã carte atât de frumos întocmitã. Iar pe „atleþii
lui Hristos”, evocaþi în ea, îi venerez zicând: „Bucuraþi-vã, Sfinþilor
toþi, care în pãmânturile Apusului aþi mãrturisit dreapta credinþã!”.

† Dr. Irineu POP-BISTRIÞEANUL
Episcop-vicar

Mânãstirea Floreºti
1 ianuarie 2006
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„Aºezat-a hotarele limbilor dupã numãrul îngerilor Sãi
ºi Biserica Sa o a adunat de la risipiþii fii ai lui Adam,
înmulþind în ea sfinþii Sãi, ca stelele pe cer, care au strãlucit
la Rãsãrit ºi la Apus, la Miazãnoapte ºi la Miazãzi” 1

Icoanã de la sfârºitul secolului al XII-lea, din mãnãstirea Sfânta
Ecaterina de pe muntele Sinai. Pe rândul de sus sunt reprezentaþi trei
sfinþi cinstiþi în Patriarhia Ierusalimului: Sfântul Apostol Pavel, Sfântul
Iacov, fratele Domnului, ºi Sfântul Arhidiacon ªtefan, iar pe cel de jos
trei sfinþi cinstiþi în Patriarhia Romei: Sfântul Lavrentie Arhidiaconul,
Sfântul Martin din Tours ºi Sfântul Leonard de Noblac.
Icoana are inscripþiile în limba latinã.
1

V. Sf. Ioan Maximovici, Predici ºi îndrumãri duhovniceºti, Sophia, Bucureºti, 2001, p. 210.
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Cuvânt înainte
Am hotãrât sã scriu acest scurt cuvânt înainte numai pentru a-i mulþumi
Pãrintelui Andrew Phillips pentru tot sprijinul pe care mi l-a dat în scrierea
acestei lucrãri. Preot ortodox englez, trecut la dreapta credinþã încã de
tânãr, pãrintele Andrew s-a ostenit ºi se osteneºte neîncetat pentru cinstirea
ºi cunoaºterea sfinþilor Apusului în rândul credincioºilor ortodocºi.
Cãsãtorit, cu ºase copii, pãrintele pãstoreºte o micã parohie din estul Angliei,
din care fac parte ºi câþiva credincioºi ortodocºi români. Pe lângã aceasta,
pãrintele mai scoate o revistã numitã Orthodox England (Anglia Ortodoxã)
ºi întreþine un site web, www.orthodoxengland.btinternet.co.uk, în care
scrie cu mare dar ºi putere mai ales despre vieþile sfinþilor care au trãit în
apusul Europei în vremea când acolo se mãrturisea dreapta credinþã.
Astfel, prin aceastã paginã web, el este cel care mi-a dat ideea ºi
gândul de a mã ocupa de sfinþii Apusului, de a cerceta mai îndeaproape
vieþile ºi scrierile lor. Însã mai mult decât atât: dupã ce i-am spus despre
planul meu de a scrie o lucrare despre sfinþii care au strãlucit în Apus
înainte de despãrþirea acestuia de Biserica Ortodoxã, pãrintele m-a
ajutat neîncetat, cu mare bunãtate ºi înþelegere, în tot ce a fost nevoie:
mi-a lãmurit nedumeririle ºi întrebãrile care au apãrut pe parcurs; mi-a
dat idei ºi mi-a arãtat felul în care ar trebui sã vorbesc despre anumite
probleme; mi-a trimis materiale ºi cãrþi cu vieþi de sfinþi, hãrþi, icoane
ºi alte lucrãri ajutãtoare; ºi îndeobºte vorbind, m-a încurajat oricând
aveam greutãþi. ªi a fãcut aceasta de nenumãrate ori, mereu cu rãbdare
ºi înþelepciune. De aceea, pot spune cu toatã sinceritatea cã fãrã el ºi
fãrã ajutorul lui, aceastã carte nu ar fi existat astãzi. Dumnezeu, Maica
Domnului ºi sfinþii Apusului sã-i rãsplãteascã toatã osteneala.
Mai vreau încã sã spun cã, de bunã seamã, în aceastã lucrare se
vor fi strecurat greºeli destule: unele din neputinþã omeneascã, altele
din neºtiinþã. Îl rog însã pe cititor sã ierte aceste greºeli ºi sã le acopere
cu dragoste ºi înþelegere, pomenindu-mã ºi pe mine în rugãciunile lui.
Autorul
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Sfinþii Apusului – o prezentare generalã
1.Universalitatea sfinþilor (Sfinþii Bisericii din toatã lumea)
Poate cã în nimic altceva nu se cunoaºte mai bine adevãrata
Ortodoxie, decât în dragostea faþã de sfinþi. Pãrintele Mihail
Pomazanski chiar spunea cã aceasta este trãsãtura care deosebeºte
hotãrâtor dreapta credinþã de toate celelalte credinþe ºi învãþãturi.
„Comuniunea cu Biserica cereascã,” scria el, „este superioritatea
noastrã, dreptul nostru de întâi nãscut, slava noastrã [a ortodocºilor].”2
Astfel, Biserica s-a îngrijit din totdeauna sã-ºi cinsteascã sfinþii, bine
ºtiind cã ei, prin rugãciunile ºi mijlocirea lor, ne povãþuiesc ºi ne pãzesc
neîncetat paºii spre mântuire. De aceea, încã de la început au fost
adunate mãrturii despre faptele ºi cuvintele sfinþilor, alcãtuindu-se
totodatã ºi vieþile lor, pentru a aduce folos ºi întãrire celor ce încã se
luptã cu ispitele vieþii acesteia. Pãrintele Iustin Popovici, marele teolog
sârb al veacului trecut, spunea despre aceasta: „Sfinþii sunt creºtini
desãvârºiþi fiindcã ei au fost sfinþiþi în cea mai înaltã mãsurã prin
nevoinþele sfintei credinþe în Domnul Hristos Cel înviat ºi pururea
fiitor, iar moartea nu are nici o putere asupra lor. Viaþa lor este cu totul
ascunsã în Domnul Hristos, iar pentru acest motiv, viaþa lor este întru
totul viaþa lui Hristos; gândirea lor este în întregime gândirea lui Hristos,
iar felul lor de percepere este cel al lui Hristos. [...] De aceea Vieþile
sfinþilor nu reprezintã nimic altceva decât viaþa Domnului nostru Iisus
Hristos, repetatã în cazul fiecãrui sfânt într-o mãsurã mai mare sau
mai micã, sub un chip sau altul.”3 ªi astfel, prin cinstirea pe care noi o
aducem sfinþilor, noi Îl cinstim de fapt pe Mântuitorul Hristos, Cel Ce
Pomazanski, Michael, „Teologia liturgicã a Pãrintelui A. Schmemann”, lucrare care se
gãseºte pe Internet, la pagina: http://saraca.1plan.net/biblioteca/teologia_liturgica_pr_
schmemann.htm
3
Sfântul Iustin Popovici, Credinþa ortodoxã ºi viaþa în Hristos, Bunavestire, Galaþi, 2003, p. 45.
2
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S-a preaslãvit în ei ºi ni i-a dat ca pururi ajutãtori în toate greutãþile ºi
neputinþele noastre.
ªi aceastã cinstire adusã sfinþilor nu este cu nimic îngrãditã de
timp sau de loc. Într-adevãr, toþi sfinþii, fie cã au trãit în urmã cu mai
multe mii de ani, fie cã au trãit în vremurile noastre, fie cã au trãit la
miazãnoapte, fie la miazãzi, fie cã au trãit la apus, fie la rãsãrit, toþi au
fost însufleþiþi ºi povãþuiþi de Acelaºi Duh Sfânt, Duhul Adevãrului,
Care i-a unit pe toþi întreolaltã într-un chip desãvârºit ºi cu neputinþã
de înfãþiºat în cuvinte. Iar acest lucru poate fi uºor simþit de orice
creºtin ortodox care citeºte cu credinþã ºi cu dragoste vieþile ºi cuvintele
plãcuþilor lui Dumnezeu.
Cu toate acestea, puþini dintre sfinþii Bisericii sunt cunoscuþi ºi
cinstiþi. Ceilalþi, cei mai mulþi dintre ei, au dus o viaþã cu totul ascunsã
de ochii oamenilor, rãmânând astfel ºtiuþi doar de bunãtatea lui
Dumnezeu. Apoi, dintre acei sfinþi al cãror nume îl ºtim, puþini au
vieþi scrise sau slujbe alcãtuite. Pe lângã aceasta, cercetând sinaxarele
ºi culegerile de vieþi de sfinþi, putem vedea cã doar puþini dintre plãcuþii
lui Dumnezeu sunt cinstiþi pretutindeni. Astfel, sfinþi precum Sfântul
Nicolae, sau Sfântul Gheorghe, sau Sfântul Dimitrie, sunt cunoscuþi ºi
iubiþi de cãtre toþi credincioºii ortodocºi din toatã lumea. Mulþi alþii
însã, cete nenumãrate de sfinþi ºi cuvioºi, sunt cunoscuþi doar în locurile
în care s-au proslãvit sau în care odihnesc trupurile lor. De pildã, puþini
dintre noii mucenici greci, care au pãtimit sub jugul turcesc, sunt
cunoscuþi în Rusia sau în alte pãrþi, dupã cum puþini dintre cuvioºii
nordului îndepãrtat al Rusiei sunt cunoscuþi în Grecia. Apoi, tot la fel,
sfinþii care au strãlucit pe pãmântul þãrii noastre sunt aproape cu totul
necunoscuþi, atât în Rusia, cât ºi în Grecia. Însã aceasta câtuºi de puþin
nu înseamnã cã acei sfinþi cunoscuþi doar în anumite locuri, nu sunt
sfinþi ai Bisericii de pretutindeni. Dimpotrivã, dacã un om al lui
Dumnezeu este cinstit ca sfânt într-o Bisericã localã, oricât de
neînsemnatã ar fi ea, el prin chiar aceasta este socotit sfânt în toate
Bisericile ortodoxe surori din întreaga lume. Aceasta, pentru cã toþi
sfinþii, cunoscuþi sau necunoscuþi, sunt locuitori ai patriei celei unice a
creºtinilor, patria cea cereascã, Împãrãþia lui Dumnezeu.
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2.Sfinþii Apusului
Tot astfel stau lucrurile ºi cu sfinþii care au strãlucit în apusul
Europei în vremea când acesta era parte a Bisericii celei una ºi
nedespãrþite. Deºi mulþimi nenumãrate de oameni ai lui Dumnezeu
s-au proslãvit ca sfinþi în Apus în aceastã perioadã, în Rãsãrit au ajuns
sã fie cunoscuþi ºi cinstiþi doar cei mai mari ºi mai însemnaþi dintre ei,
ale cãror nume au fost din totdeauna înscrise în calendarele ºi în
sinaxarele ortodoxe4. De pildã, orice credincios ortodox se închinã cu
dragoste unor mucenici precum Sfântul Sebastian, Sfânta Sofia, Sfânta
Tatiana, Sfânta Anastasia; sau unor ierarhi precum Sfântul Silvestru,
Sfântul Irineu, Sfântul Ciprian, Sfântul Ambrozie; sau unor pãrinþi
cuvioºi precum Sfântul Ioan Casian, Sfântul Benedict sau Sfântul
Martin. Pe lângã aceºtia, însã, mulþi alþi sfinþi ai Apusului sunt cunoscuþi
ºi cinstiþi, dupã cum arãtam pentru sfinþii Greciei ºi ai Rusiei, doar în
locurile în care au trãit ºi care sunt legate de pomenirea lor.
Dar rânduiala lui Dumnezeu a fãcut ca în vremurile noastre, prin
plecarea atâtor ortodocºi în pãrþile din Apus, aceºti sfinþi sã ajungã la
cunoºtinþa Bisericii, care gãsind în ei mijlocitori înaintea tronului lui
Dumnezeu ºi ajutãtori în toate neputinþele, a început sã-ºi îndemne fii
sã le aducã cinstire ºi rugãciuni. De aceea, Sfântul Ioan Maximovici,
un mare episcop ortodox al Apusului, spunea: „A trebuit sã le atragem
atenþia locuitorilor de azi ai meleagurilor pe care aceºtia [sfinþii
Apusului] s-au nevoit ºi unde odihnesc rãmãºiþele sfintelor lor moaºte
– sã le atragem atenþia asupra nepreþuitelor comori duhovniceºti [pe
care le au] ºi sã chemãm turma dreptcredincioasã sã-i cinsteascã.
Apusul e plin de astfel de mucenici.”5
Cine sunt, aºadar, aceºti sfinþi ai Apusului pe care avem datoria
sã-i cinstim? Sunt toþi acei plãcuþi ai lui Dumnezeu care au trãit în
apusul Europei în perioada când acesta se afla în unire cu Biserica
Ortodoxã ºi mãrturisea credinþa cea dreaptã. Într-adevãr, vreme de o
mie de ani, apusul ºi rãsãritul6 au fost unite în aceeaºi Bisericã ºi aceeaºi
Deºi, uneori, cu alte zile de prãznuire.
Sfântul Ioan Maximovici, op. cit., p. 213.
6
Folosim cu reþinere denumirile de „apus” ºi „rãsãrit”, deoarece socotim cã deosebirea care
se face astãzi între ele este una relativã ºi neîntemeiatã. Credinþa creºtinã avându-ºi începutul
4
5
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mãrturisire de credinþã. Vorbind despre aceasta, pãrintele Cleopa,
marele duhovnic român al veacului trecut, spunea: „Sfântul Leon, papa
Romei, Sfântul Grigorie al Romei, Sfântul Urban, sunt toþi sfinþi, în
calendar, cã nu erau atunci catolici, eram o singurã Bisericã, pânã la
1054 nu existau catolici sau protestanþi, toþi eram ortodocºi.”7 Din
pricina aceasta, pãrintele Andrew Phillips dãdea creºtinãtãþii apusene
din primul mileniu creºtin numele de „Ortodoxie latinã.” Prin aceasta,
el înþelegea acea parte a Europei care s-a aflat sub ascultarea Patriarhiei
Ortodoxe a Romei, Patriarhia Apusului, ºi care a folosit limba latinã
drept limbã liturgicã8.
ªi deoarece cei mai mulþi dintre sfinþii Apusului, dintre sfinþii
„Ortodoxiei latine”, sunt aproape cu desãvârºire necunoscuþi în rândul
credincioºilor ortodocºi din Rãsãrit, ºi cu atât mai puþin cinstiþi ca sfinþi
ai lui Dumnezeu, ne vom strãdui sã facem mãcar o scurtã prezentare
istoricã a câtorva dintre cei mai însemnaþi ºi mai cunoscuþi dintre ei.
Vom încerca de asemenea sã arãtãm cã aceastã cinstire a sfinþilor Apusului
nu este câtuºi de puþin un lucru nou, ci cã, dimpotrivã, ei au fost din
totdeauna cinstiþi în Bisericã, lucrul nou fiind doar acela cã noi cunoaºtem
acum mult mai mulþi dintre aceºti sfinþi care s-au proslãvit în Apus.

a . Apostolii ºi mucenicii (50-300 d. Hr.)
1. Dupã cum se ºtie, cei dintâi care au adus credinþa creºtinã în
apusul Europei au fost chiar Sfinþii Apostoli. Prin propovãduirea lor,
aceºtia au aºezat Bisericii lui Hristos din acele pãrþi o temelie deosebit
de puternicã, temelie pe care, mai târziu, toþi ceilalþi sfinþi ºi-au zidit
ºi centrul la Ierusalim, mai potrivit ar fi sã se numeascã „Apus” pãmânturile care se gãsesc la
apus de oraºul sfânt, aceasta cu atât mai mult cu cât în primele veacuri, mare parte din creºtini
se aflau la rãsãrit de Ierusalim, în Siria, Arabia, Persia sau India. Tocmai de aceea, am ales sã
scriem în unele locuri aceste denumiri de „apus” ºi „rãsãrit” cu literã iniþialã micã.
7
Ilie, Cleopa, Ne vorbeºte Pãrintele Cleopa, vol. 14, Mãnãstirea Sihãstria, 2004, p. 8
8
Cf. Phillips, Andrew, An Alternative Constitution for the European Union: The Latin
Saints of the Orthodox Patriarchate of Rome , pe Internet la pagina: http://
www.orthodoxengland.btinternet.co.uk/saintsint.htm. De aceea, în aceastã numire, pãrintele
Andrew includea ºi partea de apus a Africii de nord, vorbitoare de limbã latinã, unde au
strãlucit, pânã la cucerirea arabã, mulþimi întregi de sfinþi foarte puþin cunoscuþi chiar în Apus.
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lucrarea de încreºtinare a întregului Apus. Astfel, cei dintâi pe care îi
vom pomeni ca pãrinþi ai Apusului sunt chiar Mai-marii Apostolilor,
Sfinþii Petru ºi Pavel9 (†64 ºi 67 d. Hr.), care au întemeiat prima Bisericã
din Apus, în Roma pãgânã, pecetluindu-ºi propovãduirea cu propriul
lor sânge, în vremea împãratului Nero. Dar nu numai Sfinþii Petru ºi
Pavel ºi-au legat numele de aducerea Apusului la credinþã. Astfel, se
spune despre Sfântul Apostol Iacov cel Mare (†44 d. Hr.), fiul lui
Zevedeu, cã a propovãduit Evanghelia pânã în Spania. Moaºtele lui se
aflã astãzi la Santiago 10 de Compostella, cel mai însemnat loc de
pelerinaj din Apus dupã Roma. Apoi, despre Sfântul Apostol Simon
Zelotul se spune cã a propovãduit în Britania, alãturi de el lucrând ºi
Sfântul Aristobul
Aristobul, unul dintre cei 70 de ucenici ai Mântuitorului, care
a fost ºi cel dintâi episcop al Britaniei.
2. În toate locurile în care au propovãduit, Sfinþii Apostoli s-au
îngrijit sã lase ucenici vrednici, care sã ducã mai departe munca pe
care Mântuitorul le-o încredinþase lor. Cu nimic mai prejos decât pãrinþii
lor, aceºti adevãraþi bãrbaþi apostolici au întãrit lucrarea înaintaºilor,
desãvârºind întemeierea credinþei creºtine în Apus. Astfel, mai întâi îl
avem pe Sfântul Clement (†101 d. Hr.), ucenicul Sfântului Apostol
Petru, care a fost unul dintre cei dintâi episcopi ai Romei, ºi de la care
ni s-a pãstrat o foarte frumoasã scrisoare cãtre Corinteni11. Apoi, un
alt pãrinte a cãrui amintire este legatã de pãrþile apusene a fost Sfântul
Ignatie Teoforul
eoforul, care a fost hirotonit episcop al Antiohiei de cãtre
Sfântul Apostol Petru. În anul 107, când deja era foarte bãtrân, Sfântul
Ignatie a fost prins ºi dus la Roma, unde a murit ca mucenic al lui
Hristos, fiind sfâºiat de lei în cadrul serbãrilor pe care Împãratul Traian
le-a organizat cu prilejul cuceririi Daciei12. Sfântul Iustin Martirul
ºi Filosoful (~100-165 d. Hr.) este de asemenea legat de începuturile
credinþei creºtine în Apus. Nãscut în apropiere de Sichem, în Samaria,
Pentru data prãznuirii sfinþilor a se vedea lista de la sfârºit, pp. 50 sq.
Santiago înseamnã în limba spaniolã „Sfântul Iacov”.
11
V. ***, Scrierile Pãrinþilor Apostolici, col. PSB, vol. 1, Ed. IBMBOR, Bucureºti, 1979, pp. 37-88
12
În drumul sãu de la Antiohia spre Roma, Sfântul Ignatie a trimis mai multe scrisori
Bisericilor prin dreptul cãrora trecea, scrisori nemaipomenit de frumoase, care ni s-au pãstrat
pânã astãzi. V. ibidem, pp. 145-200
9
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el a fost botezat în peninsula Asia Micã, poate la Efes, unde ºi-a
desãvârºit învãþãtura. De aici a plecat în Roma, unde ºi-a scris mare
parte din scrierile sale, iar apoi a fost omorât pentru Hristos prin uneltirile
pãgânilor pe care îi ataca în lucrãrile lui13. Tot un astfel de mare bãrbat
yonului (~130-202 d. Hr.).
apostolic a fost ºi Sfântul Irineu al L
Lyonului
Grec de neam, din Asia Micã, Sfântul Irineu a fost ucenicul Sfântului
Policarp al Smirnei, care la rândul lui fusese ucenicul Sfântului Apostol
Ioan Teologul. De tânãr Sfântul Irineu a ajuns la Lyon, în Galia (Franþa
de astãzi), unde i-a urmat în scaunul episcopal Sfântului Fotin, un alt
grec, care fusese omorât împreunã cu mulþi alþi creºtini în marea
prigoanã de la Lyon din anul 17714. Dupã ce a apãrat o viaþã întreagã
credinþa creºtinã de erezii ºi de pãgâni, ajungând astfel un mare Pãrinte
al Bisericii, Sfântul Irineu a pãtimit ºi el moarte de mucenic în jurul
anului 202 d. Hr.
3. Dupã cum lesne putem vedea, toþi aceºti pãrinþi apostolici ºi-au
desãvârºit lucrarea vãrsându-ºi sângele pentru Hristos. Într-adevãr, dupã
cum vestise Însuºi Mântuitorul, credinþa creºtinã a fost încã de la
începuturile ei aspru prigonitã. Vreme de aproape 300 de ani, împãraþii
pãgâni ai Romei au dus un rãzboi neînduplecat împotriva ucenicilor
lui Hristos, omorând dintre ei mulþimi nenumãrate. Foarte mulþi dintre
aceºtia au pãtimit ºi în apusul Europei, mai ales la Roma, capitala
imperiului15. Cei mai însemnaþi dintre ei au fost cinstiþi din totdeauna
în întreaga Bisericã, atât în apus cât ºi în rãsãrit. Astfel, sfinte precum
Sfânta Sofia,
Sofia cu cele trei fiice ale ei (†137 d. Hr.), Sfânta Tatiana16
(†226 d. Hr.), Sfânta Cecilia (†230 d. Hr.), Sfânta Anastasia (†253
d. Hr.) sau Sfânta Agnia (†305 d. Hr.), care toate au pãtimit în Roma,
sunt cunoscute ºi iubite de cãtre toþi credincioºii ortodocºi. Tot la fel
sunt ºi celelalte sfinte mari care au pãtimit în Apus, cum ar fi Sfânta
Agata din Catania sau Sfânta Lucia din Siracuza (†304 d. Hr.).
În limba românã, ele se gãsesc în ***, Apologeþi de limbã greacã, col. PSB, vol. 2, Ed.
IBMBOR, Bucureºti, 1980, pp. 23-266
14
Mucenicia lor se gãseºte în ***, Actele martirice, col. PSB, vol. 11, Ed. IBMBOR,
Bucureºti, 1982, pp. 55-80
15
Se crede cã în perioada celor trei sute de ani de prigoane, doar la Roma au fost omorâþi
pentru Hristos nu mai puþin de 6 milioane de creºtini. V. Ilie, Cleopa, op. cit., p. 7
16
Capul sfintei se pãstreazã la Craiova.
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Dintre bãrbaþii care ºi-au vãrsat sângele pentru Hristos în aceastã
perioadã, nu putem sã nu-i pomenim pe Sfântul Lavrentie (†258 d.
Hr.), arhidiaconul din Roma, pe Sfântul Sebastian (†288 d. Hr.),
nãscut în Galia ºi omorât pentru Hristos tot în Roma, pe Sfântul
Valentin (†269 d. Hr.), fãcãtor de minuni ºi episcop de Terni sau pe
Sfântul Ianuarie (†304 d. Hr.), episcop de Benevento. ªi aceºtia,
asemenea muceniþelor, stau la loc de cinste în calendarele ºi sinaxarele
Bisericii noastre.
Dupã cum aminteam mai înainte, ºi partea de apus a nordului Africii
a rodit mulþimi întregi de mucenici ºi mãrturisitori ai credinþei. Poate cel
mai însemnat dintre ei a fost Sfântul Ciprian
Ciprian, episcopul Cartaginei
(200-258 d. Hr.), unul dintre marii Pãrinþi ai Bisericii, cãruia i s-a tãiat
capul pentru Hristos în timpul împãratului Valerian17. Apoi, tot din nordul
Africii, nu putem sã nu pomenim pe douã muceniþe foarte iubite în
Rãsãrit, anume pe Sfintele Perpetua ºi Felicita
Felicitass , care au pãtimit
împreunã cu mulþi alþi creºtini tot în Cartagina, în anul 203 d. Hr.18
Pe lângã aceºti mucenici cunoscuþi în toatã lumea, au mai fost în
Apus ºi alþi pãtimitori pentru Hristos, nu mai puþin însemnaþi, al cãror
nume este însã mai puþin cunoscut în Rãsãrit. Astfel, trebuie sã-l
pomenim mai întâi pe Sfântul Mavrichie (†288 d. Hr.), care a murit
pentru Hristos în pãmântul Elveþiei de astãzi, la Agaunum, împreunã
cu legiunea pe care o conducea, deoarece ostaºii, fiind toþi creºtini, nu
au vrut sã jertfeascã idolilor 19. Apoi, în Spania a fost foarte cinstit
Sfântul Vichentie (†304 d. Hr.), diaconul ºi ucenicul Sfântului
Valerie (†315 d. Hr.), episcop de Saragossa. Sfântul Vichentie a fost
prins în timpul prigoanei lui Diocleþian ºi dus în oraºul Valencia, unde
a fost rãstignit ºi ars de viu pentru Hristos. Tot în timpul prigoanei lui
Diocleþian a pãtimit un alt mare mucenic al Apusului, Sfântul Alban
(†304 d. Hr.), care este socotit întâiul mucenic al Britaniei20. Apoi, în
Mucenicia sfântului se gãseºte în ***, Actele martirice, ed. cit., pp. 171-182
V. ***, Actele martirice, ed.cit., pp. 104-131
19
Legiunea se numea „Tebanã,” din pricinã cã ostaºii fuseserã recrutaþi din Egiptul de Sus, ºi
era formatã din 6600 de oameni. Sfântul Mavrichie a fost foarte cinstit ºi iubit în întregul
Apus, multe oraºe ºi sate din Elveþia, Franþa ºi Germania purtându-i astãzi numele.
20
Mucenicia Sfântului Alban este descrisã de Sfântul Beda în The Ecclesiastical History of
the English Nation, I, 7, Penguin Books, London, 1990, pp. 51-54
17
18
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Germania este foarte cunoscutã Sfânta Ursula
Ursula, care a fost omorâtã
împreunã cu mai multe fecioare de cãtre hunii pãgâni în oraºul Cologne
(Köln), cândva în veacul al IV-lea d. Hr.

b. Mãrturisitorii ºi cuvioºii (300-550 d. Hr.)
Aceastã primã perioadã de prigoane ºi de pãtimiri din viaþa
Bisericii s-a sfârºit odatã cu încoronarea, la York, în Britania, a sfântului
împãrat Constantin cel Mare, cel dintâi împãrat roman creºtin21. Acesta
a fost atât de însufleþit de dragoste pentru credinþa creºtinã, încât nu
numai cã i-a dat acesteia libertate deplinã 22, ci a hotãrât sã aºeze
imperiului roman o nouã capitalã, una care sã nu fie pãtatã, precum
Roma, de întunericul pãgânãtãþii. De aceea, el a întemeiat la graniþa
dintre Europa ºi Asia o Nouã Romã, oraºul care mai târziu avea sã-i
poarte numele, Constantinopolul. Odatã cu aceastã schimbare în
cârmuirea imperiului, care încet-încet avea sã devinã creºtin, lucrurile
s-au schimbat cu desãvârºire ºi pentru Bisericã, în viaþa ei începând o
nouã perioadã, cea a mãrturisitorilor ºi a cãlugãrilor.
1. Astfel, feritã prin câºtigarea libertãþii de încercãrile venite din
afarã, Biserica a început sã fie luptatã din lãuntrul ei. Este vorba despre
ereticii ºi pãstorii mincinoºi, care în veacul al patrulea ºi în cele
urmãtoare au dus un rãzboi neîmpãcat împotriva dreptei credinþe. De
aceea, atât în rãsãrit cât ºi în apus s-au ridicat bãrbaþi luminaþi de
Dumnezeu, care de multe ori cu preþul vieþii au apãrat adevãrul de toþi
cei ce-i stãteau împotrivã. Pentru a rãspunde celei dintâi mari erezii
apãrute, cea a lui Arie, aceºti bãrbaþi sfinþi au întrunit primul Sinod
ecumenic de la Niceea, în anul 325 d. Hr. Acesta ºi-a deschis adunãrile
avându-l la cârmã pe Sfântul Osie (256-358 d. Hr.), episcopul de
Cordoba (Spania), care a fost cel dintâi mare apãrãtor al Ortodoxiei în
Apus. Lui i-au urmat mulþi alþii, printre cei mai însemnaþi fiind ºi Sfântul
Ilarie de Poitiers (315-368 d. Hr.), care a fost numit „Atanasie al
Apusului.” Om foarte învãþat ºi episcop al oraºului Poitiers, Ilarie a
21
Tradiþia îl leagã pe Sfântul Silvestru
Silvestru, papa Romei, de aducerea Sfântului Constantin la
credinþa creºtinã.
22
Dupã cum se ºtie, libertatea a venit în anul 313 d. Hr., prin cunoscutul edict de la Milano.
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fost prigonit pentru credinþa sa ortodoxã, ajungând chiar sã fie scos
din scaun ºi surghiunit în Asia Micã, din pricinã cã îi luase apãrarea
Sfântului Atanasie cel Mare23. Dupã ce a învãþat bine limba greacã ºi
limba sirianã, Sfântul Ilarie s-a întors la Poitiers, ajungând un
mãrturisitor neînfricat al Ortodoxiei ºi un cunoscut Pãrinte al Bisericii.
Apoi, nu putem sã nu-l pomenim pe un alt mare pãrinte al Apusului,
cinstit din totdeauna în Rãsãrit, Sfântul Ambrozie al Milanului
(339-397 d. Hr.). Nãscut în familia prefectului Galiei, Sfântul Ambrozie
a primit de mic o învãþãturã foarte temeinicã, ajungând sã cunoascã
desãvârºit atât limba latinã cât ºi limba greacã. Prieten bun al Sfântului
Vasile cel Mare, Ambrozie a fost ales episcop al oraºului Milan, unde
a apãrat cu statornicie dreapta credinþã împotriva tuturor atacurilor
arienilor. Cuvântãrile sale atrãgeau mulþimi nenumãrate de oameni,
care veneau din întregul imperiu pentru a se adãpa din înþelepciunea
lui. Printre aceºti oameni s-a aflat ºi un alt cunoscut sfânt al Apusului,
Fericitul Augustin (354-430 d. Hr.), care se trãgea din Africa de
Nord. Prin rugãciunile sfintei sale mame, Monica (332-387 d. Hr.),
Augustin a fost pãtruns de cuvintele Sfântului Ambrozie ºi a primit
din mâinile lui botezul creºtin. Întorcându-se în þara sa, a ajuns episcop
la Hipona, ºi a început sã lupte cu dârzenie pentru dreapta credinþã,
scriind nenumãrate cãrþi în apãrarea ei24. Îl vom pomeni tot aici ºi pe
Fericitul Ieronim (341-420 d. Hr.), cel mai însemnat traducãtor al
Sfintei Scripturi în limba latinã. Nãscut la Stridon în Dalmaþia, Ieronim
ºi-a desãvârºit învãþãtura la Roma. De aici a fãcut mai multe cãlãtorii
prin întregul imperiu, ajungând pânã la urmã în Rãsãrit, în Palestina,
unde a trãit ca pustnic. Dupã ce a fost hirotonit preot la Roma, sfântul
s-a retras la o mãnãstire din Betleem, unde ºi-a petrecut restul vieþii
traducând ºi tâlcuind din Sfânta Scripturã.25
23
Sfântul Atanasie fusese la rândul lui de mai multe ori exilat din Alexandria, unul dintre
locurile în care a trebuit sã pribegeascã fiind oraºul Trier din Germania de astãzi, unde a fost
adãpostit ºi apãrat de Sfântul Maximin de Trier (†349 d. Hr.).
24
Unele dintre scrierile de tinereþe ale Fericitului Augustin cuprind ºi anumite greºeli, pe care
sfântul ºi le-a retras la sfârºitul vieþii. Despre adevãrata atitudine a Bisericii Ortodoxe faþã de
Fericitul Augustin, v. Rose, Seraphim, Locul Fericitului Augustin în Biserica Ortodoxã,
Sophia, Bucureºti, 2002
25
Traducerea pe care a fãcut-o Sfintei Scripturi, numitã Vulgata, a ajuns sã fie folositã în
întreaga Bisericã din Apus.
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În aceastã perioadã de mari frãmântãri ºi neliniºti, papii Romei
au dus o luptã neîmpãcatã pentru dreapta credinþã26. Dintre aceºtia,
cel mai însemnat a fost Sfântul Leon cel Mare (†460 d. Hr.), al
cãrui cunoscut „Tomos” a stat la temelia mãrturisirii ortodoxe de
credinþã de la cel de-al patrulea Sinod Ecumenic de la Calcedon (451
d. Hr.). Învãþãtura Sfântului Leon despre cele douã firi ale
Mântuitorului, unite într-o singurã Persoanã, a fost recunoscutã de
Pãrinþii de la Sinod ca fiind învãþãtura Bisericii înseºi. Tot Sfântul Leon
este cunoscut pentru întâlnirea pe care a avut-o la porþile Romei cu
fiorosul rege hun Attila, întâlnire prin care episcopul a izbutit sã scape
Roma de distrugerea pãgânilor. Un alt papã mãrturisitor cunoscut în
Rãsãrit, care a trãit însã mai târziu, a fost Sfântul Martin I al Romei
Romei,
care a luptat, alãturi de Sfântul Maxim Mãrturisitorul, împotriva ereziei
monotelite. Pentru mãrturisirea sa neînduplecatã a credinþei ortodoxe,
Sfântul Martin a fost surghiunit, în anul 653 d. Hr., în insula Naxos,
iar apoi, un an mai târziu, a fost condamnat la moarte ºi dus în Cherson,
în peninsula Crimeea, unde în scurt timp a murit prin înfometare27.
2. Cealaltã trãsãturã hotãrâtoare a celei de-a doua perioade din
viaþa Bisericii a fost apariþia vieþii cãlugãreºti. Într-adevãr, dupã ce
Biserica ºi-a dobândit libertatea, cei mai aleºi fii ai ei, care înainte,
aprinºi de râvnã, îºi vãrsaserã sângele pentru Hristos, s-au retras acum
în pustietãþi ºi în singurãtate. Aceasta au fãcut-o pentru a putea sã-ºi
rãstigneascã poftele trupului ºi pentru a putea pãtimi aºa numita
mucenicie albã, în care nu doar o datã, ci de nenumãrate ori, zi de zi,
întreaga viaþã, ei îºi vãrsau în chip nevãzut sângele pentru Hristos,
prin înfrânare ºi nevoinþã. Dupã cum se ºtie, leagãnul vieþii cãlugãreºti
a fost Egiptul, unde au strãlucit cei dintâi mari pãrinþi cuvioºi. Viaþa
întemeiatã de aceºtia s-a rãspândit în scurtã vreme în întreaga lume
creºtinã, ajungând foarte repede ºi în Apus, unde au strãlucit pãrinþi
întru nimic mai prejos marilor pãrinþi ai Rãsãritului. Primul dintre
Trebuie spus cã foarte mulþi dintre papii Romei (nu mai puþin de 72!) au intrat în calendarele
Bisericii noastre, fiind cinstiþi ca sfinþi. O listã a lor se gãseºte la Phillips, Andrew, The
Lighted Way: Orthodox Christian Perspectives for The Third Millenium, The English Orthodox
Trust, Felixstowe, England, 1999, pp. 225-232
27
Despre aceasta v. ***, Sfântul Maxim Mãrturisitorul ºi tovarãºii sãi întru martiriu, papa
Martin, Anastasie Monahul, Anastasie Apocrisiarul, Ed. Deisis, Sibiu, 2004
26
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aceºtia, ºi cel mai însemnat dintre ei, a fost, fãrã doar ºi poate, Sfântul
Martin din Tours (316-397 d. Hr.), socotit astãzi pãrintele ºi ocrotitorul
Apusului. Nãscut în Panonia (Ungaria de astãzi), Sfântul Martin a intrat
de tânãr în armata romanã, însã în timp ce se afla în oraºul Amiens
(Galia) a hotãrât sã se boteze ºi sã pãrãseascã lumea28. Dupã ce a
petrecut mai mulþi ani ca ucenic al Sfântului Ilarie de Poitiers, Martin
s-a retras în pustie, trãind acolo în asprã nevoinþã ºi înfrânare. Fiind
ales episcop al oraºului Tours, a întemeiat mai multe mãnãstiri ºi a
aºezat în ele viaþã de obºte. Prin înþelepciunea ºi prin nenumãratele
sale minuni, sfântul a strãlucit în întreaga Galie, ajungând unul dintre
cei mai iubiþi sfinþi din Apus. Un ucenic al lui a fost Sfântul Ninian
(†432 d. Hr.), de neam britan, care este socotit cel dintâi apostol al
Scoþiei. Acesta a propovãduit picþilor pãgâni ºi a întemeiat în nordul
Britaniei mai multe mãnãstiri, dintre care una închinatã chiar Sfântului
Martin.
Un alt mare începãtor al vieþii cãlugãreºti în Apus a fost Sfântul
Ioan Casian (360-433 d. Hr.). Nãscut în pãrþile Dobrogei, în þara
noastrã, Sfântul Ioan a fost cãlugãrit de tânãr ºi a plecat în pustiul
Egiptului, unde pe atunci strãluceau marii Pãrinþi ai deºertului. Împreunã
cu prietenul sãu, Gherman
Gherman, Sfântul Ioan a adunat cu înþelepciune
sfaturi de la fiecare pãrinte, deprinzând toatã adâncimea vieþii
cãlugãreºti. Apoi, fiind hirotonit diacon la Constantinopol de cãtre
Sfântul Ioan Gurã de Aur, a plecat în Apus, unde a întemeiat, la Marsilia
(în sudul Galiei), douã mãnãstiri, una de bãrbaþi ºi una de femei. Aici,
sfântul ºi-a scris Convorbirile ºi Aºezãmintele sale, care au ajuns cãrþi
de cãpãtâi pentru toþi cãlugãrii din Apus (ºi nu numai)29. Însemnãtatea
cea mare a Sfântului Ioan Casian stã însã mai ales în faptul cã el a
adus în Apus cãlugãria pãrinþilor egipteni, potrivind-o totodatã felului
de a fi al latinilor. Învãþãtura sa a avut o înrâurire deosebitã asupra
Întâmplarea care l-a întors la credinþã se aseamãnã bine cu o întâmplare din viaþa Sfântului
Petru Vameºul. Astfel, când Martin se afla în afara oraºului Amiens a vãzut un cerºetor
îngheþat de frig, zãcând la marginea drumului. Rupându-ºi haina în douã, i-a dat acestuia
jumãtate. În noaptea urmãtoare, Mântuitorul i-a apãrut în vis, îmbrãcat în haina ruptã, ºi l-a
îndemnat sã se boteze ºi sã plece din lume.
29
În limba românã, aceste lucrãri se gãsesc în Sfântul Ioan Casian, Scrieri alese, col. PSB,
vol. 57, Ed. IBMBOR, Bucureºti, 1990
28
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Mãnãstiri ºi sfinþi din Galia sec. V-VI d. Hr
Hr..
Herman’ss Calendar
Calendar,, 2005, p. 2
Adaptatã dupã ***, St. Herman’

creºtinãtãþii apusene, ºi prin el, dupã cum vom vedea în cele ce urmeazã,
viaþa cãlugãreascã s-a rãspândit în întregul Apus. Astfel, Sfântul Ioan
Casian a avut sub povãþuire ºi mãnãstirea pe care Sfântul Honorat
(350-429 d. Hr.), viitorul episcop de Arles, a întemeiat-o pe sãlbatica
insulã Lerins, insulã aflatã în apropiere de Marsilia. Prin aceastã
mãnãstire, sudul Galiei avea sã ajungã în scurtã vreme Egiptul Apusului,
deoarece de la Lerins s-au ridicat mulþimi întregi de cãlugãri ºi de
episcopi sfinþi, toþi crescuþi în duhul nevoinþei ºi cãlugãriei egiptene,
care apoi s-au rãspândit pretutindeni în Apus. Despre viaþa acestor
mari pãrinþi ai „Tebaidei Galiei”, ºi despre alþii care le-au urmat, avea
sã scrie în veacul urmãtor Sfântul Grigorie din Tours (540-594 d.
Hr.), de la care ni s-a pãstrat ºi o foarte frumoasã istorie a francilor30.
Una dintre cele mai însemnate cãrþi ale Sfântului Grigorie, Vita Patrum, a fost tradusã ºi în
limba românã. Ca introducere, cartea are douã studii ale unui mare ostenitor pentru cunoaºterea
30
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Cu toate acestea, noi vom zãbovi pe scurt doar asupra Sfântului
Vichentie de Lerins (†445 d. Hr.), un ucenic apropiat al Sfântului
Ioan Casian, care a apãrat cu putere învãþãtura ortodoxã despre
împreunã-lucrarea harului dumnezeiesc ºi a voinþei libere a omului.
Sfântul Vichentie este cunoscut mai ales pentru cartea sa numitã
„Commonitorium”, în care el arãta cã învãþãturi ale Bisericii sunt doar
acelea care au fost crezute „pretutindeni, întotdeauna ºi de cãtre toþi.”
În timp ce în pãrþile de sud ale Galiei începea aceastã mare înflorire
a vieþii cãlugãreºti, în Galia de nord a strãlucit un alt mare pãrinte al
Apusului, Sfântul Gherman de Auxerre (380-448 d. Hr.). Nãscut
într-una dintre cele mai bogate familii ale Galiei, sfântul a ajuns, prin
minune dumnezeiascã, episcop al oraºului Auxerre, unde a întemeiat
ºi o cunoscutã mãnãstire din care cârmuia treburile eparhiei sale. Fiind
trimis în Britania pentru a stãvili rãspândirea ereziei pelagiene, Sfântul
Gherman a întâlnit într-un sat din apropierea Parisului o micã fetiþã,
care mai târziu avea sã ajungã una dintre cele mai iubite sfinte ale
Apusului. Este vorba de Sfânta Genevieva a Parisului (419-500
d. Hr), cãreia bãtrânul episcop i-a dat chiar atunci binecuvântare de a
duce viaþã cãlugãreascã. Atât de mult a sporit aceastã copilã în sfinþenie,
încât atunci când hunii sãlbatici au nãvãlit asupra Parisului pentru a-l
pustii, ea a izbutit, prin rugãciunile ei, sã îi opreascã pe pãgâni ºi sã
scape oraºul. Mai mult, marele Sfânt Simeon Stâlpnicul, care se nevoia
în acea vremea în Siria, i-a trimis cuvânt Cuvioasei Genevieva,
rugând-o sã-l pomeneascã ºi pe el în rugãciunile ei31. Tot în aceeaºi
cãlãtorie a sa în Britania, Gherman l-a întâlnit pe un altul dintre marii
sfinþilor Apusului, Pãrintele Serafim Rose, care vorbeºte ºi despre alþi sfinþi de la Lerins, cum ar
yon (†449 d. Hr.),
Lyon
fi Sfântul Ilarie de Arles (400-449 d. Hr.), Sfântul Euherie de L
Sfântul Chesarie de Arles (470-543 d. Hr.) ºi mulþi alþii. Vorbind despre Galia, Pãrintele
Serafim spunea: „ În veacul al VI-lea exista o singurã creºtinãtate în Rãsãrit ºi în Apus, identicã
în dogmã ºi în duh, cu câteva deosebiri de formã, care în aceastã perioadã timpurie erau mici ºi
întâmplãtoare. Întreaga Bisericã s-a adunat laolaltã în sinoade atât înainte, cât ºi dupã acest veac,
pentru a hotãrî asupra problemelor dogmatice care erau puse în discuþie ºi pentru a mãrturisi o
singurã credinþã adevãratã. [...] Diferenþele locale nu erau mai însemnate decât cele care existã
astãzi între credincioºii ortodocºi din Rusia ºi din Grecia.” V. Sfântul Grigorie de Tours, Vita
Patrum. Viaþa Pãrinþilor, Ed. Sophia, Bucureºti, 2004, pp. 69-70.
31
În limba românã a fost tradusã viaþa sfintei, în Hourcade, Janine, Sfânta Cuvioasã Genevieva,
ocrotitoarea Parisului, Patmos, Cluj-Napoca, 2001
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sãi ucenici, Sfântul Patrick al Irlandei (380-467 d. Hr.). Acesta
pãtimise câþiva ani ca rob în Irlanda, iar apoi petrecuse mai mult timp
prin mãnãstirile Galiei, poate chiar în cea din Lerins. Dupã aceasta,
Patrick a stat câtva timp alãturi de Sfântul Gherman, primind în cele
din urmã de la el binecuvântare de a propovãdui credinþa creºtinã
irlandezilor pãgâni. Apoi, cu râvnã aprinsã, sfântul s-a ostenit neobosit
pentru a aduce poporul Irlandei la Hristos, botezând mulþimi întregi
de oameni ºi zidind peste tot biserici ºi mãnãstiri. Atât de mult S-a
slãvit Dumnezeu prin lucrarea Sfântului Patrick, încât poporul irlandez
a ajuns unul dintre cele mai râvnitoare popoare ale Apusului, din rândul
lui ridicându-se mulþimi întregi de sfinþi, care mai apoi au încreºtinat,
la rândul lor, multe popoare pãgâne32.
În încheiere, îi vom pomeni pe doi dintre marii sfinþi care au trãit
în Italia în aceastã perioadã. Cel dintâi este Sfântul Alexie, omul
lui Dumnezeu
Dumnezeu, care a trãit ºi a murit la Roma, asupra cãruia nu vom
mai stãrui, deoarece el este cunoscut ºi iubit de orice creºtin ortodox.
Cel de-al doilea este Sfântul Benedict din Nursia (480-550 d.
Hr.), care pe bunã dreptate este socotit pãrintele cãlugãrilor din Apus.
Nãscut în þinutul Umbriei, în apropiere de Roma, Benedict a pãrãsit
de tânãr lumea ºi s-a aºezat în pustie. Mai târziu, din pricina mulþimii
celor ce vroiau sã-i fie ucenici, s-a mutat pe Muntele Cassino
(Montecassino), unde a întemeiat o mare mãnãstire pentru fiii sãi. Aici,
Benedict a trãit pânã la sfârºitul vieþii, cunoscut în toatã lumea pentru
nenumãratele sale minuni ºi pentru înþelepciunea sa. El este cel care a
scris, dupã învãþãturile Pãrinþilor din Rãsãrit ºi dupã cele ale Sfântului
Ioan Casian, rânduiala cãlugãreascã folositã mai apoi pretutindeni în
Apus33. Din pricina faimei întemeietorului ei, Montecassino a ajuns în
scurtã vreme un adevãrat Munte Athos al Apusului.

c. Propovãduitorii ºi episcopii (550-800 d. Hr.)
Încã din perioada de înflorire a vieþii cãlugãreºti, în Apus au
început sã aibã loc schimbãri deosebit de însemnate. Într-adevãr, odatã
32
33

Despre sfinþii Irlandei, v. mai jos, pp. 65 sq., iar despre viaþa Sfântului Patrick, pp. 99 sq.
V. ***, Rânduielile vieþii monahale, Ed. Sophia, Bucureºti, 2005, pp. 391-438
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cu prãbuºirea Imperiului Roman de Apus, mulþimi nenumãrate de triburi
barbare pãgâne au început sã nãvãleascã pretutindeni, trecând totul
prin foc ºi sabie. Deºi unele dintre aceste triburi erau încreºtinate, cele
mai multe dintre ele cãzuserã în diferite erezii (mai ales arianism), din
pricina urii lor faþã de Roma ortodoxã. Aceste nãvãliri au culminat cu
cucerirea Romei înseºi, în anul 410, de cãtre vizigoþii arieni conduºi
de Alaric. Astfel cã, la începutul acestei a treia perioade din viaþa
Bisericii, Apusul se afla în primejdia de a-ºi pierde însãºi dreapta
credinþã. Vãzând aceasta, pãstori luminaþi de Dumnezeu ºi-au dat
seama cã singura cale ca Biserica sã poatã face faþã în Apus atacurilor
pãgânilor era aceea ca ea însãºi sã-i cucereascã pe cuceritori, ºi aceasta
de bunã seamã nu prin puterea armelor, ci prin puterea lui Hristos.
Aºa cã în aceastã perioadã Dumnezeu a ridicat în Apus mari
propovãduitori creºtini, care au adus la Biserica lui Hristos mulþime
de neamuri pãgâne ºi sãlbatice.
1. Iar pãrintele acestei uriaºe lucrãri de încreºtinare nu a fost altul
decât cel mai mare dintre Patriarhii Romei, Sfântul Papã Grigorie
cel Mare (sau Dialogul
Dialogul, 540-604 d. Hr.), de la care ni s-a pãstrat
Liturghia Darurilor mai înainte sfinþite. Trãgându-se dintr-o familie de
neam mare din Sicilia (insulã locuitã aproape în întregime de greci),
Sfântul Grigorie a îmbrãþiºat de tânãr viaþa cãlugãreascã ºi a întemeiat
mai multe mãnãstiri în Roma, ajungând apoi aprocrisiarh34 al Romei
la Constantinopol, unde a stat ºase ani. Fiind ales papã, Grigorie a
cârmuit cu mare înþelepciune Patriarhia Apusului, îngrijindu-se
neîncetat pentru rãspândirea cuvântului lui Dumnezeu. Dintre lucrãrile
lui, cea mai de seamã a fost trimiterea unui ucenic de-al sãu, pe nume
Augustin (†604 d. Hr.), pentru a-i încreºtina pe englezi, neam
germanic pãgân care ocupase Britania ºi trecuse prin ascuþiºul sabiei
pe locuitorii creºtini ai ei. Aceastã trimitere a Sfântului Augustin de
cãtre Sfântul Grigorie35 a schimbat cu desãvârºire faþa ºi istoria întregului
Apus, deoarece englezii, dupã încreºtinarea lor, au lucrat neobosit
pentru a aduce ºi celelalte neamuri germanice la credinþa în Hristos.
34
35

Adicã ambasador.
Mai târziu, amândoi aveau sã fie numiþi „Apostolii englezilor.”
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Astfel, dupã cum mai târziu Sfinþii Chiril ºi Metodie aveau sã
porneascã, cu binecuvântarea Patriarhului Constantinopolului, la
încreºtinarea slavilor pãgâni, tot la fel ºi Sfântul Augustin a pornit, cu
binecuvântarea Patriarhului Romei, la încreºtinarea germanilor. Deºi
a murit la puþinã vreme dupã ce a ajuns în Anglia, Augustin a izbutit
sã aducã mulþi englezi la Hristos, botezându-l pe unul dintre regii lor,
pe nume Ethelbert (560-616 d. Hr.), ºi aºezându-ºi scaunul episcopal
la Canterbury, oraº care avea sã ajungã mai târziu centrul duhovnicesc
al întregii Anglii.
În timpul în care Sfântul Augustin încreºtina partea de sud-est a
Angliei, o altã lucrare pornea spre insulã din partea ei de nord-vest,
prin cãlugãrii de neam irlandez. Însã pentru a înþelege aceasta trebuie
sã ne oprim mai întâi asupra uneia dintre trãsãturile caracteristice ale
cãlugãriei irlandeze, anume asupra înstrãinãrii. Într-adevãr, foarte
adesea cãlugãrii irlandezi nu numai cã se lepãdau de lume,
supunându-se la nevoinþe mari, ci ºi plecau de bunãvoie din þara lor,
fãcându-se prin aceasta propovãduitori ºi apostoli ai þinuturilor în care
ajungeau sã trãiascã. Vom pomeni aici doar pe doi dintre aceºti
nenumãraþi apostoli irlandezi, anume pe Sfinþii Columban (543-615
d. Hr.) ºi Gall (550-645 d. Hr.), care au fost ºi buni prieteni. Amândoi
au intrat în una dintre cele mai mari mãnãstiri din Irlanda acelor
vremuri, mãnãstirea Bangor, al cãrei stareþ era Sfântul Comgall
(516-601 d. Hr.). Desãvârºindu-se în sfinþenie, cei doi ºi-au pãrãsit
þara ºi au ajuns pânã la urmã în Franþa de astãzi, unde au întemeiat
mãnãstirea de la Luxeuil, trãind acolo în mare înfrânare ºi nevoinþã
(cãlugãrii irlandezi erau vestiþi peste tot pentru asprimea vieþii lor).
Fiind neînfricat din fire, Sfântul Columban a început sã mustre fãrã
ºovãialã pe nelegiuiþii episcopi franci (a trimis o scrisoare foarte asprã
chiar papei Romei) ºi pentru aceasta a fost silit pânã la urmã sã plece
din þarã. Ajungând în Italia, a întemeiat la Bobbio o nouã mãnãstire,
care avea sã devinã un mare centru duhovnicesc al întregii pãrþi de
nord a Italiei36. În acest timp, Sfântul Gall, izgonit ºi el de la Luxeuil,
s-a oprit în Elveþia de astãzi ºi, propovãduind în rândul pãgânilor de
acolo, a ajuns sã fie cunoscut ca „Apostolul Elveþiei.”
36

V. viaþa Sfântului Columban mai jos, pp. 165 sq.
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Dar sã revenim acum la munca de încreºtinare pe care cãlugãrii
irlandezi au dus-o în Anglia. Astfel, cel mai însemnat propovãduitor în
acele pãrþi a fost Sfântul Columba din Iona (521-597 d. Hr.), care
dupã ce a mai zidit mai multe mãnãstiri în þara sa, ºi-a pãrãsit pãmântul
de naºtere pentru a se aºeza în insula Iona, aflatã la micã depãrtare de
coastele Scoþiei, unde a întemeiat o nouã mãnãstire. Acolo el a trãit
împreunã cu ucenicii sãi în mare sfinþenie pânã la sfârºitul vieþii, sãvârºind
nenumãrate minuni ºi mai ales propovãduind popoarelor pãgâne care
locuiau în acele þinuturi, picþi, scoþieni ºi englezi37. Prin mãnãstirea din
Iona, care a ajuns cunoscutã în întregul apus, cãlugãrii irlandezi au putut
sã încreºtineze toatã partea de nord a Angliei. Astfel în scurt timp, prin
împreunã-lucrarea irlandezilor celþi ºi a propovãduitorilor romani, a luat
naºtere viaþa cãlugãreascã englezã, care îmbina în chip fericit asprimea
ºi înfrânarea irlandezilor cu ordinea ºi rânduiala romanilor. Iar întruparea
acestei uniri dintre irlandezi ºi romani se vede cel mai bine în viaþa celui
mai mare sfânt englez, Sfântul Cuthbert din Lindisfarne 38 (†687 d.
Hr.). Englez de neam, Sfântul Cuthbert a fost urmaº al Sfântului Aidan
(†651 d. Hr.), cãlugãr irlandez din mãnãstirea Iona care a propovãduit
credinþa creºtinã între englezi ºi a întemeiat în partea de nord-est a Angliei
cunoscuta mãnãstire Lindisfarne. În aceastã mãnãstire, Cuthbert a trãit
în adâncã smerenie, ducând apoi viaþã pustniceascã pe o insulã retrasã
din ocean. Pentru multele sale daruri, a fost pânã la urmã hirotonit episcop
de Lindisfarne de cãtre un alt mare sfânt al Angliei, Sfântul Teodor
din Tars (602-690 d. Hr.), Arhiepiscopul de Canterbury. De neam grec
din Tarsul Ciliciei, Teodor este cel care a izbutit, prin darul lui de a
împãca, sã uneascã cele douã feluri de a fi ale irlandezilor ºi romanilor,
aºezând totodatã în Biserica Angliei o rânduialã deosebit de trainicã,
prin întemeierea de episcopii noi ºi prin þinerea primelor sinoade
bisericeºti39 .
V. viaþa Sfântului Columba mai jos, pp. 129 sq.
V. viaþa Sfântului Cuthbert mai jos, pp. 219 sq.
39
Despre însemnãtatea lucrãrii Sfântului Teodor, v. Phillips, Andrew, Orthodox Christianity
and the English Tradition, The English Orthodox Trust, Seekings House, Felixstowe, England,
1995, 1997, pp. 306-317. Nu vom stãrui aici foarte mult asupra sfinþilor irlandezi ºi englezi,
deoarece de ei ne vom ocupa pe larg mai jos, pp. 65 sq.
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Iar mãsura deplinãtãþii acestei uniri dintre irlandezi ºi romani a
fost datã de cãlugãrii propovãduitori englezi, care prin munca lor au
izbutit sã încreºtineze mare parte din neamurile germane pãgâne. Dintre
aceºtia noi vom aminti doar doi, anume pe Sfântul Clement
(Willibrord, 658-739 d. Hr.) ºi pe Sfântul Bonifatie (675-754 d.
Hr.). Cel dintâi s-a nãscut în partea de nord a Angliei, ºi, dupã ce a stat
câtva timp în Irlanda, a plecat pentru a aduce la Hristos pãmânturile
Frisiei (Olanda de astãzi), în care locuia un popor foarte înrudit cu
englezii. Fiind hirotonit episcop de Utrecht, lucrarea lui a adus foarte
multã roadã, iar pentru aceasta el este astãzi socotit „apostolul Frisiei”.
Mai tânãr decât el ºi împreunã-lucrãtor cu el a fost Sfântul Bonifatie,
fiul unui tatã englez ºi al unei mame celte, care s-a nãscut în þinutul
Devon din Anglia. Auzind de lucrarea Sfântului Clement, Bonifatie a
venit sã-l ajute pe compatriotul sãu, însã în scurt timp a pãtruns mai
adânc în inima Europei, la neamurile germane care erau în întregime
scufundate în întunericul pãgânãtãþii. Având binecuvântarea Sfântului
Papã Grigorie al III-lea (†741 d. Hr.), de neam sirian, ºi a ultimului
papã grec, Sfântul Zaharia 40 (†752 d. Hr.), Bonifatie a propovãduit
cu mare bãrbãþie ºi râvnã în întreaga Germanie, aducând la credinþa
creºtinã, prin darul lui Dumnezeu, mulþimi nenumãrate de pãgâni din
toate neamurile germane. Pe bunã dreptate este astãzi socotit
luminãtorul Germaniei ºi unul dintre cei mai mari englezi care a trãit
vreodatã41. Pe lângã aceasta, Sfântul Bonifatie a dus, asemeni Sfântului
Columban înainte, o muncã neobositã pentru a rândui ºi a curãþi
Biserica francã, ce în vremea lui ajunsese la o decãdere greu de
închipuit.
2. Dar pentru a înþelege aceastã decãdere, este nevoie sã ne întoarcem
în timp pentru a vedea felul în care francii au primit credinþa creºtinã.
Neam germanic pãgân, francii au ajuns sã stãpâneascã la sfârºitul veacului
al V-lea aproape întreaga Galie romanã, fiind încreºtinaþi prin botezarea
Sfântul Zaharia este cel care a tradus în limba greacã Dialogurile Sfântului Grigorie cel
Mare (care astãzi se gãsesc în mare parte sub formã de istorisiri în Proloagele Bisericii),
pricinã pentru care în Rãsãrit Sfântul Grigorie a ajuns sã fie numit „Dialogul.”
41
V. mai jos viaþa Sfântului Bonifatie, pp. 265 sq. Despre lucrarea lui ºi a celorlalþi propovãduitori
englezi, v. Talbot, C. H., The Anglo-Saxon Missionaries in Germany, Sheed & Ward, London
ºi New York, 1954, 1981
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primului lor mare conducãtor, pe nume Clovis, în anul 496 d. Hr. Acesta
a primit botezul din mâinile Sfântului Remigiu (437-533 d. Hr.), care a
fost vreme de 74 de ani Arhiepiscop de Rheims. Deºi numit astãzi
„apostolul francilor,” Remigiu nu ar fi izbutit sã-l aducã la Hristos pe
regele franc fãrã rugãciunile ºi lacrimile credincioasei soþii a lui Clovis,
Sfânta Clotilda (474-545 d. Hr.). Dupã moartea soþului ei, aceasta s-a
retras la mormântul Sfântului Martin din Tours ºi a petrecut acolo pânã la
moarte în post ºi înfrânare, rugându-l pe Sfântul Martin sã potoleascã
nesfârºitele lupte pe care fiii ei le purtau pentru domnie. De altfel ºi în
Apus, la fel ca în Rãsãrit, femeile au avut o parte deosebit de însemnatã în
încreºtinarea popoarelor pãgâne. Într-adevãr, prin jertfelnicia, blândeþea
ºi credinþa lor vie, ele au putut sã înduplece ºi sã înmoaie inimile soþilor
lor rãzboinici ºi aprigi, prin pilda lor îndemnându-i pe aceºtia sã le urmeze
în credinþã. O altã astfel de femeie sfântã a fost ºi Radegunda (518-587
d. Hr.), soþia unuia dintre fiii Clotildei ºi ai lui Clovis, care dupã moartea
soþului ei a întemeiat o mãnãstire în apropiere de Poitiers, trãind acolo în
sfinþenie ºi înfrânare vreme de 30 de ani.
Marele necaz al Bisericii france era însã faptul cã urmaºii la tron
erau mereu în rãzboi unul cu altul, iar în luptele lor îi atrãgeau dupã ei
ºi pe cei mai puternici dintre episcopi, care de cele mai multe ori le
erau rude, ºi care astfel ajungeau sã facã tot felul de fãrãdelegi. De
aceea, sfinþii care s-au ridicat în aceastã perioadã în Franþa s-au strãduit
pe de o parte sã curme nelegiuirile episcopilor ºi ale clericilor
nevrednici, iar pe de alta sã aducã la Hristos atât poporul franc (care
de multe ori rãmãsese creºtin doar cu numele), cât ºi celelalte popoare
care încã zãceau în neºtiinþa pãgânãtãþii. Unul dintre cei mai mari astfel
de pãrinþi a fost Sfântul Gherman al Parisului (496-576 d. Hr),
care pentru milostenia sa cea mare a fost numit „pãrintele sãracilor”42 .
Episcop al Parisului, Sfântul Gherman a izbutit sã-l întoarcã pe unul
dintre fiii lui Clovis, regele Childebert I, la o adevãratã viaþã de creºtin,
vindecându-l în chip minunat de o boalã cumplitã. Ca mulþumire, regele
i-a dat Sfântului Gherman stãpânire asupra oraºului Paris, zidind
totodatã pentru el o mãnãstire închinatã Sfântului Vichentie.
În vremea când era stareþ la mãnãstire, cãlugãrii s-au rãsculat împotriva lui din pricinã cã se
temeau cã sfântul va da la sãraci toate averile mãnãstirii.
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Cum spuneam, în aceastã perioadã s-au ridicat ºi sfinþi care au
dus mai departe munca de încreºtinare a neamurilor pãgâne. Îi vom
pomeni aici doar pe câþiva dintre ei. Sfântul Amand (†675 d. Hr.),
franc din Nantes, a început sã propovãduiascã dupã 15 ani de viaþã
pustniceascã în rândul pãgânilor din þinutul Flandrei (Belgia de astãzi),
izbutind, cu mare greutate ºi cu preþul a multor suferinþe, sã aducã la
Hristos pe cei ce locuiau acolo. Se pare cã a ajuns ºi Episcop de
Maastricht (Olanda), însã în scurt timp a murit într-una dintre mãnãstirile
întemeiate de el la Elnon. Un alt mare pãrinte franc a fost Sfântul
Eligiu (588-660 d. Hr.), un foarte iscusit fierar din Limoges, care a
dobândit prin mãiestria sa mare faimã ºi mare bogãþie. Om nespus de
milostiv, el îºi folosea toatã averea rãscumpãrându-i pe cei ce trãiau în
robie. Fiind hirotonit episcop de Noyon, sfântul a început sã
propovãduiascã cu râvnã pãgânilor din eparhia sa (care trãiau în
împrejurimile Ghentului ºi ale Antwerpului), izbutind sã aducã la
Hristos, prin marea lui bunãtate, pe mulþi dintre sãlbaticii germani. Tot
aici trebuie sã-l amintim ºi pe Sfântul Lambert (†709 d. Hr.),
episcopul oraºului Maastricht, care a fost omorât pentru cã l-a mustrat
pe rege pentru viaþa lui nelegiuitã, cât ºi pe urmaºul ºi ucenicul lui,
Sfântul Hubert (†727 d. Hr.). Amândoi au fost de mare ajutor Sfântului
Clement în lucrarea lui de încreºtinare a popoarelor pãgâne care trãiau
în pãmânturile Þãrilor de Jos43.
Nu putem însã sã încheiem aceastã prezentare a sfinþilor franci
fãrã a vorbi ºi despre Sfântul Leger de Autun (616-678 d. Hr.).
Nepot al episcopului de Poitiers, Sfântul Leger a îmbrãþiºat de tânãr
viaþa cãlugãreascã, însã pentru multele sale daruri a fost chemat la
curtea regelui de cãtre Sfânta Batilda (†680 d. Hr.), soþia lui Clovis
al II-lea. Nãscutã în Anglia, Batilda era una dintre acele femei sfinte
de care pomeneam înainte, care dupã moartea soþului ei s-a retras
într-o mãnãstire, ducând acolo o viaþã de mare curãþie ºi sfinþenie.
Pãrãsind lumea, Batilda l-a rugat pe Sfântul Leger sã-i creascã copiii,
în viaþã creºtineascã, ºi episcopul s-a supus rugãminþii ei. Ajungând
Despre sfinþii care au strãlucit în pãmânturile Þãrilor de Jos, v. Hamblenne, Jean, Saints et
saintes de Belgique au premier millenaire, Institut Saint Jean le Theologien, Bruxelles, 2002
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însã la curtea regelui ºi vãzând decãderea cumplitã care domnea acolo,
Leger a început sã mustre cu asprime, fãrã a cãuta la faþa oamenilor,
toate nelegiuirile care aveau loc. Pentru aceasta, unul dintre cei mai
cruzi oameni de la curte, pe nume Ebroin, care-l prigonise ºi pe Sfântul
Lambert, l-a prins pe sfântul episcop, l-a închis ºi, dupã ce a poruncit
sã-i fie scoºi ochii ºi tãiate buzele ºi limba, l-a omorât miºeleºte.
3. Ne vom îndrepta acum privirile asupra unui alt þinut al Apusului,
ºi anume asupra Peninsulei Iberice, pe care pânã acum am lãsat-o
deoparte. ªi aceasta, la rândul ei, a trebuit sã facã faþã atacurilor sãlbatice
ale triburilor germane, dintre care mai întâi au fost suebii, apoi vandalii,
iar în cele din urmã, începând cu anul 507 d. Hr., vizigoþii. Spre deosebire
de Galia ºi Germania însã, aceste triburi germane nu erau pãgâne, ci
primiserã erezia arianã. De aceea, în aceastã perioadã au strãlucit în
Biserica din Spania 44 mulþimi întregi de sfinþi, unii, mucenici care au
murit pentru dreapta credinþã, iar alþii, pãrinþi luminaþi care au izbutit sã
aducã la Ortodoxie neamurile eretice. Mai întâi vom vorbi despre
întoarcerea suebilor, neam germanic care se aºezase în Galicia de astãzi
(în partea de nord-vest a peninsulei), ºi care a fost adus la dreapta
credinþã prin lucrarea Sfântului Martin din Braga (520-580 d. Hr.).
Acesta se trãgea din Panonia, dintr-un sat aflat pe malurile Dunãrii, ºi
de tânãr a plecat în Þara Sfântã, unde a fost tuns cãlugãr. Pânã la urmã a
ajuns în Galicia, unde, dupã ce a fost hirotonit Arhiepiscop de Braga (în
Portugalia de astãzi), a început sã propovãduiascã dreapta credinþã
suebilor arieni. A avut mare dragoste pentru viaþa cãlugãreascã ºi de
aceea a întemeiat mai multe mãnãstiri, traducând totodatã în limba latinã
Patericul. Prin faima sfântului, Braga a ajuns în scurtã vreme centrul
duhovnicesc al întregii pãrþi de nord-vest a Iberiei.
De cealaltã parte, începutul întoarcerii vizigoþilor arieni a fost fãcut
prin botezul Sfântului Hermenegild (†586 d. Hr.), unul dintre fiii regelui
vizigot Leovigild. Dupã trecerea sa la Ortodoxie, Hermenegild a fost de
îndatã dezmoºtenit de tatãl lui ºi aruncat în închisoare. Când în noaptea
de Paºti a aceluiaºi an nu a vrut sã se împãrtãºeascã din mâinile unui
episcop arian, mama lui vitregã a dat poruncã sã fie omorât. Cel prin care
În înþelesul de Iberia. Pe atunci, Spania ºi Portugalia, þãrile din care este alcãtuitã astãzi
Peninsula Ibericã, nu existau ca atare.
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Hermenegild a primit dreapta credinþã a fost Sfântul Leandru de Sevilla
(540-601 d. Hr.), un alt mare pãrinte al Bisericii Spaniei. Acesta se trãgea,
asemenea Sfântului Vasile cel Mare, dintr-o familie sfântã, alãturi de el
gãsindu-se în calendarele Bisericii toþi cei trei fraþi ai sãi. Leandru era cel
mai în vârstã dintre ei, ºi pentru darurile lui a fost trimis de tânãr la
Constantinopol, unde a legat o prietenie strânsã cu Sfântul Grigorie cel
Mare, care se afla ºi el atunci acolo. Întorcându-se în Spania, sfântul a fost
ales Arhiepiscop de Sevilla ºi a început sã lucreze neobosit pentru binele
pãstoriþilor sãi, îndreptând cãrþile de slujbã, întrunind douã sinoade ºi
nevoindu-se sã aducã la credinþã neamul vizigot. În munca sa, Leandru a
fost ajutat ºi de fratele sãu, Sfântul Fulgentie
Fulgentie, episcop de Ecija (†633 d.
Hr.), ºi de sora sa, Sfânta Florentina (†636 d. Hr.), care a ajuns stareþã
la peste o mie de cãlugãriþe. Însã cel mai cunoscut din aceastã familie
aleasã a fost Sfântul Isidor al Sevillei (560-636 d. Hr.), unul dintre cei
mai mari sfinþi ai Spaniei. Isidor ºi-a primit învãþãtura de la Sfântul Leandru,
cãruia i-a urmat în scaunul de arhiepiscop la Sevilla, continuând ºi întãrind
lucrarea fratelui sãu mai mare. Astfel, sfântul a stârpit de tot erezia arianã,
a întrunit mai multe sinoade, dintre care cel mai însemnat la Toledo în
633, a întemeiat peste tot ºcoli ºi mãnãstiri ºi a terminat aºa-numita Liturghie
mozarabã, care astãzi îi poartã numele. Tot el a scris mulþime nenumãratã
de cãrþi, între care ºi vieþile sfinþilor, iar pentru aceasta este socotit unul
dintre Pãrinþii Bisericii.
Ultimul dintre sfinþii Spaniei pe care îi vom pomeni aici este Sfântul
Ildefons de Toledo (600-667 d. Hr.), unul dintre ucenicii Sfântului
Isidor ºi nepot al Sfântului Evghenie de Toledo
oledo. Tuns de tânãr cãlugãr,
Ildefons a ajuns mai întâi stareþ la mãnãstirea Agli, iar apoi, dupã moartea
unchiului sãu, episcop în scaunul din Toledo. Având mare dragoste ºi
evlavie pentru Maica Domnului, sfântul a scris o carte în care apãra
pururea-fecioria Preasfintei Nãscãtoare de Dumnezeu45.

d. Îndepãrtarea ºi desprinderea Apusului (800-1050 d. Hr.)
Toatã aceastã muncã uriaºã de încreºtinare ºi-a avut însã preþul ei.
Într-adevãr, dupã cum am vãzut, pãgânii intraþi în Bisericã, mai ales cei
45

Despre sfinþii Peninsulei iberice, v. Phillips, Andrew, The Lighted Way, ed. cit., pp. 257-280
32

VIEÞILE SFINÞILOR ORTODOCªI DIN APUS. SFINÞII INSULELOR BRITANICE

de neam mare, au rãmas de multe ori creºtini doar cu numele, pãstrându-ºi
neschimbate toate slãbiciunile ºi neputinþele lor. În ciuda tuturor strãdaniilor
unor sfinþi precum Columban, Bonifatie sau alþii, încet-încet în învãþãtura
Bisericii din acele þinuturi au început sã aparã diferite schimbãri, care cu
timpul au dus la îndepãrtarea Apusului de Biserica cea una ºi nedespãrþitã.
Deºi noi nu ne vom opri prea mult asupra acestor schimbãri, deoarece nu
acesta este scopul nostru, va trebui totuºi sã vorbim pe scurt ºi despre ele,
pentru a putea înþelege vieþile sfinþilor care au trãit în aceastã perioadã în
Apus.
Astfel, începutul înstrãinãrii a fost fãcut odatã cu înscãunarea
regelui franco-german Charlemagne (771 d. Hr.), om de o mândrie ºi
de o cruzime cumplitã46, care vroia sã înfãptuiascã în apusul Europei
un nou Imperiu Roman. Charlemagne nu putea face însã acest lucru
atâta vreme cât deja exista un Imperiu Roman Creºtin, cel vechi, care
îºi avea capitala în oraºul Sfântului Constantin, Roma cea Nouã,
Constantinopolul. De aceea, regele franc a cãutat mereu sã loveascã
în acest Imperiu ºi mai ales în dreapta credinþã mãrturisitã în el. Pentru
a face aceasta, Charlemagne a adunat la curtea sa din Aachen oameni
care îi împãrtãºeau ideile, oameni pe care i-a pus în fruntea Bisericii
din þinuturile stãpânite de el47. Dupã aceasta, regele a întrunit câteva
sinoade în care au fost luate mai multe hotãrâri împotriva învãþãturilor
Bisericii. Astfel, cel mai însemnat dintre ele a fost sinodul þinut la
Frankfurt, în anul 794, unde a fost condamnatã cinstirea sfintelor icoane
ºi hotãrârile celui de-al ºaptelea Sinod Ecumenic de la Niceea. Lucrul
cel mai trist însã a fost cã tot la acest sinod, episcopii adunaþi de
Charlemagne au schimbat însuºi Crezul Bisericii, adãugând la
mãrturisirea de credinþã a Pãrinþilor cunoscutul cuvânt „Filioque”48.
Dovadã pentru cruzimea sa stã felul în care i-a „încreºtinat” pe saxonii pãgâni. Începând cu
anul 774, regele a pustiit cu mare sãlbãticie þinuturile saxonilor, trecând prin tãiºul sabiei pe
toþi care nu au vrut sã primeascã botezul creºtin (înainte de a pleca la luptã, regele le trimisese
vorbã, spunându-le cã au de ales între botez ºi moarte). În cei 30 de ani de lupte aproape întreg
poporul saxon a pierit.
47
Era vorba mai ales de oameni foarte învãþaþi, care cãutau sã reînvie felul de a gândi al
vechilor filosofi pãgâni romani ºi greci.
48
De fapt, este vorba de douã cuvinte. „Filioque” înseamnã în limba latinã „ºi de la Fiul” ºi este
învãþãtura potrivit cãreia Duhul Sfânt purcede ºi de la Tatãl ºi de la Fiul. Aceastã învãþãturã, deºi poate
pãrea de micã însemnãtate, a fost pricina cea mai de seamã pentru despãrþirea apusului de Bisericã.
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Trebuie însã sã spunem cã toate aceste schimbãri49 aveau la temelie
pricini politice, ºi nu duhovniceºti, prin ele Charlemagne cãutând sã-ºi
îndreptãþeascã gândurile sale de întemeiere a unui nou imperiu roman
în Apus.
Tocmai de aceea, aceste gânduri nu erau nici pe departe
împãrtãºite în toatã lumea din Apus. Într-adevãr, otrãviþi de ele erau
doar cei din jurul curþii lui Charlemagne, în timp ce mulþimea
covârºitoare a oamenilor rãmãsese pe mai departe credincioasã
învãþãturilor Bisericii50. Din fericire, dupã moartea conducãtorului franc,
gândurile ºi dorinþele lui nu ºi-au mai gãsit împlinire, iar în anii care
au urmat s-a izbutit refacerea unitãþii de credinþã dintre apus ºi rãsãrit.
Astfel, sinodul din anii 879-880 d. Hr. de la Constantinopol, la care a
luat parte Sfântul Fotie al Constantinopolului ºi trimiºii papei Ioan al
VIII-lea, a condamnat pe oricine ar fi îndrãznit sã schimbe cu ceva
Crezul Bisericii 51. Apoi, în veacul urmãtor, pacea a fost pe deplin
restabilitã prin cãsãtoria împãratului german Otto al II-lea, urmaºul lui
Charlemagne, cu Teofana, o prinþesã din Constantinopol. Odatã cu ea
în imperiul german a venit mulþime de preoþi ºi cãlugãri greci, prin
care s-au reînnodat legãturile dintre Rãsãrit ºi nord-vestul Europei.
Au mai fost ºi altele, unele mai mici, altele mai mari, pe care însã nu le mai amintim aici.
Schimbãrile lui Charlemagne nu au fost primite nici la Roma. Dupã ce sinodul de la Aachen din
anul 809 a hotãrât cã Filioque este necesar pentru mântuire, oamenii lui Charlemagne au încercat
sã-l sileascã pe credinciosul papã Leon al III-lea sã primeascã schimbarea Crezului. Papa însã s-a
împotrivit cu tãrie acestui lucru ºi a hotãrât sã batã pe douã plãci de argint Crezul ortodox (o placã
era scrisã în limba latinã ºi cealaltã în limba greacã), punând apoi aceste plãci pe uºile Bisericii
Sfântul Petru din Roma. Cu toate acestea, într-o încercare de a-l stãpâni pe conducãtorul
franco-german ºi de a-l pune sub ascultare, papa l-a uns pe acesta împãrat în anul 800 d. Hr.
51
Trebuie însã sã ne dãm seama cã refacerea unitãþii de credinþã, chiar ºi dupã sinodul din 879-880
d. Hr., nu a fost deloc un lucru uºor. Iatã, de pildã, ce îi scria papa Ioan al VIII-lea Sfântului Fotie
despre aceasta: „Cred cã Preasfinþia voastrã ºtie cât de greu este sã schimbi de îndatã un obicei care
s-a înrãdãcinat de atâþia ani (Filioque). De aceea credem cã cea mai bunã tacticã este sã nu silim pe
nimeni sã pãrãseascã adãugirea la Crez. Ci mai degrabã trebuie sã lucrãm cu înþelepciune ºi
cumpãtare, îndemnându-i încetul cu încetul sã se lepede de hulã. Astfel, cei ce spun cã noi
împãrtãºim aceastã pãrere, nu au dreptate. Au în schimb dreptate cei ce spun cã sunt între noi unii
care îndrãznesc sã rosteascã Crezul în acest fel. Preasfinþia voastrã nu trebuie sã vã smintiþi de
aceasta, nici sã nu mai aveþi pãrtãºie cu partea sãnãtoasã a trupului Bisericii noastre. Mai degrabã,
trebuie sã ne ajutaþi cu putere, dar ºi cu blândeþe ºi înþelepciune, în încercarea noastrã de a-i întoarce
pe cei ce s-au depãrtat de adevãr.” V. Wade, Andre, Când papii erau ortodocºi, pe Internet la pagina:
http://www.nistea.com/papir.htm
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Tocmai de aceea, deºi aceastã perioadã a fost îndeobºte una de mare
decãdere, în ea au strãlucit mulþi sfinþi cu nimic mai prejos celor de dinainte,
sfinþi despre care vom vorbi în cele ce urmeazã. Mai întâi, aceastã a patra
perioadã din viaþa Bisericii din apus a fost încununatã cu mulþime de
mucenici care au pãtimit pentru credinþa creºtinã. Mai întâi ne vom opri
asupra Iberiei. Aceasta, începând cu anul 711 d. Hr., a ajuns sub stãpânirea
arabilor musulmani, care în veacul al IX-lea au dezlãnþuit o asprã prigoanã
împotriva creºtinilor. Cu toate cã prigoana a lovit întreaga Spanie ºi a
durat mai bine de douã sute de ani, cei mai mulþi creºtini au murit pentru
Hristos în jurul oraºului Cordoba, capitala maurilor52, între anii 850 ºi 859
d. Hr. ªtim mai multe despre patimile acestor mucenici de la un preot pe
nume Evloghie (†856 d. Hr.), care trãind în Cordoba a scris despre
fiecare dintre ei, primind pânã la urmã ºi el cununa muceniciei. Printre cei
aproape 50 de mucenici care ºi-au vãrsat sângele în timpul celor 10 ani
de prigoanã s-a aflat ºi un grec (sau arab) pe nume Gheorghe
Gheorghe, care era
cãlugãr la mãnãstirea Sfântul Sava de lângã Ierusalim. Nãscut în Betleem,
Gheorghe venise în Spania dupã ajutoare ºi a pãtimit pentru Hristos
împreunã cu alþi patru creºtini în anul 852 d. Hr.53
În aceeaºi perioadã, însã în celãlalt capãt al Europei, alþi
nenumãraþi mucenici pãtimeau pentru credinþa lor în Hristos.
Într-adevãr, odatã cu sfârºitul veacului al VIII-lea, cete sãlbatice de
vikingi 54 pãgâni, din ce în ce mai numeroase, au început sã atace, în
cãutare de bogãþii ºi de robi, Insulele Britanice, folosindu-se de corãbii
iuþi ºi uºoare. Iar prada cea mai lesne pentru ei erau mãnãstirile, care
erau cu totul lipsite de apãrare, fiind de cele mai multe ori aºezate pe
niºte insule retrase sau pe malul marii. Astfel, vreme de mai multe sute
de ani, vikingii danezi au jefuit mãnãstirile nordului, trecând mulþimi
întregi de cãlugãri prin ascuþiºul sabiei, deoarece aceºtia nu vroiau sã
se lepede de credinþa ºi de bisericile lor. Poporul englez a încercat sã
se apere cum a putut de sângeroºii lui duºmani ºi încununarea acestei
lupte a fost un sfânt foarte iubit ºi cinstit în întreaga Anglie, Sfântul
Dupã cum erau numiþi arabii din Spania.
Pentru mucenicia lor, v. Phillips, Andrew, St. Eulogius and the Blessing of Cordoba, pe
Internet la pagina: http://www.orthodoxengland.btinternet.co.uk/oecordob.htm
54
Neam nordic cumplit de crud ºi de aprig, vikingii erau împãrþiþi în trei triburi: danezi,
suedezi ºi norvegieni. Despre rãspândirea lor, v. idem, The Lighted Way, ed. cit., pp. 300 sq.
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Edmund Mucenicul (841-869 d. Hr.). Ales rege al Angliei de Rãsãrit
la o vârstã foarte tânãrã, Edmund s-a strãduit sã-ºi apere þara de atacurile
covârºitoare ale nãvãlitorilor pãgâni. Când dupã mai mulþi ani de luptã,
mica lui oºtire a ajuns înconjuratã de danezi, Edmund s-a predat pentru
a-ºi scãpa ostaºii de la moarte. În timp ce se ruga într-o bisericã, pãgânii
l-au prins ºi, dupã ce l-au chinuit cumplit, l-au legat de un copac ºi au
început sã tragã cu sãgeþi în el. Ultimele cuvinte ale mucenicului, socotit
în vechime ocrotitorul Angliei, au fost: „Iisuse, Iisuse!”55.
Însã jertfa Sfântului Edmund ºi a tuturor celorlalþi mucenici nu a
rãmas fãrã roadã. Astfel, în mai puþin de 100 de ani, aceiaºi danezi
care înainte fuseserã prigonitori ºi chinuitori, aveau sã se întoarcã, cu
pocãinþã, prin lucrarea mai multor propovãduitori luminaþi de
Dumnezeu, la credinþa creºtinã. Dintre aceºti propovãduitori, cel mai
însemnat a fost Sfântul Ansgar (801-865 d. Hr.), episcop de Hamburg
ºi Bremen, care a fost numit „Apostolul nordului.” Nãscut în apropiere
de Amiens (în Franþa), Ansgar a intrat de tânãr într-o mãnãstire din
Saxonia, de unde a fost luat de regele Harold al Danemarcei pentru a-i
încreºtina pe pãgânii danezi. Din Hamburg, oraºul în care se aºezase,
sfântul a dus o muncã neobositã pentru rãspândirea credinþei în rândul
vikingilor, ajungând pânã în Suedia ºi Norvegia56. De aceastã din urmã
þarã se leagã numele unui alt mare sfânt, regele Olaf al Norvegiei
(995-1030 d. Hr.). Deºi la început a fost pirat, Olaf, vãzând rãbdarea
ºi neînfricarea creºtinilor în faþa morþii, a hotãrât sã primeascã credinþa
creºtinã. Fiind botezat la Rouen, sfântul s-a întors în Norvegia ºi a
urcat pe tron. A avut mare râvnã pentru luminarea poporului sãu,
aducând nenumãraþi propovãduitori din Anglia, zidind peste tot biserici
ºi distrugând capiºtile idoleºti. Pânã la urmã, a primit moarte de mucenic
din mâna pãgânilor care-l urau groaznic. Printre propovãduitorii aduºi
de Olaf din Anglia a fost ºi Sfântul Sigfrid
Sigfrid, episcop de Växjö (†1045
d. Hr.), care l-a botezat pe regele Suediei, împreunã cu toatã familia
lui. Printre copiii regelui se afla ºi o fetiþã pe nume Ingegerde, Irina
V. mai jos viaþa Sfântului Edmund, pp. 295 sq.
Despre Sfântul Ansgar, v. viaþa lui, scrisã de Episcopul Rimbert, în Charles H. Robinson,
Anskar, The Apostle of the North, 801-865, London, SPCK, 1921, pe Internet la: http://
www.fordham.edu/halsall/basis/anskar.html
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dupã botez, care s-a cãsãtorit cu un prinþ din familia domnitoare a Rusiei,
Iaroslav de Novgorod, ºi care a avut 12 copii, dintre care unul este
cinstit ca sfânt. Dupã moartea soþului ei, Irina s-a retras într-o mãnãstire,
unde a primit numele de Ana. Ducând o viaþã de mare înfrânare, ea a
ajuns sã fie cunoscutã ca Sfânta Ana a Novgorodului (†1056 d.
Hr.). De altfel, trebuie sã spunem cã între vikingi ºi ruºi au fost la început
niºte legãturi foarte strânse, dovadã pentru aceasta stând numele primilor
conducãtori creºtini ai ruºilor, Sfânta Helga (în rusã Olga) ºi Sfântul
Waldemar (în rusã Vladimir), care se trãgeau din familiile domnitoare
ale vikingilor. Tot astfel, primii mucenici ai Rusiei sunt socotiþi a fi Sfinþii
Teodor Varangul (adicã „Vikingul”) ºi Ioan
Ioan, fiul lui (†984 d. Hr.).
Din pãcate, tânãra credinþã creºtinã sãditã în pãrþile nordului nu a
mai avut timp sã dea roade adevãrate. Aceasta s-a întâmplat din pricina
tristei rupturi a apusului, asupra cãreia nu vom mai stãrui aici (oricum
lucrurile sunt îndeobºte cunoscute). Vom spune totuºi cã pricina acestei
rupturi, care, dupã cum am vãzut, a început odatã cu Charlemagne, a
fost aceea cã, deºi þelurile politice ale împãratului german pieriserã odatã
cu el, duhul ideilor lui s-a pãstrat pe mai departe, oarecum ascuns, în
rândul pãturii conducãtoare franco-germane. Pânã la urmã, acest duh a
ajuns sã stãpâneascã în însãºi Biserica din apus, prin urcarea pe scaunul
Romei a primilor papi germani57, care au adus cu ei toate schimbãrile ºi
dorinþele de putere de la curtea franco-germanã. Aceste schimbãri au
dus, în cele din urmã, la trista despãrþire din anul 105458. Despre aceasta,
un pãrinte român luminat de Duhul Sfânt, Pãrintele Dionisie Ignat, trãitor
în Sfântul Munte Athos vreme de 79 de ani, spunea: „Apusul a fost
împreunã cu ortodocºii la toate cele ºapte sfinte Soboare Ecumenice,
care au discutat toate eresurile, ºi au fãcut Biserica curatã-curatã. Dupã
aceea s-au despãrþit. Dar de ce? ªi unul e vinovat, ºi celãlalt e vinovat,
ºi amândoi sunt vinovaþi. Fiindcã n-au avut harul Sfântului Duh între
Aceasta s-a petrecut în jurul anului 1000 d. Hr.
Trebuie însã sã þinem seama de faptul cã ruptura a avut loc treptat, ºi deci 1054 nu este data
fixã a despãrþirii. Astfel, unele þinuturi din Apus au continuat sã mãrturiseascã dreapta credinþã
mult dupã acest an. De pildã, partea de sud a Italiei, numitã Calabria, locuitã mai ales de greci,
a rodit sfinþi pânã prin veacul al XIII-lea. Dintre aceºtia pomenim pe Sfântul Vartolomeu
din Rossano (†1065 d. Hr.), Sfântul Luca Gramaticul (sec. XI d. Hr.) sau pe Sfântul
Ioan Secerãtorul (†1129 d. Hr.).
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dânºii, ci au avut, conducãtorii, ºi unii, ºi alþii, egoismul, patima aceasta:
Eu!... Eu!... Eu!... De aceea, s-a depãrtat harul Sfântului Duh de la ei,
[...] ºi uite... s-au despãrþit. Mãcar, cel puþin, ortodocºii au rãmas tot
ortodocºi 59 . [...] Pe când, dacã erau uniþi, erau o putere titanicã
creºtineascã, ortodoxã. Nu putea vrãjmaºul sã ne întoarcã la cele rele.”60

3.Sfinþii Apusului astãzi
„Trãind [noi] împrãºtiaþi în þãri unde în vechime s-au ostenit ºi sau proslãvit, prin suferinþele lor sau prin alte nevoinþe, sfinþi bineplãcuþi
lui Dumnezeu, cinstiþi din vechime de Biserica Ortodoxã a lui Hristos,
se cade ca ºi noi sã-i cinstim cum se cuvine ºi sã alergãm la ajutorul
lor, fãrã a ne rãci, în acelaºi timp, nici faþã de sfinþii cuvioºi ai lui
Dumnezeu la care alergam ºi înainte în rugãciune.”61
Acestea sunt cuvintele unui sfânt rus al veacului trecut, care a
fost mai întâi episcop la Shanghai, apoi la Paris, apoi la Bruxelles, iar
în cele din urmã la San Francisco. Numele sfântului era Ioan, ºi el a
trimis aceste cuvinte tuturor credincioºilor ortodocºi pe care îi avea în
pãstorire. Dintre aceºti credincioºi, cei mai mulþi erau de neam rus ºi
trãiau în partea de apus a Europei, ajunºi acolo în urma marilor emigrãri
pricinuite de prigoana comunistã a veacului trecut. Pe ei, Sfântul Ioan
îi îndemna sã aducã cinstire tuturor sfinþilor pe care îi gãsiserã în
pribegia lor, sfinþi care trãiserã în vechime în pãmânturile din apusul
Europei. Iar mãrturia Sfântului Ioan despre acest lucru este una de o
însemnãtate deosebitã, deoarece el poate fi cu adevãrat socotit drept
cel din urmã dintre sfinþii Apusului ºi adevãratul lor urmaº. De aceea,
ne vom opri puþin asupra vieþii acestui mare sfânt pe care Dumnezeu
l-a ridicat în pãrþile Apusului în vremurile noastre.62
Cuvântul „ortodoxie” înseamnã în limba greacã „dreaptã slãvire,” „dreaptã credinþã”.
Convorbire purtatã cu Pãrintele Dionisie în data de 6 august 2003, la chilia „Sfântul
Gheorghe” Colciu, Sfântul Munte Athos.
61
Sfântul Ioan Maximovici, op. cit., p. 261
62
Bineînþeles cã în Apus au trãit credincioºi ortodocºi încã dinainte de revoluþia din 1917, ºi
nu doar ruºi, ci ºi greci, sârbi, români ºi de alte neamuri. Apoi, la fel, în tot cursul veacului
trecut mulþimi întregi de credincioºi ortodocºi, de toate neamurile, au plecat înspre Apus.
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a. Sfântul Ioan (Maximovici) ºi sfinþii Apusului
Nãscut în anul 1896 în partea de sud a Rusiei, în þinutul Harkov din
Ucraina de astãzi, Sfântul Ioan (care a primit la botez numele de Mihail)
se trãgea dintr-o familie de neam mare, numitã Maximovici, familie care
era vestitã pretutindeni pentru bogãþia, dar ºi pentru credinþa ei63. În anul
1921, prigoana comunistã l-a silit pe tânãrul Mihail sã fugã, împreunã cu
familia sa, la Belgrad, unde peste puþini ani a fost tuns cãlugãr, primind
numele de Ioan ºi fiind hirotonit apoi diacon ºi preot. A ajuns profesor la
Seminarul din Bitolia (în Macedonia), unde l-a cunoscut pe marele sfânt
sârb Nicolae Velimirovici. Fiind de o înfrânare nemaipomenitã (nu dormea
decât una-douã ore pe noapte ºi niciodatã în pat, mânca o datã pe zi dupã
apusul soarelui), Sfântul Ioan era o luminã pentru toþi cei din jur, ºi de
aceea în anul 1934 a fost hirotonit episcop ºi trimis sã pãstoreascã turma
de credincioºi din Shanghai (China). Aici s-au fãcut vãdite toate darurile
cu care Dumnezeu îl înzestrase pe alesul Sãu. Având sã-ºi conducã turma
în timpul anilor grei ai rãzboiului, sfântul mângâia pe toþi prin iubirea sa
fãrã margini. Mai ales, avea mare dragoste pentru copiii pãrãsiþi sau fãrã
pãrinþi, pentru care întemeiase un orfelinat în Shanghai. Colinda mereu
strãzile acelui oraº, adeseori desculþ (îºi dãduse papucii vreunui sãrac),
cãutând copii amãrâþi pe care sã-i adãposteascã. Primise încã de atunci
darul facerii de minuni, cu care tãmãduia pe mulþi de bolile lor sufleteºti ºi
trupeºti. Pentru toate aceste virtuþi, Dumnezeu a rânduit ca alesul Sãu sã
strãluceascã în întreaga lume, ºi astfel Sfântul Ioan a ajuns mai întâi episcop
al credincioºilor din apusul Europei, la Paris ºi la Bruxelles, iar apoi episcop
al celor din apusul Americii, la San Francisco. În toatã viaþa sa, omul lui
Dumnezeu a fost însufleþit de o dragoste neþãrmuritã faþã de toatã lumea,
încât îi primea în inima sa largã pe toþi câþi îi era dat sã întâlneascã, fie cã
erau ruºi sau greci, sârbi sau chinezi, francezi sau englezi, americani sau
de orice alt neam. Pentru el, toþi erau copiii lui Dumnezeu, ºi pentru toþi
Mântuitorul Hristos primise moarte pe cruce.
Singura pricinã pentru care noi ne-am oprit aici doar asupra diasporei ruse de dupã 1917 a
fost faptul cã anume din rândul ei s-a ridicat acest mare plãcut al lui Dumnezeu.
63
Unul dintre strãmoºii lui Mihail fusese Sfântul Ioan din Tobolsk, cunoscut episcop din
veacul al XVIII-lea, care propovãduise dreapta credinþã pãgânilor siberieni ºi chinezi.
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Dar sã vedem acum în ce fel se leagã numele Sfântului Ioan de
cinstirea sfinþilor Apusului. Mai întâi trebuie spus cã ajungând episcop în
Apus, omul lui Dumnezeu nu s-a mãrginit sã se îngrijeascã doar de ruºii
sãi, ci ºi de popoarele printre care se aflau rãspândiþi aceºtia. Astfel, încã
din 1938 Sfântul Ioan spunea sinodului Bisericii Ruse din afara Rusiei
urmãtoarele: „Pedepsind poporul rus [prin comunism], Dumnezeu îi aratã
în acelaºi timp acestuia calea spre mântuire, fãcându-l propovãduitor al
Ortodoxiei în lumea întreagã.”64 De aceea, sfântul a ajutat neobosit, în
orice fel putea, pe toþi apusenii care se întorceau la dreapta credinþã. De
pildã, prin lucrarea ºi binecuvântarea lui, Olanda a fost cea dintâi þarã din
Apus care a avut toate slujbele Bisericii traduse în limba ei naþionalã.
ªi tot din strãdaniile sfântului episcop pentru întãrirea credinþei
ortodoxe în Apus face parte ºi cinstirea sfinþilor care au trãit în vechime în
pãrþile Apusului. Astfel, omul lui Dumnezeu îi îndemna pe toþi credincioºii
sã alerge la locurile în care odihnesc trupurile acestor sfinþi ºi sã le cearã
cu credinþã ajutorul, ca unora care dobândiserã îndrãznire înaintea tronului
lui Dumnezeu. La acelaºi sinod din 1938, sfântul spunea: „În diferite
locuri ale vechii Galii – Franþa de astãzi – ºi în alte þãri ale Europei Apusene,
s-au pãstrat pânã astãzi sfintele oseminte ale mucenicilor primelor veacuri
ºi ale celor urmãtoare, care au fost mãrturisitori ai credinþei ortodoxe. Îi
chemãm pe pãrinþii slujitori ai Bisericii sã-i pomeneascã la dumnezeieºtile
slujbe […] pe cuvioºii lui Dumnezeu, care sunt ocrotitorii locului sau ai
þãrii unde se desfãºoarã slujba.”65 Apoi, la sinodul din anul 1952 al Bisericii
Ruse din afara Rusiei, sinod condus de Sfântul Ioan, s-a luat hotãrârea ca
toþi credincioºii ortodocºi sã aducã cinstire sfinþilor care au strãlucit în
pãrþile Apusului: „Gãsind în diaspora noastrã propovãduitori ºi asceþi din
vechime, ale cãror nume nu ne erau cunoscute, Îl proslãvim pe Domnul,
minunat întru sfinþii Lui, ºi îi cinstim pe cei care au bineplãcut Lui, lãudând
suferinþele ºi nevoinþele lor ascetice ºi rugându-i sã ne fie mijlocitori pe
lângã Dumnezeu.”66 Lucrând neobosit, Sfântul Ioan s-a strãduit sã-i facã
Sfântul Ioan Maximovici, op. cit., p. 126
Ibidem, p. 261
66
Rose, Seraphim ºi Podmoºenski, Gherman, 100 de minuni ale Fericitului Ioan Maximovici,
Sophia, Bucureºti, 2003, p. 83. Sinodul din 1952 a luat hotãrârea cinstirii sfinþilor Apusului
în urma raportului înaintat de Sfântul Ioan, în care acesta arãta pe scurt viaþa ºi nevoinþele
câtorva astfel de sfinþi.
64
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cunoscuþi pretutindeni pe aceºti sfinþi din apus ºi vieþile lor. El însuºi a
adunat de oriunde a putut mãrturii despre vieþile, icoanele ºi slujbele lor.
„Mergea la bisericile în care le erau adãpostite moaºtele, sãvârºea slujbe
în cinstea lor ºi îi ruga pe preoþii ortodocºi sã facã asemenea. Cãtre sfârºitul
vieþii sale, cunoºtinþele lui despre sfinþi, atât rãsãriteni cât ºi apuseni, pãreau
sã fie fãrã sfârºit.”67 Iar dupã moartea omului lui Dumnezeu, care a avut
loc în anul 1966, strãdaniile lui au fost duse mai departe de cãtre nenumãraþii
sãi ucenici. Astfel, unul dintre aceºtia, Pãrintele Serafim Rose, spunea:
„Arhiepiscopul de fericitã pomenire Ioan Maximovici a dãruit ca testament
creºtinilor ortodocºi din Apus dragostea sa pentru sfinþii þinuturilor
apusene.”68

b. Nevoia cinstirii sfinþilor Apusului
Dar sã vedem acum care sunt pricinile pentru care Sfântul Ioan
s-a îngrijit atât de mult de cinstirea sfinþilor Apusului. Mai întâi, vom
spune cã orice credincios ortodox trebuie sã-i cinsteascã pe acei sfinþi
care au trãit în þara lui, în pãmântul lui, în locul în care el trãieºte.
Aceasta, deoarece deºi toþi sfinþii sunt locuitori ai patriei celei cereºti,
ei au avut ºi o patrie pãmânteascã, un loc în care Dumnezeu a rânduit
sã trãiascã, loc pe care l-au luminat ºi l-au iubit ºi cãruia i-au purtat de
grijã. ªi pentru aceasta, deºi sfinþii sunt rugãtori pentru lumea întreagã,
ei se roagã mai ales pentru acele pãmânturi de care au fost legaþi în
timpul vieþii. Tot la fel stau lucrurile ºi cu sfinþii Apusului, care mijlocesc
înaintea tronului lui Dumnezeu îndeosebi pentru locurile în care au
strãlucit. De aceea îi îndemna Sfântul Ioan cu atâta stãruinþã pe
67
Christensen, Damascene, Not of this World. The Life and Teaching of Fr. Seraphim Rose,
Fr. Seraphim Rose Foundation, 1993, p. 299.
68
Sfântul Grigorie de Tours, op. cit., p. 29. Pãrintele Serafim Rose, el însuºi om luminat de
Dumnezeu, a fost un adevãrat urmaº al Sfântului Ioan. La îndemnul ºi binecuvântarea sfântului
arhiepiscop, Pãrintele Serafim a întemeiat, împreunã cu un alt pãrinte, Frãþia ortodoxã a Sfântului
Gherman din Alaska, frãþie care a ostenit foarte mult pentru cunoaºterea ºi cinstirea sfinþilor
Apusului. Pãrintele Serafim, care era de neam american, întors la dreapta credinþã, a vrut chiar sã
scrie o carte despre aceºti sfinþi, dar nu a mai apucat sã o termine din pricina morþii lui timpurii.
Totuºi, lucrãrile sale despre sfinþii Apusului au fost adunate într-o singurã lucrare dupã moartea lui
ºi tipãrite alãturi de traducerea cãrþii Sfântului Grigorie de Tours, Vita Patrum, despre care am
vorbit ºi mai înainte (v. nota 30, pp. 22-23).
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credincioºii ortodocºi trãitori în Apus sã alerge la sfinþii care se aflã în
apropierea lor ºi sã le cearã ajutorul în rugãciune.
Aceasta, cu atât mai mult cu cât printre ortodocºi se aflau ºi credincioºi
de neam apusean care se întorseserã, prin rânduiala lui Dumnezeu, la
dreapta credinþã. Sfântul Ioan le purta acestora o grijã deosebitã. „Biserica
lui Hristos,” spunea el într-o cuvântare rostitã credincioºilor ortodocºi
francezi, „nu a fost întemeiatã pentru un singur popor, pentru un singur
pãmânt, ci pentru întreaga lume. Fiecare om, fiecare popor, fiecare pãmânt
este chemat la credinþa în adevãratul Dumnezeu.”69 Dar fiecare popor are
felul lui de a fi, ºi de aceea Sfântul Ioan se strãduia sã reîntemeieze dreapta
credinþã în Apus, potrivit cu trãsãturile ºi însuºirile popoarelor la care
fusese trimis propovãduitor.70 ªi tocmai de aceea luptà omul lui Dumnezeu
pentru cinstirea sfinþilor care au strãlucit în Apus, deoarece în ei popoarele
Apusului puteau sã-ºi gãseascã adevãratele lor rãdãcini creºtine ºi
adevãratul lor fel de a fi. Iatã cum îºi continua el cuvântarea cãtre
credincioºii francezi: „Încã din timpurile apostolice, credinþa ortodoxã a
lui Hristos a fost propovãduitã în Galia, în ceea ce este acum Franþa.
Bisericii Ortodoxe îi aparþinea Sfântul Martin din Tours, ºi acelaºi lucru
este adevãrat ºi pentru marele Sfânt Ioan Casian – întemeietorul mãnãstirii
de lângã Marsilia, unde pentru mulþi ani a dat pildã de viaþã asceticã –, cât
ºi pentru Sfântul Gherman al Parisului ºi pentru Sfânta Genevieva,
împreunã cu mulþi-mulþi alþii. De aceea, credinþa ortodoxã nu este o credinþã
strãinã poporului francez. Ea este credinþa lui, mãrturisitã aici în Franþa
din vechime, de cãtre strãmoºii lui; este credinþa pãrinþilor lui.”
ªi cine alþii sunt pãrinþii Apusului, dacã nu sfinþii lui, sfinþi care
au mãrturisit pânã la sânge dreapta credinþã, ºi care se roagã pânã azi
Sfântul Siluan Atonitul, cunoscutul pãrinte rus din veacul trecut, spunea în rugãciunea sa:
„Mã rog Þie, Milostive Doamne, ca toate popoarele pãmântului sã Te cunoascã pe Tine prin
Duhul Sfânt.” Sfântul Siluan Atonitul, Între iadul deznãdejdii ºi iadul smereniei, Ed. Deisis,
Sibiu, 2000, p. 45. Cuvântarea Sfântului Ioan Maximovici poate fi gãsitã pe Internet (în limba
englezã), la pagina http://www.orthodoxengland.btinternet.co.uk/oefranc2.htm
70
De altfel, aceasta este bogãþia cea mare a Bisericii Ortodoxe, ºi una dintre însuºirile ei de
temelie, faptul cã în ea sunt unite într-o singurã credinþã ºi într-un singur Duh mulþime de
popoare, fiecare pãstrându-ºi însã felul lui de a fi ºi de a trãi credinþa. Iar acest fel de a fi al
fiecãrui popor poate fi vãzut cel mai bine în sfinþii lui, sfinþi care sunt cele mai alese ºi mai
curate roade rãsãrite din el, jertfa cea binemirositoare pe care acel popor o aduce lui Dumnezeu.
Într-adevãr, în sfinþi toate însuºirile, toate trãsãturile bune ale unui popor ies la ivealã ºi se
întãresc, în timp ce toate slãbiciunile ºi neputinþele lui sunt biruite.
69
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pentru pãmânturile în care s-au preaslãvit? De aceea îi ºi iubea Sfântul
Ioan cu tãrie, deoarece ºtia cã pentru rugãciunile lor, dreapta credinþã
poate sã renascã în pãmânturile Apusului. „Este dorinþa noastrã sincerã
ºi arzãtoare”, spunea el în încheierea cuvântãrii sale, „sã vedem credinþa
ortodoxã reîntemeiatã pe pãmântul Franþei, într-un chip potrivit
sufletului francez, sã o vedem devenind din nou credinþa strãmoºeascã
a poporului ei, dupã cum a rãmas pentru ruºi, greci, sârbi, potrivit cu
felul de a fi deosebit al fiecãruia dintre aceste popoare... Fie ca Franþa
ortodoxã sã renascã ºi fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu sã fie asupra
ei!” 71
Astfel, sfinþii Apusului au mai întâi o mare însemnãtate pentru
aºezarea unei temelii sãnãtoase dreptei credinþe în pãrþile din Apus.
Însã pe lângã aceasta, credem cã cinstirea lor are nu micã însemnãtate
ºi pentru credincioºii din Rãsãrit. Mai întâi, noi ar trebui sã-i cinstim
pe sfinþii Apusului pentru simplul fapt cã putem face aceasta.
Într-adevãr, rânduiala lui Dumnezeu a fãcut ca în vremurile noastre,
prin nenumãratele înlesniri ºi descoperiri ale tehnicii, sã putem dobândi
cunoºtinþe despre vieþile unor sfinþi care au trãit în cele mai îndepãrtate
locuri ºi timpuri, ºi chiar sã putem rãspândi aceste cunoºtinþe
pretutindeni. Tocmai de aceea, este un dar al lui Dumnezeu faptul cã
noi am aflat despre sfinþii Apusului, dar pe care suntem chemaþi nu
doar sã-l folosim, ci ºi sã-l înmulþim ºi sã-l dãm mai departe.72
Dar, credem noi, mai este o pricinã pentru care avem datoria sã-i
cinstim pe sfinþii care au strãlucit în Apus. Dupã cum vedem, lumea
de astãzi se conduce aproape în întregime dupã ideile ºi felul de a
gândi care au apãrut în Apus dupã îndepãrtarea ºi desprinderea lui de
Tot la fel vorbea ºi Pãrintele Dionisie Ignat, de care am pomenit mai înainte. Fiind întrebat
despre faptul cã unii dintre credincioºii apuseni întorºi la dreapta credinþã îi cinstesc pe sfinþii
care au trãit acolo în vechime, el a spus: „Vezi cum harul Duhului Sfânt îi lumineazã ca sã se
întoarcã acolo de unde au plecat?” ªi iarãºi, acelaºi lucru îl credea ºi Pãrintele Serafim Rose.
Iatã ce ne spune unul dintre ucenicii lui: „[Pãrintele Serafim] credea cã dacã e ca Ortodoxia
sã-ºi înfigã cu adevãrat rãdãcini adânci în Apus în vremurile noastre, atunci acest lucru va
putea fi fãcut doar dacã ne vom „recâºtiga” trecutul pierdut al Apusului ortodox ºi dacã îl vom
integra deplin în trãirea Rãsãritului ortodox de dupã schismã.” V. Christensen, Damascene,
op. cit., p. 675.
72
Aceasta cu atât mai mult cu cât înlesnirile ºi descoperirile tehnice sunt folosite mai ales pentru a-i
face cunoscuþi pretutindeni pe „idolii” lumii de astãzi (cântãreþi, actori, sportivi ºi alþii).
71
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Biserica Ortodoxã. Acest fel de a gândi ºi de a trãi, care stãpâneºte
astãzi pretutindeni, nu este doar unul fãrã Hristos, ci este chiar împotriva
Lui73, ºi de aceea el ameninþã însãºi dreapta credinþã, pãstratã în Rãsãrit
cu atâtea jertfe de-a lungul veacurilor. Iar noi credem cã leacul împotriva
acestei ameninþãri se gãseºte tocmai în cinstirea sfinþilor Apusului. „Este
convingerea mea,” spunea Pãrintele Andrew Phillips, „cã, cãutând
rãdãcinile comune ale Europei, sau izvoarele ei, vom gãsi cãrãri, sau
cãi, de a ieºi din criza de acum a Europei.”74 Dacã e adevãrat, dacã din
Apus vine aceastã luptã împotriva învãþãturilor Bisericii, atunci cu atât
mai mult cei care vor sã ducã o viaþã creºtineascã trebuie sã se foloseascã
de rãdãcinile creºtine ale Apusului, care sunt aceleaºi cu cele ale
Rãsãritului, pentru a se putea împotrivi valului de necredinþã ºi de
depãrtare de la poruncile lui Dumnezeu. Cinstindu-i pe sfinþii care au
strãlucit în Apus, noi stãm pe calea de mijloc, calea împãrãteascã a
Pãrinþilor: ne împotrivim lucrurilor rele ale Apusului, dar le primim pe
cele bune; ne împotrivim necredinþei ºi pãcatului, dar primim sfinþenia
ºi dreptatea; ne împotrivim duhului lumii acesteia, dar primim Duhul lui
Dumnezeu; ne împotrivim, în sfârºit, idolilor, dar îi primim pe sfinþi.
Cãci, în cuvintele aceluiaºi Pãrinte Andrew, „cine altcineva sã-i cinsteascã
pe sfinþi, dacã nu noi?”

c. Cinstirea sfinþilor Apusului astãzi
Odatã cu strãdaniile Sfântului Ioan, printre credincioºii ortodocºi
din Apus a apãrut, aºa cum am vãzut, o miºcare de a-i cunoaºte ºi de a-i
Nu vom mai stãrui asupra tuturor acestor lucruri, care sunt ºi aºa cunoscute. Este vorba mai
ales despre viaþa care se mulþumeºte cu împlinirea poftelor trupeºti ºi despre toate urmãrile ei:
egoism, necredinþã, desfrânare, deznãdejde ºi multe altele. Lesne se poate vedea cã, pierzându-ºi
credinþa, popoarele se întorc astãzi la întunericul pãgânãtãþii din care sfinþii le-au ridicat.
74
Phillips, Andrew, Holy Europe and Anti-Europe, în Orthodox England, vol. 8, nr. 3,
Felixstowe, Suffolk, 2005, p. 6 Este vorba despre o cuvântare þinutã de Pãrintele Andrew la
Londra, în care vorbeºte despre temeliile ºi rãdãcinile creºtine ale Europei. Poate cã aceastã
cuvântare ar trebui cititã ºi de cãtre conducãtorii de acum ai Europei, care în constituþia lor a
Uniunii Europene vor sã treacã în întregime cu vederea aceste temelii creºtine pe care s-a zidit
Europa. De altfel, cinstirea sfinþilor Apusului este cu atât mai însemnatã astãzi, când se
vorbeºte atât de mult de „intrarea” noastrã în Europa. Europa sfinþilor, Europa Bisericii lui
Hristos, aceasta este adevãrata Europã. Cea în care se vrea intrarea noastrã acum este, dupã
cuvintele Pãrintelui Andrew, o „Anti-Europã.”
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cinsti pe sfinþii Apusului. Miºcarea aceasta a trebuit însã sã cerceteze
foarte atent vieþile sfinþilor care au trãit în Apus înainte de desprinderea
lui, deoarece nu toþi care sunt socotiþi astãzi printre neortodocºi ca fiind
sfinþi, pot fi cinstiþi ca atare în Biserica Ortodoxã. Astfel, Sfântul Ioan
spunea: „A fost nevoie sã se stabileascã cine anume dintre cei cinstiþi
aici [în Apus] ca stâlpi ºi luminãtori ai credinþei îºi meritã cu adevãrat
numele. Aceastã lucrare nu putea fi lãsatã pe seama unor cercetãtori
individuali, ci constituia o datorie a eparhiei ºi aceasta era cea care trebuia
sã o ducã la îndeplinire.”75 De aceea, la început a fost nevoie de adunarea
mai multor sinoade, pentru a hotãrî în cazul fiecãrui sfânt în parte, dacã
a fost sau nu mãrturisitor al dreptei credinþe. Astãzi, îndeobºte, este de
ajuns simpla binecuvântare a episcopului eparhiei pentru cinstirea unui
anumit sfânt, deoarece, dupã cum spunea tot Sfântul Ioan: „Deciziile
[…] cu privire la cinstirea sfinþilor din Apus nu sunt nicidecum un act
de canonizare a lor, ci o hotãrâre prin care un anumit nevoitor, care a
fost cinstit ca sfânt pânã la desprinderea Apusului, este cinstit ca sfânt
de Biserica Ortodoxã.”76 Astfel, cu binecuvântarea episcopilor au fost
zugrãvite icoane cu chipurile sfinþilor, le-au fost scrise slujbe ºi acatiste,
ºi chiar au fost sfinþite biserici în cinstea lor. O mare binecuvântare a lui
Dumnezeu a fost dãruirea moaºtelor Sfântului Edward Mucenicul
(†978 d. Hr.) unei mãnãstiri ortodoxe din Anglia, unde sunt cinstite
dupã cuviinþã.
Ne vom strãdui sã arãtãm acum, pe scurt, care sunt criteriile dupã
care pot fi recunoscuþi sfinþii care au mãrturisit dreapta credinþã în
Apus. Mai întâi, vom spune cã anul 1054, deºi de mare însemnãtate
pentru scopul nostru, nu poate fi nicidecum socotit ca data fixã a
despãrþirii Apusului de Biserica Ortodoxã. Dupã cum am vãzut,
despãrþirea a avut loc treptat, pe tot cursul veacului al XI-lea, avându-ºi
însã seminþele ºi începuturile cu mult mai devreme, încã de la sfârºitul
veacului al VIII-lea, odatã cu domnia lui Charlemagne (764-814 d.
Hr.). De aceea, cei ce pot fi cinstiþi fãrã nici o îndoialã ca sfinþi ai
Sfântul Ioan Maximovici, op. cit., p. 212.
Ibidem, p. 212. Adicã este vorba despre simpla recunoaºtere în celelalte Biserici Ortodoxe
a cinstirii pe care Patriarhia-sorã a Apusului de dinainte de despãrþire o aducea unui anumit
sfânt.

75
76

45

VLAD BENEA

Apusului sunt mai întâi cei cinstiþi ca atare înainte de jumãtatea veacului
al VIII-lea. Dupã aceastã perioadã însã, vieþile celor socotiþi sfinþi
trebuie atent cercetate, pentru a se vedea dacã nu cumva au fost pãrtaºi
ideilor de la curtea împãratului franco-german ºi dacã nu au luptat
fãþiº împotriva dreptei credinþe, fãcându-se rãspânditori ºi
propovãduitori ai schimbãrilor apãrute în timpul lui Charlemagne77.
„Biserica Ortodoxã îi recunoaºte ca sfinþi ai Apusului,” spunea
Pãrintele Andrew Phillips, „pe toþi cei care au fost cinstiþi ca sfinþi înainte
de mijlocul veacului al VIII-lea, fie local în Apusul Europei, fie în întreaga
lume ortodoxã. Dupã aceastã perioadã, când Charlemagne a venit la
putere în 764, ºi pânã în 1054, data oficialã a despãrþirii creºtinãtãþii
apusene de Biserica Ortodoxã, trebuie sã cercetãm foarte atent vieþile
celor care sunt numiþi sfinþi pentru a vedea dacã nu sunt semne în ele de
împotrivire la credinþa creºtinã ortodoxã. Dacã ei au fost împotriva
creºtinãtãþii ortodoxe, atunci în mod vãdit nu pot fi cinstiþi ca sfinþi.”78
Îndeobºte vorbind, asupra sfinþilor care au trãit în afara þinuturile stãpânite
de Charlemagne (Italia de sud, Iberia, Insulele Britanice, Scandinavia ºi
altele), atârnã puþine îndoieli, deoarece aceste þinuturi au rãmas vreme
îndelungatã credincioase învãþãturilor Bisericii. Pe de altã parte însã,
lucrurile sunt mai puþin limpezi în ceea ce priveºte pãmânturile care
s-au aflat sub conducerea împãratului franco-german, adicã Germania
ºi Franþa, unde este destul de greu de ºtiut cine a primit schimbãrile ºi
cine a luptat împotriva lor. De aceea, mai ales pentru cinstirea sfinþilor
din aceste þinuturi, trebuie binecuvântarea episcopului locului, dupã cum
a fost cea datã de Sfântul Ioan ºi de sinodul Bisericii Ruse din afara
Rusiei în legãturã cu cinstirea Sfântului Ansgar, episcopul Hamburgului
ºi încreºtinãtorul Nordului79 .

Ne gândim mai ales la „Filioque”, dar ºi la toate celelalte.
Phillips, Andrew, Ten thousand Western Saints proclaim the Orthodox Faith, lucrare care
se gãseºte pe Internet, la pagina http://www.orthodoxengland.btinternet.co.uk/oe10000.htm
79
V. mai sus, p. 36. Despre faptul cã ºi dupã Charlemagne, sfinþii proslãviþi în Apus nu sunt
cu nimic mai prejos celor de dinainte, Sfântul Ioan spune: „Preasfinþitul Ansgar nu a slujit
scopurilor politice, ci lui Hristos, ºi pecetea apostolatului sãu sunt þãrile aduse prin el la
Hristos. Ruptura lor ulterioarã [de la dreapta credinþã] nu-i micºoreazã lucrarea, dupã cum
truda Sfântului Metodie [încreºtinãtorul slavilor] nu e împuþinatã de ruptura, pentru multe
veacuri, a Moraviei ºi a Panoniei.” Sfântul Ioan Maximovici, op. cit., p. 222
77
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4.Concluzie
„Vrând, precum se cuvine, sã-i slãveºti pe sfinþii din vechime ai
Apusului, ai pãmânturilor care cãzuserã de la adevãr, o, iubitorule al
sfinþilor Rãsãritului ºi Apusului, ai reînnoit cinstirea lor în Biserica
Dreptslãvitoare. Iar astãzi te ºi rogi în ceruri împreunã cu ei, pentru noi,
cei ce cântãm pe pãmânt: Aliluia!”80
Poate cã niciodatã nu a fost mai multã nevoie de sfinþenie decât
în vremurile noastre, când lumea pare cã se îndepãrteazã din ce în ce
mai mult de adevãratul Dumnezeu. De aceea, cei credincioºi trebuie
sã se înarmeze acum cu ajutor din toate pãrþile, pentru a putea înfrunta
ispitele lumii de azi ºi pentru a-ºi putea pãstra neºtirbitã credinþa. ªi
poate cã tocmai pentru aceasta ne-a descoperit Dumnezeu atâþia sfinþi
în vremurile noastre, pentru ca sã avem cât mai mulþi mijlocitori la
care sã alergãm dupã ajutor în greutãþile ºi nevoile care ne luptã. Iar
printre aceºti mulþi mijlocitori, la loc de cinste stau ºi sfinþii Apusului,
care se roagã cu lacrimi înaintea lui Dumnezeu pentru mântuirea noastrã
ºi a întregii lumi. De aceea, noi am încercat sã arãtãm cât de mari
ajutãtori avem în aceºti sfinþi ºi cât de minunate vieþi au dus ei. ªi am
vrut sã facem aceasta, anume pentru a-i însufleþi pe credincioºi în a le
cere fãrã ºovãialã ajutorul ºi în a-i slãvi dupã cum se cuvine81 .
Vom încheia aºadar lucrarea noastrã cu cuvintele aceluiaºi mare
om al lui Dumnezeu, cel prin care au fost descoperiþi sfinþii din vechime
ai Apusului, ºi cel care este ºi ultimul dintre ei, Sfântul Ioan, Fãcãtorul
de minuni, care spunea: „În colþuri diferite ale lumii drepþii lui Hristos
au lucrat pentru Singurul Dumnezeu, au umblat într-un singur duh ºi
sunt împreunã proslãviþi de El. Valul revoluþiilor ºi al reformelor le-a
distrus moaºtele în Apus82, la fel cum, ajungând pânã în patria noastrã
Condacul al VII-lea din Acatistul Sfântului Ioan, Fãcãtorul de minuni, scris de Pãrintele
Serafim Rose cu treizeci de ani înainte de canonizarea sfântului.
81
Dacã am izbutit, slavã lui Dumnezeu ºi sfinþilor Sãi, deoarece lor li se datoreazã toate
lucrurile bune. Iar cele rele, din neputinþa noastrã sunt.
82
Este vorba mai ales despre reforma protestantã ºi despre Revoluþia francezã, prin care s-au
pierdut nenumãrate dintre moaºtele sfinþilor din Apus.
80
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[Rusia], s-a atins profanator ºi de sfinþii ruºi83 . Acest val a încercat sã
le nimiceascã amintirea, la fel cum ºi Iulian Apostatul ardea sfintele
moaºte ale cuvioºilor. Dar ei strãlucesc în Biserica cereascã, iar
noi trebuie sã le slãvim ºi mai mult ostenelile, proslãvindu-L
astfel pe Dumnezeu, Care prin ei sãvârºeºte minuni.
minuni.” 84
Pentru rugãciunile tuturor sfinþilor care au strãlucit în pãmânturile
Apusului, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieºte-ne
ºi ne mântuieºte pe noi. Amin!

83
84

Prin prigoana comunistã.
Sfântul Ioan Maximovici, op. cit., p. 222 (s.n.).
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Apusul Europei, sec. II-X d. Hr
Hr..
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Listã alfabeticã cu sfinþii pomeniþi în acest capitol:85
AGATA, muceniþã, din Catania (Sicilia). Prãznuire: 5 februarie.
Sinaxar, p. 111
AGNIA, muceniþã, din Roma, 305 d. Hr. Prãznuire: 21 ianuarie.
Sinaxar, p. 101
AIDAN (Edan), Episcop de Lindisfarne (Anglia), 651 d. Hr.
Prãznuire: 31 august. Sinaxar, p. 232
ALBAN, întâiul mucenic al Britaniei, 304 d. Hr. Prãznuire: 22
iunie. Sinaxar, p. 192
ALEXIE „omul lui Dumnezeu”, cuvios, din Roma, sec. V d. Hr.
Prãznuire: 17 iulie/17 martie. Sinaxar, p. 134
AMAND, Episcop de Maastricht (Olanda), 675 d. Hr. Prãznuire:
6 februarie. Sinaxar, p. 112
AMBROZIE, Episcop al Milanului (Italia), 339-397 d. Hr.
Prãznuire: 7 decembrie. Sinaxar, p. 72
ANA, cuvioasã, din Novgorod (Rusia), 1056 d. Hr. Prãznuire: 4
octombrie. Sinaxar, p. 31
ANASTASIA Romana, muceniþã, din Roma, 253 d. Hr. Prãznuire:
28 octombrie/29 octombrie. Sinaxar, p. 46
ANSGAR (Oscar), Episcop de Hamburg (Germania), Apostolul
Nordului, 801-865 d. Hr. Prãznuire: 3 februarie
ARISTOBUL, Apostol din cei 70, Episcop al Britaniei. Prãznuire:
15 martie. Sinaxar, p. 133
ATANASIE cel Mare, Patriarh al Alexandriei, 297-373 d. Hr.
Prãznuire: 18 ianuarie. Sinaxar, p. 99
AUGUSTIN, Episcop de Hipona (Africa de Nord), 354-430 d.
Hr. Prãznuire: 15 iunie. Sinaxar, p. 189
AUGUSTIN, Arhiepiscop de Canterbury, Apostolul englezilor,
604 d. Hr. Prãznuire: 27 mai. Sinaxar, p. 174
Dãm pentru fiecare sfânt numele (cu variante), locul ºi anii între care a trãit (dacã se ºtiu),
data prãznuirii în apus ºi în rãsãrit, cu barã între ele (dacã sunt diferite) ºi pagina la care pot fi
gãsiþi în Sinaxarul editat de Pãrintele Ioanichie Bãlan, Ed. Episcopiei Romanului, 1998.
Într-adevãr, acest sinaxar conþine, pe lângã sfinþii din Rãsãrit, numele multora dintre cei mai
însemnaþi sfinþi ai Apusului.

85
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BATILDA, reginã a francilor, 680 d. Hr. Prãznuire: 30 ianuarie.
Sinaxar, p. 107
BENEDICT, cuvios, din Nursia (Italia), 480-550 d. Hr. Prãznuire:
11 iulie/14 martie. Sinaxar, p.132
BONIFATIE, Arhiepiscop de Mainz, Luminãtorul Germaniei,
675-754 d. Hr. Prãznuire: 5 iunie. Sinaxar, p. 182
CECILIA, muceniþã, din Roma, 230 d. Hr. Prãznuire: 22
noiembrie. Sinaxar, p. 62
CIPRIAN, Episcop al Cartaginei, 200-258 d. Hr. Prãznuire: 16
septembrie/31 august. Sinaxar, p. 19
CHESARIE, Episcop de Arles (Galia), 470-543 d. Hr. Prãznuire:
27 august. Sinaxar, p. 231
CHIRIL ºi METODIE, Apostolii slavilor, 869 ºi 885 d. Hr.
Prãznuire: 11 mai. Sinaxar, p. 166
CLEMENT, Apostol din cei 70, Papã al Romei, 101 d. Hr.
Prãznuire: 23 noiembrie/4 ianuarie. Sinaxar, p. 64
CLEMENT (Willibrord), apostolul Frisiei (Olanda), 658-739 d.
Hr. Prãznuire: 7 noiembrie. Sinaxar, p. 55
CLOTILDA, reginã a francilor, 474-545 d. Hr. Prãznuire: 3 iunie.
Sinaxar, p. 181
COLUMBA, cuvios, în Iona (Scoþia), 521-597 d. Hr. Prãznuire:
9 iunie. Sinaxar, p. 185
COLUMBAN, cuvios, din Irlanda, 543-615 d. Hr. Prãznuire: 23
noiembrie. Sinaxar, p. 62
COMGALL, cuvios, întemeietorul Mãn. Bangor (Irlanda),
516-601 d. Hr. Prãznuire: 10 mai. Sinaxar, p. 166
CUTHBERT, Episcop de Lindisfarne (Anglia), 687 d. Hr.
Prãznuire: 20 martie. Sinaxar, p. 135
EDMUND, mucenic, rege al Angliei, 841-869 d. Hr. Prãznuire:
20 noiembrie
EDWARD, mucenic, rege al Angliei, 978 d. Hr. Prãznuire: 18
martie
ELIGIU (Eloi, Ely), Episcop de Noyon (Galia), 588-660 d. Hr.
Prãznuire: 1 decembrie. Sinaxar, p. 69
ETHELBERT (Albert), rege de Kent (Anglia), 560-616 d. Hr.
Prãznuire: 25 februarie
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EUHERIE, Episcop de Lyon (Galia), 449 d. Hr. Prãznuire: 16
noiembrie
EVLOGHIE, mucenic, preot în Cordoba (Spania), 856 d. Hr.
Prãznuire: 11 martie. Sinaxar, p. 131
EVGHENIE, Episcop de Toledo (Spania), 657 d. Hr. Prãznuire:
13 noiembrie
FLORENTINA, cuvioasã, din Carthagena (Spania), 636 d. Hr.
Prãznuire: 20 iunie
FOTIN, sfinþit mucenic, Episcop de Lyon, 177 d. Hr. Prãznuire:
2 iunie. Sinaxar, p. 179
FULGENTIE, Episcop de Ecija (Spania), 633 d. Hr. Prãznuire: 16
ianuarie
GALL, cuvios, luminãtorul Elveþiei, 550-645 d. Hr. Prãznuire:
16 octombrie. Sinaxar, p. 38
GENEVIEVA, cuvioasã, în Paris (Galia), 419-500 d. Hr. Prãznuire:
3 ianuarie. Sinaxar, p. 89
GHEORGHE, mucenic, din Palestina, în Cordoba (Spania), 852
d. Hr. Prãznuire: 27 iulie
GHERMAN, Episcop al Parisului (Galia), 496-576 d. Hr.
Prãznuire: 28 mai. Sinaxar, p. 176
GHERMAN, Episcop de Auxerre (Galia), 380-448 d. Hr.
Prãznuire: 31 iulie. Sinaxar, p. 213
GHERMAN, cuvios, apostol al Alaskãi (America), 1755-1836 d.
Hr. Prãznuire: 15 noiembrie. Sinaxar, p. 59
GHERMAN, cuvios, prieten al Sfântului Ioan Casian, sec. IV d.
Hr. Prãznuire: 29 februarie. Sinaxar, p. 129
GRIGORIE al III-lea, Papã al Romei, 741 d. Hr. Prãznuire: 10
decembrie
GRIGORIE cel Mare (Dialogul), Papã al Romei, 540-604 d. Hr.
Prãznuire: 12 martie. Sinaxar, p. 131
GRIGORIE, Episcop de Tours (Galia), 540-594 d. Hr. Prãznuire:
17 noiembrie
HONORAT, Episcop de Arles, întemeietorul Mãn. Lerins, 350-429
d. Hr. Prãznuire: 16 ianuarie. Sinaxar, p. 98
HERMENEGILD, mucenic, în Spania, 586 d. Hr. Prãznuire: 13
aprilie/1 noiembrie. Sinaxar, p. 50
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HUBERT, Episcop de Maastricht (Olanda), 727 d. Hr. Prãznuire: 3
noiembrie
IACOV cel Mare, Apostol din cei 12, 44 d. Hr. Prãznuire: 25
iulie/9 octombrie. Sinaxar, p. 33
IACOV cel Mic, Apostol din cei 70, ruda Domnului, 63 d. Hr.
Prãznuire: 23 octombrie. Sinaxar, p. 42
IANUARIE, Episcop de Benevento (Italia), 304 d. Hr. Prãznuire:
19 septembrie. Sinaxar, p. 21
IERONIM, fericit, din Stridon (Italia), 341-420 d. Hr. Prãznuire:
15 iunie. Sinaxar, p.189
IGNATIE Teoforul, Patriarh al Antiohiei, 107 d. Hr. Prãznuire:
20 decembrie. Sinaxar, p. 82
ILARIE, Episcop de Arles (Galia), 400-449 d. Hr. Prãznuire: 5
mai. Sinaxar, p. 163
ILARIE, Episcop de Poitiers (Galia), 315-368 d. Hr. Prãznuire:
13 ianuarie. Sinaxar, p. 96
ILDEFONS (Alfonso), Episcop de Toledo (Spania), 600-667 d.
Hr. Prãznuire: 23 ianuarie
IOAN CASIAN, cuvios, din Dobrogea (România), 360-433 d.
Hr. Prãznuire: 29 februarie. Sinaxar, p. 123
IOAN Fãcãtorul de minuni (Maximovici), Episcop de Shanghai,
Paris ºi San Francisco, 1896-1966 d. Hr. Prãznuire: 2 iulie.
IOAN Gurã de Aur, Patriarh al Constantinopolului, 344-407 d.
Hr. Prãznuire: 13 noiembrie. Sinaxar, p. 58
IOAN Secerãtorul, cuvios, din Calabria (Italia), 1129 d. Hr.
Prãznuire: 23 februarie. Sinaxar, p. 120
IOAN Teologul, Apostol din cei 12 ºi evanghelist, sec. II d. Hr.
Prãznuire: 26 septembrie. Sinaxar, p. 25
ISIDOR, Arhiepiscop al Sevillei (Spania), 560-636 d. Hr.
Prãznuire: 4 aprilie. Sinaxar, p. 144
IUSTIN Filosoful, mucenic, din Sichem (Palestina), în Roma,
100-165 d. Hr. Prãznuire: 1 iunie. Sinaxar, p. 178
LAMBERT, Episcop de Maastricht (Olanda), 709 d. Hr. Prãznuire:
17 septembrie. Sinaxar, p. 20
LAVRENTIE Arhidiaconul, mucenic, din Roma, 258 d. Hr.
Prãznuire: 10 august. Sinaxar, p. 219
53

VLAD BENEA

LEANDRU, Arhiepiscop de Sevilla (Spania), 540-601 d. Hr.
Prãznuire: 27 februarie. Sinaxar, p. 122
LEGER (Lejer, Leodegar), Episcop de Autun (Galia), 616-678 d.
Hr. Prãznuire: 2 octombrie. Sinaxar, p. 30
LEON cel Mare, Papã al Romei, 460 d. Hr. Prãznuire: 10
noiembrie/18 februarie. Sinaxar, p. 117
LEONARD, cuvios, pustnic în Noblac (Franþa), 559 d. Hr.
Prãznuire: 6 noiembrie
LUCA Gramaticul, Episcop de Calabria (Italia), sec. XI d. Hr.
Prãznuire: 10 decembrie
LUCIA, muceniþã, din Siracuza (Sicilia), 304 d. Hr. Prãznuire:
13 decembrie. Sinaxar, p. 75
MARTIN I (Mãrturisitorul), Papã al Romei, 655 d. Hr. Prãznuire:
14 aprilie. Sinaxar, p. 149
MARTIN, Episcop de Tours (Galia), 316-397 d. Hr. Prãznuire:
11 noiembrie/12 octombrie. Sinaxar, p. 57
MARTIN, Arhiepiscop de Braga (Portugalia), 520-580 d. Hr.
Prãznuire: 20 martie
MAVRICHIE, mare mucenic, în Agaunum (Elveþia), 288 d. Hr.
Prãznuire: 22 septembrie
MAXIM Mãrturisitorul, din Constantinopol, 580-662 d. Hr.
Prãznuire: 21 ianuarie. Sinaxar, p. 100
MAXIMIN, Episcop de Trier (Germania), 349 d. Hr. Prãznuire: 29
mai.
MONICA, dreaptã, din Cartagina (Africa de Nord), 332-387 d.
Hr. Prãznuire: 4 mai. Sinaxar, p. 162
NICOLAE Velimirovici, Episcop de Jicea (Serbia), 1880-1956
d. Hr. Prãznuire: 5 martie. Sinaxar, p. 126
NINIAN, cuvios, apostol al Scoþiei, 432 d. Hr. Prãznuire: 26
august
OLAF, mucenic, rege al Norvegiei, 995-1030 d. Hr. Prãznuire: 29
iulie
OLGA (Helga), cneaghinã a Rusiei, 969 d. Hr. Prãznuire: 11 iulie.
Sinaxar, p. 203
OSIE, Episcop de Cordoba (Spania), 256-358 d. Hr. Prãznuire:
27 august. Sinaxar, p. 230
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PATRICK (Patrichie), Episcop ºi Apostol al Irlandei, 380-467 d.
Hr. Prãznuire: 17 martie. Sinaxar, p. 164
PERPETUA ºi FELICITAS, muceniþe, în Africa de Nord, 203 d.
Hr. Prãznuire: 1 februarie. Sinaxar, p. 109
PETRU ºi PAVEL, mai-marii Apostolilor, în Roma, 64 ºi 67 d.
Hr. Prãznuire: 29 iunie. Sinaxar, p. 196
PETRU Vameºul, cuvios, din Egipt. Prãznuire: 22 septembrie.
Sinaxar, p. 22
POLICARP, sfinþit mucenic, Episcop al Smirnei, 143 d. Hr.
Prãznuire: 23 februarie. Sinaxar, p. 120
RADEGUNDA, reginã a francilor, 518-587 d. Hr. Prãznuire: 13
august. Sinaxar, p. 221
REMIGIU (Remi, Remy), Arhiepiscop de Rheims (Galia), 437533 d. Hr. Prãznuire: 1 octombrie. Sinaxar, p. 29
SEBASTIAN, mucenic, din Roma, 288 d. Hr. Prãznuire: 18
decembrie. Sinaxar, p. 75
SIGFRID, Episcop de Växjö, luminãtor al Suediei, 1045 d. Hr.
Prãznuire: 15 februarie
SILUAN Atonitul, cuvios, în Sfântul Munte Athos, 1866-1938 d.
Hr. Prãznuire: 24 septembrie. Sinaxar, p. 24
SILVESTRU, Papã al Romei, 335 d. Hr. Prãznuire: 2 ianuarie.
Sinaxar, p. 88
SIMEON Stâlpnicul, cuvios, din Siria, 459 d. Hr. Prãznuire: 1
septembrie. Sinaxar, p. 9
SIMON Zelotul, Apostol din cei 12, în Britania. Prãznuire: 10
mai. Sinaxar, p. 165
SOFIA ºi cele trei fiice ale ei, AGAPIS, PISTIS ºi ELPIS, muceniþe,
în Roma, 137 d. Hr. Prãznuire: 30 septembrie/17 septembrie. Sinaxar,
p. 19
ªTEFAN, întâiul mucenic ºi arhidiacon, Apostol din cei 7 diaconi.
Prãznuire: 26 decembrie. Sinaxar, p. 85
TATIANA, muceniþã, în Roma, 226 d. Hr. Prãznuire: 12 ianuarie.
Sinaxar, p. 96
TEODOR, Arhiepiscop de Canterbury, din Tarsul Ciliciei, 602690 d. Hr. Prãznuire: 19 septembrie. Sinaxar, p. 21
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TEODOR Varangul ºi IOAN, fiul sãu, primii mucenici ai Rusiei,
984 d. Hr. Prãznuire: 12 iulie. Sinaxar, p. 204
URBAN I, Papã al Romei, 230 d. Hr. Prãznuire: 25 mai
URSULA, muceniþã, în Germania, sec. IV d. Hr. Prãznuire: 21
octombrie. Sinaxar, p. 41
VALENTIN, mucenic, Episcop de Terni (Italia), 269 d. Hr.
Prãznuire: 14 februarie
VALERIE, Episcop al Saragossei (Spania), 315 d. Hr. Prãznuire:
28 ianuarie. Sinaxar, p. 57
VARTOLOMEU, cuvios, din Rossano (Calabria), 1065 d. Hr.
Prãznuire: 11 noiembrie
VASILE cel Mare, Arhiepiscop al Cezareei Capadociei, 329-379
d. Hr. Prãznuire: 1 ianuarie. Sinaxar, p. 88
VICHENTIE, cuvios, din Lerins (Galia), 445 d. Hr. Prãznuire: 24
mai. Sinaxar, p. 174
VICHENTIE, mucenic, în Saragossa (Spania), 304 d. Hr.
Prãznuire: 22 ianuarie/11 noiembrie. Sinaxar, p. 57
VLADIMIR (Waldemar), cneaz, încreºtinãtorul Rusiei. Prãznuire:
15 iulie. Sinaxar, p. 205
ZAHARIA, ultimul Papã grec al Romei, 752 d. Hr. Prãznuire: 15
martie
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Sfinþii Insulelor Britanice

Tropar
ropar,, glas V

Ca o roadã preafrumoasã a seminþei mântuirii Tale, pãmântul
Britaniei Îþi aduce Þie, Doamne, pe toþi sfinþii care au strãlucit
din el. Pentru rugãciunile lor ºi ale Maicii Tale, Preamilostive,
pãzeºte în pace Biserica ºi pãmântul nostru.
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Introducere
„Când Biserica din Insulele Britanice va începe sã-ºi cinsteascã
sfinþii, atunci ea va creºte.” Acestea sunt cuvintele luminate de
Dumnezeu ale unui sfânt grec, pe nume Arsenie, care a trãit în urmã
cu mai bine de douã sute de ani pe insula Paros din Marea Egee.
Astãzi, aceste cuvinte se împlinesc chiar sub ochii noºtri. Tocmai de
aceea, în cele ce urmeazã ne vom strãdui sã vorbim despre câþiva
dintre sfinþii care au strãlucit în Insulele Britanice, anume pentru ca
oamenii sã le poatã aduce cinstirea care li se cuvine.
Mai întâi însã, vom încerca sã lãmurim câteva dintre denumirile pe
care le vom folosi în aceastã lucrare. Astfel, prin „Insulele Britanice” se
înþelege acel grup de insule aflate în partea de nord-vest a Europei, cele
mai mari ºi mai cunoscute dintre ele fiind Marea Britanie1 ºi Irlanda. Din
punct de vedere istoric, aceste insule erau locuite în vechime de mai multe
neamuri de celþi, împãrþiþi în douã ramuri mari: mai întâi, celþii din Marea
Britanie, care se numeau britani, iar apoi, celþii din Irlanda, care se numeau
scoþi sau irlandezi2. Pe lângã aceºti celþi, în partea de nord a Marii Britanii
mai trãia un neam despre care se ºtiu foarte puþine lucruri, numiþi picþi3. În
urmã cu aproape douã mii de ani, între anii 44 ºi 51 d. Hr., împãratul
roman Claudiu a cucerit o parte din aceste insule, parte care a intrat în
stãpânirea imperiului roman cu numele de „Britania.”
1 . Biserica Britaniei în perioada romanã
Primind porunca propovãduirii de la Mântuitorul Hristos, Sfinþii
Apostoli au dus vestea cea bunã pânã în cele mai îndepãrtate capete ale
Astãzi, insula Marea Britanie este împãrþitã în: Anglia, la sud ºi rãsãrit, Þara Galilor, la apus
ºi Scoþia, la nord.
2
Celþii, care se numeau pe ei înºiºi „gali”, erau rãspândiþi în vechime pe un teritoriu foarte
întins, din peninsula Asia Micã (galatenii cãrora Sfântul Apostol Pavel le-a trimis o epistolã),
trecând prin Galia (Franþa de astãzi), ºi ajungând pânã în Irlanda ºi nord-vestul Spaniei (care
se numeºte pânã astãzi Galicia).
3
Au fost numiþi astfel de cãtre romani, din pricinã cã îºi pictau feþele ºi trupul când mergeau la rãzboi.
1
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pãmântului. Astfel, din mãrturiile vechi ºtim cã ei au ajuns din India
pânã în Spania, din Rusia pânã în Etiopia. Pentru noi, însã, este de
însemnãtate faptul cã unii dintre ei au ajuns sã propovãduiascã cuvântul
mântuirii ºi în pãmânturile Britaniei. Într-adevãr, Pãrinþii Bisericii ne
spun cã întemeierea credinþei creºtine în acele pãrþi a fost fãcutã mai
ales prin lucrarea a doi dintre Apostoli, anume a Sfântului Simon
Zelotul ºi a Sfântului Aristobul
Aristobul. Despre Sfântul Simon, care era unul
din cei doisprezece Apostoli4, se spune cã a propovãduit mai mult timp
credinþa creºtinã în pãrþile Africii, de unde a ajuns apoi în Britania.
Botezând acolo pe mulþi dintre locuitori, a primit moarte muceniceascã
fiind rãstignit pe cruce. Celãlalt Apostol, Sfântul Aristobul, a fost fratele
Sfântului Apostol Varnava ºi unul dintre cei ºaptezeci de ucenici ai
Mântuitorului Hristos. Fiind hirotonit episcop de cãtre Sfântul Apostol
Pavel ºi trimis în Insulele Britanice, Aristobul s-a ostenit neobosit pentru
încreºtinarea acelor pãmânturi, încununându-ºi propovãduirea, asemenea
Sfântului Simon, prin vãrsarea sângelui pentru credinþa creºtinã5.
Pe temelia aºezatã de aceºti doi Apostoli, dar ºi de alþii6, s-a
desãvârºit mai apoi zidirea Bisericii Britaniei. Ca ºi în pãmânturile
þãrii noastre, aceasta s-a fãcut încet, mai ales prin negustorii ºi ostaºii
romani, greci, evrei sau sirieni care s-au aºezat în Insulele Britanice.
Unii dintre aceºtia erau creºtini, ºi prin ei o parte dintre britani au
ajuns sã primeascã credinþa în Mântuitorul Hristos. Însã despre aceste
vremuri de început se ºtiu foarte puþine lucruri sigure, datoritã faptului
cã Biserica era nevoitã sã se ascundã mereu din pricina cruntelor
prigoane ale împãraþilor romani. Cu toate acestea, din vieþile sfinþilor
aflãm cã ºi în pãmânturile Britaniei mulþi creºtini ºi-au dat viaþa pentru
credinþa lor. Dintre ei, cel mai cunoscut ºi mai cinstit a fost Sfântul
Alban (†304 d. Hr.), care este socotit cel dintâi mucenic al Insulelor.
În timpul prigoanei lui Diocleþian7, Alban, care era pãgân, a ascuns în
El este mirele de la nunta din Cana, la care Mântuitorul a sãvârºit întâia Sa minune,
preschimbând apa în vin.
5
Despre ei, v. Phillips, Andrew, The Holy Apostles in Britain, în Orthodox England, vol. 8,
nr. 4, ed. cit., p. 6
6
Unele mãrturii vorbesc despre faptul cã înºiºi Mai-marii Apostolilor, Sfinþii Petru ºi Pavel,
ar fi propovãduit în Britania.
7
Unii spun cã ar fi vorba de prigoana lui Deciu (250 d. Hr.) sau chiar de cea a lui Septimiu
Sever (209 d. Hr.)
4
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casa sa un preot creºtin urmãrit de oamenii împãratului. Prin mijlocirea
acestui preot, Alban a primit botezul ºi s-a aprins ºi el de dorinþa de a
muri pentru Hristos. Astfel, când ostaºii au ajuns la casa sa, el s-a
îmbrãcat cu hainele preotului ºi a fost prins în locul lui. Dupã ce a fost
chinuit în fel ºi chip pentru a se lepãda de Hristos, sfântului i s-a tãiat
capul pe un câmp din apropierea oraºului Verulamium8. Unul dintre
cãlãi, vãzând statornicia ºi bunãtatea lui Alban, a crezut ºi el în Hristos,
primind chiar atunci cununa muceniciei. Tot în Britania, în timpul
aceleiaºi prigoane, mulþi alþi creºtini au pãtimit pentru Hristos, printre
ei fiind cunoscuþi ºi Sfinþii Aaron ºi Iuliu
Iuliu.
Toatã jertfa ºi rãbdarea acestor mucenici nu a rãmas însã
nerãsplãtitã, ºi pentru rugãciunile lor Dumnezeu a rânduit ca pe tronul
imperiului roman sã urce cel dintâi împãrat creºtin, Sfântul Constantin
cel Mare, care a dat Bisericii libertate deplinã. Înainte de a se urca pe
tron, Sfântul Constantin a fost conducãtor al Britaniei, fiind încoronat
împãrat roman la York, în anul 3069. Prin strãdaniile lui, Biserica din
întreaga lume a cunoscut o perioadã de mare înflorire ºi bunãstare, ºi
acelaºi lucru s-a întâmplat ºi cu Biserica din Insulele Britanice. Cu
toate acestea, din pricinã cã Britania se afla chiar la marginea imperiului,
foarte puþine ºtiri ni s-au pãstrat despre viaþa creºtinilor din acele locuri.
ªtim totuºi cã în întreg pãmântul Britaniei au fost întemeiate mai multe
episcopii, ierarhii romano-britani fiind pomeniþi la unele dintre
sinoadele þinute în veacul al IV-lea10. Astfel, cãtre sfârºitul acestui veac,
Sfântul Ioan Gurã de Aur spunea: „Insulele Britanice, care sunt dincolo
de mare ºi se gãsesc în ocean, au primit puterea Cuvântului. S-au
întemeiat acolo biserici ºi au fost ridicate altare. Chiar de vei merge la
ocean, în Insulele Britanice, vei auzi pretutindeni pe toþi oamenii
Pe locul pãtimirii lui a fost ziditã mai târziu o mãnãstire, în jurul cãreia s-a ridicat oraºul St.
Albans de astãzi.
9
Unele mãrturii spun cã mama împãratului Constantin, Sfânta Elena, s-a nãscut în Britania,
în oraºul Colchester.
10
Situaþia este foarte asemãnãtoare cu cea a Bisericii întemeiate în pãmânturile þãrii noastre,
care ºi ea se afla la marginea imperiului. La fel ca ºi în Britania, ºtirile despre viaþa creºtinã din
Dacia ºi Scythia Minor (Dobrogea) ne vin mai ales de la sinoadele la care luau parte episcopi
daco-romani sau sciþi.
8
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vorbind despre lucruri din Scripturi; cu alt glas, e drept, însã nu cu altã
credinþã; cu altã limbã, însã cu aceeaºi judecatã.”11
2 . Biserica Britaniei dupã plecarea romanilor
Aceastã perioadã de pace ºi bunãstare a luat însã sfârºit odatã cu
prãbuºirea Imperiului roman din Apus. Astfel, când la sfârºitul veacului
al IV-lea Sfântul Ioan îºi scria cuvintele de mai sus, pãgânii picþi ºi
irlandezi începeau sã atace tot mai des Britania romanã, trecând totul
prin foc ºi sabie ºi semãnând groazã în rândul poporului. Pânã la urmã,
armatele romane au fost nevoite sã pãrãseascã de tot insula, lucru care
s-a întâmplat în anul 410, în acelaºi an în care Roma cãdea sub vizigotul
Alaric. Astfel, britanii au fost lãsaþi cu totul descoperiþi în faþa
sãlbaticilor nãvãlitori pãgâni, ºi pentru a se putea apãra au fost nevoiþi
sã cheme în ajutor mai multe neamuri germane. Împãrþite în trei ramuri
mari – angli, saxoni ºi juþi –, aceste neamuri germane s-au aºezat mai
ales în partea de rãsãrit a Marii Britanii. La început, ei i-au biruit pe
picþi ºi pe irlandezi, însã în scurtã vreme s-au întors ºi împotriva
britanilor, ajungând astfel din prieteni – duºmani, ºi din ajutãtori –
cuceritori. Încet-încet, ei i-au împins tot mai mult pe britani înspre
apus, întemeindu-ºi ºi câteva regate, care mai târziu au ajuns sã se
uneascã într-o singurã þarã, numitã Anglia, în pãmântul cãreia a luat
naºtere poporul englez. Britanii, strâmtoraþi astfel din toate pãrþile, au
fost nevoiþi sã scape fugind, ºi mulþi dintre ei au ajuns pe coastele de
apus ale Galiei, în peninsula care atunci se numea Armorica, iar astãzi
Bretania12. Cei care au rãmas, au izbutit cu mare greutate sã opreascã
înaintarea cotropitorilor, rezistând în þinuturile muntoase din apus, în
Þara Galilor ºi în Cornwall.
În aceste þinuturi retrase ºi ascunse, britanii ºi-au pãstrat neclintitã
credinþa pe care o primiserã în veacurile de dinainte, arãtând prin aceasta
cât de adânci rãdãcini înfipsese Biserica în Britania în timpul stãpânirii
romane. Totuºi, în aceastã perioadã tulbure ºi cumplit de grea, Biserica
britanã a început încet-încet sã se schimbe, ajungând dintr-o Bisericã cu
11
12

Sfântul Ioan Gurã de Aur, Orationes, Hristos Dumnezeu, apud. Phillips, Andrew, op. cit., p. 5
Peninsula a primit acest nume datoritã numãrului foarte mare de britani care s-au aºezat în ea.
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trãsãturi romane, într-una cu trãsãturi celte. În cele ce urmeazã, vom vorbi
despre câþiva dintre nenumãraþii sfinþi care au rodit în aceastã Bisericã,
sfinþi prin care, mai apoi, toate celelalte pãmânturi locuite de celþi au primit
credinþa creºtinã. Lucrul care uimeºte pe oricine citeºte vieþile acestor
sfinþi este mai ales dragostea mare pe care ei o aveau pentru viaþa
cãlugãreascã ºi pustniceascã. Într-adevãr, ni s-au pãstrat numele a
nenumãraþi cuvioºi britani care au strãlucit prin nevoinþe ºi înfrânãri întru
nimic mai prejos celor ale pãrinþilor Rãsãritului. Aceasta, deoarece
întemeierea vieþii cãlugãreºti în Britania, ca ºi mai înainte în Galia ºi în
întregul Apus, a fost adânc legatã de viaþa cãlugãreascã a Rãsãritului.
Astfel, doi sfinþi gali sunt socotiþi a fi pãrinþii cãlugãriei britane, Sfântul
Gherman de Auxerre (380-448) ºi Sfântul Lup din Troyes (384-478).
Cel dintâi a întemeiat o mãnãstire în apropiere de oraºul Auxerre, unde
era episcop, iar cel de al doilea a deprins viaþa cãlugãreascã în cunoscuta
mãnãstire de pe insula Lerins din sudul Galiei, aflatã sub povãþuirea
Sfântului Ioan Casian13. Fiind prieteni buni, Sfântul Gherman ºi Sfântul
Lup au fost trimiºi în Britania pentru a stãvili rãspândirea unei erezii care
apãruse în acele þinuturi, erezia pelagianã14. Ajungând în insulã în anul
429, ºi apoi din nou în 447, cei doi au propovãduit neîncetat prin întreg
pãmântul Britaniei, sãvârºind nenumãrate minuni ºi întãrindu-i pe britani
în dreapta credinþã15. Însã, cum am spus, lucrul de însemnãtate pentru noi
este acela cã ei au dus ºi au întemeiat în Insulele Britanice viaþa cãlugãreascã
care înflorise în mãnãstirile Galiei. Într-adevãr, cei doi sfinþi au fãcut în
Britania nenumãraþi ucenici, care au rãspândit apoi viaþa cãlugãreascã în
toate pãmânturile locuite de celþi. Astfel, în cursul veacului al V-lea ºi al
VI-lea în Insulele Britanice a luat naºtere o viaþã cãlugãreascã deosebit de
puternicã, care avea ca trãsãturi de temelie atât asemãnarea cu cãlugãria
rãsãriteanã, cât ºi o mare unitate între diferitele þinuturi în care a rodit.
Dintre sfinþii de neam britan, îl vom pomeni mai întâi pe Sfântul
Dubrichie
Dubrichie, care este socotit unul dintre ucenicii Sfântului Gherman
Nu vom mai stãrui acum asupra strânselor legãturi pe care Mãnãstirea Lerins ºi Sfântul
Ioan Casian le-au avut cu cãlugãrii rãsãriteni ºi mai ales cu cei din Egipt. Despre aceasta, v.
mai sus, pp. 21 sq.
14
Pelaghie era de neam romano-britan ºi susþinea cã omul nu are nevoie de harul dumnezeiesc
pentru a înainta pe calea sfinþeniei ºi a mântuirii.
15
Cf. Beda, Cuviosul, The Ecclesiastical History of the English Nation, I, 16-21, ed. cit., pp. 65-71.
13
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din Auxerre. Fiind hirotonit episcop în Þara Galilor, Dubrichie a zidit
mai multe mãnãstiri, punând astfel o trainicã temelie vieþii cãlugãreºti
din eparhia sa. Pânã la urmã, s-a retras împreunã cu câþiva ucenici pe
insula Bardsey, unde a trãit ca pustnic pânã la moarte. Un ucenic al
Sfântului Dubrichie, care a dus mai departe munca începutã de el, a
Cadoc care a trãit cândva pe la începutul veacului al
fost Sfântul Cadoc,
VI-lea ºi al cãrui nume este legat de întemeierea unei mari mãnãstiri la
Llancarvan, unde trãiau nu mai puþin de 1000 de cãlugãri. Dupã ce a
propovãduit mai mult timp credinþa creºtinã pe coastele de nord ale
Galiei, Cadoc s-a întors în Britania, primind acolo moarte muceniceascã
din mâinile pãgânilor englezi. Tot ucenic al Sfântului Gherman din
Auxerre a fost ºi Sfântul Illtyd (†535 d. Hr.), unul dintre cei mai
iubiþi sfinþi britani. Fiind tuns cãlugãr, Illtyd a petrecut mai multã vreme
în pustie, hotãrând apoi sã întemeieze, cu binecuvântarea Sfântului
Cadoc, o nouã mãnãstire, numitã Llantwit, în apropiere de Llancarvan.
Aceastã mãnãstire a ajuns apoi foarte cunoscutã, deoarece din ea s-a
ridicat mulþime întreagã de sfinþi cãlugãri, care au împânzit întreaga
parte de apus a Marii Britanii (ºi nu numai) cu nenumãrate mãnãstiri ºi
schituri16. Dintre aceºti pãrinþi cuvioºi, îl amintim mai întâi pe Sfântul
Samson (490-565 d. Hr.), episcop de Dol, care este socotit cel mai
mare propovãduitor britan din veacul al VI-lea. Intrând de mic în
mãnãstirea din Llantwit ºi dobândind darul facerii de minuni, Sfântul
Samson a hotãrât sã fugã în Bretania (Galia), pentru a scãpa de faima
ºi cinstirea oamenilor. Ajuns acolo, sfântul a întemeiat mãnãstirea din
Dol, care i-a slujit mai apoi drept scaun episcopal, ºi din care Samson
a încreºtinat neamurile pãgâne care trãiau în împrejurimi. Un alt trãitor
în mãnãstirea din Llantwit a fost ºi Sfântul Gildas Înþeleptul
(516-570 d. Hr.), de la care ni s-a pãstrat o foarte însemnatã carte
despre cãderea Britaniei romano-celte ºi cucerirea ei de cãtre englezi17.
În limba britanã, mãnãstirile ºi bisericile erau numite „Llan”. Astãzi, nu mai puþin de 500 de
sate din întreaga Þarã a Galilor încep cu aceastã denumire, fiind apoi urmate de numele sfinþilor
de care este legat fiecare sat în parte. De pildã, „Llantwit” înseamnã Mãnãstirea (sau Biserica)
Sfântului Illtyd (Illtwit), iar „Llancarvan” – Mãnãstirea (Biserica) cerbilor.
17
Gildas, De excidio Britanniae, în ***, Six Old English Chronicles, Ed. J.A. Giles, London,
1848, (trad. Henry G. Bohn), lucrare care se gãseºte pe Internet, la pagina: http://
www.fordham.edu/halsall/source/gildas.html.
16
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Însã cel mai cunoscut ºi mai iubit dintre pãrinþii care ºi-au început
viaþa cãlugãreascã la Llantwit a fost Sfântul David (†600 d. Hr.),
care este cinstit astãzi ca ocrotitorul ºi apãrãtorul Þãrii Galilor.
Asemenea celorlalþi pãrinþi britani, ºi Sfântul David a întemeiat o
mãnãstire a lui, numitã Menevia, mãnãstire cunoscutã pretutindeni
pentru viaþa ºi rânduiala ei deosebit de asprã18. Pentru darurile cu care
fusese înzestrat, David a fost ales episcop al întregii Biserici britane,
primind hirotonia din mâinile Patriarhului Ierusalimului, în timpul unui
pelerinaj în Þara Sfântã. Muncind neobosit, omul lui Dumnezeu a ajutat
foarte mult mãnãstirile aflate sub povãþuirea sa, astfel cã în timpul
vieþii lui cãlugãria britanã a ajuns la o înflorire nemaicunoscutã pânã
atunci. David a murit la adânci bãtrâneþi în mãnãstirea sa din Menevia,
moaºtele lui rãmânând acolo pânã în ziua de azi19.
În Cornwall, celãlalt þinut locuit de britani, au strãlucit de
asemenea foarte mulþi sfinþi20, cel mai cunoscut dintre ei fiind Sfântul
Petroc din Padstow (†564 d. Hr.). Fiu al unui rege britan din Þara
Galilor, Petroc a petrecut mai multã vreme în Irlanda, unde a primit
învãþãturã, iar de acolo a plecat în Cornwall. Dupã ce a întemeiat o
mãnãstire la Padstow, sfântul s-a retras în pustie, ajungând cunoscut
ca un mare plãcut al lui Dumnezeu ºi fãcãtor de minuni.
Nu putem sã încheiem aceastã prezentare a sfinþilor britani fãrã a
vorbi ºi despre Sfânta Winifred (†650 d. Hr.), una dintre cele mai
iubite sfinte ale Þãrii Galilor. Hotãrând de tânãrã sã intre în viaþa
cãlugãreascã, Winifred s-a pregãtit de aceasta prin post ºi rugãciune,
însã pentru marea ei frumuseþe un prinþ britan s-a îndrãgostit de ea ºi
a vrut sã o ia de soþie. Vãzând cã sfânta nu vrea sã se supunã dorinþelor
lui pãcãtoase, prinþul s-a aprins de mânie ºi pânã la urmã i-a tãiat
tinerei capul. Din locul în care capul a cãzut pe pãmânt a þâºnit de
îndatã un izvor, care mai târziu s-a dovedit a fi fãcãtor de minuni ºi
care a rãmas pânã astãzi cel mai mare loc de pelerinaj din Þara Galilor21.
Cãlugãrii nu beau niciodatã vin sau bere, ci doar apã, ºi mâncau doar pâine ºi vegetale
uscate. De asemenea, ei îºi ocupau tot timpul liber fie cu munci foarte aspre, fie cu citit ºi
învãþãturã.
19
În jurul mãnãstirii s-a înãlþat mai târziu oraºul St. Davids, care poartã numele sfântului.
20
Pentru aceasta, Cornwall a ajuns sã fie numit „pãmântul sfinþilor.”
21
Despre sfinþii britani în general, v. Doble, G. H., Lives of the Welsh Saints, Cardiff, 1971
18
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3 . Biserica Scoþiei ºi a Irlandei
Vom trece acum la încreºtinarea celorlalte þinuturi locuite de celþi,
încreºtinare care a avut loc în veacul al V-lea, ºi care s-a fãcut prin
împreunã-lucrarea Bisericii Britaniei ºi a Galiei. Ne vom opri mai întâi
asupra pãrþii de nord a Marii Britanii, care se numeºte astãzi Scoþia, ºi
care în vechime era locuitã de picþi 22 . Printre aceºtia, cel dintâi
propovãduitor a fost Sfântul Ninian (†432 d. Hr.), care era de neam
britan ºi care se desãvârºise în viaþa cãlugãreascã la picioarele marelui
pãrinte al Apusului, Sfântul Martin din Tours. Fiind trimis în Scoþia,
Ninian a întemeiat o mare mãnãstire la Whithorn, pe care a închinat-o
Sfântului Martin, ºi din ea ºi-a desfãºurat întreaga muncã de încreºtinare
printre picþii ºi britanii care trãiau în împrejurimi.
Aceastã mãnãstire întemeiatã de Sfântul Ninian a avut, dupã cum
vom vedea mai încolo, un rol însemnat în întemeierea vieþii cãlugãreºti
în Irlanda, insulã care a primit credinþa creºtinã prin propovãduirea
unui alt mare pãrinte britan, Sfântul Patrick al Irlandei (390-461
d. Hr.). Nãscut pe coastele de apus ale Britaniei, Patrick a fost prins ºi
dus în robie de cãtre irlandezi, petrecându-ºi anii de tinereþe în multe
greutãþi ºi necazuri. Izbutind sã fugã de la stãpânul sãu, sfântul a rãtãcit
multã vreme prin mãnãstirile Galiei, ajungând ºi la mãnãstirea din
Lerins ºi desãvârºindu-se sub povãþuirea Sfântului Gherman din
Auxerre. În urma unei chemãri dumnezeieºti a plecat în Irlanda pentru
a propovãdui credinþa creºtinã ºi, dupã ce ºi-a aºezat scaunul episcopal
la Armagh, a lucrat neobosit pentru încreºtinarea insulei. Munca lui a
fost din plin binecuvântatã de Dumnezeu, astfel cã sfântul a izbutit sã
întoarcã la Hristos aproape întreaga insulã. Dintre nenumãraþii ucenici
pe care i-a lãsat în Irlanda, nu putem sã nu-l pomenim pe Sfântul
Kieran cel Bãtrân (†530 d. Hr.), ales episcop de Ossory, care a fost
numit „cel dintâi nãscut dintre sfinþii irlandezi,” ºi pe Sfântul Declan
Declan,
episcop de Ardmore23.
22
Odatã cu veacul al VI-lea, tot mai mulþi irlandezi au început sã se aºeze printre picþi,
întemeind ºi un mic regat, numit Dalriada, care încet-încet a ajuns sã stãpâneascã întreaga
parte de nord a Marii Britanii. Din pricinã cã irlandezii se numeau în vechime scoþi, aceastã
parte a Britaniei a ajuns sã fie numitã mai târziu Scoþia.
23
V. viaþa sfântului, în ***, Life of Saint Declan of Ardmore, Irish Texts Society, 20, New
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Tot Patrick s-a ostenit sã zideascã cât mai multe mãnãstiri în
Irlanda, aºezând în ele rânduiala cunoscutelor mãnãstiri din pãmânturile
Galiei. Anume prin aceste mãnãstiri, dar ºi prin numãrul mare de
irlandezi care au îmbrãþiºat viaþa monahalã, a izbutit Patrick sã
înrãdãcineze atât de adânc credinþa creºtinã în sufletul poporului
irlandez. Într-adevãr, în aceste lãcaºuri sfinte, despre care vom vorbi
îndatã, a luat naºtere în veacul al VI-lea o viaþã cãlugãreascã deosebit
de bogatã, unicã în felul ei, din care s-au ridicat mulþimi nenumãrate
de sfinþi cuvioºi ºi episcopi24. Însã înainte de a vorbi despre ei o vom
pomeni mai întâi pe cea mai iubitã ºi mai cinstitã sfântã a Irlandei,
Cuvioasa Brigid din Kildare (450-525 d. Hr.), care a primit botezul
din mâinile Sfântului Patrick. Intrând de tânãrã în viaþa cãlugãreascã,
Brigid a întemeiat, prin anul 470 d. Hr., cea dintâi mãnãstire de maici
din Irlanda, la Kildare. Oameni din întreaga þarã alergau la aceastã
mãnãstire pentru a lua binecuvântarea cuvioasei, deoarece ajunsese
cunoscutã pretutindeni atât pentru marea ei dragoste faþã de sãraci,
cât ºi pentru nenumãratele minuni pe care le sãvârºea. Dupã moartea
ei, Sfânta Brigid a fost socotitã, alãturi de Sfântul Patrick, drept cea
de-a doua apãrãtoare ºi ocrotitoare a Irlandei.
Tot în acele vremuri a strãlucit unul dintre cei dintâi mari cãlugãri
irlandezi, Sfântul Enda din Aran (†530 d. Hr.), care a fost numit pe
bunã dreptate „Patriarhul cãlugãriei irlandeze.”25 Ajuns de tânãr în
Scoþia, Enda a primit acolo mantia cãlugãreascã, petrecându-ºi anii de
ucenicie în mãnãstirea Sfântului Ninian de la Whithorn. Întors în
Irlanda, s-a retras ca pustnic pe insula Aran, unde a trãit în mare asprime
ºi nevoinþã. În jurul lui s-a adunat cu timpul mulþime întreagã de
ucenici, toþi aprinºi de dragoste pentru viaþa pustniceascã. De altfel,
aceastã mare dragoste pentru singurãtate a rãmas o trãsãturã de temelie
a vieþii cãlugãreºti din Irlanda, ºi nenumãraþi dintre irlandezi au ajuns
sã trãiascã în pustie, supunându-se, asemenea marilor cãlugãri
Oxford Street, W.C. &c., Londra, 1914, pe Internet la: http://www.fordham.edu/halsall/
basis/stdeclan.html
24
Atât de mulþi au fost sfinþii care s-au ridicat din pãmânturile Irlandei, încât aceasta a ajuns
sã fie numitã „Insula sfinþilor.”
25
V. Nicodim Monahul, Saints of Ireland, în Saint Herman’s Calendar 2003, St. Herman of
Alaska Brotherhood, Platina, California, USA, 2003, p. 26
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Chilii în formã de stup de albine, din Mãnãstirea Arhanghelului Mihail,
întemeiatã de Sfântul Finian din Clonard pe insula Skellig Michael,
pe coasta de sud-vest a Irlandei.

Vedere aerianã a Sihãstriei Skellig Michael. Clãdirea cea mare din centru
este paraclisul, iar cele cinci colibe din dreapta sunt chiliile pustnicilor
pustnicilor..
Pãmânturile terasate din stânga erau folosite de cãlugãri drept grãdinã.
Poze luate din ***, St. Herman’
Herman’ss Calendar
Calendar,, 2003
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rãsãriteni, la tot felul de nevoinþe ºi pãtimiri cumplit de grele26. Unii
posteau neîncetat, mâncând doar hrana pe care o dãdea pãmântul ºi
nebând nimic altceva decât apã 27 . Alþii, asemenea pustnicilor ºi
stâlpnicilor din Palestina, trãiau mereu în sãlbãticie, fãrã a avea vreun
acoperãmânt deasupra capului. Mulþi dintre ei îºi alegeau sã se
nevoiascã petrecând nopþi întregi cufundaþi pânã la gât în apele îngheþate
ale oceanului, rostind neîncetat din psalmii lui David.
Însã Irlanda nu a strãlucit doar prin viaþa pustniceascã.
Dimpotrivã, încã de timpuriu au luat naºtere în „insula sfinþilor” ºi
primele mãnãstiri cu viaþã de obºte, care au ajuns în cursul veacului al
VI-lea la o strãlucire ºi înflorire neatinsã niciunde altundeva în Apus.
Iar întemeietorul vieþii cãlugãreºti irlandeze este socotit Sfântul Finian
din Clonard (†549 d. Hr.), care a fost numit ºi „Învãþãtorul sfinþilor
irlandezi.” 28 Fiind prieten al Sfântului Enda, Finian a deprins viaþa
cãlugãreascã în marile mãnãstiri din Þara Galilor, alãturi de Sfântul
David ºi de Sfântul Cadoc.29 Întors în þarã, Finian a întemeiat mai multe
mãnãstiri, dintre care cea mai însemnatã ºi mai cunoscutã a fost cea
din Clonard. Pentru aceastã mãnãstire el a scris o rânduialã foarte asprã,
luând pildã atât din rânduiala mãnãstirilor britane, cât ºi din scrierile
Sfântului Ioan Casian. În timpul vieþii Sfântului Finian, la Clonard au
ajuns sã trãiascã nu mai puþin de 3000 de cãlugãri, care au rãspândit
viaþa cãlugãreascã pretutindeni în Irlanda, zidind sute de mãnãstiri ºi
schituri prin care poporul irlandez a fost în întregime adus la Hristos.
Dintre ucenicii Sfântului Finian, cei mai însemnaþi au fost
aºa-numiþii „doisprezece apostoli ai Irlandei,” întemeietorii celor mai
cunoscute ºi mai faimoase mãnãstiri irlandeze. Astfel, cel mai învãþat
dintre ei a fost Sfântul Kieran cel Tânãr (512-545 d. Hr.), care a
Asemãnarea mare dintre viaþa cãlugãreascã irlandezã ºi cea din rãsãrit se datoreazã mai ales
legãturilor strânse dintre Irlanda ºi pãrþile rãsãritului. Într-adevãr, mulþi credincioºi irlandezi mergeau
în pelerinaje la locurile sfinte din Palestina ºi Egipt, ajungând ucenici ai marilor pãrinþi de acolo.
27
De altfel, postul era la mare cinste pentru întreg poporul irlandez, pãstrându-se pânã astãzi
zicala „a posti ca un irlandez” (adicã aspru). Aceasta o aratã ºi numele zilelor sãptãmânii în
limba irlandezã veche. Astfel, ziua de miercuri se numea „postul mic”, cea de vineri „postul”,
iar cea de joi, „între-posturi.”
28
Cf. ibidem, op. cit., în loc. cit., p. 89
29
De altfel, între mãnãstirile din Irlanda ºi cele din Þara Galilor (despre care am vorbit înainte)
a fost întotdeauna o legãturã foarte strânsã, cãlugãria irlandezã fiind socotitã fiicã a celei britane.
26
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primit mantia cãlugãreascã pe insula Aran, din mâinile Sfântului Enda.
Luând binecuvântare de la Sfântul Finian, Kieran a întemeiat o
mãnãstire la Clonmacnois, în care a murit cu pace când de-abia
împlinise 33 de ani. Aceastã mãnãstire a crescut apoi foarte mult,
ajungând cu timpul cel mai mare centru de învãþãturã din întreaga
Irlandã. De altfel, trebuie spus cã pe lângã dragostea pentru viaþa
cãlugãreascã, irlandezii aveau mare râvnã ºi pentru învãþãturã. În
mãnãstirile Irlandei, oricine vroia putea sã-ºi desãvârºeascã învãþãtura
fãrã platã, ºi de aceea mulþimi întregi de irlandezi îºi petreceau primii
ani de viaþã învãþând în locaºurile sfinte. Când creºteau în vârstã,
mulþi dintre ei rãmâneau în mãnãstire ca monahi, iar cei care alegeau
sã se cãsãtoreascã, duceau în familiile lor duhul de nevoinþã ºi
înfrânare pe care îl învãþaserã în mãnãstiri.30
Apoi, un alt apostol ºi bun prieten al Sfântului Kieran a fost
Sfântul Kevin din Glendalough (†618 d. Hr.), despre care se
spune cã a trãit 120 de ani. Urmaº al regilor Irlandei, Kevin s-a retras
de tânãr în singurãtate, fiind povãþuit în viaþa pustniceascã de Sfântul
Petroc din Cornwall, care se afla pe atunci în Irlanda. De numele lui
Kevin se leagã întemeierea unei foarte cunoscute mãnãstiri irlandeze,
cea de la Glendalough, în care sfântul a trãit pânã la moarte. Însã
lucrul care atrage cel mai mult în viaþa lui Kevin este legãtura strânsã
pe care el o avea cu întreaga fãpturã, ºi mai ales cu animalele
sãlbatice. De altfel, aceastã dragoste pentru toatã fãptura a fost o altã
trãsãturã însemnatã a cãlugãriei irlandeze, prin care ea se asemãna
vieþii cãlugãreºti din Rãsãrit. Într-adevãr, sfinþii irlandezi, asemenea
tuturor celorlalþi sfinþi, ajunseserã la starea lui Adam de dinainte de
cãdere, ºi de aceea întreaga fãpturã le slujea cu dragoste ºi li se
supunea ca unor stãpâni 31.
Tocmai de aceea mãnãstirile au avut un rol aºa de însemnat în viaþa Bisericii din Irlanda, încât pe
bunã dreptate s-a spus cã istoria Bisericii Irlandei este de fapt istoria mãnãstirilor ºi a cãlugãrilor ei.
31
De pildã, la porunca Sfântului Kevin, o vidrã aducea în fiecare zi peºte pentru cãlugãrii
mãnãstirii. Apoi, când regele Irlandei l-a încredinþat Sfântului Kevin pe fiul sãu cel nou-nãscut,
omul lui Dumnezeu a rugat o cãprioarã sã-l alãpteze pe prunc, deoarece nu aveau vaci în
mãnãstire. Tot despre Sfântul Kevin se spune cã în timp ce se afla cu mâinile întinse la rugãciune,
o mierlã a venit ºi s-a aºezat în palma sa. Atât de mult a rãmas sfântul nemiºcat în rugãciune, încât
mierla a apucat sã cloceascã un ou.
30
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Singura bisericã care se mai pãstreazã din vechea Mãnãstire
Glendalough. Numitã „Bucãtãria Sfântului Kevin”, aceastã bisericã
a fost construitã în jurul veacului al X-lea d. Hr
Hr..
Pozã luatã din ***, St. Herman’
Herman’ss Calendar
Calendar,, 2003
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Cu toate acestea, alta era trãsãtura care distingea cãlugãria irlandezã
ºi o fãcea sã fie unicã în felul ei. Astfel, pentru pãrinþii irlandezi cea mai
mare nevoinþã era înstrãinarea de bunãvoie pentru Hristos, adicã pãrãsirea
pentru totdeauna a þãrii ºi a pãmântului de naºtere. Din aceastã pricinã,
mulþimi nenumãrate de cãlugãri irlandezi au ajuns sã se rãspândeascã
pretutindeni în partea de apus a Europei (ºi nu numai). Unii au trãit în
singurãtate pe insuliþele retrase ºi necunoscute din apropierea coastelor
Irlandei, alþii au fãcut cãlãtorii lungi pânã la marile insule ale Oceanului
Atlantic32, iar alþii au ajuns sã-ºi ducã zilele ca înstrãinaþi pentru Hristos
în întreaga Europã. Dintre sfinþii care au plecat înspre apus, cel mai
faimos a fost Sfântul Brendan Marinarul (486-575 d. Hr.),
întemeietorul mãnãstirii Clonfert, despre care se spune cã a ajuns în
cãlãtoriile sale pânã în America de Nord33. În tinereþe, Sfântul Brendan
a primit învãþãturã în mãnãstirea Cuvioasei Ita din Kileedy (†570 d.
Hr.), o altã foarte iubitã sfântã irlandezã, care a rãmas cunoscutã pânã
astãzi pentru dragostea de mamã pe care o avea faþã de toatã lumea.
Însã adevãrata însemnãtate a râvnei pe care cãlugãrii irlandezi o
aveau pentru înstrãinare a fost faptul cã, datoritã ei, mulþimi întregi de
irlandezi s-au rãspândit în pãmânturile apusului Europei. Peste tot unde
au ajuns, ei s-au fãcut, prin cuvintele, dar mai ales prin viaþa lor,
propovãduitori ºi apostoli a nenumãrate popoare pãgâne. Într-adevãr,
la sfârºitul veacului al VI-lea Biserica Irlandei ajunsese îndeajuns de
puternicã ºi de înfloritoare pentru a putea sã porneascã ea însãºi la
încreºtinarea pãgânilor. Astfel, cel dintâi ºi cel mai însemnat dintre
aceºti sfinþi înstrãinaþi de bunãvoie pentru Hristos a fost Sfântul
Columba din Iona (521-597 d. Hr.), care, dupã ce a zidit mai multe
mãnãstiri în Irlanda 34 , a hotãrât sã-ºi pãrãseascã þara pentru a
propovãdui cuvântul lui Dumnezeu. Împreunã cu câþiva ucenici s-a
aºezat pe insula Iona, aflatã la micã depãrtare de coastele de apus ale
Scoþiei, ºi a întemeiat acolo o mãnãstire. În scurtã vreme, în acea
mãnãstire s-a strâns o mulþime întreagã de cãlugãri, care au lucrat
Se ºtie cã pustnicii ºi cãlugãrii irlandezi au fost cei dintâi locuitori ai Islandei ºi ai Groenlandei.
V. ***, The Voyage of St. Brendan, în ***, The Age of Bede, Penguin Books, London,
2004, traducere ºi introducere J.F. Webb, pp.231-268
34
Cele mai cunoscute dintre ele au fost la Derry, Durrow ºi Kells.
32

33
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Harta marilor mãnãstiri irlandeze.
Adaptatã dupã ***, St. Herman’
Herman’ss Calendar
Calendar,, 2003, p. 2

neîncetat, alãturi de pãrintele lor, la încreºtinarea picþilor, scoþilor ºi
englezilor care trãiau în partea de nord a Marii Britanii. Rãmânând tot
restul vieþii sale la Iona, Columba a strãlucit pretutindeni prin virtuþile
ºi minunile sale nenumãrate35. Mãnãstirea sa a ajuns, cu timpul, una
dintre cele mai mari ºi mai cunoscute mãnãstiri din întreaga Britanie,
ºi despre ea vom vorbi mai târziu, deoarece cãlugãrii din Iona au jucat
Columba este socotit astãzi cel de-al treilea ocrotitor al Irlandei, dupã Sfântul Patrick ºi
Sfânta Brigid. Viaþa lui a fost scrisã de un mare urmaº al sãu, Sfântul Adamnan (625-704
d. Hr.), cel de-al nouãlea stareþ al Ionei. V. Adamnan, Sfântul, Life of Saint Columba,
Founder of Hy, Llanerch Enterprises, Lampeter, Dyfed, Þara Galilor, 1988, retipãrire în
facsimil dupã Historians of Scotland, Edmonston and Douglas, 1874
35
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un rol deosebit de însemnat în încreºtinarea poporului englez ºi în
întemeierea vieþii cãlugãreºti engleze.
Trebuie sã mai spunem cã mulþi alþi sfinþi au lucrat în pãrþile de
nord ale Britaniei alãturi de Sfântul Columba. Astfel, mai întâi îl vom
pomeni pe Sfântul Kenneth din Kilkenny (525-599 d. Hr.), ucenic
al Sfântului Finian din Clonard, care a petrecut mai mult timp în Þara
Galilor, primind darul preoþiei din mâinile Sfântului Cadoc din
Llancarvan. Când Columba a întemeiat mãnãstirea din Iona, Kenneth
a plecat pentru a-l ajuta pe bunul sãu prieten, ºi s-a aºezat ca pustnic
pe o insulã din apropiere de Iona. Înainte de a muri, Kenneth s-a întors
în Irlanda, unde a întemeiat mãnãstirea din Kilkenny, care astãzi îi
poartã numele. Tot în duhul cãlugãriei irlandeze a lucrat ºi un mare
sfânt de neam britan, Kentigern Mungo (518-603 d. Hr.), care a
propovãduit neobosit în partea de sud a Scoþiei, întorcând mulþi pãgâni
la credinþa creºtinã prin cuvântãrile ºi prin pilda vieþii lui. Prieten al
Sfântului Columba ºi al Sfântului David din Menevia, Kentigern a
întemeiat o mare mãnãstire la Clasgu36 ºi a rãmas cunoscut pânã astãzi
drept unul dintre cei mai însemnaþi apostoli ai Scoþiei37.
Apoi nu putem sã nu vorbim despre un alt prieten al lui Columba,
Sfântul Comgall (†601 d. Hr.), care este socotit pe bunã dreptate
unul dintre marii întemeietori ai vieþii cãlugãreºti irlandeze. Ucenic al
Sfântului Finian ºi al Sfântului Kieran, Comgall a zidit o foarte
cunoscutã mãnãstire pe coastele de rãsãrit ale Irlandei, numitã Bangor,
ºi a aºezat în ea o rânduialã care stãruia mai ales asupra ascultãrii
desãvârºite faþã de stareþ38. Pe aceastã temelie a ascultãrii, se spune cã
Comgall a izbutit sã adune la Bangor nu mai puþin de 7000 de ucenici,
dintre care mulþi au primit cununa sfinþeniei. Însemnãtatea mare a
acestei mãnãstiri a fost însã faptul cã în ea s-au desãvârºit cei dintâi
„Clasgu” înseamnã în limba britanã „draga familie”. Mai târziu, în jurul mãnãstirii a apãrut
cunoscutul oraº scoþian Glasgow.
37
V. Jocelyn din Furness, The Life of Saint Kentigern Mungo, traducere de Cynthia Whiddon
Green, pe Internet la pagina: http://www.fordham.edu/halsall/basis/Jocelyn-LifeofKentigern.html
38
În limba veche irlandezã, cuvântul pentru stareþ (duhovnic) era „anamchara,” care însemna
„prieten de suflet”. La moartea pãrintelui sãu, Sfântul Comgall a spus: „Prietenul meu de
suflet (duhovnicul) a murit, iar eu nu mai am cap; nici voi nu mai aveþi cap, pentru cã un om
care ºi-a pierdut prietenul de suflet (duhovnicul) este ca un trup fãrã cap.”
36
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mari propovãduitori irlandezi care au lucrat în pãmânturile Europei,
dintre care noi îi pomenim pe Sfinþii Columban (543-615 d. Hr.) ºi
Gall (550-645 d. Hr.). În jurul anului 580 d. Hr., cei doi au pãrãsit
Irlanda pentru a-L propovãdui pe Hristos ºi au ajuns pânã la urmã în
partea de sud a Franþei de astãzi. Aici au întemeiat o mare mãnãstire,
la Luxeuil, care a ajuns sã fie cunoscutã pretutindeni pentru asprimea
deosebitã a rânduielii ei, care fusese scrisã de Sfântul Columban. Acesta,
om hotãrât ºi iute din fire, a început sã mustre fãrã ºovãialã nenumãratele
nelegiuiri care aveau loc în sânul Bisericii france39, atrãgându-ºi prin
aceasta ura ºi nemulþumirea puternicilor episcopi franci. Pânã la urmã,
ei au izbutit sã-l izgoneascã pe sfânt din mãnãstire, acesta fiind nevoit
sã plece împreunã cu toþi ucenicii sãi ºi sã se aºeze în partea de nord a
Italiei, la Bobbio, unde a întemeiat o altã foarte cunoscutã mãnãstire.
Aici, Columban a rãmas tot restul vieþii, povãþuind pe cei care veneau
de peste tot la el pentru a-i cere sfatul ºi rugãciunea. Sfântul Gall, care
fusese ºi el izgonit de la Luxeuil, nu i-a urmat Sfântului Columban în
Italia, ci vrând sã trãiascã viaþã pustniceascã a hotãrât sã se opreascã
în Munþii Alpi. Mai ales prin sfinþenia vieþii sale, Gall a propovãduit
credinþa creºtinã popoarelor pãgâne care locuiau în acele locuri, fiind
cinstit pânã astãzi ca „apostolul Elveþiei.” Tot în aceeaºi perioadã, un
alt irlandez care a lucrat în pãrþile Europei a fost Sfântul Fridolin
Rãtãcitorul
Rãtãcitorul, despre care însã se ºtiu foarte puþine lucruri. Propovãduind
în rândul alemanilor pãgâni, el a întemeiat o mãnãstire la Säckingen,
în Germania, fiind socotit astãzi „apostolul Rinului de sus.”
Însã lucrarea de încreºtinare nu s-a oprit doar la aceºti mari sfinþi.
Dimpotrivã, dupã ei, în veacurile urmãtoare, mulþimi nenumãrate de
irlandezi au ales sã-ºi pãrãseascã þara de dragul lui Hristos, pentru a
propovãdui credinþa creºtinã pretutindeni în pãrþile de apus ale Europei.
Noi îi vom pomeni doar pe cei mai însemnaþi ºi mai cunoscuþi dintre ei.
Astfel, ne vom opri mai întâi asupra Sfântului Fursey (†648 d. Hr.),
care a propovãduit în cursul veacului al VII-lea în Franþa de azi. Intrat de
tânãr în viaþa cãlugãreascã, Fursey a dobândit în scurt timp darul facerii
de minuni, având ºi câteva vedenii despre fericirea veºnicã a drepþilor ºi
Se pãstreazã ºi o scrisoare foarte asprã pe care sfântul a trimis-o Patriarhului Romei însuºi.
V. mai jos, pp. 206 sq.

39
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chinurile celor din iad. Aprins de râvnã în urma acestor descoperiri, Fursey
a hotãrât sã plece din Irlanda pentru a-L propovãdui pe Hristos. Însoþit de
cei doi fraþi ai sãi a ajuns mai întâi în partea de rãsãrit a Angliei, iar apoi
datoritã unor greutãþi a fost nevoit sã plece în Franþa, unde a zidit o mãnãstire
la Lagny, în apropiere de Paris. Aici a trãit în mare sfinþenie ºi înfrânare,
trupul sãu rãmânând dupã moarte neputrezit40. Tot în Franþa a lucrat un
alt cãlugãr irlandez, Sfântul Fiacre (†670 d. Hr.), care ºi-a pãrãsit þara
fugind de cinstea cu care oamenii îl înconjurau. Ajungând în oraºul Meaux,
Fiacre a primit de la episcopul locului pãmânt în þinutul Breuil, unde ºi-a
zidit o mãnãstire în care nu era îngãduitã intrarea femeilor41. Aici, el a
rãmas pânã la moarte, sãvârºind nenumãrate minuni ºi fiind cinstit ca
sfânt al lui Dumnezeu încã din timpul vieþii. Nu putem sã nu vorbim apoi
ºi despre Sfântul Kilian (640-689 d. Hr.), un alt mare înstrãinat pentru
Hristos, care a dus vestea cea bunã pãgânilor germani de la rãsãrit de Rin.
Fiind hirotonit episcop în Irlanda, Kilian ºi-a pãrãsit þara ºi, împreunã cu
câþiva însoþitori, a strãbãtut întreaga Galie, ajungând în oraºul Würzburg
din Thuringia. Aici, el a izbutit sã-l aducã la Hristos pe ducele oraºului ºi
pe mulþi dintre supuºii lui. La scurt timp însã, omul lui Dumnezeu a fost
omorât de cãtre soþia ducelui, care îl ura pe sfânt pentru cã îi mustra fãrã
ºovãialã nelegiuirile. Dupã moarte, Kilian a fost proslãvit ca un mare
fãcãtor de minuni.
Tot în legãturã cu pãmânturile Europei vom pomeni numele unei
alte cunoscute ºi iubite sfinte irlandeze, Sfânta Dymphna din Gheel
(†620 d. Hr.). Fiicã a unui rege pãgân ºi a unei mame creºtine, Dymphna
a fost nevoitã sã fugã din Irlanda când avea doar 14 ani, deoarece când
mama i-a murit, tatãl ei a înnebunit ºi a vrut sã o ia de soþie. Fiind
însoþitã de duhovnicul ei, sfânta a ajuns pânã la Gheel, în Belgia de
astãzi, unde a fost însã prinsã de tatãl cel pãgân. Vãzând cã tânãra nu
vrea sã se supunã dorinþelor lui pãcãtoase, acesta l-a omorât mai întâi
pe preot, iar apoi a tãiat cu cruzime capul fiicei sale, fãcând-o astfel
muceniþã a lui Hristos42.
V. Beda, Cuviosul, The Ecclesiastical History of the English Nation, III, 19, ed. cit., pp.
172-176
41
De altfel, printre irlandezi era foarte rãspândit obiceiul ca femeile sã nu intre în mãnãstirile
de cãlugãri.
42
Pentru cã a îndurat mânia tatãlui ei nebun, Sfânta Dymphna este cinstitã ca o mare mijlocitoare
pentru cei suferinzi de boli psihice.
40
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Ultimul sfânt irlandez despre care vom vorbi este Sfântul Oengus
Culdeul43 (†830 d. Hr.), de la care ni s-a pãstrat cea mai veche lucrare
despre vieþile sfinþilor Irlandei. Intrat de mic în mãnãstire, Oengus a fost
aprins de dragoste pentru viaþa pustniceascã, ºi de aceea ºi-a zidit o
chilie în care trãia în singurãtate. Dupã obiceiul irlandezilor, el a petrecut
aici în mare înfrânare, postind neîncetat ºi fãcând în fiecare zi sute de
metanii. Nevoinþa lui cea mai de seamã era rostirea întregii Psaltiri întro zi, cufundat pânã la gât în apã îngheþatã. Când lumea a început sã-l
cinsteascã ca pe un sfânt, Oengus a fugit din chilia lui ºi s-a retras mai
adânc în pustie. Fiind gãsit ºi acolo, ºi-a pãrãsit pe ascuns sihãstria ºi a
intrat ca simplu frate în mãnãstirea din Tallacht. Vreme de ºapte ani a
trãit în aceastã mãnãstire fãrã a fi cunoscut de cineva, însã, prin rânduiala
lui Dumnezeu, stareþul ºi-a dat seama de sfinþenia lui. Oengus a rãmas
la Tallacht pânã la moarte ºi, deoarece avea mare dragoste pentru sfinþi,
a scris cel dintâi sinaxar al sfinþilor irlandezi, numit Felire, care s-a pãstrat
pânã astãzi44.
4 . Biserica Angliei
Vom trece acum la celãlalt popor care a trãit în Insulele Britanice,
anume la poporul englez, ºi la sfinþii care s-au ridicat din mijlocul lui.
Dupã cum am arãtat mai înainte, englezii sunt urmaºii celor trei neamuri
germane pãgâne – angli, saxoni ºi juþi –, care începând cu veacul al
V-lea s-au aºezat în Marea Britanie, cucerind întreaga ei parte de rãsãrit
ºi de sud ºi întemeind mai multe mici regate 45. Venind ca niºte
cotropitori, englezii au adus distrugere ºi pustiire, trecând nenumãraþi
britani prin ascuþiºul sabiei ºi nimicind aproape în întregime viaþa
„Culdeu” însemna în limba irlandezã veche „prietenul lui Dumnezeu”, ºi era numele dat de
obicei sihaºtrilor.
44
V. Sfântul Oengus Culdeul, Felire, The Martyrology, pe Internet la: http://www.ucc.ie/celt/
online/G200001/
45
Englezii au întemeiat ºapte regate. Juþii, cei mai puþini la numãr, s-au aºezat în colþul de
sud-est al Marii Britanii, întemeind regatul Kent. Saxonii s-au aºezat în partea de rãsãrit ºi de
sud, întemeind regatele Essex (saxonii de est), Wessex (saxonii de vest) ºi Sussex (saxonii de
sud). Anglii s-au aºezat în centru ºi în nord, întemeind regatele Anglia de Rãsãrit, Mercia ºi
Northumbria (v. mai jos harta Insulelor, p. 93). Aceste regate, aflate mereu în rãzboi între ele,
au ajuns sã se uneascã de-abia în veacul al IX-lea, prin aceasta luând naºtere poporul englez.
43
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creºtinã a Insulelor. Poate tocmai din aceastã pricinã, nici unul dintre
britani nu s-a încumetat sã propovãduiascã în rândul englezilor, ºi de
aceea încreºtinarea lor a rãmas în seama împreunã-lucrãrii Bisericii
Romei ºi a Irlandei46. Dar sã vedem cum s-a fãcut aceasta.

a . Perioada de început
În jurul anului 587 d. Hr., stareþul unei mari mãnãstiri romane se
plimba împreunã cu câþiva ucenici de-ai sãi prin pieþele Romei. Tocmai
se întorsese din Constantinopol, unde trãise vreme de ºase ani ca
apocrisiarh al Patriarhiei Apusului în acel oraº. Numele stareþului era
Grigorie, ºi se trãgea dintr-o familie de neam mare din Sicilia. În
plimbarea sa, Grigorie a trecut pe lângã niºte tineri robi puºi spre
vânzare, care erau de o frumuseþe deosebitã: înalþi, blonzi ºi cu ochi
albaºtri. Întrebând despre neamul lor, i s-a spus cã sunt angli. Grigorie,
luminat de Dumnezeu, a rãspuns: „Nu angli, ci îngeri” (în limba latinã:
Non Angli, sed Angeli). ªi acesta a fost începutul încreºtinãrii englezilor.
Într-adevãr, dupã ce Grigorie a fost hirotonit episcop al Romei47,
el a ales 40 de cãlugãri pe care i-a trimis în Britania pentru a-i aduce
pe englezi la Hristos48. Aceºti cãlugãri îl aveau în frunte pe Sfântul
Augustin
Augustin, sicilian din Roma, pe care sfântul patriarh l-a hirotonit
episcop. La începutul anului 597, Augustin a ajuns, împreunã cu
însoþitorii sãi, în regatul Kent, pe coastele de sud-est ale Angliei, ºi s-a
întâlnit cu regele acelui þinut, pe nume Ethelbert (560-616 d. Hr.),
care avea o soþie creºtinã. Regele l-a primit pe sfânt cu multã
bunãvoinþã, îngãduindu-i sã propovãduiascã nestingherit cuvântul
mântuirii. În vara anului 597, Augustin a izbutit sã-l aducã chiar pe
46
Existã o veche zicalã în acest sens, care spune: „La încreºtinarea englezilor, romanii au
sãdit, irlandezii au udat, iar britanii nu au fãcut nimic.” Într-adevãr, Cuviosul Beda, scriind în
veacul al VIII-lea, spunea cã acesta a fost un mare pãcat al britanilor, faptul cã nu s-au îngrijit
de încreºtinarea poporului englez.
47
A ajuns cel mai mare dintre Patriarhii Romei, fiind cunoscut pânã azi ca Sfântul Grigorie
cel Mare (sau Dialogul
Dialogul, 540-604 d. Hr.).
48
Trebuie spus cã râvna sfântului nu a fost nicidecum o aprindere trecãtoare, deoarece
înþeleptul patriarh îºi dãduse seama cã singura cale prin care Biserica putea face faþã în apus
atacurilor pãgânilor era aceea ca ea însãºi sã se strãduiascã sã-i aducã pe pãgâni la Hristos.
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Ethelbert la credinþã, care s-a botezat alãturi de mulþi dintre supuºii
lui49. Dupã aceasta, sfântul a lucrat neobosit pentru întãrirea tinerei
Biserici engleze, aºezându-ºi scaunul episcopal la Canterbury, oraº
care mai târziu avea sã ajungã centrul duhovnicesc al întregii þãri.
Augustin a vrut sã întãreascã ºi legãturile cu episcopii britani, însã nu
a izbutit sã facã aceasta din pricina unor neînþelegeri. Cu toate acestea,
la moartea sa din anul 604 sfântul lãsa în urmã o Bisericã puternicã,
prin lucrarea cãreia a fost desãvârºitã încreºtinarea întregii Anglii.
Tocmai de aceea, alãturi de Sfântul Grigorie, Augustin poartã pânã azi
numele de „Apostolul englezilor.”50
Vrednicii ucenici ºi urmaºi ai lui Augustin au fãcut faþã tuturor
greutãþilor ºi încercãrilor care s-au abãtut asupra lor, ducând mai
departe lucrarea începutã de sfântul apostol. Astfel, în vremurile tulburi
ale veacului al ºaptelea, credinþa creºtinã a ajuns sã se rãspândeascã
peste tot în Anglia, prin propovãduirea mai multor oameni sfinþi,
adevãraþi apostoli, care au fost ajutaþi ºi sprijiniþi în lucrarea lor de
cãtre regii englezi creºtini. Apoi, mai trebuie spus cã încreºtinarea
Angliei a fost desãvârºitã ºi întãritã de cãtre nenumãraþii cãlugãri cu
viaþã sfântã, care au propovãduit prin cuvânt ºi faptã în rândul poporului
englez. De altfel, chiar Augustin ºi ucenicii lui erau cãlugãri, ºi de
aceea viaþa cãlugãreascã a fost întemeiatã printre englezi de foarte
devreme. Astfel, cea dintâi cãlugãriþã englezã a fost chiar nepoata
regelui Ethelbert, pe nume Eanswitha (614-640 d. Hr.), care a fugit
într-o mãnãstire din Galia când tatãl ei a vrut sã o cãsãtoreascã cu un
prinþ pãgân. În anul 630 ea s-a întors în þarã ºi a întemeiat prima
mãnãstire de maici din Anglia, la Folkestone, unde i se pãstreazã pânã
astãzi moaºtele51.
În Anglia de nord credinþa creºtinã a ajuns prin fiica regelui
Ethelbert. Femeie foarte credincioasã, aceasta s-a cãsãtorit cu Edwin
Edwin,
49
Ethelbert a luptat foarte mult pentru încreºtinarea poporului sãu, ºi de aceea astãzi este
cinstit ca sfânt.
50
Timpul avea sã arate însemnãtatea lucrãrii celor doi apostoli ºi înþelepciunea lui Grigorie în
hotãrârea de a propovãdui englezilor. Într-adevãr, prin încreºtinarea acestui popor, toate celelalte
neamuri germane au fost câºtigate pentru Hristos. Despre lucrarea Sfântului Augustin, v. Beda,
Cuviosul, The Ecclesiastical History of the English Nation, I, 23-II, 3, ed. cit., pp. 72-108
51
V. Phillips, Andrew, The Lighted Way, ed. cit., pp. 13-14
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regele Northumbriei (†633 d. Hr.), ºi a luat cu ea ºi un episcop, pe
Sfântul Paulin din York (†644 d. Hr.). Paulin era cãlugãr roman ºi
fusese trimis în Britania de cãtre Sfântul Grigorie cel Mare pentru a-l
ajuta pe Sfântul Augustin. Ajuns în Northumbria, el a lucrat neobosit
pentru aducerea la Hristos a pãgânilor de acolo, izbutind ca în ziua de
Paºti a anului 627 sã-l boteze chiar pe regele Edwin, alãturi de care
s-au botezat mulþi dintre supuºi. Cu toate acestea, lucrarea Sfântului
Paulin s-a sfârºit brusc în anul 633, când Edwin a murit ca mucenic pe
câmpul de luptã, în timp ce-ºi apãra þara de pãgânii conduºi de crudul
ºi nemilosul Penda, regele Merciei52.
În aceeaºi perioadã, în celelalte regate engleze alþi propovãduitori
lucrau pentru Hristos. Astfel, Sfântul Felix din Dunwich
Dunwich, episcop
franc din Burgundia, a fost chemat de regele Angliei de Rãsãrit ºi a
propovãduit fãrã zãbavã printre pãgânii de acolo, zidind o mãnãstire
ºi câteva ºcoli ºi biserici53. Se pare cã tot în acel timp în Anglia de
Rãsãrit a trãit ºi Cuviosul Botulf
Botulf, un mare sfânt englez, care dupã ce
a petrecut câtva timp în mãnãstirile Galiei s-a întors în þarã ºi a întemeiat
o mãnãstire la Iken. A petrecut acolo pânã la moarte, ajungând vestit
mai ales pentru bunãtatea ºi blândeþea lui. Un alt însemnat apostol a
fost Sfântul Birin (†650 d. Hr.), de neam german, care a lucrat în
apusul Angliei, în regatul Wessex. Fiind hirotonit episcop la Genova,
în Italia, Birin a ajuns în Anglia în anul 634 d. Hr. ºi ºi-a aºezat scaunul
în oraºul Dorchester. De acolo a propovãduit neobosit în rândul
saxonilor de apus, izbutind sã-l întoarcã la Hristos chiar pe regele lor.
În propovãduirea sa, Birin a fost ajutat de un mare rege englez,
Sfântul Oswald Martirul (†642 d. Hr.), care a avut o însemnãtate
deosebitã în întemeierea credinþei creºtine în Anglia. Nepot al Sfântului
Edwin, Oswald ºi-a petrecut anii de tinereþe în mãnãstirea din Iona (pe
coasta de vest a Scoþiei), unde a fost crescut de cãtre cãlugãrii irlandezi
în dragoste pentru Hristos. Dupã ce Edwin a fost rãpus pe câmpul de
luptã, Oswald a plecat cu o micã oºtire pentru a recuceri regatul
Din pãcate, Penda îi avea ca aliaþi ºi pe britani, conduºi de regele lor Cadwallon, creºtin doar
cu numele. Despre Sfântul Paulin v. Phillips, Andrew, Orthodox Christianity and the English
Tradition, ed. cit., pp. 381-384
53
Cf. ibidem, pp. 385-387.
52
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unchiului sãu, ºi cu ajutor dumnezeiesc a izbutit sã-l învingã pe mult
mai puternicul rege britan Cadwallon, urcând astfel pe tronul
Northumbriei. Ajuns rege, Oswald s-a îngrijit mai ales pentru întãrirea
credinþei creºtine în pãmânturile sale, ºi de aceea i-a rugat pe pãrinþii
din Iona sã-i trimitã un propovãduitor. Aceºtia l-au ales pe blândul ºi
smeritul episcop Aidan (†651 d. Hr.), care ºi-a zidit o mãnãstire pe
coastele de rãsãrit ale Angliei, în insula Lindisfarne. Aici, omul lui
Dumnezeu a trãit, dupã obiceiul irlandezilor, în mare înfrânare ºi
nevoinþã, propovãduind neîncetat credinþa creºtinã mai ales prin
sfinþenia vieþii lui. Vorbele sale pline de înþelepciune ºi smerenie au
fost primite de nenumãraþi dintre englezi ºi, pentru rugãciunile lui,
Oswald a ajuns cel mai puternic dintre regii Angliei. Singur pãgânul
Penda îi stãtea împotrivã, ºi pânã la urmã cei doi s-au întâlnit pe câmpul
de luptã. Din rânduiala lui Dumnezeu, viteazul Oswald a pierit în
bãtãlie, fiind cinstit de popor ca mucenic al lui Hristos. Dupã moartea
domnitorului, Aidan a rãmas mai departe la Lindisfarne, ajungând
cunoscut ca un mare sfânt ºi fãcãtor de minuni54. Însemnãtatea lui a
fost una deosebitã, deoarece prin el viaþa cãlugãreascã irlandezã s-a
rãspândit peste tot în Anglia. Astfel, în încreºtinarea poporului englez
lucrarea propovãduitorilor romani s-a unit cu cea a cãlugãrilor irlandezi,
din aceastã unire luând naºtere Biserica englezã, care îmbina în chip
minunat ordinea ºi rânduiala romanilor cu asprimea ºi înfrânarea
irlandezilor.
Într-adevãr, mãnãstirea din Lindisfarne a ajuns în scurtã vreme
un mare centru duhovnicesc al întregii Anglii55, în care s-au adunat
nenumãraþi cãlugãri sfinþi – atât irlandezi, cât ºi englezi –, prin a cãror
lucrare multe dintre þinuturile Angliei au fost încreºtinate. Mai întâi îl
vom pomeni pe Sfântul Cedd (†664 d. Hr.), englez din Northumbria,
care s-a desãvârºit în viaþa cãlugãreascã sub povãþuirea Sfântului Aidan.
Trimis sã propovãduiascã credinþa creºtinã în þinutul Merciei, Cedd a
ajuns de acolo în Essex, regatul saxonilor de rãsãrit. În anul 655 a fost
hirotonit episcop al acelui regat, unde a lucrat cu multã râvnã pânã la
moarte, rãmânând cunoscut pânã azi ca „apostolul Essexului.” Numele
54
55

V. Beda, Cuviosul, op. cit., III, 3-6, 15-17, 26, pp. 146 sq.
Ea a fost numitã mai târziu „Insula sfântã,” Athosul Angliei.
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lui se leagã ºi de sinodul întrunit în anul 664 d. Hr. la mãnãstirea din
Whitby, unde omul lui Dumnezeu a slujit ca traducãtor între irlandezi
ºi englezi. Scopul acestui sinod a fost de a pune pace ºi rânduialã în
tânãra Bisericã englezã, care era dezbinatã de obiceiurile diferite ale
irlandezilor ºi romanilor.56 Întrunirea sinodului s-a fãcut mai ales prin
strãduinþele stareþei mãnãstirii Whitby, Sfânta Hilda (614-680 d. Hr.),
una dintre cele mai cinstite sfinte engleze. Nepoatã a regelui Edwin,
Hilda a fost botezatã de Sfântul Paulin din York, ºi la vârsta de 33 de
ani a plecat în Galia pentru a primi mantia cãlugãreascã. Chematã
înapoi de Sfântul Aidan, Hilda a întemeiat în Northumbria mãnãstirea
din Whitby, în care s-au desãvârºit mai mulþi sfinþi, printre care ºi
cinci episcopi57. Ea a ajuns maica întregii pãrþi de nord a Angliei, regi
ºi episcopi deopotrivã venind la Whitby pentru a-i cere sfatul ºi a-i
asculta învãþãturile. Tot un ucenic al lui Aidan a fost ºi Sfântul Chad
(†673 d. Hr.), fratele lui Cedd, care a petrecut mai mult timp în
mãnãstirile Irlandei. La întoarcerea în Anglia, Chad a fost hirotonit,
împotriva voinþei sale, episcop de York. Atât de smerit era sfântul,
încât chiar ºi dupã ce a ajuns episcop, nu vroia sã cãlãtoreascã decât
pe jos, asemenea Apostolilor, ºi niciodatã cãlare. În anul 669, Sfântul
Teodor din Tars, noul Arhiepiscop de Canterbury, i-a cerut lui Chad sã
se mute în regatul Merciei58. Acolo, sfântul a întemeiat o mãnãstire la
Lichfield, unde a rãmas întreaga lui viaþã, propovãduind pretutindeni
ºi întorcând la Hristos mulþimi nenumãrate de englezi prin darurile
cele multe de care îl învrednicise Dumnezeu. Mai ales, sfântul a rãmas
56
Erau mai multe deosebiri, însã cea mai însemnatã dintre ele era data diferitã de þinere a
Paºtelui. Sinodul de la Whitby a hotãrât cã obiceiul ortodox de þinere a Paºtelui era cel roman.
Despre aceasta, v. mai jos, pp. 186-187, ºi Hume, Basil, Footprints of the Northern Saints,
Ed. Darton, Longman and Todd Ltd, London, 2003, pp. 37-42
57
În acea vreme se întâmpla adesea ca mãnãstirile sã fie duble, adicã douã mãnãstiri alãturate,
una de maici ºi alta de cãlugãri, care aveau, de obicei, acelaºi stareþ. Despre Sfânta Hilda, v.
ibidem, pp. 45-50
58
Întâmplarea prin care Chad a ajuns episcop al Merciei scoate încã o datã la ivealã marea lui
smerenie. Astfel, Sfântul Teodor a vrut sã-l aºeze pe Sfântul Wilfrid episcop de York în locul
lui Chad, aflând cã hirotonia acestuia nu fusese fãcutã dupã canoane. Când i-a spus aceasta,
Chad a rãspuns liniºtit: „Dacã socoteºti cã nu am fost hirotonit cum se cuvine, de bunã voie
renunþ la treapta episcopalã, cã nu m-am socotit vreodatã vrednic de ea, ºi am primit-o, deºi
nevrednic, doar din ascultare.” Vãzând smerenia lui, Sfântul Teodor l-a hirotonit pe Chad din
nou, dupã rânduialã, ºi l-a trimis în Mercia. Cf. Beda, Cuviosul, op. cit., IV, 2, p. 206
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cunoscut în întreaga Anglie ca un mare fãcãtor de minuni, trupul lui
rãmânând dupã moarte întreg ºi neputrezit.

b. Perioada de aur
Dupã aceastã uriaºã muncã de încreºtinare, în viaþa Bisericii
Angliei a urmat o perioadã de mare înflorire ºi bunãstare, în care au
strãlucit cei mai mari ºi mai cinstiþi dintre sfinþii englezi. Mai ales, în
aceastã perioadã s-a pus o rânduialã trainicã în viaþa bisericeascã
englezã, micile Biserici întemeiate în fiecare regat unindu-se într-o
singurã Bisericã mare ºi puternicã. Iar pãrintele acestei uniri a fost
tocmai Sfântul Teodor (602-690 d. Hr.), Arhiepiscopul de Canterbury,
despre care am pomenit înainte. Cãlugãr de neam grec din Tarsul
Ciliciei, Teodor ºi-a primit învãþãtura în Atena, ajungând de acolo
într-una din mãnãstirile Romei. În anul 668, papa Vitalian a hotãrât
sã-l hirotoneascã arhiepiscop de Canterbury, deºi era înaintat în vârstã,
ºi l-a trimis pentru a cârmui tânãra Bisericã englezã. În drumul sãu,
noul episcop grec a fost însoþit de Sfântul Adrian (†710 d. Hr.), un
african foarte învãþat care avea sã ajungã stareþ al Mãnãstirii Sfinþilor
Petru ºi Pavel din Canterbury, ºi de Sfântul Benedict Biscop
(628-690 d. Hr.), englez care primise mantia cãlugãreascã în cunoscuta
mãnãstire de pe insula Lerins. Benedict, care se afla pe atunci în
pelerinaj la Roma, avea sã întemeieze în partea de nord a Angliei o
mare mãnãstire, la Wearmouth ºi Jarrow, cunoscutã pretutindeni pentru
învãþãtura cãlugãrilor sãi ºi mai ales pentru marea bibliotecã întemeiatã
acolo 59.
Dupã ce a ajuns în Anglia, Teodor nu a mai pierdut timpul deloc,
ci de îndatã a pornit într-o cãlãtorie prin întreaga þarã, pentru a vedea
starea eparhiilor ºi a credincioºilor sãi. Cu multã înþelepciune ºi
pricepere a început apoi sã lucreze pentru rânduirea Bisericii engleze,
întãrind vechile eparhii ºi întemeind altele noi. Mai ales, Sfântul Teodor
a rãmas cunoscut prin faptul cã a fost cel dintâi care a izbutit sã uneascã
ºi sã împace felul de a fi al romanilor cu cel al irlandezilor, dând astfel
59

Cf. Hume, Basil, op. cit., pp. 63-68
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naºtere unei Biserici engleze unite ºi deosebit de puternice60. În anul
673 d. Hr., la doar patru ani dupã sosirea sa în Anglia, Teodor putea
deja þine primul sinod al întregii Biserici engleze, hotãrând ca de atunci
înainte un astfel de sinod sã fie þinut în fiecare an. Având mare dragoste
de învãþãturã, omul lui Dumnezeu s-a îngrijit ºi pentru întemeierea de
ºcoli. Dintre acestea, cea mai cunoscutã a fost cea din mãnãstirea din
Canterbury, aflatã sub conducerea Sfântului Adrian. Dintre cei ce s-au
desãvârºit aici nu putem sã nu-l pomenim pe Sfântul Aldhelm de
Malmesbury (639-709 d. Hr.), primul englez care a primit numele
de „învãþat.” Stareþ la mãnãstirea din Malmesbury ºi apoi episcop de
Sherborne, în Wessex, Aldhelm a scris mai multe lucrãri în limba latinã,
care se pãstreazã pânã azi.
Un alt lucru uimitor în ceea ce priveºte pãstorirea Sfântului Teodor
a fost numãrul mare de episcopi pe care i-a hirotonit, ºi mai ales faptul
cã mulþi dintre ei au ajuns mari sfinþi ai lui Dumnezeu. Îi vom pomeni,
rând pe rând, pe fiecare. Astfel, dupã cum am vãzut, mai întâi Teodor
l-a aºezat episcop în scaunul din York, în locul Sfântului Chad, pe
Sfântul Wilfrid 61 (633-709 d. Hr.). Acesta intrase în tinereþe în
mãnãstirea din Lindisfarne, desãvârºindu-se apoi în viaþa cãlugãreascã
în Roma ºi în mãnãstirile Franþei. Întors în Anglia, el a întemeiat o
mare mãnãstire la Ripon, jucând un rol însemnat la Sinodul din Whitby,
unde a apãrat obiceiurile romane. Fiind un om nãvalnic ºi iute din
fire, Wilfrid ºi-a atras nemulþumirea multora dintre semenii sãi, având
de pãtimit întreaga viaþã din pricina aceasta. Totuºi, sfântul a avut
mare râvnã pentru credinþa creºtinã ºi a ajuns sã propovãduiascã în
regatul Sussex din Anglia ºi în pãmânturile Frisiei din Olanda de astãzi.
În lucrarea sa, Wilfrid a primit mult ajutor de la regina de atunci a
Northumbriei, Sfânta Audrey din Ely (†679 d. Hr.), una dintre cele
mai iubite sfinte engleze. Fiicã a regelui Angliei de Rãsãrit, Audrey a
fost cãsãtoritã, împotriva voinþei ei, cu un prinþ englez, însã a rãmas
vãduvã de tânãrã ºi ºi-a pãstrat fecioria. Dupã moartea soþului ei, sfânta
Cuviosul Beda spunea cã „Teodor a fost primul arhiepiscop de care au ascultat toþi englezii.”
Beda, Cuviosul, op. cit., III, 16, p. 168. Cf. ºi Phillips, Andrew, op. cit., pp. 306-317
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Pentru viaþa Sfântului Wilfrid, v. Eddius Stephanus, The Life of St. Wilfrid, în ***, The Age
of Bede, Penguin Books, London, 2004, traducere ºi introducere J.F. Webb, pp. 105-184
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s-a retras pe insula Ely, unde a petrecut în post ºi rugãciune, vrând sã
îmbrãþiºeze viaþa monahalã. Cu toate acestea, a fost silitã din nou sã
se cãsãtoreascã, de aceastã datã cu regele Northumbriei, care pe atunci
avea doar 15 ani. Doisprezece ani au trãit cei doi ca frate ºi sorã, însã
când regele nu a mai putut sã-ºi înfrâneze poftele trupeºti, Audrey a
fugit din nou la Ely, întemeind acolo o mare mãnãstire de maici. Aici,
ea a petrecut pânã la moarte în mare înfrânare ºi nevoinþã, primind de
la Dumnezeu darul înainte-vederii ºi al facerii de minuni. Pentru marea
ei curãþie, trupul sfintei a rãmas pânã astãzi nestricat, ea fiind cinstitã
de toþi englezii ca „maica Angliei de Rãsãrit.”62
Apoi, Sfântul Teodor a reîntemeiat eparhia Londrei, hirotonindu-l
episcop al ei pe Sfântul Erkenwald (†693 d. Hr.), care a fost numit
„lumina Londrei.” Nãscut într-o familie de neam mare din rãsãritul
Angliei, Erkenwald a întemeiat douã mãnãstiri, una pentru bãrbaþi ºi
alta pentru femei, ajungând cunoscut pretutindeni pentru multele
minuni pe care le sãvârºea. Ales episcop în 675, omul lui Dumnezeu
ºi-a pãstorit cu mare dragoste turma, fiind socotit pânã astãzi ocrotitorul
Londrei. Un alt foarte iubit pãrinte englez hirotonit episcop de Sfântul
Teodor a fost Sfântul Ioan din Beverly (†721 d. Hr.), care a primit
învãþãturã în Canterbury, în ºcoala Sfântului Adrian, ºi apoi a ajuns
ucenic al Sfintei Hilda la Whitby. Pentru darul lui de a propovãdui, cât
ºi pentru marea sa milostenie, Ioan a fost ales mai întâi episcop la
Hexham, în anul 687, iar apoi la York. Având dragoste pentru
singurãtate, sfântul a întemeiat o mãnãstire, numitã Beverly, într-o vale
retrasã, unde, deºi era episcop, se retrãgea adesea pentru a se liniºti.
Dupã moartea lui, aceastã mãnãstire a ajuns unul dintre cele mai
însemnate locuri de pelerinaj din întreaga Anglie63. Sfântul Ioan l-a
hirotonit diacon ºi preot pe Cuviosul Beda (673-735 d. Hr.), cel
care a fost numit „Pãrintele istoriei engleze”. Intrat de la ºapte ani în
mãnãstirea Sfântului Benedict Biscop din Jarrow, Beda ºi-a închinat
întreaga viaþã rugãciunii ºi învãþãturii. Astfel, el a rãmas pânã la moarte
în acea mãnãstire, scriind o mulþime de cãrþi, printre care se aflã mai
Se mai pãstreazã azi doar mâna neputrezitã a sfintei. Cf. Phillips, Andrew, The Lighted Way,
ed. cit., pp. 15-23.
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multe vieþi ale sfinþilor englezi64, ºi mai ales faimoasa sa lucrare, „Istoria
bisericeascã a poporului englez”65.
Însã cel mai cunoscut episcop hirotonit de Sfântul Teodor a fost
Sfântul Cuthbert din Lindisfarne (†687 d. Hr.), fãcãtorul de minuni
al Angliei ºi cel mai iubit dintre sfinþii englezi. Nãscut în Northumbria,
Cuthbert a intrat de tânãr în viaþa cãlugãreascã, ajungând mai întâi la
mãnãstirea din Melrose, iar apoi la cea din Lindisfarne. Pentru marea
sa înfrânare ºi smerenie, a fost ales stareþ al acestei mãnãstiri ºi a început
sã propovãduiascã pãgânilor din împrejurimi, aducând mulþimi
nenumãrate dintre ei la Hristos. Pânã la urmã, omul lui Dumnezeu a
hotãrât sã se retragã pe o insulã pãrãsitã din apropiere de Lindisfarne
pentru a trãi viaþã pustniceascã. Cunoscut pretutindeni ca un mare
fãcãtor de minuni, a fost ales episcop în anul 685, ajungând pãrintele
întregii pãrþi de nord a Angliei. Însemnãtatea Sfântului Cuthbert este
una deosebitã, deoarece în el mai ales s-a putut vedea cât de deplin se
uniserã trãsãturile irlandeze ºi cele romane în viaþa sfinþilor englezi.
Acest lucru, de altfel, s-a arãtat ºi în viaþa celorlalþi cuvioºi ai Angliei,
dintre care îl mai pomenim pe Sfântul Guthlac din Crowland
(673-714 d. Hr.), cel mai mare pãrinte englez al pustiei. Nãscut în
familia domnitoare a Merciei, Guthlac a fost în tinereþe un viteaz ostaº
în armata regalã. La vârsta de 16 ani a pãrãsit lumea, retrãgându-se ca
sihastru pe o insulã necunoscutã din mlaºtinile Merciei. Sfântul a
petrecut acolo neºtiut de nimeni, în mare înfrânare ºi sfinþenie, biruind
cumplitele ispite pe care i le fãceau diavolii. Dupã moartea lui, pe
locul sihãstriei sale a fost ridicatã marea mãnãstire din Crowland.
Asemenea irlandezilor, englezii strãluceau prin asprimea vieþii ºi
prin nevoinþele lor. Însã pe lângã aceasta, ei au mai luat de la irlandezi ºi
dragostea de înstrãinare, lucru care poate fi vãzut în viaþa marilor
propovãduitori englezi ai veacului al VIII-lea. Îmbinând râvna pentru
propovãduire a irlandezilor cu ordinea ºi rânduiala romanã, lucrarea
acestor sfinþi a dat roade nespus de bogate, ei izbutind în scurtã vreme
sã aducã la Hristos aproape toate neamurile germane pãgâne. Astfel,
64
Beda, Cuviosul, Lives of the Abbots of Wearmouth and Jarrow, în ***, The Age of Bede,
ed. cit., pp. 185-210
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Beda, Cuviosul, The Ecclesiastical History of the English Nation, Penguin Books, London,
1955, 1965, 1990. Pe Internet la: http://www.fordham.edu/halsall/basis/bede-book1.html.
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cum am vãzut, cel dintâi propovãduitor englez a fost Sfântul Wilfrid,
care a lucrat pentru scurt timp în pãmânturile Frisiei (Olanda), ºi care l-a
illibrord) (658-739
avut ca ucenic ºi urmaº pe Sfântul Clement (W
(Willibrord)
d. Hr.). Acesta se trãgea din Northumbria ºi a intrat de tânãr în mãnãstirea
din Ripon, ajungând apoi cãlugãr în mãnãstirile Irlandei. Pânã la urmã
a hotãrât sã plece pentru a propovãdui pãgânilor frisieni, fiind hirotonit
episcop de Utrecht în anul 696 d. Hr. Dupã aceasta, vreme de aproape
50 de ani a lucrat neobosit printre pãgâni, aducându-i pe mulþi la credinþã
ºi rãmânând cunoscut pânã azi drept „apostolul Frisiei.” Alãturi de el a
lucrat ºi Sfântul Bonifatie (675-754 d. Hr.), cel mai mare ºi mai
cunoscut dintre propovãduitorii englezi. Fiu al unui tatã englez ºi al
unei mame britane, el ºi-a pãrãsit mãnãstirea ºi þara în anul 717 ºi, dupã
scurtã vreme petrecutã în Frisia, a ajuns sã propovãduiascã în rândul
germanilor de la rãsãrit de Rin. Având binecuvântarea a trei sfinþi papi
ai Romei, printre care ºi Sfântul Zaharia, ultimul papã grec, Bonifatie a
izbutit sã aducã la Hristos, prin darurile mari cu care îl înzestrase
Dumnezeu, neamuri întregi de pãgâni. În munca sa, episcopul a fost
ajutat mai ales de nenumãraþii cãlugãri sfinþi veniþi din mãnãstirile Angliei.
Punându-i stareþi în fruntea mãnãstirilor pe care le-a zidit pretutindeni
în Germania ºi hirotonindu-i episcopi pentru eparhiile noi, Bonifatie a
putut sã încreºtineze prin ei aproape întreaga Germanie. Pe lângã aceasta,
sfântul s-a strãduit din greu sã rânduiascã ºi Biserica francã, ce în acea
vreme ajunsese la o decãdere cumplitã. Pânã la urmã, omul lui Dumnezeu
ºi-a încununat propovãduirea cu moarte de mucenic, trupul lui fiind
aºezat în mãnãstirea sa din Fulda, iar el rãmânând cunoscut pe drept
cuvânt ca „apostolul ºi luminãtorul Germaniei.”
Tot în legãturã cu lucrarea de propovãduire a englezilor vom pomeni
aici ºi încreºtinarea, în veacurile al X-lea ºi al XI-lea, a neamurilor
germane vikinge din pãmânturile Scandinaviei. Astfel, un însemnat
propovãduitor în acele pãrþi a fost Sfântul Sigfrid de V
Vääxjö (†1045
d. Hr.), cãlugãr englez din Glastonbury, care l-a botezat pe regele Suediei,
Olaf, împreunã cu întreaga lui familie. Una dintre fiicele acestui rege,
pe nume Irina, a ajuns sã se cãsãtoreascã cu un prinþ rus din Novgorod,
ºi dupã moartea soþului ei a intrat în viaþa cãlugãreascã cu numele de
Ana, ajungând cunoscutã mai târziu ca Sfânta Ana a Novgorodului.
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c. Perioada de argint
Lucrarea englezilor printre vikingi este cu atât mai însemnatã, cu
cât aceºti vikingi 66 au pus capãt, la sfârºitul veacului al VIII-lea,
perioadei de aur a Bisericii engleze. Într-adevãr, din corãbii iuþi ºi
uºoare, ei au început sã atace cu sãlbãticie coastele Insulelor Britanice,
în cãutare de bogãþii ºi de robi. Þinta lor erau mai ales mãnãstirile
lipsite de apãrare, care de cele mai multe ori fuseserã zidite pe insule
retrase sau pe malul mãrii. Astfel, rând pe rând toate marile mãnãstiri
ale Angliei, Scoþiei ºi Irlandei au cãzut pradã furiei ºi lãcomiei
pãgânilor. În 793 era pustiitã mãnãstirea din Lindisfarne, în 806 cea
din Iona, iar în 824 cea din Bangor. Dintre cãlugãrii acestor mãnãstiri,
mulþimi nenumãrate au fost trecute prin ascuþiºul sabiei, nevoind sã-ºi
lepede credinþa ºi pãtimind astfel moarte muceniceascã pentru Hristos67.
Cu timpul, atacurile vikingilor au început sã fie tot mai dese, ele
preschimbându-se pânã la urmã într-un adevãrat rãzboi de cucerire.
Astfel, în anul 865 d. Hr., o uriaºã oaste danezã cobora pe coastele
Angliei de Rãsãrit, unde în acea vreme domnea unul dintre cei mai
iubiþi regi englezi, Sfântul Edmund Mucenicul (841-869 d. Hr.).
Fiind foarte tânãr, Edmund a încercat cum a putut sã facã faþã vikingilor,
însã aceºtia erau mult prea puternici. Pânã la urmã a fost înconjurat de
duºmani ºi, pentru a-ºi scãpa oºtenii de moarte, a hotãrât sã se predea.
Prins într-o bisericã în timp ce se ruga, a fost bãtut cu sãlbãticie de
pãgâni ºi omorât în timp ce chema numele Mântuitorului Hristos. Trupul
i-a rãmas dupã moarte întreg ºi, pentru neînfricarea lui în faþa morþii,
sfântul a fost socotit în vechime ocrotitorul întregii Anglii.
Acele vremuri de mari greutãþi nu au fost însã lipsite de plãcuþi ai
lui Dumnezeu, iar dintre ei îl vom pomeni pe Sfântul Swithin din
Winchester (†862 d. Hr.). Nãscut în regatul Wessex, în sud-vestul
Angliei, Swithin a fost hirotonit în anul 852 episcop al oraºului
Winchester. Se pare cã a fost povãþuitorul marelui rege Alfred, cel
care avea sã elibereze mai târziu Anglia de asuprirea vikingilor. În
66
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Despre ei, v. mai sus, nota 54, p. 35.
Numai la Bangor au fost omorâþi peste 900 de cãlugãri!
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afarã de acest lucru însã, ºi de marea dragoste pe care Swithin o avea
pentru sãraci, nu se ºtie mai nimic despre viaþa omului lui Dumnezeu.
Doar cã, la moartea sa, el a cerut sã fie înmormântat afarã din bisericã,
pentru a fi cãlcat în picioare de trecãtori. Într-adevãr, atât de smerit a
fost Swithin, încât sfinþenia lui a fost descoperitã de-abia la o sutã de
ani dupã moartea sa, când în locul în care fusese înmormântat au
început sã aibã loc minuni ºi vindecãri nenumãrate68.
Ca întotdeauna în istoria Bisericii însã, sângele atâtor mii de
mucenici nu a rãmas fãrã roadã. Într-adevãr, pentru rugãciunile lor
Dumnezeu a trimis englezilor regi înþelepþi ºi viteji, care au izbutit sã
opreascã nãvãlirile pãgânilor ºi sã uneascã toate regatele engleze într-o
singurã þarã unitã ºi puternicã, care a ajuns la deplinã înflorire în timpul
Sfântului Edgar cel Paºnic (†975 d. Hr.), numit „cel dintâi rege al
întregii Anglii.” Sub domnia lui, Biserica englezã a cunoscut o nouã
perioadã de strãlucire, în timpul pãstoririi Sfântului Dunstan
(909-988 d. Hr.), cel de-al treilea mare Arhiepiscop de Canterbury,
dupã Sfântul Augustin ºi Sfântul Teodor. Nãscut în partea de apus a
Angliei, Dunstan a ajuns de tânãr stareþ al mãnãstirii din Glastonbury,
fiind apoi chemat sfetnic la curtea regalã. Strãlucind în jur prin marea
sa înfrânare ºi înþelepciune, sfântul a fost hirotonit mai întâi episcop
de Worcester, iar apoi, în anul 961, Arhiepiscop de Canterbury. Având
sprijinul regelui Edgar, care îi era ucenic, el a luptat din greu pentru
reîntemeierea vieþii cãlugãreºti engleze, care fusese aproape distrusã
de nãvãlirile vikinge. Într-adevãr, mare parte din mãnãstirile Angliei
fuseserã pustiite de pãgâni, ºi de aceea sfântul s-a strãduit sã le
redeschidã ºi sã aducã în ele cãlugãri vrednici. În aceastã lucrare a sa,
Dunstan a fost ajutat de alþi doi mari episcopi, Sfântul Ethelwold
de Winchester (912-984 d. Hr.) ºi Sfântul Oswald de Worcester
(†992 d. Hr.). Cel dintâi a intrat de tânãr în mãnãstirea din Glastonbury,
ajungând apoi stareþ la Abingdon ºi, în anul 963, episcop de Winchester.
Om foarte hotãrât ºi energic din fire, Ethelwold a luptat din greu pentru
a reface viaþa cãlugãreascã în eparhia sa, zidind mai multe mãnãstiri ºi
scriind împreunã cu Sfântul Dunstan o cunoscutã rânduialã
68
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cãlugãreascã. Din pricina aceasta, Ethelwold a rãmas cunoscut pânã
azi drept „pãrintele cãlugãrilor.” Celãlalt episcop, Oswald, era de neam
danez, nãscut în Anglia într-o familie creºtinã. Dupã ce a petrecut mai
mult timp în mãnãstirea Fleury din Franþa, Oswald a fost hirotonit
episcop de Worcester de cãtre Sfântul Dunstan, iar apoi, în anul 972,
Arhiepiscop de York. Ca ºi ceilalþi doi episcopi, el s-a strãduit sã
întãreascã viaþa cãlugãreascã englezã, întemeind mai multe mãnãstiri,
dintre care cea mai cunoscutã a fost cea din Ramsey. În aceastã
mãnãstire sfântul a murit la adânci bãtrâneþi, în timp ce spãla, dupã
obiceiul sãu, picioarele sãracilor. Aceºti trei mari ierarhi englezi au
izbutit sã rectitoreascã mai mult de 30 de mãnãstiri în întreaga Anglie69,
adunând în ele mulþi cãlugãri sfinþi, dintre care o mai pomenim aici
chiar pe fiica regelui Edgar, Sfânta Edith din Wilton (†984 d. Hr.),
intratã în mãnãstire la vârsta de 15 ani. La moartea tatãlui ºi a fratelui
ei, mai-marii englezilor au venit sã-i cearã sfintei sã le fie reginã, însã
cuvioasa nu a primit, spunând cã ea este cãlugãriþã. A murit când încã
nu împlinise 23 de ani, iar trupul i-a rãmas dupã moarte nestricat.
Lucrarea de reîntemeiere a vieþii cãlugãreºti a avut însã ºi mulþi
duºmani. Cei mai puternici ºi mai neînduplecaþi dintre ei au fost nobilii
englezi, care vroiau sã punã mâna pe averile ºi pãmânturile mãnãstirilor.
De aceea, ei s-au împotrivit în fel ºi chip strãdaniilor Sfântului Dunstan ºi
ale ucenicilor sãi, uneltind totodatã ºi împotriva regelui Edgar, care era un
mare apãrãtor al cãlugãrilor. Când Edgar a murit ºi pe tronul Angliei s-a
urcat fiul sãu, Sfântul Edward Martirul (†978 d. Hr.), care de-abia
împlinise 13 ani, nobilii au gãsit prilejul potrivit pentru a-ºi împlini
gândurile ºi dorinþele lor nelegiuite. Edward, asemenea tatãlui sãu, era
ucenic al Sfântului Dunstan ºi avea mare dragoste pentru viaþa
cãlugãreascã, fiind foarte iubit de popor pentru milostenia lui. De aceea,
la nici patru ani dupã încoronarea sa, nobilii, împreunã cu mama vitregã
a lui Edward, l-au omorât miºeleºte pe tânãrul rege în timp ce acesta se
întorcea de la vânãtoare. Minunile nenumãrate care au urmat morþii lui,
au arãtat cã Dumnezeu îl primise pe nevinovatul ºi curatul domnitor ca pe
un mucenic al Sãu.
69
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Uciderea tâlhãreascã a unsului lui Dumnezeu nu a rãmas însã
nepedepsitã, ºi de aceea blestemul s-a abãtut asupra pãmântului
Angliei. Într-adevãr, dupã moartea regelui, vikingii au început din nou
sã atace Anglia, de aceastã datã cu ºi mai multã sãlbãticie, ºi Dumnezeu
nu a mai trimis englezilor, pentru pãcatul lor, domnitori care sã-i
izbãveascã de furia pãgânã70. Din pricina aceasta, lucrurile au mers
din rãu în mai rãu pentru Biserica ºi poporul Angliei71. Mai întâi, mulþi
dintre vrednicii urmaºi ai lui Dunstan au ajuns mucenici. Printre aceºtia
s-a aflat ºi Sfântul Alphege (953-1012 d. Hr.), cel de-al treizecilea
arhiepiscop de Canterbury, care a intrat de tânãr în viaþa cãlugãreascã
ºi a petrecut mai mulþi ani în pustie. Hirotonit episcop de Winchester
de cãtre Sfântul Dunstan, Alphege ºi-a pãstorit cu mare bunãtate turma,
ajungând cunoscut peste tot atât pentru milostenia sa, cât ºi pentru
dragostea ce o purta þãrii sale. Astfel, prin sfaturile, îndemnurile ºi
rugãciunile lui, sfântul a fost un mare sprijin pentru poporul englez în
acele vremuri de restriºte. Într-adevãr, când în anul 1005 Alphege a
fost ales arhiepiscop de Canterbury, danezii pustiau fãrã milã þara ºi
pãmânturile ei. Pânã la urmã, în anul 1011 ei au ajuns ºi la Canterbury,
cucerind oraºul sfânt al Angliei ºi prinzându-l pe sfântul arhiepiscop
chiar în timp ce slujea în Bisericã. Au cerut pentru el mulþi bani drept
rãscumpãrare, însã Alphege le-a poruncit credincioºilor sãi sã nu
plãteascã nimic. Pentru aceasta, sfântul a fost omorât cu sãlbãticie,
ajungând cel dintâi Arhiepiscop de Canterbury care a primit cununa
de mucenic.
Dupã slãvita lui moarte, Dumnezeu a rânduit ca pe tronul Angliei
sã se urce cei dintâi regi danezi. Pentru rugãciunile Sfântului Alphege ºi
ale celorlalþi mucenici, aceºti regi primiserã credinþa creºtinã, astfel cã,
deºi strãini de neam, ei au fost blânzi ºi îndurãtori cu englezii. Cu toate
acestea, Biserica Angliei a intrat într-o perioadã de tot mai mare decãdere,
în învãþãturile ei pãtrunzând, ca pretutindeni în Apus, schimbãrile care
Iatã ce spunea Cronica anglo-saxonã despre uciderea lui Edward: „Nu a fost între
englezi o faptã mai rea decât aceasta, de când au venit ei pentru întâia datã în Britania.”
***, The Anglo-Saxon Chronicle, Everyman Press, London, 1912, VI, pe Internet, la
pagina: http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/Anglo/
71
V. despre aceasta, Phillips, Andrew, op. cit., pp. 227-236.
70
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au dus la trista rupturã din 1054 ºi la înstrãinarea ºi desprinderea Apusului
de Biserica Ortodoxã72. Iar aceastã desprindere a fost desãvârºitã în
Anglia prin cucerirea normandã din anul 1066. În acel an, William I,
ducele Normandiei, a nãvãlit în Anglia cu o oºtire numeroasã, având
binecuvântarea papei Alexandru al II-lea ºi sprijinul viitorului papã
german Hildebrand (Grigorie al VII-lea). Deºi creºtini cu numele,
normanzii s-au dovedit a fi mai cruzi ºi mai sãlbatici decât vikingii,
omorând fãrã milã nenumãraþi dintre englezi ºi distrugând aproape în
întregime viaþa bisericeascã din Anglia. Mulþi englezi, mai ales cei de
neam mare, au fost nevoiþi sã fugã în Europa, unii ajungând la
Constantinopol (unde s-au dovedit a fi supuºi credincioºi ai împãratului
roman 73), iar alþii la Kiev, cealaltã mare capitalã creºtinã a acelor
vremuri74. În locul lor, William a adus în Anglia mulþime de nobili
normanzi, lacomi ºi sângeroºi, care au pustiit þara cum nu mai fusese
pustiitã înainte. Pe scaunele episcopale, Cuceritorul a aºezat ierarhi
rãzboinici de neam franc ºi german, care îl însoþeau pretutindeni pe
rege în luptã75 . Despre toate acestea, vechea cronicã englezã vorbeºte
în cuvinte miºcãtoare: „Iar în timpul lui [al lui William], oamenii au
îndurat cumplitã asuprire ºi rãni de multe feluri. [...] Om nemilos era
regele. Adâncit în lãcomie ºi întru totul stãpânit de zgârcenie. Era atât
de neîndurãtor încât nu-i pãsa nici mãcar cã toþi îl urãsc. [...] Vai! Ca nu
Aceste schimbãri au început sã se rãspândeascã în toatã Biserica din Apus odatã cu urcarea
pe scaunului Romei a celor dintâi papi germani. Despre aceasta, v. mai sus, pp. 32 sq.
73
Când în anul 1204 aceiaºi normanzi au cucerit Constantinopolul, în cruciada a IV-a, ostaºii
englezi, urmaºi ai celor veniþi în 1066, au apãrat cu vitejie oraºul, dându-ºi viaþa pentru el. V.
despre aceasta Phillips, Andrew, Orthodox Christianity and the Old English Church, The
English Orthodox Trust, 1996, 1998, pp. 29-37
74
La Kiev a ajuns ºi Gytha, fiica regelui Harold, ultimul domnitor englez, învins de normanzi
la Hastings în anul 1066. Ea s-a cãsãtorit cu regele Kievului, Vladimir Monomah, iar unul
dintre fiii lor, pe nume Mstislav (Teodor-Harold la botez) a ajuns sã fie cinstit ca sfânt. Un alt
fiu al lor, Yuri Dolgoruki, a întemeiat mai târziu oraºul Moscova. V. ibidem, pp. 38-42
75
Un istoric englez, David Douglas, scria despre acest lucru urmãtoarele: „Normandizarea
episcopatului din Anglia a fost o trãsãturã de cãpãtâi a domniei Cuceritorului. Între 1070 ºi
1087, Biserica din Anglia a fost fãcutã sã se supunã ordinii continentale ºi ideilor reformatoare
(schimbãrilor) care pãtrundeau în Apusul Europei.” apud. Phillips, Andrew, The Lighted
Way, ed. cit., p. 93. În Irlanda, acest lucru s-a petrecut mai ales în urma cuceririi anglo-normande
a Irlandei din anii 1169-1170 (înfãptuitã cu binecuvântarea ºi sprijinul papei Adrian al IV-lea)
ºi a reformelor bisericeºti ale episcopului Malachy de Armagh (†1148 d.Hr.).
72
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cumva vreun om sã se poarte vreodatã cu atâta mândrie, ºi sã se
socoteascã la fel ca el mai înãlþat decât toþi oamenii. [...] ªi a zidit peste
tot castele, asuprindu-i pe bieþii oameni. ªi lucrurile au mers tot din rãu
în mai rãu.”76
Iar aceasta poate cã nu s-ar fi întâmplat, dacã englezii nu ºi-ar fi
atras asupra lor mânia lui Dumnezeu, ucigându-l pe unsul Sãu,
nevinovatul rege Edward. Astãzi, însã, prin rânduiala lui Dumnezeu,
moaºtele Sfântului Edward se gãsesc într-o mãnãstire ortodoxã din
Anglia, unde sunt cinstite dupã cuviinþã de mai mulþi cãlugãri englezi.
Fie ca pentru rugãciunile lui, Dumnezeu sã îndepãrteze blestemul de
pe pãmântul Angliei ºi poporul englez sã se întoarcã din nou la credinþa
Sfântului Edward ºi a celorlalþi sfinþi englezi!
Pentru rugãciunile Sfântului Edward, ºi ale tuturor sfinþilor care
au strãlucit în pãmântul Insulelor Britanice, Doamne Iisuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu, miluieºte-ne ºi ne mântuieºte pe noi. Amin!

***, The Anglo-Saxon Chronicle, pe Internet, la pagina: http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/
Anglo/
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Insulele Britanice la începutul sec. al VII-lea d. Hr
Hr..
(Adaptatã dupã ***, The Age of Bede, Penguin Books, London, 2004)
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Listã alfabeticã a sfinþilor Insulelor Britanice pomeniþi:
AARON ºi IULIU, mucenici, în Britania, 304 d. Hr. Prãznuire: 1 iulie
ADAMNAN, cuvios, cel de-al nouãlea stareþ al Mãnãstirii Iona,
625-704 d. Hr. Prãznuire: 23 septembrie
ADRIAN, cuvios, din Africa de Nord, stareþ în Canterbury, 710
d. Hr. Prãznuire: 9 ianuarie
AIDAN (Edan), Episcop de Lindisfarne (Anglia), din Irlanda,
651 d. Hr. Prãznuire: 31 august
ALBAN, întâiul mucenic al Britaniei, 304 d. Hr. Prãznuire: 22 iunie
ALDHELM, Episcop de Sherborne, scriitor bisericesc, 639-709
d. Hr. Prãznuire: 25 mai
ALPHEGE, sfinþit mucenic, Arhiepiscop de Canterbury, 954-1012
d. Hr. Prãznuire: 19 aprilie
ARISTOBUL, Apostol din cei 70, primul episcop al Britaniei.
Prãznuire: 15 martie
AUDREY, cuvioasã, reginã a Northumbriei, întemeietoarea
Mãnãstirii Ely, 679 d. Hr. Prãznuire: 23 iunie
AUGUSTIN, Arhiepiscop de Canterbury ºi apostol al englezilor,
604 d. Hr. Prãznuire: 27 mai
BEDA, cuvios, în Jarrow (Anglia), mare scriitor bisericesc,
673-735 d. Hr. Prãznuire: 25 mai
BENEDICT Biscop, cuvios, întemeietorul Mãnãstirii Jarrow
(Anglia), 628-690 d. Hr. Prãznuire: 12 ianuarie
BIRIN, Episcop de Dorchester, Apostol al Wessexului (Anglia),
650 d. Hr. Prãznuire: 3 decembrie
BONIFATIE, Arhiepiscop de Mainz, din Devon, Luminãtorul
Germaniei, 675-754 d. Hr. Prãznuire: 5 iunie
BOTULF, cuvios, din Iken (Anglia), sec. VII d. Hr. Prãznuire: 17
iunie
BRENDAN Marinarul, cuvios, întemeietorul Mãnãstirii Clonfert
(Irlanda), 486-575 d. Hr. Prãznuire: 16 mai
BRIGID, cuvioasã, întemeietoarea Mãnãstirii Kildare (Irlanda),
450-525 d. Hr. Prãznuire: 1 februarie
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CADOC, cuvios, întemeietorul Mãnãstirii Llancarvan (Þara
Galilor), sec. VI d. Hr. Prãznuire: 24 ianuarie
CEDD, Episcop ºi Apostol al Essexului (Anglia), 664 d. Hr.
Prãznuire: 26 octombrie
CHAD, frate al Sfântului Cedd, Episcop de Lichfield (Anglia),
673 d. Hr. Prãznuire: 2 martie
CLEMENT (Willibrord), apostol ºi episcop al Frisiei (Olanda),
658-739 d. Hr. Prãznuire: 7 noiembrie
COLUMBA, cuvios, întemeietorul Mãnãstirii Iona, apostol în
Scoþia, 521-597 d. Hr. Prãznuire: 9 iunie
COLUMBAN, cuvios, întemeietorul Mãnãstirilor Luxeuil ºi
Bobbio, 543-615 d. Hr. Prãznuire: 23 noiembrie
COMGALL, cuvios, întemeietorul Mãnãstirii Bangor (Irlanda),
516-601 d. Hr. Prãznuire: 10 mai
CUTHBERT, Episcop de Lindisfarne, „fãcãtorul de minuni al
Angliei”, 687 d. Hr. Prãznuire: 20 martie
DAVID, Episcop de Menevia, ocrotitorul Þãrii Galilor, 600 d. Hr.
Prãznuire: 1 martie
DECLAN, Episcop de Ardmore, sec. V d. Hr. Prãznuire: 24 iulie
DUBRICHIE, Episcop, întemeietor al vieþii cãlugãreºti britane,
sec. V-VI d. Hr. Prãznuire: 14 noiembrie
DUNSTAN, Arhiepiscop de Canterbury, înnoitor al vieþii
cãlugãreºti engleze, 909-988 d. Hr. Prãznuire: 19 mai
DYMPHNA, muceniþã, din Irlanda, în Gheel (Belgia), 620 d. Hr.
Prãznuire: 15 mai
EANSWITHA, cuvioasã, prima cãlugãriþã englezã, în Folkestone,
614-640 d. Hr. Prãznuire: 12 septembrie
EDGAR cel Paºnic, rege al Angliei, 975 d. Hr. Prãznuire: 8 iulie
EDITH, cuvioasã, fiica regelui Edgar, în Wilton, 984 d. Hr.
Prãznuire: 16 septembrie
EDMUND, mucenic, rege ºi ocrotitor al Angliei, 841-869 d. Hr.
Prãznuire: 20 noiembrie
EDWARD, mucenic, rege al Angliei, fiul regelui Edgar, 978 d.
Hr. Prãznuire: 18 martie
EDWIN, mucenic, rege al Northumbriei (Anglia), 633 d. Hr.
Prãznuire: 12 octombrie
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ENDA, cuvios, pustnic în insula Aran (Irlanda), 530 d. Hr.
Prãznuire: 21 martie
ERKENWALD, Episcop ºi ocrotitor al oraºului Londra, 693 d.
Hr. Prãznuire: 30 aprilie
ETHELBERT (Albert), rege de Kent (Anglia), 560-616 d. Hr.
Prãznuire: 25 februarie
ETHELWOLD, Episcop de Winchester, ucenic al Sfântului
Dunstan, 912-984 d. Hr. Prãznuire: 1 august
FIACRE, cuvios, din Irlanda, întemeietorul Mãnãstirii Breuil
(Franþa), 670 d. Hr. Prãznuire: 30 august
FINIAN, cuvios, întemeietorul Mãnãstirii Clonard (Irlanda), 549
d. Hr. Prãznuire: 12 decembrie
FELIX, Episcop de Dunwich, Apostol al Angliei de Rãsãrit, sec.
VI d. Hr. Prãznuire: 8 martie
FRIDOLIN Rãtãcitorul, cuvios, din Irlanda, Apostol al Rinului
de Sus, sec. VI d. Hr. Prãznuire: 6 martie
FURSEY, cuvios, din Irlanda, întemeietorul Mãnãstirii Lagny
(Franþa), 648 d. Hr. Prãznuire: 16 ianuarie
GALL, cuvios, din Irlanda, luminãtorul Elveþiei, 550-645 d. Hr.
Prãznuire: 16 octombrie
GHERMAN, Episcop de Auxerre (Galia), propovãduitor în
Britania, 380-448 d. Hr. Prãznuire: 31 iulie
GILDAS Înþeleptul, scriitor bisericesc, din Þara Galilor, 516-570
d. Hr. Prãznuire: 29 ianuarie
GRIGORIE cel Mare (Dialogul), Papã al Romei ºi apostol al
englezilor, 540-604 d. Hr. Prãznuire: 12 martie
GUTHLAC, cuvios, în Crowland, cel mai mare pãrinte englez al
pustiei, 673-714 d. Hr. Prãznuire: 11 aprilie
HILDA, cuvioasã, întemeietoarea Mãnãstirii Whitby (Anglia),
614-680 d. Hr. Prãznuire: 17 noiembrie
ILLTYD, cuvios, întemeietorul Mãnãstirii Llantwit (Þara Galilor),
535 d. Hr. Prãznuire: 6 noiembrie
IOAN, Episcop de Hexham ºi York, întemeietorul Mãnãstirii
Beverly (Anglia), 721 d. Hr. Prãznuire: 7 mai
ITA, cuvioasã, întemeietoarea Mãnãstirii Kileedy (Irlanda), 570
d. Hr. Prãznuire: 15 ianuarie
96

VIEÞILE SFINÞILOR ORTODOCªI DIN APUS. SFINÞII INSULELOR BRITANICE

KENNETH, cuvios, întemeietorul Mãnãstirii Kilkenny (Irlanda),
525-599 d. Hr. Prãznuire: 11 octombrie
KENTIGERN Mungo, Episcop de Glasgow, apostol în Scoþia,
518-603 d. Hr. Prãznuire: 13 ianuarie
KEVIN, cuvios, întemeietorul Mãnãstirii Glendalough (Irlanda),
618 d. Hr. Prãznuire: 3 iunie
KIERAN cel Bãtrân, Episcop de Ossory (Irlanda), 530 d. Hr.
Prãznuire: 5 martie
KIERAN cel Tânãr, cuvios, întemeietorul Mãnãstirii Clonmacnois
(Irlanda), 512-545 d. Hr. Prãznuire: 9 septembrie
KILIAN, sfinþit mucenic, din Irlanda, Episcop de Würzburg
(Germania), 640-689 d. Hr. Prãznuire: 8 iulie
LUP, Episcop de Troyes (Galia), propovãduitor în Britania, 384478 d. Hr. Prãznuire: 29 iulie
NINIAN, cuvios, întemeietorul Mãnãstirii Whithorn, apostol al
Scoþiei, 432 d. Hr. Prãznuire: 26 august
OENGUS (Angus) Culdeul, cuvios, primul scriitor de vieþi de
sfinþi din Irlanda, 830 d. Hr. Prãznuire: 11 martie
OSWALD, mucenic, rege al Northumbriei (Anglia), 604-642 d.
Hr. Prãznuire: 5 august
OSWALD, Episcop de Worcester ºi de York, ucenic al Sfântului
Dunstan, 992 d. Hr. Prãznuire: 28 februarie
PATRICK (Patrichie), Episcop ºi Apostol al Irlandei, 380-467 d.
Hr. Prãznuire: 17 martie
PAULIN, Episcop de York, Apostol al Northumbriei, 644 d. Hr.
Prãznuire: 10 octombrie
PETROC, cuvios, din Padstow (Cornwall), 564 d. Hr. Prãznuire:
4 iunie
SAMSON, Episcop de Dol (Bretania), din Þara Galilor, 490-565
d. Hr. Prãznuire: 28 iulie
SIGFRID, Episcop de Växjö, din Glastonbury, luminãtor al
Suediei, 1045 d. Hr. Prãznuire: 15 februarie
SIMON Zelotul, Apostol din cei 12, în Britania. Prãznuire: 10 mai
SWITHIN, Episcop de Winchester, mare fãcãtor de minuni, 862
d. Hr. Prãznuire: 2 iulie
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TEODOR, Arhiepiscop de Canterbury, din Tarsul Ciliciei, 602690 d. Hr. Prãznuire: 19 septembrie
WILFRID, Arhiepiscop de York, întemeietorul Mãnãstirii Ripon,
633-709 d. Hr. Prãznuire: 12 octombrie
WINIFRED, muceniþã, din Þara Galilor, 650 d. Hr. Prãznuire: 3
noiembrie
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Viaþa Sfântului Patrick, luminãtorul Irlandei

Troparul Sfântului Patrick, glas III:

O, Sfinte Pãrinte Patrick, fãcãtorule de minuni întocmai cu apostolii
ºi luminãtor al pãmântului Irlandei, roagã-L pe milostivul
Dumnezeu, sã dea iertare de pãcate sufletelor noastre!
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Introducere
Sfântul Patrick este, pe bunã dreptate, cel mai iubit ºi cel mai
cunoscut dintre sfinþii Irlandei, fiind astãzi socotit atât ocrotitorul insulei,
cât ºi apostolul ei. Ne vom strãdui sã arãtãm, în cele ce urmeazã, viaþa
acestui mare ales al lui Dumnezeu, care a izbutit, prin propovãduirea
lui, sã aducã la credinþa creºtinã întreg poporul irlandez. Acest lucru
nu a fost deloc unul neînsemnat, deoarece Irlanda avea sã ajungã mai
târziu „Insula sfinþilor”, insulã care a nãscut din pãmânturile sale mulþimi
nenumãrate de oameni plãcuþi lui Dumnezeu, dintre care mulþi au fost
apostoli ºi luminãtori a întregi popoare.
În primul rând trebuie sã spunem cã, deºi Sfântul Patrick este atât
de îndrãgit ºi de cinstit în întreaga lume, lucrurile care se cunosc despre
viaþa lui sunt destul de puþine. S-a pãstrat pânã astãzi o „Mãrturisire” a
sfântului, care este de mare însemnãtate, deoarece în ea Patrick îºi
înfãþiºeazã pe scurt întreaga viaþã ºi lucrare1. Pricina pentru care omul
lui Dumnezeu a întocmit o astfel de scriere a fost mai ales aceea de a
se apãra de multele învinuiri care îi erau aduse, precum ºi de a lãsa o
moºtenire scrisã fiilor sãi duhovniceºti. Pe lângã frumuseþea
„Mãrturisirii”, în care se poate vedea limpede felul de a fi al sfântului,
aceasta este ºi singura mãrturie sigurã despre viaþa omului lui
Dumnezeu. Într-adevãr, celelalte „vieþi” care s-au pãstrat sunt de multe
ori niºte povestiri târzii, în care cu mare greutate adevãrul poate fi
deosebit de închipuire. Pentru aceasta, ne vom folosi adesea, în
continuare, de aceastã minunatã „Mãrturisire”, care este una dintre
puþinele vieþi scrise de un sfânt despre el însuºi.
Naºterea ºi anii de tinereþe ai sfântului
Se pare cã Patrick s-a nãscut undeva în partea de apus a Marii
Britanii, într-un sat numit Bannaven Taberniae2, în jurul anului 381 d.
V. Patrick, Sfântul, Confession, în Duffy, Joseph, Patrick in his own words, Veritas Publications,
Dublin, 1975
2
Deºi nu se ºtie sigur, se pare cã satul se afla pe coastele Scoþiei, de bunã seamã undeva în
apropierea mãrii.
1
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Hr. Se trãgea dintr-o familie de credincioºi slujitori ai altarului. Tatãl
sãu, Calpurnius, era diacon, în timp ce bunicul sãu, Potitus, fusese
preot. La naºtere, pãrinþii i-au pus sfântului numele Patrick (sau
Patrichie), care în limba latinã înseamnã om de neam mare3. Copilãria
omului lui Dumnezeu a fost una liniºtitã ºi fericitã. Pãrinþii sãi, care
erau de neam celt, erau dintre cei mai bogaþi din sat. Aceasta, deoarece
tatãl sfântului avea, pe lângã slujba de diacon, ºi pe aceea de a pãstra
ordinea în þinut4.
Însã viaþa fãrã griji ºi fãrã greutãþi l-a fãcut pe Patrick sã se
depãrteze de învãþãtura creºtinã pe care o primise de la pãrinþii sãi, ºi
sã înceapã sã ducã o viaþã departe de Dumnezeu ºi de Bisericã. Sfântul
ne spune cu smerenie cã pânã la vârsta de 16 ani ajunsese sã uite cu
desãvârºire atât de Dumnezeu, cât ºi de poruncile Sale.
Atunci însã, din rânduialã dumnezeiascã, s-a abãtut asupra satului
în care trãia Patrick o mare nenorocire. În vremurile acelea, împãrãþia
romanã ajunsese la mare decãdere, astfel cã þinuturile de la marginea
ei erau adesea lipsite de orice apãrare. Din aceastã pricinã, hoarde
întregi de pãgâni nãvãleau în satele ºi oraºele romane, jefuindu-le fãrã
milã ºi trecând totul prin ascuþiºul sabiei. Astfel s-a întâmplat ºi în
partea de apus a Britaniei, în jurul anului 400. Câteva corãbii de
irlandezi sãlbatici au atacat þinuturile din preajma mãrii, pustiind totul
în cale ºi luând cu ei mulþimi nenumãrate de robi. Aceastã nãpastã a
lovit ºi casa lui Patrick. Toþi slujitorii familiei au fost omorâþi sub privirea
îngrozitã a tânãrului, care a fost prins ºi dus în Irlanda.
„Am fost vrednici de aceastã soartã,” povesteºte netulburat sfântul,
„pentru cã ne îndepãrtasem de Dumnezeu; nici nu þineam poruncile
Lui, nici nu-i ascultam pe pãstorii noºtri, care ne vorbeau despre
mântuire”5. Plecarea în robie a fost însã pentru Patrick o încercare grozavã,
care i-a schimbat hotãrâtor întreaga viaþã. Fiind fãcut rob aºa de tânãr,
sfântul nu a mai apucat sã-ºi desãvârºeascã învãþãtura. Din pricina aceasta
a avut de suferit multe greutãþi toatã viaþa, deoarece limba latinã pe care
o vorbea era una neºlefuitã ºi oarecum greoaie. Într-adevãr, duºmanii
Sau: nobil, patrician.
Era un decurion, adicã un fel de dregãtor care fãcea parte din sfatul aflat în fruntea þinutului.
5
Ibidem 1, în loc. cit., p. 12
3
4
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sfântului s-au folosit mereu de aceastã slãbiciune a sa, pentru a-l batjocori
ºi pentru a-l face sã se lepede de lucrarea de propovãduire6.
Robia în Irlanda
Dar pe lângã aceasta, anii de robie în Irlanda l-au schimbat cu
desãvârºire pe alesul lui Dumnezeu. Astfel, odatã ajuns acolo, Patrick
a început sã ducã o viaþã plinã de greutãþi ºi de lipsuri. A fost vândut
rob unui mare preot pãgânesc pe nume Milchu, om nespus de crud ºi
de aspru, care locuia în partea de miazãnoapte a Irlandei, în þinutul
Antrim. Acesta i-a dat în ascultare sfântului sã poarte grijã de oile sale,
ºi astfel Patrick a ajuns sã petreacã zile ºi nopþi întregi sub cerul liber,
cutreierând cu turmele prin munþii Slemish. El, care înainte fusese un
tânãr bogat ºi lipsit de griji, trebuia acum sã munceascã de dimineaþa
pânã seara numai pentru a putea sã trãiascã. Însã în aceastã ispitã
amarã, Patrick nu a deznãdãjduit, ci a început sã se roage cu lacrimi
fierbinþi Celui pe Care Îl pãrãsise în timpul cât trãise în plãceri ºi-n
desfãtare. Iatã cum povesteºte sfântul despre aceºti ani de grele
încercãri: „Încã din copilãrie nu am crezut în Dumnezeul cel viu, ci
am rãmas în moarte ºi în necredinþã pânã când am fost aspru pedepsit.
Într-adevãr, am fost smerit cumplit de foame ºi de goliciune, precum
ºi de faptul cã în fiecare zi cât am fost în Irlanda a trebuit sã umblu,
împotriva voinþei mele, pânã cãdeam jos de istovire.”7
Însã încet-încet, prin aceste greutãþi nemaipomenite, Dumnezeu
a început sã lucreze în inima tânãrului, întorcându-l la El ºi aprinzându-i
în suflet dragostea cea dumnezeiascã. Pe cât sfântul se chinuia trupeºte
în bãtãi, în ocãri ºi-n obosealã, pe atât sufletul lui primea har de la
Patrick însuºi a amânat îndelung, din pricina aceasta, scrierea „Mãrturisirii”. „Mã temeam”, ne
spune sfântul, „sã nu-mi atrag bârfã din partea tuturor, pentru cã nu am învãþat precum alþii, care
au primit o temelie trainicã în drept ºi în teologie. [...] Oricine poate vedea din felul scrisului meu
cât de puþinã pregãtire am primit în folosirea cuvintelor. [...] De aceea sunt ruºinat astãzi ºi mã
tem cumplit sã-mi dezvãlui nepriceperea.” (Ibidem, 10, în loc. cit. p. 15) Dar Patrick ºi-a biruit
aceastã teamã, deoarece, mãcar cã era aºa de smerit ºi de plecat, simþea în adâncul sufletului cã
era datoria lui sã vesteascã tuturor mila pe care Dumnezeu o revãrsase asupra sa. „În felul acesta
Îi mulþumim lui Dumnezeu pentru cã ne-a îndreptat ºi ne-a luat în seamã: Îi cinstim ºi Îi lãudãm
minunile înaintea fiecãrui neam de sub cer.” (Ibidem 3, în loc. cit., p. 13)
7
Ibidem 27, 28, în loc. cit., p. 24
6
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Dumnezeu, încât, în scurtã vreme, a ajuns la mare sporire
duhovniceascã. Pãrãsit ºi pãtimind în inima munþilor, sfântul a ajuns
sã-L poarte mereu pe buze pe Cel Ce era singura lui mângâiere ºi
alinare. „Din ce în ce mai mult dragostea mea pentru Dumnezeu ºi
cinstirea mea pentru El creºteau,” ne mãrturiseºte Patrick. „Credinþa
mea s-a întãrit ºi râvna mea a ajuns atât de mare, încât în timpul unei
singure zile ziceam câte o sutã de rugãciuni ºi aproape tot atâtea ºi
noaptea. Stãteam prin pãduri ºi în munþi, ºi chiar ºi când era zãpadã
sau îngheþ sau ploaie, mã trezeam înainte de rãsãrit pentru a mã ruga.
Iar în aceasta nu m-am simþit niciodatã bolnav sau leneº, pentru cã,
dupã cum îmi dau acum seama, eram plin de înflãcãrare.”8
Dobândise, pentru multa sa râvnã ºi dragoste, darul rugãciunii
neîncetate. Aceasta lucra în el cu putere pânã ºi în timpul somnului.
De multe ori simþea ca ºi cum ar fi fost Altcineva rugându-Se fãrã
oprire înlãuntrul lui, dupã cuvântul Scripturii, „cu suspine negrãite”9.
Odatã, de pildã, a auzit în vis o voce care l-a umplut de bucurie ºi care
îi ºoptea cu blândeþe: „Cel ce ªi-a dat viaþa pentru tine, Acela este Cel
ce vorbeºte în tine.”10
Într-adevãr, rânduiala cea înþeleaptã a lui Dumnezeu îngãduie
adesea mari greutãþi asupra aleºilor Lui, pentru a-i struni pe calea cea
bunã ºi pentru a-i aduce la pocãinþã ºi îndreptare. Pentru aceasta ºi
Patrick, ori de câte ori îºi aducea aminte de anii grei ai robiei sale, Îi
mulþumea lui Dumnezeu pentru grija pe care i-o purtase ºi pentru cã
prin suferinþã îl întorsese din cãile pãcatului. „Dumnezeu”, spune cu
recunoºtinþã sfântul, „a privegheat asupra mea când eu încã nu-L
cunoscusem, ºi când încã nu eram în stare sã deosebesc binele de
rãu.”11 Însã Patrick nu socotea nici una dintre binefacerile lui Dumnezeu
ca fiind rodul vredniciei sale, ci toate le punea pe seama bunãtãþii
nemãrginite a Mântuitorului sãu. Iatã ce ne mãrturiseºte cu mare
smerenie: „Sunt, astfel, în primul ºi în primul rând, un surghiunit fãrã
carte ºi neînvãþat, care nici nu poate sã gândeascã pentru viitor. Dar
Ibidem 16, în loc. cit., p. 18
Rom. 8, 26
10
Ibidem 24, în loc. cit., p. 23
11
Ibidem 2, în loc. cit., p. 12
8
9
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un lucru ºtiu fãrã îndoialã: cã înainte sã pãtimesc eram ca o piatrã
zãcând în noroi. Apoi El, Cel ce este puternic, a venit ºi, în mila Lui,
nu numai cã m-a scos afarã [din noroi], ci m-a ºi ridicat ºi m-a aºezat
în chiar vârful zidului.”12
Scãparea din robie
Dupã ºase ani petrecuþi în robie, omul lui Dumnezeu, deºi aºa de
tânãr, ajunsese întãrit în credinþã ºi plin de vârtute. Strãlucea tuturor
celor din jur ºi toþi îl iubeau pentru marea sa bunãtate, dar ºi pentru
nevinovãþia sa cea copilãreascã. Învãþase repede limba irlandezã, care
semãna mult cu limba pe care o vorbea acasã, ºi îi cucerea pe toþi prin
cuvintele sale izvorâte din inimã. Într-adevãr, sfântul spunea
întotdeauna fãrã ocoliºuri tot ce gândea ºi era neprefãcut ºi sincer.13
Fiind aºa de nevinovat la suflet, Dumnezeu l-a învrednicit sã aibã mai
multe vise minunate, care îl întãreau mereu ºi-l povãþuiau în greutãþile
sale.
Astfel, într-una din nopþi, omul lui Dumnezeu a auzit un glas
care îl îndemna sã plece de la stãpânul sãu, zicând: „Este bine cã
posteºti; în curând o sã pleci în þara ta. [...] Iatã, corabia îþi este
pregãtitã.”14 Însã portul pe care sfântul l-a vãzut în vis se afla la mai
multe sute de kilometri depãrtare, undeva pe coasta de rãsãrit a Irlandei.
Deºi Patrick avea doar 22 de ani ºi nu cunoºtea deloc insula, a ascultat
fãrã ºovãialã de porunca dumnezeiascã ºi s-a pornit la drum, fugind
de la omul cãruia îi slujise vreme de ºase ani. Iar Dumnezeu l-a pãzit
în cãile sale, astfel cã, dupã mai mult timp, sfântul a izbutit sã ajungã
la locul pe care îl cãuta. Acolo, deºi a gãsit corabia întocmai dupã cum
îi fusese descoperit în vis, Patrick a fost nevoit sã mai înfrunte o ispitã.
Corãbierii erau oameni necredincioºi, ºi i-au cerut sfântului ca înainte
de plecare sã facã cu ei un legãmânt pãgânesc. Fãrã sã stea pe gânduri,
omul lui Dumnezeu le-a spus cã el este creºtin ºi cã nu poate sã
Ibidem 12, în loc. cit., p. 16
Simplitatea ºi sinceritatea, sfântul ºi le-a pãstrat întreaga viaþã. Ele pot fi lesne vãzute ºi în
„Mãrturisirea” sa, pe care Patrick a scris-o la adânci bãtrâneþi.
14
Ibidem 17, în loc. cit., pp. 18-19
12
13
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împlineascã cererea lor, ºi pentru aceasta a fost izgonit cu cuvinte
aspre. Mâhnit cumplit, pentru cã nu avea pe nimeni sã-l ajute, Patrick
a început sã se roage fierbinte lui Dumnezeu. Iar Acesta nu l-a lãsat, ci
în chip minunat a lucrat la inimile pãgânilor. Astfel, în timp ce sfântul
se îndrepta spre oraº, mereu cu mintea la Hristos, unul dintre
necredincioºi a venit în fugã la el, spunându-i cã hotãrâserã sã-l ia cu
ei. Slãvind pe Dumnezeu, Patrick s-a întors ºi s-a urcat în corabie.
Dupã o cãlãtorie de trei zile au ajuns la un oraº pãrãsit de pe coastele
Galiei, unde s-au hotãrât sã coboare.
Deºi nu ºtiau unde se aflã, au pornit la drum nãdãjduind cã vor
gãsi vreun sat locuit sau vreo aºezare oarecare. Însã vreme de 28 de
zile au rãtãcit prin pãmânturile neprimitoare, fãrã a ºti încotro merg ºi
fãrã a gãsi pe cineva sã-i ajute. Mâncarea li se terminase ºi ajunseserã
atât de slãbiþi încât de-abia mai puteau merge. Cu toate acestea, Patrick
era mereu luminos la faþã ºi netulburat. Vãzându-l astfel, pãgânii s-au
gândit sã-i cearã ajutorul, ºi astfel conducãtorul l-a întrebat cu mâhnire
în glas: „Tu, creºtine, spui cã Dumnezeul tãu e atotputernic. Atunci de
ce nu te rogi pentru noi?” Fãrã umbrã de îndoialã, sfântul i-a rãspuns
liniºtit: „Întoarceþi-vã cu credinþã ºi din toatã inima la Domnul
Dumnezeul meu, cãci nimic nu Îi este cu neputinþã.” 15 ªi de cum a
început Patrick sã se roage, minunea s-a întâmplat. O turmã întreagã
de porci a apãrut în faþa lor din pãdure, ºi pãgânii au putut astfel sã-ºi
potoleascã foamea. Din ziua aceea, au avut mereu hranã din destul, ºi
pentru aceasta au început sã-l cinsteascã pe Patrick, privindu-l cu
recunoºtinþã ºi teamã.
Chemarea la propovãduire
Despre anii care au urmat, sfântul ne spune foarte puþine lucruri.
ªtim doar cã omul lui Dumnezeu a petrecut multã vreme cãlãtorind
prin mãnãstirile Galiei, care în vremea aceea strãluceau prin nenumãraþi
oameni sfinþi, ºi cã a ajuns ºi la binecunoscuta mãnãstire din insula
Lerins. În aceastã mãnãstire, Sfântul Ioan Casian aºezase rânduiala
15

Ibidem 19, în loc. cit., pp. 19-20
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cãlugãreascã a pãrinþilor nevoitori din Egipt, astfel cã Patrick a putut
sã se adape din duhul cãlugãriei adevãrate. Pe lângã aceasta, Patrick a
ajuns ºi la mãnãstirea din oraºul Auxerre, unde se nevoia Sfântul
Gherman, episcopul oraºului, om îmbunãtãþit ºi plin de înþelepciune.
La picioarele lui, Patrick a stat timp îndelungat, sporind în vârtute ºi
umplându-se de Duh Sfânt. Dupã mai mulþi ani petrecuþi la Auxerre,
omul lui Dumnezeu a hotãrât sã se întoarcã la casa sa din Britania,
pentru a-ºi vedea prietenii ºi neamurile. A stat aici, în mijlocul rudelor
sale, mai mulþi ani, învãþându-i pe toþi ºi povãþuindu-i pe calea mântuirii.
Însã Dumnezeu rânduise ca lumina sã nu rãmânã sub obroc, ci
sã strãluceascã tuturor, ºi pentru aceasta a gãsit un chip minunat de a-l
chema pe alesul Sãu la propovãduire. Astfel, într-o noapte Patrick a
avut un vis. Se fãcea cã un om pe nume Victor venise din Irlanda cu
mulþime nenumãratã de scrisori, pe care i le-a dat sfântului sã le citeascã.
Patrick ºi-a aruncat ochii în prima scrisoare ºi a vãzut scris: „vocea
irlandezilor”. Apoi, de îndatã a început sã audã strigãte puternice venind
dinspre Irlanda, care toate spuneau într-un glas: „Te rugãm, bãiete,
vino ºi umblã încã o datã printre noi!”16 Chemarea aceasta, care poate
pãrea neînsemnatã, l-a strãpuns pe Patrick pânã în adâncul inimii.
Totuºi, la început sfântul nu a vrut sã-i dea crezare sau sã o bage în
seamã, ºi doar dupã ce de nenumãrate ori a auzit în minte glasul cel
deznãdãjduit al irlandezilor, s-a hotãrât sã porneascã la drum. Asemenea
lui Moise mai înainte, Patrick ºovãia sã plece la propovãduire, deoarece
se vedea neînvãþat ºi se socotea nevrednic de o astfel de slujire.
S-a plecat însã cu smerenie voii lui Dumnezeu ºi a hotãrât sã
meargã la Sfântul Gherman pentru a-i cere sfat în privinþa visului pe
care-l avusese. Acesta vizitase între timp de mai multe ori Britania,
unde fusese trimis pentru a opri rãspândirea ereziei pelagiene. Într-una
dintre aceste cãlãtorii ale sale, în anul 429 d. Hr., Gherman îl hirotonise
episcop pe Sfântul Paladie, trimiþându-l ca pãstor al puþinilor creºtini
ce trãiau în Irlanda. Însã Paladie plecase din insulã dupã mai puþin de
un an de propovãduire, fiind scârbit de cruzimea ºi de sãlbãticia
irlandezilor. Când Patrick a venit la Gherman în anul 430, pentru a-i
povesti descoperirea care îi fusese fãcutã, sfântul episcop tocmai se
16

Ibidem 23, în loc. cit., p. 22
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ruga lui Dumnezeu sã-i trimitã un înlocuitor pentru Paladie. Astfel cã,
de cum a auzit cuvintele fostului sãu ucenic, s-a umplut de mare bucurie
ºi chiar în ziua aceea l-a hirotonit pe Patrick diacon. Dupã ce l-a pregãtit
o vreme pentru lucrarea ce-i stãtea înainte, Gherman l-a hirotonit preot
ºi apoi episcop, trimiþându-l sã ducã vestea cea bunã poporului în
care Patrick pãtimise atâþia ani.
De câte ori se gândea la aceastã rânduialã nepãtrunsã ºi tainicã a
lui Dumnezeu, Patrick se umplea de uimire în faþa înþelepciunii
Stãpânului a toate. Într-adevãr, sfântul nu putea înþelege cum
Dumnezeu îl alesese tocmai pe el, un rob amãrât ºi neînvãþat, pentru a
aduce la credinþa creºtinã un întreg popor pãgân. Iatã cuvintele lui:
„Minunaþi-vã voi, oameni mari ºi mici, care Îl cinstiþi pe Dumnezeu!
Luaþi seama la aceasta, preoþi învãþaþi! Cine a fost Cel Care m-a chemat
pe mine, prost cum sunt, dintre cei ce sunt socotiþi înþelepþi, cunoscãtori
ai dreptului, puternici în cuvânt ºi în toate lucrurile? I-a lãsat la o parte
pe toþi aceºtia pentru mine, un biet surghiunit. Mi-a însuflat fricã,
cinstire ºi rãbdare, ca sã pot sluji cu credincioºie [...] poporului la care
dragostea lui Hristos m-a adus. Cu adevãrat, dragostea lui Hristos m-a
dat lor, pentru a le sluji cu smerenie ºi cu sinceritate întreaga mea viaþã
– dacã voi fi socotit vrednic.”17
Plecarea în Irlanda ºi începutul propovãduirii
ªi astfel, în anul 432 d. Hr. Patrick a plecat de la mãnãstirea din
Auxerre împreunã cu câþiva însoþitori, îndreptându-se spre Irlanda.
Mai întâi, a hotãrât sã se abatã pentru o vreme în Britania, pentru a
cere ajutorul ºi sprijinul episcopilor de un neam cu el. Însã când a
ajuns acasã, sfântul a gãsit greutãþi ºi ispite în loc de ajutor ºi
îmbãrbãtare. Într-adevãr, vãzându-l hirotonit episcop, toþi prietenii ºi
cunoscuþii sãi au început sã-l ia în râs, ºtiindu-l om neînvãþat ºi simplu.
Ceilalþi episcopi au fost cuprinºi de invidie vãzând cã Patrick, care
plecase din Britania mirean, fusese hirotonit aºa de repede. Pentru
aceasta, cu toþii, de cum au auzit cã vroia sã propovãduiascã irlandezilor
17

Ibidem 13, în loc. cit., p. 16
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pãgâni, au început sã-ºi batã joc de el ºi sã se strãduiascã sã-l opreascã
de la aceasta. Mai ales, cunoscuþii sfântului nu erau în stare sã înþeleagã
cum putea fi cineva dornic sã meargã sã trãiascã într-un popor aºa de
sãlbatic ºi de aprig precum irlandezii, care doar cu câþiva ani înainte
trecuserã prin foc ºi sabie însãºi familia lui Patrick. „Obiºnuiau sã
vorbeascã unii cu alþii despre mine pe ascuns”, ne povesteºte sfântul.
„«De ce vrea omul acesta sã se arunce în primejdie între duºmani deai noºtri, care nu au nici o cunoºtinþã de Dumnezeu?»”18
ªi pentru cã sfântul era atât de smerit, ºi mereu se socotea pe sine
nevrednic ºi neputincios, a ºovãit multã vreme înainte de a se hotãrî
ce sã facã. „Deºi Dumnezeu m-a ales ca sã-I fiu ajutor,” ne mãrturiseºte
Patrick, „am fost încet în a primi chemarea Duhului. Domnul a arãtat
bunãtate faþã de mine de mii ºi mii de ori, pentru cã a vãzut cã eram
gata, chiar dacã nu ºtiam ce sã fac în legãturã cu starea în care mã
aflam; cãci mulþi erau cei ce vroiau sã-mi împiedice propovãduirea.”19
Dar cunoscând chemarea ce îi fusese fãcutã, precum ºi binecuvântarea
primitã de la Sfântul Gherman, omul lui Dumnezeu nu a mai amânat
plecarea. De aceea, vãzând cã nu se poate aºtepta la nici un ajutor din
partea episcopilor britani, a hotãrât sã nu mai asculte glasurile lor, ci
neîndoit sã urmeze poruncii dumnezeieºti.
Cu acestea în gând, sfântul a ajuns din nou în Irlanda, prin anul
435 d. Hr., dupã ce pãrãsise insula mai bine de douãzeci de ani. Despre
lucrarea sa acolo nu se ºtiu multe lucruri sigure. Totuºi, anume pentru
aceastã propovãduire a sa între irlandezi este sfântul astãzi cunoscut
ºi iubit de întreaga lume. ªi pentru aceea ne vom strãdui sã arãtãm
cum s-a ostenit omul lui Dumnezeu zi ºi noapte, vreme de câteva zeci
de ani, pentru a scoate poporul irlandez din întunericul pãgânãtãþii ºi
pentru a-l face vrednic de împãrãþia cerurilor.
Mai ales la început, sfântului i-a fost cumplit de greu. Înconjurat
de puþini prieteni, în mijlocul unui popor în întregime necredincios ºi
neprietenos, Patrick a avut de îndurat nenumãrate încercãri. „Am venit
la pãgânii irlandezi,” ne mãrturiseºte sfântul, „pentru a propovãdui
18
19

Ibidem 46, în loc. cit., p. 32
Ibidem 46, în loc. cit., p. 32
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Vestea cea Bunã ºi pentru a îndura ocãri de la necredincioºi. Am auzit
batjocoritã chemarea mea ºi am rãbdat multe prigoane, chiar pânã la
lanþuri.” 20
Înainte de a-ºi începe lucrarea, omul lui Dumnezeu a hotãrât sã
meargã la fostul sãu stãpân, Milchu, pentru a-i plãti acestuia preþ de
rãscumpãrare pentru fuga sa. De aceea, a coborât pe þãrm în þinutul
Antrim ºi de acolo s-a îndreptat spre munþii Slemish, unde pãstorise
vreme de ºase ani oile. În drum spre stãpânul sãu, Patrick a început sã
propovãduiascã tuturor câþi îl ascultau, aducând pe mulþi la credinþã.
Însã încã de la bun început, sfântul a avut de înfruntat împotrivirea
preoþilor pãgâni, care se numeau druizi. Auzind despre venirea sa ºi
ºtiind puterea sfântului, aceºtia au încercat în fel ºi chip sã-i împiedice
lucrarea, atât prin vrãjile ºi descântecele lor, cât ºi prin puterea pe care
o aveau asupra conducãtorilor irlandezilor. Astfel, în timp ce Patrick
înainta spre casa stãpânului sãu, druizii au stârnit pe unul dintre
cãpeteniile irlandezilor, pe nume Dichu, sfãtuindu-l sã-l omoare pe
sfânt. Bãrbatul a primit cuvintele lor, ºi vãzându-l pe sfântul episcop
apropiindu-se, s-a nãpustit asupra lui, scoþând sabia pentru a-l lovi.
Dar Dumnezeu nu l-a lãsat pe alesul Sãu, ºi când Dichu a ajuns la
micã apropiere de sfânt, a înþepenit dintr-odatã, mâna rãmânându-i
încremenitã în aer. Vãzându-l, Patrick a început sã-l mustre cu blândeþe,
ºi pânã la urmã bãrbatul a fost strãpuns la inimã de cuvintele
episcopului. Astfel, a fãgãduit cã nu-i va mai face nici un rãu acestuia,
ºi atunci de îndatã mâna i-a fost dezlegatã de puterea nevãzutã care o
þinea în loc. Ca mulþumire pentru aceastã izbãvire, Dichu i-a dãruit
omului lui Dumnezeu un adãpost mare, în care Patrick a slujit pentru
prima datã Sfânta Liturghie în Irlanda. Pe locul acestei clãdiri mai
târziu a fost ziditã o mãnãstire mare, numitã Saul, unde sfântul venea
adesea ca sã se liniºteascã.
Dupã aceastã slãvitã minune, care a întors pe mulþi irlandezi la
credinþã, sfântul s-a pornit din nou la drum, pentru a ajunge la Milchu,
stãpânul sãu. Ajungând însã la casa acestuia, a fost cuprins de groazã,
cãci a gãsit-o în flãcãri. Milchu auzise de puterea sfântului ºi de cele
20

Ibidem 37, în loc. cit., p. 28
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întâmplate mai înainte cu Dichu. Vãzându-l pe Patrick apropiindu-se,
a fost orbit de mândrie ºi a fugit în casã, închizându-se ºi dându-ºi
foc. Se spune cã a fãcut aceasta deoarece nu vroia sã fie biruit de cãtre
fostul sãu rob.
Cumplit de mâhnit, sfântul s-a întors la noii sãi ucenici pe care-i
fãcuse în Saul. Aici, el a continuat sã propovãduiascã în þinutul stãpânit
de Dichu, care ajunsese un foarte bun creºtin. Încet-încet, irlandezii
au fost atinºi de cuvintele sfântului, care le vorbea simplu, din inimã,
aducându-le dovezi dupã înþelegerea ºi gândirea lor. De pildã, o poveste
mai târzie spune cã sfântul se folosea în propovãduirea sa de un fel de
trifoi foarte rãspândit în Irlanda, pentru a le lãmuri pãgânilor taina
Sfintei Treimi. Precum trifoiul are o singurã tulpinã, dar trei frunze,
spunea Patrick, la fel ºi Dumnezeu este Unul în fiinþã, dar întreit în
Persoane 21 .
Deºi sfântul lucra nenumãrate minuni, cel mai mult i-a strãpuns
pe irlandezi dragostea pe care el o arãta tuturor, o dragoste cum aceºtia
nu mai vãzuserã încã. Într-adevãr, mai ales prin blândeþea sa cea
nemãrginitã i-a cucerit sfântul pe sãlbaticii pãgâni. Din pricina bunãtãþii
lui, se spune cã în timpul cât a propovãduit în Irlanda, aproape nici un
creºtin nu a fost omorât de cãtre necredincioºi. Aceasta este cu adevãrat
o mare minune, cãci trecerea poporului irlandez de la credinþa pãgânã
la cea creºtinã este socotitã a fi singura schimbare din istoria Irlandei
care nu a fost spãlatã în sânge.
Biruinþa asupra pãgânilor
Dar Dumnezeu rânduise pentru alesul Sãu o nouã biruinþã, mai
slãvitã decât cea dintâi, prin care sfântul avea sã aducã o loviturã deplinã
credinþei pãgâneºti a irlandezilor. Astfel, dupã ce Patrick a propovãduit
mai mult timp în þinutul Saul, Dichu l-a înºtiinþat cã Leoghaire, regele
Irlandei, chemase toate cãpeteniile din þarã la o mare adunare, care
urma sã fie þinutã la palatul regelui din Tara22. Auzind despre aceasta,
Pânã astãzi acest trifoi reprezintã stema Irlandei. De asemenea, Sfântul Patrick este zugrãvit
în icoane þinând un astfel de trifoi în mânã (v. mai sus, p. 99).
22
Tara era un fel de capitalã a întregii insule.
21
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sfântul s-a hotãrât sã se foloseascã de acest prilej pentru a vesti
Evanghelia, ºi de aceea a plecat înspre acel loc. Înainte de a pleca, se
spune cã omul lui Dumnezeu ar fi rostit o rugãciune scrisã de el însuºi,
numitã „Platoºa Sfântului Patrick”, pentru a fi ferit de toatã puterea
vrãjmaºului23. Pe drumul cãtre Tara, sfântul a continuat sã le vorbeascã
oamenilor, aducând pe mulþi la credinþã. Printre cei botezaþi s-a aflat ºi
familia unui conducãtor irlandez numit Secsnen, al cãrui fiu, Benen,
l-a îndrãgit nespus pe omul lui Dumnezeu, ºi a hotãrât sã-i urmeze
acestuia în propovãduire, ajungând ucenic credincios al sfântului ºi
apoi urmaº al sãu pe scaunul de episcop.
Adunarea de la Tara urma sã fie þinutã chiar în ziua de Paºti a
acelui an. Regele dãduse o hotãrâre în întreaga þarã, ca toate focurile
din insulã sã fie stinse cu o zi înainte. În dimineaþa zilei de duminicã,
acestea trebuiau sã fie aprinse din nou de la focul ce ardea în casa
regelui. Încã de sâmbãtã s-au adunat la Tara toate cãpeteniile insulei,
alãturi de mulþimi nenumãrate de druizi ºi oameni de rând. Patrick a
ajuns cãtre searã ºi s-a dus, împreunã cu însoþitorii sãi, pe un deal aflat
la micã depãrtare de Tara. Fiind Sâmbãta Mare, la miezul nopþii a
început sã slujeascã, alãturi de ucenicii sãi, slujba Învierii. Când a
împãrþit credincioºilor lumina de Paºti, întreaga vale din Tara s-a umplut
de o luminã strãlucitoare ºi minunatã. Vãzând aceasta, regele s-a aprins
de mânie cumplitã ºi a întrebat cine era cel ce îndrãznise sã aprindã
focul înaintea lui. Înºtiinþaþi prin vrãjile lor de venirea omului lui
Dumnezeu, druizii i-au rãspuns regelui cine era cel ce fãcuse
nelegiuirea, vestindu-i totodatã cã dacã în seara aceea nu va stinge
focul ce fusese aprins, acela va mai putea fi stins vreodatã. Leoghaire,
peste mãsurã de furios, a trimis oameni ca sã-i omoare pe cei ce îi
încãlcaserã porunca. Dumnezeu însã i-a pãzit nevãtãmaþi pe slujitorii
Sãi, astfel cã ostaºii trimiºi s-au întors în scurtã vreme, spunând cã o
putere nevãzutã nu îi lãsa sã se apropie de adunarea creºtinilor. Auzind
astfel de cuvinte, Leoghaire le-a poruncit druizilor sã-ºi foloseascã
toate vrãjile ºi descântecele pentru a-l birui pe Patrick ºi pe ucenicii
V. în întregime aceastã rugãciune minunatã mai jos, la p. 125. Deºi nu se ºtie sigur dacã a fost
scrisã chiar de Patrick, rugãciunea zugrãveºte cum nu se poate mai bine felul de a simþi ºi de a
trãi credinþa al primilor creºtini pe care omul lui Dumnezeu i-a botezat în „insula sfinþilor”.
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sãi. În fel ºi chip s-au strãduit preoþii pãgâneºti sã stingã lumina Învierii,
însã nimic din toatã puterea vrãjmaºului nu îi atingea pe creºtini. Sfântul
a continuat liniºtit slujba de Paºti, terminând-o de-abia când se
luminase de ziuã. Dupã aceasta, adunarea creºtinilor, avându-l în frunte
pe Benen, care ducea în mâini o Evanghelie, s-a îndreptat spre Tara,
unde se afla palatul regelui. Vãzându-i venind, druizii au început sã-ºi
foloseascã cu mai multã putere meºteºugirile drãceºti pentru a-i opri.
Sub privirile înfricoºate ale irlandezilor, au acoperit întreaga vale cu o
pâclã deasã ºi întunecoasã. Creºtinii însã înaintau liniºtiþi, cântând cu
putere „Hristos a înviat!”, ºi când Patrick a intrat în norul de ceaþã,
acesta s-a risipit de îndatã, dând la ivealã razele strãlucitoare ale
soarelui. Atunci, mai-marele druizilor, pe nume Lochru, vrând sã-ºi
arate puterea, s-a ridicat în vãzduh, asemeni lui Simon Magul mai
înainte, ºi s-a îndreptat spre Patrick. Omul lui Dumnezeu a îngenuncheat
netulburat la rugãciune, ºi de îndatã ce a ridicat mâinile spre cer, druidul
a cãzut din zborul sãu, zdrobindu-se de pietre.
În cele din urmã Patrick a ajuns nevãtãmat la palat ºi a început sã
propovãduiascã întregii curþi vestea cea bunã a mântuirii. Mulþi dintre
cei ce erau acolo, auzind cuvintele pline de Duh ale sfântului, au crezut
în Hristos, vãzând ºi minunile cele slãvite ce se lucrau prin puterea
Dumnezeului creºtinilor. Printre cei ce au primit botezul a fost chiar
fratele regelui, pe nume Conall, care apoi i-a fost de mare ajutor lui
Patrick24.
Încreºtinarea Irlandei
Dupã aceastã biruinþã, regele Leoghaire i-a îngãduit sfântului sã
propovãduiascã nestingherit Evanghelia. Astfel întãrit de puterea
dumnezeiascã, Patrick a început sã boteze, împreunã cu ucenicii sãi,
prin toatã þara. La început puþini, dar apoi din ce în ce mai mulþi
irlandezi îi ascultau cuvintele. Mulþi dintre cei botezaþi îl urmau pe
omul lui Dumnezeu pretutindeni, vãzând cã acesta avea cuvintele vieþii
veºnice. „Sunt nespus de îndatorat lui Dumnezeu,” ne povesteºte
Dumnezeu l-a binecuvântat pe Conall, din a cãrui seminþie s-au ridicat mulþi dintre regii
Irlandei. Printre urmaºii sãi s-a numãrat ºi marele Sfânt Columba (v. viaþa, mai jos, pp. 129 sq.)
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sfântul, „Care mi-a dat atâta har, încât prin mine mulþi oameni au fost
nãscuþi din nou în Dumnezeu ºi apoi întãriþi 25 în El, cãrora ºi preoþi
le-au fost hirotoniþi pretutindeni. ªi toate acestea pentru un popor nou
venit la credinþã, pe care Domnul l-a luat chiar de la capãtul pãmântului,
dupã cum fãgãduise cu mult timp înainte, prin profeþii Sãi.” 26
Într-adevãr, sfântul lucra fãrã ostenealã, zi ºi noapte, strãbãtând neîncetat
întreaga Irlandã ºi zidind peste tot biserici pentru poporul cel
dreptcredincios. Dupã ce a propovãduit mai mult timp în împrejurimile
Tarei, a plecat împreunã cu ucenicii sãi în þinutul Connaught, unde fusese
chemat de cãpeteniile irlandezilor. În drumul sãu, a trecut pe lângã unul
dintre idolii insulei, un stâlp uriaº de piatrã pe care irlandezii îl
împodobiserã cu aur ºi argint, socotindu-l a fi dumnezeu. Când Patrick
a ajuns acolo tocmai avea loc o slujbã pãgâneascã în jurul idolului.
Aprins de râvnã, omul lui Dumnezeu a lovit cu toiagul sãu stâlpul de
piatrã, care s-a sfãrâmat cu zgomot mare. Apoi, sfântul le-a propovãduit
irlandezilor adunaþi acolo, botezând chiar pe conducãtorul lor, care a
primit credinþa împreunã cu cei ºase fii ai sãi. Pe lângã ei, alþi 6000 de
pãgâni au primit cuvântul mântuirii.
Pentru a nu îngreuia fãrã rost povestirea, nu o sã mai pomenim
aici toate amãnuntele cãlãtoriilor sfântului. Vom spune doar cã rânduiala
lui Dumnezeu a fost ca Patrick sã primeascã foarte puþin ajutor din
Britania, iar pentru aceasta a început de îndatã sã hirotoneascã preoþi
dintre irlandezii cei mai vrednici. Astfel, noua credinþã a putut sã intre
nemaivãzut de repede în rândul întregului popor. Oriunde mergea,
sfântul propovãduia cuvântul vieþii veºnice, botezând pe oricine primea
vestea cea bunã. Apoi le zidea fiilor sãi câte o bisericuþã ºi, dupã ce
hirotonea dintre ei un preot, pleca mai departe. Râvna cea mare pe
care o avea sfântul în propovãduirea sa izvora mai ales din rãspunderea
pe care Patrick simþea cã o poartã fiilor sãi în Hristos. Iatã cum
mãrturiseºte sfântul aceasta: „Trebuie sã rãspândesc neînfricat ºi pe
faþã numele lui Dumnezeu pretutindeni, pentru a lãsa o moºtenire dupã
moartea mea multelor mii de fraþi ºi fii ai mei, pe care i-am botezat în
Acest cuvânt traduce latinescul„confirmatio”, care desemneazã Taina Ungerii cu Sfântul
Mir.
26
Ibidem 38, în loc. cit., p. 28
25
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Domnul. Nu am fost defel vrednic sã primesc atâta har în acest popor,
dupã toate încercãrile ºi greutãþile, dupã robie ºi dupã trecerea atâtor
ani. Într-adevãr, Domnul mi-a dat mult mie, bietului Sãu rob, mai mult
decât, tânãr fiind, am nãdãjduit sau mi-am închipuit vreodatã.”27
Pe lângã nenumãratele biserici pe care le-a zidit, sfântul a dobândit
mare sprijin ºi de la mãnãstirile pe care, ca un adevãrat propovãduitor,
le-a ridicat în întreaga þarã. Într-adevãr, se umplea de bucurie inima
lui Patrick vãzând câþi dintre irlandezi îmbrãþiºeazã fãrã ºovãialã viaþa
cãlugãreascã. Cãci ºtia sfântul cã prin toate aceste mãnãstiri, închinate
slãvirii lui Dumnezeu, lumina lui Hristos avea sã strãluceascã cu
nespusã putere în întreaga insulã. Chiar sfântul ne povesteºte despre o
femeie de neam mare ºi foarte frumoasã, care, dupã ce primise botezul,
avusese descoperire sã se facã cãlugãriþã. Femeii acesteia i-au urmat
apoi încã multe alte fecioare. „Taþii lor nu le îngãduie, aºa cã de multe
ori pãtimesc prigoanã ºi nedreptate din partea pãrinþilor; însã cu toate
acestea numãrul lor creºte mereu, încât nici nu se poate socoti câte
sunt fecioarele dintre cei întorºi la credinþã. [...] Iar dintre toate acestea,
cel mai mult suferã femeile ce trãiesc în robie. Ele au de îndurat teamã
ºi ameninþãri în toatã vremea. Însã Domnul dã har multora dintre
roabele Sale ºi, deºi nu le este îngãduit, acestea continuã sã-L urmeze
cu bãrbãþie.”28.
Se pãstreazã o poveste minunatã despre douã astfel de fecioare.
Într-una din zile, în timp ce sfântul se afla la propovãduire, s-a oprit sã
se odihneascã lângã o fântânã care se afla în apropierea palatului
regelui. Pe când stãtea el acolo, a vãzut venind douã femei tinere ºi
foarte frumoase. Erau chiar fiicele regelui Leoghaire, care se numeau
Ethne ºi Fedelm. Veniserã pentru a se scãlda în fântânã. Când l-au
vãzut pe sfânt, s-au umplut de teamã ºi l-au întrebat cine este ºi ce
face. De îndatã, Patrick a început sã le vorbeascã despre Mântuitorul
Hristos, ºi a fãcut aceasta cu atâta dar ºi putere, încât cele douã tinere
au vrut sã primeascã chiar atunci botezul. Sfântul, plin de bucurie,
le-a botezat în acea fântânã, spunându-le cã prin aceasta le fãcuse
Ibidem 14-15, în loc. cit., p. 16
Ibidem, 42, în loc. cit., pp. 30-31. De bunã seamã, în mãnãstirile pe care le-a zidit în Irlanda
sfântul a aºezat rânduiala cãlugãreascã pe care o învãþase în mãnãstirile Galiei.
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mirese ale Regelui cerului Însuºi. Însufleþite, fecioarele i-au cerut sã-L
vadã chiar în ziua aceea pe Mirele lor. „Nu puteþi sã vedeþi faþa
Mântuitorului Hristos,” le-a rãspuns Patrick, „decât dacã gustaþi moartea
ºi luaþi Sfânta Jertfã”. Fãrã a sta pe gânduri, tinerele s-au împãrtãºit cu
Sfântul Trup ºi Sânge, iar apoi, liniºtite ºi cu feþele strãlucind de bucurie,
au adormit cu somnul morþii, pentru a se putea întâlni cu Domnul ºi
Dumnezeul lor.
Într-adevãr, cuvintele sfântului aveau puterea sã schimbe în
câteva clipe cu desãvârºire viaþa oamenilor. Nu se întâmpla aceasta
pentru vreo altã pricinã, decât pentru aceea cã omul lui Dumnezeu îºi
întemeiase întreaga lucrare pe o viaþã de asprã înfrânare ºi sfinþenie.
Petrecea întotdeauna în post, deºi era mereu pe drumuri, ºi priveghea
adesea. Pentru somn, folosea podeaua tare de piatrã, ºi niciodatã patul.
Dupã cum am vãzut mai înainte, încã din tinereþe rãmânea timp
îndelungat în rugãciune, atât ziua cât ºi noaptea. Mai ales, era cu totul
dezlipit de bogãþiile trecãtoare ale aceste lumi. De multe ori era încãrcat
cu daruri preþioase din partea regilor irlandezi, care vroiau sã-i
mulþumeascã pentru binefacerile sale, însã Patrick nu primea nimic
din câte i se dãdeau. Mai mult, pentru a nu-i îngreuia pe credincioºi, ºi
pentru a nu da pãgânilor pricinã de smintealã, nu lua niciodatã platã
pentru munca sa de propovãduitor ºi de episcop. Iatã ce mãrturiseºte
însuºi sfântul: „În multele mii de botezuri pe care le-am sãvârºit, am
luat vreodatã mãcar un bãnuþ de la cineva? Spuneþi-mi ºi îl voi da
înapoi. Sau când Domnul a hirotonit prin nevrednicia mea atâþia preoþi
ºi le-a dat slujirea duhovniceascã, am cerut vreodatã de la careva dintre
ei mãcar preþul unei singure perechi de papuci? Vorbiþi, ºi o voi
întoarce.” 29
Pe lângã aceasta, în munca sa Patrick a avut de întâmpinat mereu
mari greutãþi din partea pãgânilor care încã nu-i primiserã cuvântul.
Dar fie cã suferea de frig sau de foame, fie cã n-avea nici mãcar un loc
în care sã-ºi plece capul, fie cã era bãtut sau jefuit sau prigonit, sfântul
le rãbda pe toate cu mare bucurie pentru dragostea Domnului sãu,
ºtiind cã anume prin aceste pãtimiri urma sã nascã poporul irlandez la
29

Ibidem 50, în loc. cit., p. 34
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credinþa creºtinã, ºi cã pentru jertfa sa Dumnezeu avea sã-i
binecuvânteze propovãduirea. Acesta, de altfel, era ºi dorul sãu cel
mare, pentru care se ruga neîncetat lui Dumnezeu, anume ca neamul
la care fusese trimis sã ajungã rob credincios al lui Hristos ºi al Bisericii
Sale. Iar toate celelalte omul lui Dumnezeu nici nu le bãga în seamã,
„cãci,” spune el, „zilnic mã aºtept sã fiu ucis sau prãdat sau luat în
robie în vreun fel sau altul. Dar nu cã mã tem de vreunul dintre aceste
lucruri. Deoarece pentru fãgãduinþele Lui, mã las în mâinile
Atotputernicului Dumnezeu, Care domneºte pretutindeni.”30
Scrisoarea cãtre Coroticus
Deºi în lucrarea sa sfântul s-a folosit de multe minuni slãvite,
adevãrata lui putere stãtea, dupã cum am spus, mai ales în dragostea
de care era însufleþit, în neînfricarea cu care putea sã se jertfeascã
mereu pentru turma sa. Ca un adevãrat propovãduitor, Patrick ajunsese
sã fie una cu pãstoriþii sãi în bucuriile, nevoile ºi necazurile lor. Mai
mult, deºi dupã neam sfântul era duºman al irlandezilor, el, în toatã
ºederea sa în insulã, s-a socotit mereu a fi unul dintre ei. Aceasta se
poate vedea limpede mai ales dintr-o anume împrejurare din viaþa
omului lui Dumnezeu, care este înfãþiºatã în cealaltã scriere care ni s-a
pãstrat de la Patrick. Este vorba despre o scurtã scrisoare pe care sfântul
a trimis-o unei cãpetenii de oºti din Britania, pe nume Coroticus. Acesta,
deºi creºtin, jefuise împreunã cu ostaºii sãi þãrmurile Irlandei, trecând
prin foc ºi sabie pe mulþi dintre creºtinii botezaþi de Patrick ºi ducând
pe mulþi dintre ei în robie. Auzind despre cumplita nedreptate fãcutã
fiilor sãi, ºi încã de cãtre un creºtin de acelaºi neam cu el, omul lui
Dumnezeu i-a trimis lui Coroticus o aprigã scrisoare, în care îl mustra
crunt pe nemilosul bãrbat, cerându-i totodatã sã-i sloboadã pe toþi
irlandezii pe care-i luase robi. Dintre puþinele rânduri ale acestei scrisori,
iese limpede la ivealã cât de nãvalnic ºi de nestãvilit era sfântul, mai
ales atunci când era atinsã turma adusã de el la Hristos. Patrick trãia
din plin toate nenorocirile ce se abãteau asupra fiilor sãi, ºi pãtimea
pentru fiecare dintre ei ca ºi cum ar fi pãtimit pentru sine însuºi. Iatã
30

Ibidem 55, în loc. cit., p. 35
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de pildã cum îl mustrã sfântul pe Coroticus ºi pe ostaºii sãi: „Cu mâna
mea am scris ºi am alcãtuit aceste cuvinte, ca sã fie date, duse ºi trimise
ostaºilor lui Coroticus; nu spun: „celor împreunã-cetãþeni cu mine”, nici:
„celor împreunã-cetãþeni cu sfinþii romani”, ci: „celor împreunã-cetãþeni
cu dracii”, din pricina faptelor lor rele. Asemenea duºmanilor noºtri, ei
trãiesc în moarte. [...] Înmuiaþi în sânge, se bãlãcesc în sângele creºtinilor
nevinovaþi, pe care eu i-am nãscut pentru Dumnezeu ºi i-am întãrit31 în
Hristos!”32
Dar sfântul nu se opreºte aici. Pentru a-i face pe creºtinii cei
nevrednici sã se întoarcã la pocãinþã adevãratã, le cere tuturor fraþilor
de credinþã sã nu mai aibã nici o legãturã cu ei, ba mai mult, nici
mãcar sã nu le primeascã milostenia, pânã când nu se vor fi întors cu
lacrimi la Dumnezeu, cerându-I iertare ºi slobozind totodatã pe creºtinii
pe care-i þineau în robie. „Care dintre sfinþi nu ar tremura sã fie voios
cu astfel de oameni, sau sã se bucure la masa lor? Ei ºi-au umplut
casele cu bogãþii luate de la creºtini morþi, ei trãiesc din prãdare. Nu
ºtiu, nenorociþii, cã ceea ce dau de mâncare prietenilor ºi fiilor lor,
este de fapt otravã aducãtoare de moarte.”33
Apoi, dupã ce a fãcut tot ce îi stãtea în putere pentru a-l îndupleca
pe Coroticus, Patrick, asemenea unui tatã jelindu-ºi copiii, îºi îndreaptã
glasul cãtre fiii sãi morþi: „Îmi voi ridica aºadar vocea în supãrare ºi
durere: O, voi, buni ºi iubiþi fraþi ºi fii, fãrã numãr, pe care v-am nãscut
în Hristos, ce pot sã fac oare pentru voi? [...] Rãutatea celor rãi a biruit
asupra noastrã. [...] Poate cã ei nu cred cã am primit unul ºi acelaºi
botez, sau cã avem Unul ºi Acelaºi Dumnezeu ca Tatã. Pentru ei, este
o ocarã cã suntem irlandezi34. Nu aveþi voi, dupã cum este scris, Un
Dumnezeu? Oare chiar fiecare dintre voi a uitat de aproapele sãu? De
aceea mã îndurerez, mã îndurerez pentru voi, iubiþii mei. Dar sunt ºi
plin de bucurie. Nu am muncit în zadar, ºi cãlãtoria mea în strãinãtate
nu a fost deºartã. Iar dacã aceastã nelegiuire cumplitã ºi de negrãit a
V. nota 25, p. 113.
Patrick, Sfântul, Letter to Coroticus, 2, pe Internet la: http://www.irishchristian.com/
stpatrick/CoroticusFrame.htm
33
Ibidem 14
34
Iatã dragoste negrãitã, care schimbã faþa lumii! Din iubire pentru fiii sãi, sfântul se numeºte
pe sine irlandez, deºi nu era!
31
32
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trebuit sã se întâmple, mulþumesc lui Dumnezeu! Aþi pãrãsit lumea ºi
aþi plecat în Rai fiind credincioºi botezaþi. Vã ºi vãd: aþi început cãlãtoria
înspre locul în care noapte nu va mai fi, nici tânguire, nici moarte, ºi
veþi sãri precum viþeii sloboziþi din legãturile lor, ºi îi veþi cãlca în
picioare pe cei rãi, ºi ei vor fi precum cenuºa la picioarele voastre.”35
Ispita fraþilor mincinoºi
Dupã ce Patrick biruise prin dragostea sa împotrivirea pãgânilor,
ºi petrecuse mai mulþi ani în mijlocul lor, Dumnezeu a îngãduit sã
vinã asupra lui cea mai mare ispitã a vieþii sale. Într-adevãr, vrãjmaºul
nu a putut suferi sã vadã atâta mulþime de popor întoarsã la credinþã,
ºi pentru aceea i-a pregãtit sfântului o altã cursã prin care sã-l opreascã
de la lucrarea sa. De astã datã însã ispita nu a venit prin necredincioºii
pãgâni, ci prin fraþii cei mincinoºi, adicã prin câþiva dintre episcopii
britani. Dupã plecarea lui Patrick, aceºtia au continuat sã unelteascã
împotriva sfântului, strãduindu-se sã gãseascã un chip de a-i zãdãrnici
propovãduirea. Pânã la urmã au izbutit sã afle despre un pãcat pe care
Patrick îl sãvârºise în tinereþe, în vremea când încã nu-L cunoscuse pe
Dumnezeu. Deºi nu ºtim despre ce anume era vorba, totuºi sfântul
povesteºte cã acel pãcat îl mãrturisise unui prieten înainte de a fi
hirotonit diacon. Prietenul acela, ºtiind vrednicia ºi sfinþenia lui Patrick,
l-a îndemnat pe sfânt sã primeascã fãrã ºovãialã episcopia. Mai apoi,
de bunã seamã din greºealã, sau poate vrând sã arate chipul minunat
în care Dumnezeu lucrase la inima tânãrului, prietenul a povestit
câtorva persoane despre anii de început ai lui Patrick. Aceasta a fost
însã de-ajuns pentru duºmanii sfântului. De cum au aflat, s-au adunat
cu toþii ºi s-au dus în Irlanda, aruncându-i omului lui Dumnezeu în
faþã cele ce ºtiau despre el. Îi spuneau cã nu este vrednic sã fie episcop,
ºi pentru aceea îi cereau sã plece de îndatã din insulã pentru a face
pocãinþã.
Pentru Patrick, aceasta a fost o loviturã cumplitã, de bunã seamã
din pricina smereniei lui celei nespuse, precum ºi a faptului cã era
35

Ibidem 17, 18.
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pãtruns pânã în adâncul inimii de nevrednicia sa. Omul lui Dumnezeu
nu putea înþelege cum despre pãcatul lui vorbise tocmai omul care
mai demult stãruise sã primeascã episcopia. Astfel încercat, a vrut chiar
atunci sã-ºi dea jos haina de episcop ºi sã se lepede pentru totdeauna
de propovãduirea la care fusese chemat. „Cu adevãrat, copleºitoare a
fost ispita de a cãdea în ziua aceea,” ne mãrturiseºte sfântul, „ºi nu
doar pentru atunci, ci chiar pentru veºnicie.”36
Dar Dumnezeu nu a îngãduit duºmanilor adevãrului sã-ºi facã
toate voile ºi toate gândurile lor. Vãzându-l pe alesul Sãu strâmtorat
din toate pãrþile, ºi mâhnit cum nu mai fusese vreodatã, Stãpânul a
toate a rânduit ca în noaptea urmãtoare sfântul sã aibã un vis minunat.
A vãzut în vedenie o carte în care se vedea pe sine fiind defãimat, ºi în
acelaºi timp a auzit vocea lui Dumnezeu zicând: „Cu neplãcere am
vãzut chipul alesului Meu, lipsit de bunul sãu nume.” 37 De îndatã,
Patrick s-a trezit plin de bucurie ºi de încredere, înþelegând cã Însuºi
Dumnezeu era de partea lui, ºi cã Cel ce îl chemase la propovãduire
nu îl pãrãsise nici atunci. „Am simþit,” povesteºte sfântul, „o mare
putere înãuntrul meu, iar încrederea mea în mine a fost rãzbunatã
înaintea lui Dumnezeu ºi a oamenilor.”38
ªi astfel, aceastã ispitã care era cât pe ce sã-l întoarcã pe sfânt din
calea sa, a ajuns, prin harul lui Dumnezeu, sã fie pricinã de mai mare
întãrire. Cãci de atunci înainte, Patrick a lucrat cu ºi mai multã râvnã ºi
neînfricare, propovãduind cuvântul mântuirii înaintea tuturor
oamenilor, fãrã a se mai lãsa tras înapoi de nimic. „Îi mulþumesc
neobosit lui Dumnezeu, Care m-a þinut credincios în ziua încercãrii,
astfel încât astãzi pot sã-I aduc cu încredere jertfã, jertfa cea vie a
vieþii mele, lui Hristos, Domnul meu, Care m-a întãrit în toate
necazurile mele. Pot deci sã spun: Cine sunt eu, Doamne, sau care
este chemarea mea, încât împreunã-lucrezi cu mine cu atâta putere
dumnezeiascã? Astãzi, într-un popor pãgân, Te laud ºi Te mãrturisesc
în toate locurile, nu doar când lucrurile merg bine, ci ºi în timp de
încercare. Fie cã am parte de bine sau de rãu, Îi întorc deopotrivã
Idem, Confession 26 în Duffy, Joseph, op. cit., p. 24
Ibidem 29, în loc. cit., pp. 24-25
38
Ibidem 30, în loc. cit., p. 25
36
37
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mulþumire lui Dumnezeu, Care m-a învãþat sã mã încred în El fãrã
îndoialã.” 39
Desãvârºirea propovãduirii sfântului
Fiind astfel întãrit ºi îmbãrbãtat, Patrick a început sã caute un loc
în care sã-ºi aºeze scaunul de episcop. În vremea aceea, omul lui
Dumnezeu propovãduia în þinutul Ulster. Aici a gãsit un loc potrivit
pentru a ridica o bisericã, în apropiere de cetatea Armagh, care era
cârmuitã de unul dintre regii irlandezi care trecuserã la credinþa creºtinã.
Din acest loc, sfântul a început sã conducã întreaga muncã de
încreºtinare a Irlandei, trimiþând pretutindeni ucenici, întemeind biserici
ºi mãnãstiri, botezând oameni în toate locurile. În fiecare þinut a aºezat
episcopi dintre ucenicii sãi cei mai vrednici. Vom aminti doar pe câþiva
dintre aceºtia, care prin viaþa lor au câºtigat cununa sfinþeniei. Astfel,
Sfântul Guasach, fiul fostului stãpân al lui Patrick, a fost hirotonit
episcop de Granard40. Surorile lui Guasach au întemeiat în apropiere
de acest oraº o foarte cunoscutã mãnãstire de maici. Apoi, Patrick l-a
aºezat pe nepotul sãu, Sfântul Mel, la cârma creºtinilor din Ardagh41,
în timp ce un alt ucenic apropiat al sfântului, pe nume Kieran, a fost
numit episcop la Ossory42.
Prin toate aceste fapte ale sale, Patrick a aºezat în întreaga Bisericã
din Irlanda o rânduialã foarte trainicã. El însuºi se ostenea mereu,
sârguindu-se ca propovãduirea sa sã aducã cât mai multe roade.
Într-adevãr, atât de multã jertfã de sine avea sfântul, încât dupã ce a
ajuns în insulã a hotãrât sã rãmânã acolo pânã la moarte, fãrã a o mai
pãrãsi vreodatã. Deºi rudele ºi prietenii sãi stãruiau mereu, spunândui sã se întoarcã mãcar pentru puþin timp în þarã, pentru a se întâlni ºi a
vorbi, Patrick nu le-a dat nicidecum ascultare ci, de dragul pãstoriþilor
Ibidem 34, în loc. cit., p. 26
Sfântul Guasach este prãznuit la 24 ianuarie.
41
Sfântul Mel era unul din cei patru nepoþi ai lui Patrick ºi a lucrat neobosit pentru aducerea
la Hristos a irlandezilor din þinutul pe care-l avea în pãstorire. A murit în anul 488 d. Hr. ºi este
sãrbãtorit la 6 februarie.
42
Numit „cel dintâi nãscut dintre sfinþii irlandezi”, Sfântul Kieran a întemeiat o cunoscutã
mãnãstire la Saighir. A murit în anul 530 d. Hr., fiind sãrbãtorit la 5 martie.
39
40
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sãi, ºi-a biruit cu bãrbãþie dorul de casã ºi de þarã. Era cu desãvârºire
pãtruns de rãspunderea pe care o purta pentru binele veºnic al turmei
sale, ºtiind cã Însuºi Dumnezeu fusese Cel Care-l chemase ºi-l trimisese
la propovãduire. „Nu este folositor pentru mine sã mã gândesc sã-i
pãrãsesc [pe irlandezi] ºi sã mã duc în Britania. Cât de mult nu mi-ar
plãcea sã mã duc, ca un om mergând în þara sa ºi la rudeniile sale. [...]
Singur Dumnezeu ºtie cât de mult am tânjit dupã aceasta, însã sunt
legat de Duhul. El mi-a arãtat limpede cã dacã ar fi sã fac asta, m-ar
socoti rãspunzãtor, ºi mi-e teamã sã nu stric munca pe care am
început-o. De fapt, nu eu am început-o, ci Hristos Domnul, Care mi-a
spus sã vin aici ºi sã stau cu ei tot restul vieþii mele.”43
Propovãduind astfel neînfricat pânã la moarte, ºi având harul
dumnezeiesc lucrând în el, Patrick a izbutit sã-ºi ducã lucrarea la bun
sfârºit. Deºi nu întregul popor a primit botezul din mâinile lui, ucenicii
sãi i-au desãvârºit munca, aducând în staulul Bisericii pe toþi pe care
sfântul nu apucase sã-i aducã. O poveste veche spune cã înainte sã
moarã, Patrick a binecuvântat insula, izgonind pentru totdeauna ºerpii
din ea. De bunã seamã, mãcar în înþeles duhovnicesc, aceastã poveste
este cât se poate de adevãratã, cãci prin osteneala sa, omul lui
Dumnezeu a alungat din Irlanda ºerpii cei înþelegãtori, toate oºtile de
demoni, curãþind þara de slujirea idoleascã ºi de întunericul pãgânãtãþii.
O altã poveste veche îl leagã pe Patrick de un munte înalt aflat în
partea de apus a Irlandei, numit astãzi Croagh Patrick. Se spune astfel
cã acest munte era sãlaºul unui idol pãgânesc înainte de venirea
sfântului. Într-adevãr, când omul lui Dumnezeu a urcat pentru întâia
oarã acolo, a descoperit cã vârful era bântuit de demoni. Cu puterea
care sãlãºluia în el, sfântul i-a alungat pe draci de acolo, fãcând din
vechea capiºte idoleascã un loc în care petrecea adesea în rugãciune
ºi în priveghere. La puþin timp înainte de sfârºitul sãu, omul lui
Dumnezeu s-a urcat pe munte pentru a se ruga lui Dumnezeu pentru
poporul la care fusese trimis. Atunci a avut de îndurat ultima sa mare
ispitã, cãci mulþimi nenumãrate de diavoli au nãvãlit asupra sa în chip
înfricoºãtor, pentru a-l tulbura din rugãciune ºi pentru a-ºi lua înapoi
43

Patrick, Sfântul, Confession 43 în Duffy, Joseph, op. cit., p. 31
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fosta lor casã. Însã sfântul, întãrit fiind de Duhul Sfânt, nu a luat în
seamã înºelãciunea vrãjmaºului, ci cu lacrimi s-a rugat lui Dumnezeu
sã fie izbãvit de primejdie. Iar Stãpânul a toate îndatã a cãutat la
rugãciunea alesului Sãu, risipind cu puterea Sa toatã oastea drãceascã.
Se spune cã dupã ce sfântul a rãmas întreaga noapte în rugãciune
fierbinte pentru fiii sãi, un înger i-a descoperit cã Domnul Hristos îi
dãduse darul de a judeca poporul irlandez la a Doua Sa Venire44.
ªi într-adevãr, Dumnezeu l-a slãvit nespus pe sfântul Sãu, pentru
munca lui cea neobositã, atât în viaþa de aici, cât ºi în cea de dincolo.
Chiar Patrick recunoºtea aceasta, spunând smerit: „Vãd cã pânã ºi în
lumea aceasta am fost înãlþat peste mãsurã de cãtre Domnul. Dar nu
am fost nicicum vrednic ca Dumnezeu sã mã aleagã pe mine pentru o
astfel de cinste.”45 Într-adevãr, chiar ºi apropiindu-se de sfârºitul vieþii
sale, ºi chiar vãzând un popor întreg adus la Hristos prin mâinile lui,
sfântul nu se socotea pe sine a fi ceva, nici nu se gândea cã ar fi ajuns
prin puterile sale la vreo dreptate cât de micã. Pentru el, toate erau
roade ale milostivirii celei nespuse a lui Dumnezeu, Care peste putinþã
de înþelegere îl chemase pe el, un neînvãþat ºi un neînsemnat, la slujirea
cea mare a apostoliei. La atâta smerenie se coborâse sfântul, încât
socotea cã nu avea alt fel de a-I rãsplãti lui Dumnezeu pentru toate
binefacerile Sale, decât vãrsându-ºi sângele pentru El: „Ce pot sã-I
spun sau ce pot sã-I fãgãduiesc Domnului meu,” se întreabã sfântul,
„de vreme ce orice înzestrare am, vine de la El? Ajunge pentru El sã
priveascã în inima ºi în mintea mea; cãci sunt gata, ºi într-adevãr doresc
cu putere, ca El sã-mi dea sã beau paharul Lui, dupã cum l-a dat ºi
altora care L-au iubit.”46 Mai mult, sfântul anume se ruga lui Dumnezeu
cu lacrimi, cerând sã fie învrednicit de cununa muceniciei, deoarece
simþea în adâncul inimii lui cã doar aºa putea fi încredinþat cã va câºtiga
mântuirea cea doritã: „Dacã am fãcut vreodatã ceva vrednic pentru
Dumnezeul meu, pe Care-L iubesc, Îl rog fierbinte sã-mi dea harul de
a-mi vãrsa sângele de dragul Lui, alãturi de ceilalþi surghiuniþi ºi robi.
Pânã astãzi, muntele pe care s-a nevoit Patrick este socotit a fi unul dintre cele mai sfinte ºi
mai binecuvântate locuri ale Irlandei.
45
Ibidem 55, în loc. cit., p. 35
46
Ibidem 57, în loc. cit., p. 36
44
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Chiar ºi dacã nu-mi va fi îngãduit un mormânt, chiar ºi dacã trupul
meu va fi rupt în bucãþi ºi risipit de câini ºi de animale sãlbatice, chiar
ºi dacã pãsãrile cerului vor mânca din el cu lãcomie, totuºi, atunci aº
fi pe deplin încredinþat cã îmi voi fi mântuit atât trupul cât ºi sufletul.”47
Cu toate cã Dumnezeu nu i-a rânduit alesului Sãu sã-ºi verse
sângele în chip vãzut pentru El, Patrick a fost încununat cu o viaþã
petrecutã în mucenicie neîncetatã. Într-adevãr, el s-a jertfit pe sine nu
o singurã datã, ci în fiecare zi din viaþa sa, punându-ºi fãrã ºovãialã
sufletul pentru poporul la care fusese trimis ºi pãtimind în fiecare clipã
durerile naºterii pentru el. Iatã cum ne înfãþiºeazã el însuºi aceasta:
„Oare am venit în Irlanda fãrã Dumnezeu, sau dupã rânduiala trupului?
Cine m-a silit? Sunt legat de Duhul sã nu vãd pe nici una dintre rudele
mele. Oare din puterea mea am milã sfântã pentru poporul care odatã
m-a luat rob ºi i-a ucis pe slujitorii ºi pe slujitoarele casei tatãlui meu?
Am fost nãscut slobod dupã trup, [...] însã mi-am vândut dregãtoria
pentru binele altora, ºi nu îmi este ruºine, nici nu-mi pare rãu. Astfel,
sunt slujitor al lui Hristos la un neam strãin, pentru slava cea negrãitã
a vieþii veºnice care este în Hristos Iisus Domnul nostru.”48
Adormirea sfântului
Dupã toate aceste fapte slãvite, a venit ºi vremea morþii omului
lui Dumnezeu. Despre sfârºitul lui, ºtim însã puþine lucruri. Se pare cã
a trecut în veºnicie în jurul anului 480 d. Hr., la adânci bãtrâneþi49,
înconjurat fiind de ucenicii ºi de fiii sãi. Se povesteºte cã înainte de a
muri, sfântului i s-a descoperit în vedenie tot viitorul insulei sale iubite.
Astfel, Patrick a vãzut o luminã strãlucitoare umplând întreaga þarã,
care apoi, cu trecerea veacurilor, a început încet-încet sã se stingã,
pânã ce a ajuns sã fie o slabã pâlpâire ascunsã în vãile cele mai ascunse
ºi mai retrase. Vãzând aceasta, sfântul a început sã se roage cu lacrimi
ca lucrarea sa sã nu fie zãdãrnicitã pânã la sfârºitul lumii. În timp ce se
Ibidem 59, în loc. cit., p. 36
Patrick, Sfântul, Letter to Coroticus 10. ªi lucrarea lui Patrick a fost cu adevãrat spre slava
vieþii veºnice, cãci prin mijlocirea lui, poporul irlandez a ajuns unul dintre cele mai credincioase
popoare ale apusului Europei, din rândul cãruia s-au nãscut apoi sute ºi mii de sfinþi.
49
Avea aproape 100 de ani.
47
48
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ruga astfel, a vãzut lumina aprinzându-se din nou cu putere, ºi un
înger l-a mângâiat spunându-i cã lumina adevãrului va strãluci din
nou în Irlanda. Apoi, Patrick s-a împãrtãºit pentru ultima datã cu Sfintele
Taine, ºi dupã aceasta a adormit bucuros somnul morþii. Era ziua de
17 martie. Bunii sãi ucenici, care se strânseserã toþi în jurul lui, l-au
înmormântat ºi l-au plâns cu mare jale, ºtiind însã cã dobândiserã în
cer un mijlocitor nemincinos, care avea sã-i ocroteascã cu îndrãznealã
pânã la sfârºitul veacurilor. Se pare cã Patrick a fost înmormântat la
Saul, însã nici un lucru sigur nu se mai ºtie despre moaºtele lui.
Pentru rugãciunile Sfântului Sfinþitului Pãrintelui nostru Patrick,
luminãtorul Irlandei, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieºte-ne ºi ne mântuieºte pe noi. Amin!
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PLA
T OªA SFÂNTULUI PA
TRICK
PLAT
PATRICK

Mã leg astãzi
Cu vârtutea cea tare a chemãrii Treimii:
Cred în Treimea în Unime,
Fãcãtorul a toate.
Mã leg astãzi
Cu vârtutea Întrupãrii lui Hristos ºi a Botezului Sãu,
Cu vârtutea Rãstignirii Sale ºi a Îngropãrii,
Cu vârtutea Învierii Sale ºi a Înãlþãrii,
Cu vârtutea Venirii Sale în Ziua Judecãþii.
Mã leg astãzi
Cu vârtutea dragostei serafimilor,
În ascultarea îngerilor,
În nãdejdea învierii spre rãsplatã,
În rugãciunile Patriarhilor,
În prorociile Profeþilor,
În propovãduirea Apostolilor,
În credinþa Mãrturisitorilor,
În nevinovãþia sfintelor fecioare,
În faptele oamenilor drepþi.
Mã leg astãzi
Cu puterea Cerului,
Cu lumina soarelui,
Cu strãlucirea lunii,
Cu frumuseþea focului,
Cu scânteierea fulgerului,
Cu iuþimea vântului,
Cu adâncimea mãrii,
Cu trãinicia pãmântului,
Cu tãria pietrelor.
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Mã leg astãzi
Pentru ca Puterea lui Dumnezeu sã mã povãþuiascã,
Tãria lui Dumnezeu sã mã sprijineascã,
Înþelepciunea lui Dumnezeu sã mã înveþe,
Ochiul lui Dumnezeu sã vegheze asupra mea,
Urechea lui Dumnezeu sã mã audã,
Cuvântul lui Dumnezeu sã-mi dea grai,
Mâna lui Dumnezeu sã mã povãþuiascã,
Calea lui Dumnezeu sã rãmânã în faþa mea,
Scutul lui Dumnezeu sã mã acopere,
Oastea lui Dumnezeu sã mã apere,
Împotriva curselor diavolilor,
Împotriva ispitei patimilor,
Împotriva poftelor firii,
Împotriva tuturor celor ce gândesc sã mã vatãme,
Fie ei aproape sau departe,
Fie ei mulþi sau puþini.
Chem astãzi toate aceste vârtuþi
Împotriva oricãrei puteri vrãjmaºe ºi fãrã de milã
Care ar putea sã atace trupul ºi sufletul meu,
Împotriva descântecelor proorocilor mincinoºi,
Împotriva legilor negre ale pãgânãtãþii,
Împotriva legilor mincinoase ale ereziei,
Împotriva înºelãciunilor idolatriei,
Împotriva vrãjilor femeilor, fãurarilor sau druizilor,
Împotriva oricãrei ºtiinþe care leagã sufletul omului.
Hristoase, apãrã-mã astãzi
De toatã otrava, de foc,
De înec, de ranã de moarte,
Ca sã pot primi rãsplatã bogatã.
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Hristos
Hristos
Hristos
Hristos
Hristos
Hristos
Hristos
Hristos
Hristos

cu mine, Hristos în faþa mea,
în spatele meu, Hristos înlãuntrul meu,
dedesubtul meu, Hristos deasupra mea,
la dreapta mea, Hristos la stânga mea,
în cetate, Hristos în cãruþã, Hristos în corabie,
în inima tuturor celor care se gândesc la mine,
în gura tuturor celor ce vorbesc cu mine,
în fiecare ochi care mã vede,
în fiecare ureche care mã aude.

Mã leg astãzi,
Cu vârtutea cea tare a chemãrii Treimii:
Cred în Treimea în Unime,
Fãcãtorul a toate.
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Viaþa Sfântului Columba din Iona

Troparul Sfântului Columba, glas V:

Prin viaþa ta cea de-Dumnezeu-însuflatã, ai întrupat trimiterea
ºi împrãºtierea Bisericii, preaslãvite Pãrinte Columba, cã prin pocãinþa
ºi înstrãinarea ta cea de bunãvoie, Hristos Dumnezeul nostru
te-a ridicat pe tine stâlp al adevãratei credinþe, apostol al pãgânilor
ºi arãtãtor al cãii celei spre mântuire. De aceea, o, sfinte, nu înceta
sã mijloceºti pentru noi, ca sã se mântuiascã sufletele noastre.
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Introducere
Alãturi de Sfântul Patrick ºi de Sfânta Brigid1, cel de-al treilea
mare ocrotitor ceresc al Irlandei este Sfântul Columba din Iona, poate
cel mai cunoscut ºi mai cinstit propovãduitor irlandez. Viaþa sfântului,
scrisã la aproape o sutã de ani dupã moartea lui, de cãtre un urmaº
de-al sãu, Sfântul Adamnan din Iona, a fost una dintre cele mai iubite
vieþi de sfinþi din Apus2. De aceea, în cele ce urmeazã ne vom strãdui
sã arãtãm care au fost faptele care l-au fãcut pe Sfântul Columba atât
de cunoscut ºi de îndrãgit în întreaga lume.
Naºterea ºi anii de tinereþe ai sfântului
1. Cuviosul Columba s-a nãscut în anul 521 d. Hr., în ziua de 7
decembrie, în satul Gartan din þinutul Donegal, aflat în partea de
miazãnoapte a Irlandei. Încã din pântecele maicii sale, Columba a fost
ales de mila lui Dumnezeu ca sã fie un slujitor înflãcãrat al Bisericii ºi
al neamului în care se nãscuse. Astfel, în timp ce îl purta în pântece,
mama lui a vãzut în vis un înger al lui Dumnezeu, aducând pe pãmânt
o mantie minunatã ºi nespus de frumoasã. Dupã ce a lãsat puþinã vreme
mantia în mâinile mamei, îngerul i-a luat-o, spunând cã mantia e prea
de cinste pentru ca ea sã o poatã þine vreme îndelungatã. Vãzând-o
mâhnitã, îngerul a mângâiat-o ºi i-a spus: „Femeie, nu fii îndureratã,
cãci bãrbatului cu care ai fost unitã prin legãtura cununiei îi vei naºte
un fiu, care va avea o fire aºa de minunatã, încât va fi socotit în mijlocul
poporului sãu ca unul dintre proorocii lui Dumnezeu, ºi el este mai
înainte ales de Dumnezeu ca sã fie conducãtorul a nenumãrate suflete
spre împãrãþia cerurilor.”3
Despre Sfânta Brigid, v. mai sus, p. 66.
V. Sfântul Adamnan, Life of Saint Columba, Founder of Hy, Llanerch Enterprises, Lampeter,
Þara Galilor, 1988, retipãrire în facsimil dupã Historians of Scotland, Edmonston and Douglas,
1874. Sfântul Adamnan a fost cel de-al nouãlea stareþ al Ionei ºi a trãit între anii 625-704 d.
Hr. Este prãznuit la 23 septembrie.
3
Ibidem III, 2, p.112
1
2
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Tatãl sfântului, care se numea Fedlimid, fãcea parte din clanul Ui
Neill, fiind strãnepot al cunoscutului rege irlandez Niall, în timp ce
mama sa, Eithne, era urmaºã a unui rege din Leinster. Astfel, familia
lui fãcea parte din familiile domnitoare ale Irlandei ºi ale Dalriadei4
britanice. Sfântul a primit la botez numele de Colum, care înseamnã
porumbel, însã datoritã faptului cã atunci când era mic petrecea foarte
mult timp în bisericã, oamenii i-au spus Colum-cille, adicã „Porumbelul
Bisericii”. Astfel este numit sfântul pânã azi în Irlanda ºi în Scoþia,
însã în restul lumii el este cunoscut dupã numele sãu latin, Columba.
2. Era obiceiul între irlandezi ca, dupã botez, copiii familiilor
înstãrite sã fie încredinþaþi anumitor oameni înþelepþi, pentru a primi
învãþãturã. Columba a fost dat în grija unui preot îmbunãtãþit, pe nume
Cruitnecan, care i-a aprins sfântului dragostea de bisericã ºi de viaþa
cãlugãreascã. De aceea, de îndatã ce Columba a ajuns la vârsta potrivitã
a intrat în mãnãstirea din Moville, al cãrei stareþ era sfântul episcop
Finian5. Acesta, cunoscând cu duhul curãþia ºi nevinovãþia lui Columba,
a hotãrât sã-l hirotoneascã diacon. Sfântul nu avea mai mult de douãzeci
de ani, însã încã de pe atunci era locuit de Duhul lui Dumnezeu. Astfel,
într-o zi de sãrbãtoare s-a întâmplat sã lipseascã vinul pentru Sfânta
Liturghie, iar cuviosul, auzindu-i pe preoþi plângându-se despre aceasta
în altar, s-a dus în grabã la fântâna din afara mãnãstirii ºi, luând un vas
cu apã, l-a binecuvântat cu credinþã neîndoielnicã. În clipa aceea,
Dumnezeu a lucrat prima minune prin mâinile sfântului Sãu,
preschimbând apa în vin curat, cu care preoþii au slujit Sfânta Liturghie,
mulþumind lui Dumnezeu ºi minunându-se de credinþa lui Columba.
3. Dupã ce a stat mai mulþi ani în mãnãstirea din Moville, sfântul
a coborât în oraºul Leinster, unde a vrut sã-ºi desãvârºeascã învãþãtura,
ºi astfel a ajuns ucenic la un oarecare bard6 pe nume Gemman. Acesta
Despre Dalriada, v. mai sus, nota 22, p. 65.
Nãscut într-una din familiile domnitoare ale Irlandei, Sfântul Finian (493-579 d. Hr.) s-a
cãlugãrit în Scoþia, în mãnãstirea întemeiatã de Sfântul Ninian la Whithorn. Întors în Irlanda,
a întemeiat mãnãstirea de la Moville, unde a petrecut pânã la moarte. Este sãrbãtorit la 10
septembrie.
6
Barzii erau un fel de poeþi care cântau în versuri faptele de vitejie ale domnitorilor ºi ostaºilor
irlandezi.
4
5
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l-a învãþat tainele cântecului irlandez, încât Columba însuºi a devenit
un bard vestit ºi mare apãrãtor al barzilor din Irlanda. Pânã astãzi se
pãstreazã mai multe cânturi foarte frumoase, despre care se spune cã
au fost scrise chiar de cãtre sfânt. În timpul în care a trãit sub ascultarea
lui Gemman, Columba a sporit în virtute, fiind împodobit de Dumnezeu
chiar ºi cu darul proorociei. Astfel, într-o zi oarecare, când bãtrânul
bard se afla pe câmp, a vãzut dintr-odatã o tânãrã urmãritã de un bãrbat
crud ºi fãrã milã. Fata se îndrepta spre el, cãutând apãrare de mânia
urmãritorului. Columba era ºi el în apropiere ºi, vãzând primejdia, a
sãrit în ajutorul tinerei. Cei doi au ascuns-o cum au putut mai bine pe
fatã sub mantiile lor, însã bãrbatul s-a apropiat ºi, fãrã sã spunã nici un
cuvânt, ºi-a înfipt suliþa în biata copilã, lãsând-o moartã sub ochii
îngroziþi ai celor doi. Apoi s-a întors ºi a plecat netulburat. Cuprins de
o mare durere, bãtrânul l-a întrebat pe Columba plângând: „Câtã vreme
va lãsa Dumnezeu nepedepsitã aceastã îngrozitoare nelegiuire?” Iar
Columba, cu glas hotãrât, a rãspuns: „În chiar clipa în care sufletul
acestei fete pe care a omorât-o va urca la cer, sufletul ucigaºului va
merge în iad.”7 ªi nici n-a apucat sã rosteascã aceste cuvinte, cã bãrbatul
cel nemilos a cãzut mort în faþa lor. În scurtã vreme, ºtirea despre
aceastã rãzbunare cumplitã a strãbãtut întreaga Irlandã, fãcându-l
cunoscut peste tot pe omul lui Dumnezeu.
4. Dupã ce a deprins de la bãtrânul Gemman iscusinþa de a cânta
în versuri istoria Irlandei, sfântul a plecat la o altã mãnãstire, cea de la
Clonard, unde era stareþ Sfântul Finian8. În aceastã mãnãstire strãluceau
în acea vreme nenumãraþi oameni sfinþi, dintre care cei mai aleºi erau
Sfântul Comgall, Sfântul Kieran ºi Sfântul Kenneth 9. La Clonard,
Columba a primit darul preoþiei, însã în scurtã vreme a plecat la
mãnãstirea Sfântului Mobhi din Glasnevin, unde a fost tuns cãlugãr.
Rânduiala dumnezeiascã a fãcut ca tânãrul preot sã nu poatã rãmâne
mult timp nici în aceastã mãnãstire, din pricina izbucnirii unei molimi
cumplite.
Sfântul Adamnan, op. cit., II, 26, p. 87
Acest sfânt nu trebuie confundat cu Sfântul Finian din Moville. Despre el, v. mai sus, p. 68.
9
Aceºtia fac parte din aºa-numiþii „doisprezece apostoli ai Irlandei,” între care e socotit ºi Sfântul
Columba. Li s-a spus astfel deoarece ei au rãspândit viaþa cãlugãreascã pretutindeni în Irlanda,
întemeind cele mai mari ºi mai cunoscute mãnãstiri irlandeze. Despre ei, v. mai sus, pp. 68 sq.
7
8
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5. Plecarea sfântului a fost însã spre slava lui Dumnezeu, deoarece
acesta, având râvnã aprinsã pentru viaþa cãlugãreascã, a început sã
ridice nenumãrate mãnãstiri ºi biserici prin toatã þara, ºi mai ales în
Donegal, þinutul sãu de baºtinã. Prima dintre mãnãstiri, ziditã când
sfântul avea de-abia 25 de ani, a fost cea de la Derry. Dupã ea au
urmat multe altele 10 , cea mai însemnatã dintre ele fiind cea de la
Durrow, construitã în jurul anului 555 d. Hr. Toate aceste mãnãstiri se
supuneau povãþuirii Sfântului Columba ºi urmau rânduiala pe care
omul lui Dumnezeu o aºezase în ele. Aceastã rânduialã, pãstratã pânã
astãzi, aratã cumpãtarea ºi dreapta socotealã a sfântului, care stãruia
mai puþin asupra nevoinþelor mari, ºi mai mult asupra ascultãrii de
stareþ ºi de duhovnic.
Se pãstreazã mai multe povestiri despre minunile pe care Columba
le-a lucrat în aceastã primã parte a vieþii sale. Astfel, la mãnãstirea din
Derry se afla un mãr sãlbatic, care în fiecare toamnã era încãrcat de
fructe foarte amare. Auzindu-i pe locuitorii acelor þinuturi plângânduse de lucrul acesta, sfântul a binecuvântat mãrul, ale cãrui fructe s-au
preschimbat îndatã în mere dulci ºi bune de mâncat.
Altãdatã, aflându-se în mãnãstirea sa din Durrow, Columba a
hotãrât sã facã o vizitã mãnãstirii Clonmacnois11. Auzind fraþii despre
aºa un oaspete de seamã, cãci sfântul era cunoscut ºi cinstit în întreaga
Irlandã, l-au întâmpinat cu toþii la poartã, ca pe un adevãrat înger al lui
Dumnezeu. Dupã ce au luat binecuvântare, l-au condus pe sfânt în
mãnãstire. În vreme ce se îndreptau spre bisericã, un bãiat murdar ºi
sãrac, care lucra acolo, s-a apropiat nebãgat în seamã, vrând mãcar
sã-l atingã pe sfânt. Când a dat sã facã aceasta însã, cuviosul s-a întors
pe neaºteptate ºi l-a prins de mânã pe bãiat. Deºi fraþii îl rugau pe sfânt
sã-i dea drumul copilului, deoarece era murdar, Columba l-a adus în
faþã ºi i-a poruncit sã-ºi deschidã gura ºi sã scoatã limba. Îngrozit,
bãiatul a fãcut ceea ce i se ceruse. Sub privirile uimite ale tuturor,
sfântul a binecuvântat cu blândeþe limba copilului, rostind urmãtoarele

Nu mai puþin de 300 de biserici ºi mãnãstiri din Irlanda sunt socotite a fi fost ctitorite de el.
Mãnãstirea din Clonmacnois fusese întemeiatã de un bun prieten al lui Columba, Sfântul
Kieran cel Tânãr. Despre el, v. mai sus, pp. 68-69.

10
11
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cuvinte: „Deºi acest copil vã pare vrednic de dispreþ ºi fãrã valoare,
totuºi nimeni sã nu-l defaime pentru aceasta. Cãci din acest ceas, nu
numai cã nu vã va mai supãra, ci chiar vã va aduce toatã mulþumirea;
din zi în zi va înainta în buna-purtare ºi în virtuþile sufleteºti, ºi mare
va fi sporirea sa în aceastã obºte a voastrã; de asemenea, limba lui va
primi de la Dumnezeu darul învãþãturii ºi al vorbirii desãvârºite.”12 ªi
într-adevãr, în scurtã vreme, copilul, pe nume Ernan, a ajuns un
propovãduitor vestit ºi cinstit în toatã Irlanda.
Plecarea în insula Iona ºi viaþa sa acolo
1. Sfântul Columba era urmaº al unui neam întreg de bãrbaþi
viteji ºi rãzboinici, astfel cã în vinele lui curgea sânge de luptãtor, ºi el
a fost nevoit mereu sã lupte împotriva firii sale iuþi ºi rãzboinice. De-abia
la bãtrâneþe, ºi cu preþul a multe osteneli, a izbutit el sã-ºi biruie deplin
moºtenirea pãrinteascã. Se pãstreazã astfel nenumãrate povestiri din
viaþa sfântului, care ni-l aratã drept un om hotãrât, chiar aspru de multe
ori, care nu îngãduia sub nici un chip jumãtãþile de mãsurã. În aceasta,
cuviosul întrupa trãsãturile neamului irlandez, care de-a lungul
vremurilor a fost unul dintre cele mai viteze ºi mai dârze popoare ale
apusului Europei.
Se pare cã anume din pricina acestei porniri nãvalnice a firii sale
a fost nevoit Columba sã-ºi pãrãseascã þara. Într-adevãr, dupã ce vreme
de 15 ani s-a ostenit neobosit sã ridice viaþa cãlugãreascã din Irlanda,
a venit clipa în care Dumnezeu i-a rânduit robului sãu credincios, pe
cãi nebãnuite, strãmutarea pe alte meleaguri. Primii scriitori ai vieþii
sale nu ne aratã lãmurit pricina pentru care sfântul a hotãrât, dintr-odatã,
sã plece din Irlanda, însã se pãstreazã câteva povestiri mai târzii despre
acest lucru. Astfel, cea mai aproape de adevãr pare sã fie cea dupã
care sfântul a fost, fãrã sã vrea, pricina unei lupte între irlandezi13.
Anume, lupta se zice cã s-ar fi purtat pentru o carte nemaipomenit de
frumoasã, o Psaltire a Proorocului David, copiatã de Columba fãrã
Ibidem I, 3, p. 43
Istoria irlandezilor, popor iute din fire, este de altfel plinã de lupte ºi rãzboaie între fraþi, cele
mai multe din ele purtate pentru pricini cu totul neînsemnate.

12
13
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ºtirea stareþului sãu14. Deoarece în luptã au pierit mulþi oameni, sfântul
a fost cuprins de mare pãrere de rãu ºi, pentru a nu mai da în viitor
pricinã la o astfel de vãrsare de sânge, a hotãrât sã plece din þara sa. Îºi
luase singur canon sã aducã la credinþa în Hristos tot atâþia pãgâni câþi
bãrbaþi muriserã în luptã. Prin aceasta s-a arãtat din nou rânduiala ºi
purtarea de grijã cea minunatã a lui Dumnezeu, Care îngãduie adesea
aleºilor Sãi sã cadã în diferite ispite ºi necazuri, anume pentru a le da
pricini de smerenie ºi de pocãinþã. Dar minunea cea mare este cã de
multe ori Dumnezeu lucreazã chiar prin greºelile oamenilor,
preschimbându-le în lucruri de folos. Astfel, ºi Columba a dobândit,
prin cãderea sa, râvnã aprinsã de a propovãdui Evanghelia, ajungând
prin aceasta unul dintre cei mai mari apostoli irlandezi.
Sfântul Adamnan ne spune cã dupã luptã a fost întrunit un sobor
pentru a-l pedepsi pe omul lui Dumnezeu. Columba a venit la adunare
singur, cu capul plecat ºi cu ochii plini de lacrimi. Vãzându-l intrând,
Sfântul Brendan din Birr15, care lua parte la sinod, s-a ridicat repede ºi
s-a aruncat la picioarele lui Columba, sãrutându-i mâna. Când ceilalþi
episcopi au început sã se împotriveascã, Brendan le-a rãspuns cu glas
neºovãielnic: „Dacã aþi fi vãzut ceea ce Domnul a socotit potrivit sã-mi
arate mie astãzi despre acest ales al Lui, pe care voi îl necinstiþi, nu
l-aþi mai fi afurisit niciodatã pe cel pe care Dumnezeu Însuºi nu l-a
afurisit.” 16 La întrebãrile lor, Brendan a mãrturisit cã, în timp ce
Columba se apropia, a vãzut un stâlp de foc strãlucind deasupra lui ºi
mulþimi nenumãrate de îngeri zburând în jur. Auzind aceasta, cu toþii
s-au înfricoºat ºi au hotãrât sã nu-i mai dea sfântului nici o pedeapsã.
2. Deºi sinodul îl iertase, sfântul nu ºi-a lepãdat hotãrârea sa ºi,
însoþit de 12 prieteni buni, a pornit la drum. Era anul 563 d. Hr., ºi
Aceastã Psaltire a ajuns dupã luptã în stãpânirea clanului O’Donnell, care a aºezat-o cu
mare cinste într-o raclã împodobitã minunat. Purtatã întotdeauna pe câmpul de luptã, Psaltirea
a ajuns sã fie socotitã de mare ajutor în câºtigarea bãtãliilor, dându-i-se din aceastã pricinã
numele de „Cathach” (adicã „Luptãtoarea”).
15
Ucenic al Sfântului Finian din Clonard, Sfântul Brendan din Birr a fost numit „întâistãtãtorul profeþilor irlandezi.” La moartea sa din anul 573, Columba a vãzut cerurile
deschizându-se ºi sufletul lui Brendan urcând la cer (v. mai jos, pp. 157-158). Sfântul
Brendan este sãrbãtorit la 29 noiembrie.
16
Sfântul Adamnan, op. cit., III, 4, p. 113.
14
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Columba avea 42 de ani. S-a îndreptat spre coastele de apus ale Scoþiei,
aºezându-se pe o micã insulã numitã Iona, aflatã chiar la graniþa dintre
Dalriada, regatul întemeiat de irlandezi în Scoþia, ºi regatul picþilor.
Iona era cea dintâi insulã din care nu se mai putea vedea Irlanda, ºi
sfântul anume a ales-o pe aceasta, pentru a fi ferit de primejdia de a i
se face dor de þara sa.
În acele locuri trãiau picþi pãgâni, ºi sfântul a hotãrât sã meargã
mai întâi la curtea regelui lor, pe nume Brude, pentru a-i cere voie sã
trãiascã în Iona. Dupã ce a strãbãtut þara împreunã cu însoþitorii sãi,
Columba a ajuns la palatul regelui. Acolo însã a gãsit porþile închise,
cãci regele aflase de la preoþii sãi de venirea sfântului ºi vroia sã-ºi
batã joc de el. Fãrã a se tulbura câtuºi de puþin, cuviosul s-a aºezat în
genunchi ºi a început sã se roage în faþa porþilor închise,
binecuvântându-le apoi cu semnul Sfintei Cruci. De cum a fãcut
aceasta, zãvoarele au zburat din loc ºi porþile s-au deschis cu zgomot
mare. Vãzând ce se întâmplã, regele a fugit înaintea sfântului pentru a
i se închina. Dupã aceea l-a ascultat cu mare atenþie, deoarece Columba
arãtase cã tãria lui stãtea nu în cuvintele înþelepciunii omeneºti, ci în
puterea lui Dumnezeu, Care lucra în el prin minuni slãvite. De aceea,
regele i-a dat cu bucurie sfântului îngãduinþa de a locui în Iona,
lãsându-l sã propovãduiascã nestingherit Evanghelia poporului aflat
sub stãpânirea lui. În scurtã vreme, cuviosul a reuºit sã-l câºtige ºi pe
rege la credinþa creºtinã, acesta botezându-se în jurul anului 565 d.
Hr., împreunã cu mulþi dintre supuºii sãi.
3. Dupã aceasta primã întâlnire cu regele pict, Columba s-a întors
în Iona pentru a-ºi ridica mãnãstirea. Mai întâi a zidit câteva chilii ºi o
bisericã, iar apoi s-a retras în afara mãnãstirii, unde ducea o viaþã de
asprã nevoinþã. Se spune cã n-avea pat, iar drept pernã folosea o piatrã.
Nenumãraþi oameni veneau la chilia lui pentru sfat ºi rugãciune. Apoi,
omul lui Dumnezeu a aºezat la Iona rânduiala pe care o urmau ºi
celelalte mãnãstiri ale sale17. Urmând învãþãturii Sfinþilor Pãrinþi, el a
Aceastã rânduialã se gãseºte în A. W. Haddan and W. Stubbs, Councils and Ecclesiastical
Documents Relating to Great Britain and Ireland II, i, Oxford, Oxford University Press,
1873, pp. 119-121, pe Internet la: http://www.fordham.edu/halsall/source/columba-rule.html.
Toate citatele noastre sunt luate de acolo.

17
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hotãrât cã temelia vieþii de obºte era ascultarea desãvârºitã faþã de
stareþ: „Oricât de puþin sau de mult ai avea din orice lucru, fie el
îmbrãcãminte, sau mâncare, sau bãuturã, totul sã fie la porunca ºi la
voinþa mai-marelui, cãci nu se cuvine unui cãlugãr sã aibã vreo deosebire
de avere faþã de fratele sãu.” Se stãruia mult pe folosirea cât mai bunã a
timpului, ziua fiind împãrþitã în trei pãrþi: una pentru rugãciune, alta
pentru muncã, ºi alta pentru citit. Munca, la rândul ei, era împãrþitã tot
în trei: o parte pentru nevoile locului, alta pentru nevoile cãlugãrului,
iar a treia pentru nevoile semenilor, adicã pentru milostenie: „Sã urmaþi
milostenia mai înainte de orice,” spune sfântul. În ceea ce priveºte
nevoinþa trupeascã, poruncile lui Columba dau dovadã de o foarte
înþeleaptã îngãduinþã, ferindu-i pe cãlugãri atât de cãderea în delãsare,
cât ºi de primejdia prea multei înfrânãri. El zice: „Sã nu luaþi mâncare
pânã ce nu vã e foame. Sã nu vã culcaþi înainte de a simþi dorinþa (de
somn). Sã nu vorbiþi decât dacã e nevoie.”
În schimb, sfântul stãruie mereu pe rugãciunea fãcutã cu simþire,
ºi nu doar de dragul obiceiului: „Mãsura rugãciunii tale sã fie pânã ce o
sã-þi vinã lacrimile.” Însã rugãciunea nu poate fi fãcutã decât pe temelia
iubirii desãvârºite de vrãjmaºi, ºi de aceea, sfântul le porunceºte fiilor
sãi sã aibã întotdeauna în minte ºi în inimã pace cu toatã lumea: „Iertare
din suflet a tuturor. Rugãciune neîncetatã pentru cei ce te necãjesc.”
Apoi, toate aceste nevoinþe trebuie înfãptuite cu o stare sufleteascã
potrivitã. Despre aceasta, omul lui Dumnezeu spune: „O minte pregãtitã
pentru mucenicie roºie. O minte întãritã ºi statornicã în mucenicie albã.”18
Putem vedea cu uºurinþã cã aceeaºi dreaptã socotealã care a strãlucit
în întreaga tradiþie cãlugãreascã a Ortodoxiei, strãluceºte ºi în rânduielile
cele atât de chibzuite ale lui Columba. ªi aceasta este, de altfel, firesc,
deoarece Sfântul Duh, Care l-a luminat pe Columba sã-ºi scrie rânduiala,
i-a însuflat ºi pe marii noºtri Pãrinþi în scrierea aºezãmintelor lor.
De altfel, sfântul, ca un adevãrat învãþãtor, împlinea el însuºi toatã
rânduiala pe care o aºezase. Iatã ce ne spune Cuviosul Adamnan despre
În scrierile Pãrinþilor, „mucenicie roºie” înseamnã moartea pentru Hristos ºi pentru credinþã,
în timp ce „mucenicie albã” înseamnã moartea de fiecare zi faþã de patimi, prin nevoinþe ºi
înfrânare. În tradiþia cãlugãreascã irlandezã mai exista un al treilea fel de mucenicie, „mucenicia
verde”, care însemna pãrãsirea de bunãvoie a pãmântului de naºtere din dragoste pentru Hristos.

18
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Paraclisul Sfântului Oran,
cea mai veche bisericã din Iona (sec. IX d. Hr
.)
Hr.)

viaþa sa în mãnãstire: „Nu putea petrece nici mãcar o singurã orã fãrã
învãþãturã, sau fãrã rugãciune, sau fãrã scris, sau fãrã o oarecare altã
îndeletnicire sfântã. Astfel cã, neîncetat, zi ºi noapte, era prins în aceastã
luptã de post ºi priveghere, încât povara oricãreia dintre aceste nevoinþe ar
pãrea dincolo de puterea de a îndura a omului. ªi totuºi în toate acestea el
era iubit de toþi, cãci o sfântã bucurie, mereu strãlucind pe faþa lui, dezvãluia
veselia ºi bucuria cu care Duhul Sfânt îi umplea lãuntrul sufletului.”19
19

Sfântul Adamnan, op. cit., prefaþã, p. 35
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4. Cele mai multe istorisiri din viaþa sa sunt din timpul cât a trãit
în Iona, unde Dumnezeu l-a slãvit pe sfântul Sãu cu nenumãrate daruri
ºi harisme. Se pãstreazã numeroase povestiri despre minunile ºi
vindecãrile minunate pe care le-a sãvârºit, cât ºi despre darul proorociei,
pe care îl avea cu prisosinþã. În cele ce urmeazã ne vom strãdui sã
amintim cele mai însemnate întâmplãri din viaþa sa, arãtând în acelaºi
timp ºi lucrarea de propovãduire dusã de sfânt în rândul popoarelor
ce locuiau pe atunci în Scoþia.
Astfel, sfântul avea mare dar în a-i ajuta pe cei ce se aflau în
cãlãtorii pe mare, care deseori se aflau în multe primejdii ºi necazuri.
De pildã, într-una din zile, în timp ce pe insulã bântuia o furtunã
cumplitã, Columba a intrat în arhondaric, spunându-le fraþilor sã
pregãteascã repede o camerã ºi niºte apã de spãlat pe picioare. Toþi
s-au mirat, cãci nu puteau sã-ºi închipuie cine ar fi putut veni la
mãnãstire pe o vreme ca aceea. Însã cuviosul le-a spus cã Dumnezeu
lãsase un loc liniºtit în acea furtunã, prin care sã poatã veni un rob
credincios de-al Lui. Într-adevãr, înainte de lãsarea soarelui, pe insulã
a ajuns Sfântul Kenneth20, povestindu-le mirat fraþilor cum a cãlãtorit
pe o mare liniºtitã, în timp ce vedea, la oarecare depãrtare, de jur
împrejur, o vijelie cumplitã.
Altãdatã, când ºedea în sihãstria sa, au venit la stareþ doi dintre
cei mai buni ucenici ai sãi, Sfântul Baithene21 ºi Sfântul Columban22.
Amândoi veniserã pentru a cere binecuvântare de plecare pe mare,
însã fiecare vroia sã meargã în altã direcþie. Sfântul i-a binecuvântat
pe amândoi. Apoi i-a spus lui Baithene sã se pregãteascã sã plece în
ziua urmãtoare înspre miazãnoapte. Într-adevãr, a doua zi vântul bãtea
dinspre miazãzi, ºi Baithene a putut pleca liniºtit. Pe la ceasul al treilea,
când Baithene ajunsese la locul dorit, sfântul l-a chemat ºi pe Columban,
îndemnându-l sã fie ºi el gata de plecare. Deºi mirat, cãci vântul era
împotrivã, Columban a ascultat de porunca stareþului sãu. ªi într-adevãr,
de cum a intrat în corabie vântul ºi-a schimbat pe neaºteptate direcþia
Despre Sfântul Kenneth, v. mai sus, p. 73.
Sfântul Baithene, vãr al Sfântului Columba, i-a urmat acestuia pe scaunul de stareþ la Iona.
A murit în anul 598 d. Hr., ºi este sãrbãtorit la 9 iunie.
22
Nu este vorba aici de Sfântul Columban din Luxeuil, ci de alt Sfânt Columban, despre care
nu ºtim prea multe.
20
21
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ºi i-a îngãduit sã porneascã spre Irlanda, astfel cã amândoi au putut sã
ajungã cu bine unde vroiau.
Despre un oarecare bãrbat credincios care de mai multe ori plecase
pe mare pentru a gãsi un loc în care sã se aºeze, sfântul a profeþit: „Nu
va gãsi nici de data aceasta ceea ce cautã, ºi asta nu pentru altã vinã,
decât pentru aceea cã a îngãduit sã fie însoþit de un cãlugãr care pleacã
de la stareþul lui fãrã sã fi cerut binecuvântare.”23
5. Poate cã cel mai mare dar al sfântului era acela al proorociei.
Columba descoperea oamenilor pãcatele lor, sau lucruri care se
întâmplau la mare depãrtare, sau care aveau sã se întâmple în viitor,
ca ºi cum pentru el nimic nu era ascuns sau necunoscut. Vom arãta ºi
noi câteva dintre aceste minunate întâmplãri care vãdesc marea
îndrãznealã pe care cuviosul o avea înaintea lui Dumnezeu.
Insula Iona era despãrþitã de Scoþia de o micã strâmtoare numitã
Sound. Într-una din zile s-au auzit niºte strigãte venind de dincolo de
aceastã strâmtoare. Sfântul i-a trimis îndatã pe ucenicii sãi pentru a-i
aduce pe cei ce strigau. Era vorba de doi fraþi. Îndatã ce au ajuns,
Columba i-a întâmpinat cu mare dragoste, întrebându-i despre scopul
cãlãtoriei lor. Fraþii au spus cã vroiau sã rãmânã vreme de un an pe
insulã. Spre uimirea tuturor, cuviosul le-a rãspuns noilor veniþi: „Nu
puteþi sta cu mine, dupã cum spuneþi, decât dacã mai întâi primiþi
fãgãduinþele cãlugãreºti.”24 Rãspunsul a venit fãrã ºovãialã: „Deºi pânã
în acest ceas nu ne-am gândit niciodatã la aºa ceva, totuºi îþi vom
urma sfatul, socotind cã vine de la Dumnezeu.”25 Chiar atunci au intrat
în bisericã ºi sfântul i-a tuns cãlugãri pe cei doi. De-abia dupã o
sãptãmânã s-a putut vedea înþelepciunea faptei celei cu totul neobiºnuite
a sfântului26, cãci cei doi fraþi au cãzut greu bolnavi, murind la scurtã
vreme ºi slãvind pe Dumnezeu pentru cinstea de a fi primit haina
cãlugãreascã.
Altãdatã, cuviosul a trimis pe un frate la un ucenic de-al sãu,
Cailtan, care trãia ca sihastru într-una din chiliile din împrejurimi. Prin
Ibidem I, 6, p. 44
Ibidem I, 26, p. 57
25
Ibidem I, 26, p. 57
26
Rânduiala Bisericii prevede ca mantia cãlugãreascã sã fie primitã doar dupã o perioadã
destul de lungã de încercare.
23
24
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acest frate, Columba i-a poruncit ucenicului sã vinã cât mai repede în
mãnãstire. Cailtan a venit de îndatã, fiind primit cu mare bucurie de
sfânt. „O, Cailtan, ai fãcut bine venind repede aici ºi ascultând de
chemarea mea;” a spus cuviosul, „acum odihneºte-te un pic. Am trimis
dupã tine ca sã vii pentru pricina aceasta cã, iubindu-te ca pe un prieten,
vroiam sã-þi sfârºeºti zilele cu mine aici, în adevãratã ascultare.”27
Într-adevãr, în aceeaºi sãptãmânã Cailtan a plecat spre veºnicele lãcaºuri.
6. În timp ce ºedea cu un ucenic de-al sãu în chilie, sfântul l-a
întrebat pe neaºteptate despre mama lui, vrând sã ºtie dacã era o femeie
credincioasã. Deºi Colca, cãci acesta era numele ucenicului, stãruia
cã mama sa fusese din totdeauna o femeie bunã ºi evlavioasã, cuviosul
i-a poruncit sã plece chiar atunci în Irlanda, pentru a o întreba
îndeaproape despre un pãcat mare pe care îl fãcuse ºi pe care din
ruºine nu vroia sã-l mãrturiseascã. Ucenicul a fãcut întocmai ºi, dupã
ce a stãruit pe lângã mama sa, aceasta ºi-a mãrturisit cu lacrimi
fãrãdelegea. Apoi a primit canonul pe care mai dinainte i-l rânduise
cuviosul, ºi L-a slãvit pe Dumnezeu cã, prin sfântul Sãu, nu o lãsase
sã plece în veºnicie cu un pãcat nespovedit.
7. Într-o noapte sfântul i-a trezit pe toþi ucenicii sãi ºi, aducându-i
în bisericã, le-a poruncit sã se roage pentru un pãcat cumplit care
tocmai se sãvârºea în Irlanda. La întrebãrile fraþilor, cuviosul le-a spus
cã în scurt timp omul care pãcãtuise avea sã vinã în Iona. ªi într-adevãr,
dupã câteva luni sfântul i-a cerut ucenicului sãu de chilie, Diormit, sã
fugã în port pentru a nu-i îngãdui celui ce sãvârºise acel pãcat sã calce
pe pãmântul insulei. Diormit a fãcut precum i se poruncise, însã omul
a strigat din corabie cã hotãrâse sã nu mai mãnânce nimic pânã ce nu
se va întâlni cu Columba. Auzind, sfântul lui Dumnezeu a coborât la
mal, unde erau adunaþi mai mulþi fraþi care vorbeau despre ce ar trebui
fãcut. Baithene tocmai spunea cã Sfânta Scripturã primeºte pocãinþa
pãcãtosului. Columba însã a strigat cu durere: „O, Baithene, acest om
ºi-a omorât, precum Cain, fratele, ºi a fãcut desfrânare cu mama sa.”28
Vãzându-i-se descoperit pãcatul, nenorocitul s-a aruncat în genunchi
cu lacrimi, fãgãduind cã va îndeplini orice canon îi va da sfântul.
27
28

Ibidem I, 25, p. 56-57
Ibidem I, 16, p. 52
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Cea mai veche cruce celticã încã în picioare din Iona, Crucea Sf. Martin (sec. IX
.). Pe partea de apus este zugrãvitã, în centru, Maica Domnului cu Pruncul,
Hr.).
d. Hr
iar mai jos se gãsesc Sf. Pro. Daniil în groapa cu lei ºi jertfa Patriarhului Avraam.

Columba i-a spus: „Dacã vei face pocãinþã printre britani vreme de 12
ani, cu lacrimi ºi plâns, ºi nu te vei mai întoarce niciodatã în Irlanda,
poate cã Dumnezeu îþi va ierta pãcatul.” Însã întorcându-se cãtre fraþi,
a adãugat cu durere în glas: „Acest om este fiu al pierzãrii.” 29
Într-adevãr, în scurt timp bãrbatul ºi-a lepãdat pocãinþa ºi, întorcându-se
în Irlanda, a fost ucis în luptã.
29

Ibidem I, 16, p. 52
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8. Sfântul întemeiase pe insulele din jurul Ionei mai multe schituri,
în care trãiau cãlugãrii doritori de liniºte. Tot aici erau trimiºi adesea,
ca un fel de canon, cei ce vroiau sã-ºi plângã pãcatele30. Se pãstreazã,
în legãturã cu aceste schituri de pocãinþã, o istorisire minunatã, din
care se poate vedea cu uºurinþã cu câtã putere lucra în sfântul lui
Dumnezeu darul proorociei. Odatã, cuviosul a mers la arhondaric cu
niºte treburi, ºi a gãsit un om sãrac aºteptând afarã. Întrebând despre
pricina venirii sale, omul i-a spus cã vroia sã se pocãiascã de pãcatele
sale. Columba, vãzând în el un suflet curat, l-a primit ºi i-a ascultat
mãrturisirea. A aflat astfel de la bãrbat, care se numea Libran, cã în
urmã cu mai mulþi ani omorâse un om, iar pentru aceasta fusese închis.
În timp ce îºi aºtepta moartea, o rudã bogatã de-a sa îl ajutase ºi îl
scosese din lanþuri. Ca mulþumire pentru acest lucru, omul jurase sã-i
slujeascã binefãcãtorului sãu pânã la moarte. Însã în scurtã vreme a
început sã aibã mari mustrãri de conºtiinþã, ºi de aceea a fugit de la
stãpânul sãu. Vrând sã se pocãiascã, venise în insula Iona pentru a se
spovedi, cãci auzise de sfinþenia ºi înþelepciunea lui Columba. Auzind
mãrturisirea lui sincerã, cât ºi dorinþa de a rãmâne în mãnãstire, sfântul
i-a dat canon sã petreacã vreme de ºapte ani în schitul de pe insula
Ethica (astãzi Tiree), în pocãinþã ºi rugãciune. Întrebat fiind ce sã facã
în legãturã cu jurãmântul cãlcat, Columba i-a spus sã vinã peste ºapte
ani la el în Postul Mare, pentru a se împãrtãºi de Paºti, ºi atunci îi va
spune ce trebuie sã facã.
Dupã ce au trecut cei ºapte ani ºi omul s-a împãrtãºit cu Sfintele
Taine, Columba l-a chemat la el. I-a dat o sabie foarte frumoasã,
împodobitã cu pietre preþioase, ºi i-a spus sã meargã cu ea înapoi în
Irlanda. „Însã fostul tãu stãpân”, i-a profeþit sfântul, „nu va vrea sã
primeascã aceastã rãscumpãrare pentru tine, cãci are o soþie evlavioasã,
care îl va sfãtui în chip înþelept sã te sloboadã fãrã nici o platã. Totuºi,
nu vei putea scãpa de o altã ispitã, cãci vor veni la tine fraþii tãi, ca sã-þi
cearã sã-l îngrijeºti, dupã datorie, pe tatãl tãu cel bãtrân. Sã primeºti,
cãci nu vei avea de stat decât o sãptãmânã. Apoi vor vrea sã te punã sã
ai grijã ºi de mama ta, însã un frate al tãu te va ajuta ºi va lua el asuprã-ºi
Despre un astfel de schit de pocãinþã se vorbeºte ºi în Scara Sfântului Ioan Scãrarul. V. Ioan
Scãrarul, Sfântul, Scara Raiului, Ed. Amarcord, Timiºoara, 2000, pp. 219 sq.
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aceastã sarcinã.” 31 Totul s-a întâmplat întocmai. De cum a ajuns în
Irlanda, Libran s-a dus la stãpânul de la care fugise. A întâlnit acolo pe
femeia cea credincioasã, care ºi-a sfãtuit astfel soþul: „Ce nevoie avem
noi sã primim rãscumpãrarea aceasta trimisã de Sfântul Columba? Nici
mãcar nu suntem vrednici de o asemenea cinste. Sloboade-l fãrã platã
pe robul tãu cel credincios. Rugãciunile sfântului ne vor folosi mai mult
decât acest preþ care ne este dat pentru el.”32 Apoi, dupã cuvântul lui
Columba, au venit la Libran fraþii sãi. Aceºtia l-au silit sã-l îngrijeascã
pe tatãl sãu, care însã a murit înainte de a se încheia o sãptãmânã. Când
au vrut sã i-o dea în grijã ºi pe mama lor, un frate mai mic i-a luat
apãrarea, spunând: „Nu ar trebui cu nici un chip sã-l þinem acasã pe
acest frate al nostru, care, pentru mântuirea sufletului sãu, a petrecut
ºapte ani în pocãinþã alãturi de Sfântul Columba.”33
Astfel rãmas slobod, omul s-a îndreptat cu mare bucurie spre un
port, vrând sã se întoarcã la mãnãstire. Ajuns la þãrm, a gãsit o corabie
care tocmai pleca, însã cei dinãuntru nu au vrut nicicum sã-l primeascã.
Mâhnit peste mãsurã, s-a rugat astfel pãrintelui sãu, care îl aºtepta la
mare depãrtare: „Este oare voia ta, Sfinte Columba, ca aceºti corãbieri,
care nu mã primesc pe mine, tovarãºul tãu, sã porneascã în cãlãtoria
lor cu pânzele sus ºi cu vânt prielnic?”34 Ca la o poruncã, vântul ºi-a
schimbat direcþia, încât corabia nu mai putea cu nici un chip sã se
depãrteze de þãrm. Libran, vãzând cele întâmplate, a început sã fugã
de-a lungul þãrmului dupã corabie. Cei ce se aflau înãuntru, miraþi
peste mãsurã, ºi-au dat seama cã din pricina lui vântul se fãcuse
potrivnic, ºi i-au spus cã dacã poate sã-i ajute, îl vor lua cu ei. „Sfântul
Columba, cel la care mã duc eu, ºi cãruia i-am slujit ultimii ºapte ani,
poate, prin rugãciune, dacã mã luaþi în corabie, sã dobândeascã pentru
voi de la Domnul vânt prielnic.” 35 ªi într-adevãr, de cum s-a urcat
bãrbatul în corabie vântul s-a oprit, ºi cu toþii au putut sã plece liniºtiþi
spre Britania.
Dupã Sfântul Adamnan, op. cit., II, 40, p. 99-100
Ibidem II, 40, p. 100
33
Ibidem II, 40, p. 100
34
Ibidem II, 40, p. 101
35
Ibidem II, 40, p. 101
31
32
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Ajuns la Iona, Libran s-a grãbit sã ajungã la stareþul sãu iubit,
care îl ajutase atâta. Când s-au întâlnit, i-a cãzut la picioare, ºi înainte
sã apuce sã-i spunã ceva, Columba i-a povestit cu de-amãnuntul tot
ce i se întâmplase. Dupã alte câteva zile sfântul l-a cãlugãrit ºi apoi l-a
trimis în schitul în care trãise pânã atunci. Înainte de a pleca, Columba
i-a mai spus cã nu avea sã moarã la Iona, ci în Irlanda. Libran, auzind
aceste cuvinte, a izbucnit în plâns ºi a cãzut în genunchi înaintea
sfântului. Însã cuviosul l-a liniºtit, spunându-i: „Ridicã-te ºi nu fi trist.
O sã mori într-una din mãnãstirile mele, ºi moºtenirea ta în împãrãþie
va fi printre cãlugãrii mei aleºi; ºi împreunã cu ei te vei trezi din somnul
morþii la învierea vieþii.” 36 Auzind astfel de cuvinte de mângâiere
ucenicul cel credincios s-a umplut de bucurie ºi, primind
binecuvântarea sfântului, a plecat împãcat. Într-adevãr, peste mulþi
ani a fost trimis cu o ascultare în Irlanda, ºi ajungând la mãnãstirea din
Derry a murit liniºtit, fiind apoi îngropat în cimitirul mãnãstirii.
9. Trebuie spus cã acest Libran se învrednicise sã primeascã, prin
rugãciunea sfântului, ºi darul preoþiei. Dacã în ceea ce-l priveºte pe
ucenicul sãu cel credincios, Columba lucrase cu iconomie37, de cele
mai multe ori sfântul dãdea dovadã de o mare grijã în împlinirea
întocmai a poruncilor Bisericii. Astfel, în Irlanda trãia un preot pe nume
Findchan. Acesta avea un ucenic numit Aid, care fusese un om foarte
sângeros, ºi care îl omorâse chiar pe regele Irlandei. Deºi ºtia despre
nevrednicia ucenicului sãu, Findchan a stãruit îndelung pe lângã
episcopul locului ca Aid sã fie hirotonit preot. Silit astfel, episcopul a
primit, însã de teamã i-a cerut lui Findchan sã-ºi punã ºi el mâna pe
capul lui Aid în timpul hirotonirii. Apoi, cei doi au plecat la Iona,
pentru a lua binecuvântare de la Columba. Aflând despre chipul în
care fusese fãcutã hirotonia, sfântul s-a mâhnit cumplit, ºi le-a profeþit
celor doi cu glas neînduplecat: „Acea mânã dreaptã pe care Findchan,
împotriva legilor lui Dumnezeu ºi ale Bisericii, a pus-o pe capul fiului
pierzãrii, va fi în curând acoperitã de rãni, ºi, dupã o mare ºi cumplitã
durere, va merge înaintea lui în mormânt. […] Iar Aid, astfel hirotonit
în chip nelegiuit, se va întoarce ca un câine la vãrsãtura sa38, ºi va fi
Ibidem II, 40, p. 101
Adicã cu îngãduinþã.
38
II Ptr. 2, 22
36
37
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din nou un ucigaº sângeros, pânã când, strãpuns în gât de o suliþã, va
cãdea în apã dintr-un copac ºi se va îneca.”39 Acestea s-au întâmplat
întocmai mai târziu, când Findchan a fost rãnit la mâna dreaptã, care
i-a putrezit în dureri cumplite, iar Aid, întors la faptele sale nelegiuite,
a fost trãdat ºi omorât miºeleºte dupã cum profeþise sfântul, de unul
dintre supuºii sãi.
10. Columba nu numai cã vedea ceea ce se afla în sufletul
oamenilor, sau lucruri care aveau sã se întâmple în viitor, ci avea ºi
darul de a ºti lucruri care se petreceau la mare depãrtare. De multe ori
spunea celor ce se aflau împreunã cu el despre bãtãlii ºi lupte ce tocmai
se purtau în alte þinuturi. De pildã, odatã, când era împreunã cu
ucenicul sãu Lugbe, a oftat din greu ºi apoi a început sã lãcrimeze.
Întrebat fiind despre pricina mâhnirii sale, a rãspuns cã tocmai atunci,
în Irlanda, doi oameni de neam mare mureau din pricina rãnilor pe
care ºi le fãcuserã unul altuia. Când, dupã o sãptãmânã, un bãrbat a
venit în insulã ºi a povestit despre aceasta, Lugbe a început sã-l întrebe
pe cuvios, cu stãruinþã ºi lacrimi, despre chipul în care primeºte aceste
descoperiri. Dupã multe rugãminþi, vãzând hotãrârea ucenicului sãu,
sfântul a primit sã-i arate cele cerute, însã doar dacã acesta avea sã
pãstreze taina celor aflate pânã la moartea omului lui Dumnezeu.
„Sunt unii,” i-a descoperit apoi Columba, „deºi foarte puþini,
cãrora harul lui Dumnezeu le îngãduie sã vadã în chip limpede ºi
lãmurit întreaga întindere a lumii, ºi sã îmbrãþiºeze înlãunutrul minþii
lor, care are o putere în chip minunat mãritã, cele mai din afarã margini
ale cerurilor ºi ale pãmântului, ca ºi cum toate ar fi luminate de o
singurã razã de soare.”40 Cu adevãrat, ºi sfântul strãlucea din plin de
acest dar, deºi se strãduia mereu sã ascundã aceasta.
11. Multe minuni se pãstreazã din viaþa cuviosului, ºi desigur cã
mult mai multe sunt cele care nu se pãstreazã. Nu vom stãrui asupra
tuturor, pentru a nu lungi prea mult povestirea, dar ne vom strãdui sã
arãtãm câteva dintre cele mai însemnate.
Sfântul Adamnan, op. cit., I, 29, p. 59
Ibidem I, 35, p. 65. Aproape în acelaºi fel vorbeºte despre acest dar ºi un mare înainte-vãzãtor
ºi fãcãtor de minuni al vremurilor noastre, Pãrintele Porfirie (Bairaktaris), arãtându-le ucenicilor
sãi felul în care putea sã vadã lucruri care se petreceau la mare depãrtare. V. Bairaktaris,
Porfirie, Ne vorbeºte Pãrintele Porfirie, Ed. Bunavestire, Galaþi, 2003, pp. 60-61 º.a.
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Astfel, sfântul avea mare dragoste de a copia cãrþile Bisericii.
Pânã la sfârºitul vieþii lui s-a ocupat cu aceastã îndeletnicire sfântã,
care era de mare folos deoarece pe atunci cãrþile lipseau cu desãvârºire.
Mulþi martori adevereau cã acele cãrþi scrise de el, chiar dacã erau
lãsate vreme îndelungatã în apã, nu pãtimeau nici o stricãciune, ci se
pãstrau ca ºi cum ar fi fost þinute la loc uscat. Apoi, se povesteºte
despre faptul cã atunci când cânta în bisericã, vocea lui rãsuna cu
atâta putere, încât uneori, cu harul lui Dumnezeu, era auzitã pânã la
mari depãrtãri. Cu toate acestea, în chip minunat, cei care erau înãuntrul
bisericii nu simþeau cã vocea ar fi supãrãtor de puternicã, ci dimpotrivã,
o auzeau la fel de tare ca ºi a celorlalþi cântãreþi.
Atât de multã îndrãznealã avea cuviosul înaintea lui Dumnezeu,
încât orice lucru pe care-l binecuvânta, primea de îndatã ºi
binecuvântare cereascã. De pildã, un bãrbat foarte sãrac, care avea
mulþi copii ºi ajunsese sã cerºeascã, a venit la sfânt pentru a-i cere
ajutorul. Cuviosul a rupt o ramurã din copacul sub care stãtea, a
binecuvântat-o ºi apoi i-a dat-o omului, spunându-i cã prin ea va avea
întotdeauna mâncare de ajuns pentru cei din casa sa. Nespus de
bucuros, sãracul a plecat. În scurt timp a vãzut cã orice animal sãlbatic
care se atingea de ramura aceea, murea pe loc. Astfel, de atunci încolo,
câtã vreme a pãstrat cu grijã lemnul binecuvântat de Columba, a fost
întotdeauna îndestulat, atât el cât ºi familia sa.
Altãdatã, ucenicii sfântului, la porunca stareþului lor, au luat niºte
lemne de pe pãmântul unui om sãrac. Când au adus lemnele la
mãnãstire, i-au spus cuviosului cã omul cel sãrac fusese foarte mâhnit
pentru cele întâmplate. Sfântul, cu mare grijã, i-a trimis omului niºte
orz binecuvântat de el, poruncindu-i sã-l sãdeascã chiar atunci, mãcar
cã trecuse de mult vremea însãmânþãrii. Bucuros de darul sfântului,
sãracul a semãnat cu credinþã orzul ºi, deºi era mijlocul lui iunie, la
începutul lui august a putut sã strângã orzul copt.
Lucrarea în rândul picþilor
1. Dupã cum am spus mai înainte, pricina cea mai de seamã a
venirii lui Columba în Scoþia fusese aceea de a aduce la Hristos pe cât
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mai mulþi dintre picþii pãgâni. ªi într-adevãr, sfântul a cãlãtorit neobosit
prin întreaga Scoþie, zidind biserici ºi mãnãstiri ºi strãduindu-se pe
toate cãile sã propovãduiascã oamenilor vestea cea bunã a mântuirii.
Mai ales, Columba le dovedea adevãrul credinþei creºtine prin puterea
Duhului Sfânt Care sãlãºluia în el, ºi Care lucra prin el minuni
nenumãrate. Acest lucru era cu atât mai trebuincios, cu cât în munca
sa cea binecuvântatã sfântul a avut de suferit multe ispite ºi greutãþi
din partea preoþilor pãgâni, care se numeau druizi. Aceºtia lucrau cu
putere drãceascã, prin farmece ºi vrãji, ºi de aceea sfântul a fost nevoit
sã ruºineze cursele lor prin minuni pe mãsurã, care sã arate oamenilor
cã Hristos este Dumnezeu adevãrat ºi Împãrat a toatã fãptura.
Astfel, dupã prima minune sãvârºitã în faþa regelui Brude, prin
care a deschis porþile închise ale palatului, Columba a mers de mai
multe ori la rege ca sã-l câºtige pentru Hristos. Acest lucru însã nu era
deloc unul uºor, deoarece tatãl adoptiv al regelui, pe nume Broichnan,
era chiar mai-marele druizilor picþi. Însã prin darul pe care îl avea de
la Dumnezeu, sfântul l-a biruit de mai multe ori pe acest preot
pãgânesc. Astfel, odatã a vãzut la Broichnan o roabã de neam
irlandez, cu care druidul se purta aspru ºi fãrã milã. Columba i-a
cerut de mai multe ori sã o sloboadã, însã pãgânul nu vroia cu nici
un chip. Vãzând încãpãþânarea lui, sfântul a plecat cãtre Iona
spunându-i cã, dacã nu va da drumul femeii, va muri în chip
nãpraznic. Apoi ºi-a luat rãmas bun de la rege ºi a plecat împreunã
cu însoþitorii sãi. Ajuns la marginea râului Ness, a luat o pietricicã
albã pe care a binecuvântat-o, spunând: „Iatã aceastã pietricicã albã,
prin care Dumnezeu va lucra vindecarea multor boli în mijlocul
acestui neam pãgân.” 41 Apoi, pe când se urca în corabie, au venit
doi cãlãreþi rugându-l sã vinã degrabã pentru a-l vindeca pe
Broichnan, tatãl regelui, care fusese prins de o slãbiciune cumplitã
ºi se afla pe moarte. Auzind aceste cuvinte, Columba a dat pietricica
la doi dintre ucenicii sãi, pe care i-a trimis la rege, poruncindu-le
sã-i spunã aºa: „Dacã Broichnan va fãgãdui mai întâi sã dea drumul
fecioarei, atunci degrabã sã cufundaþi aceastã micã piatrã în apã, ºi
41

Ibidem II, 34 p. 92
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sã bea din ea ºi va fi vindecat îndatã; dar dacã îºi va cãlca jurãmântul
ºi nu va primi sã o sloboadã (pe femeie), în aceeaºi clipã va
muri.” 42 Înspãimântat peste mãsurã de profeþia sfântului, Broichnan
a lãsat-o pe fatã sã plece, iar apoi a cufundat pietricica într-un vas cu
apã. Sub privirile uimite ale tuturor, piatra a plutit în apã fãrã a se
scufunda. Dupã aceea, de îndatã ce a bãut, pãgânul a primit
însãnãtoºire din slãbiciunea care-l cuprinsese. Regele, vãzând
minunea, a luat piatra ºi a pus-o în vistieria sa. Acea piatrã a lucrat
apoi vindecãri nenumãrate, însã de câte ori o cereau bolnavi care
erau rânduiþi de Dumnezeu sã moarã, ea nu putea fi gãsitã nicicum.
2. La puþin timp dupã aceastã întâmplare, cuviosul s-a întâlnit
din nou cu Broichnan, care cãuta un chip de a se rãzbuna pe omul lui
Dumnezeu. Aflând cã sfântul vrea sã plece înapoi în Iona, druidul i-a
spus cã prin vrãjile lui poate sã-l împiedice sã porneascã, aducând
furtunã ºi vreme rea. Columba i-a rãspuns fãrã teamã: „Atotputerea
lui Dumnezeu cârmuieºte toate lucrurile, ºi în numele Lui ºi sub pronia
Lui cea cãlãuzitoare sunt înfãptuite toate miºcãrile noastre.”43 Iar apoi,
fãrã cea mai micã ºovãialã, s-a îndreptat însoþit de o mulþime de oameni
spre malul lacului Ness. Druizii erau nemaipomenit de bucuroºi, cãci
cerul se întunecase ca noaptea ºi bãtea un vânt nãpraznic, încât nici
nu-ºi putea mãcar închipui cineva sã porneascã pe mare pe o vreme
ca aceea. Însã odatã ajuns la mal, Columba ºi-a fãcut cruce ºi a intrat
în mica lui barcã ºi, deºi ucenicii sãi se temeau, le-a poruncit sã plece
fãrã zãbavã spre insulã. Sub privirile înmãrmurite ale celor de pe mal,
barca a pornit cu vitezã uimitoare cãtre Iona, ºi toþi au început sã-L
slãveascã cu bucurie pe Dumnezeul creºtinilor.
3. În lung ºi în lat strãbãtea sfântul pãmânturile locuite de picþi,
învãþând cuvântul lui Dumnezeu, sãvârºind peste tot minuni, botezând
mulþimi de oameni ºi zidind biserici ºi mãnãstiri. În scurtã vreme, faima
lui ajunsese în cele mai depãrtate colþuri ale þãrii ºi, în orice sat intra,
toatã lumea vroia sã-l gãzduiascã ºi sã-l îngrijeascã. Într-adevãr, în
casa în care intra sfântul, intra ºi Dumnezeu, astfel cã toþi ºtiau cã dacã
un sãrac se învrednicea sã-l primeascã pe cuvios mãcar o noapte, în
42
43

Ibidem II, 34 p. 93
Ibidem II, 35 p. 94
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scurtã vreme averea lui urma sã se înmulþeascã în chip minunat. De
altfel, Columba avea mare dragoste pentru cei lipsiþi ºi de aceea
întotdeauna dormea la ei ºi de multe ori pedepsea pe cei care încercau
sã-i nedreptãþeascã.
4. Tot din vremea lucrãrii sale între picþi se pãstreazã urmãtoarea
întâmplare. Într-una din zile, în timp ce cãlãtorea pe mare împreunã cu
câþiva dintre ucenicii lui, sfântul a cãzut dintr-odatã în uimire. Dupã ce
ºi-a venit în sine le-a spus ucenicilor sãi sã porneascã spre un þinut mai
îndepãrtat, cãci vãzuse îngeri coborând din cer pentru a lua sufletul
unui pãgân bãtrân, care întreaga sa viaþã se strãduise sã facã fapte bune
ºi sã-ºi ajute semenii. Îngerii aºteptau venirea lui Columba pentru a-l
boteza pe bãtrân, ca apoi sã-i poatã duce sufletul în Împãrãþia cerurilor.
Într-adevãr, ajungând acolo ºi gãsindu-l pe bãtrân, sfântul i-a vorbit
cuvintele vieþii veºnice; iar acesta a crezut ºi a primit botezul din mâna
lui Columba, murind apoi cu chipul luminat ºi cu sufletul plin de bucurie.
Altãdatã, aflându-se în pãmânturile Scoþiei, niºte þãrani au adus
un copil la cuvios pentru a-l boteza. Pentru cã niciunde în jur nu se
afla apã, sfântul a îngenuncheat, s-a rugat îndelung, iar apoi a
binecuvântat o stâncã din apropiere. De îndatã, din stâncã a ieºit un
ºuvoi de apã curatã, astfel cã a putut sã-l boteze chiar atunci pe copilaº.
Apoi, Columba le-a profeþit pãrinþilor cã în tinereþe copilul lor va trãi
în pãcate trupeºti, însã apoi va veni la mare pocãinþã, ºi va începe sã
trãiascã pentru Hristos, murind moarte creºtineascã la adânci bãtrâneþi.
Tot atunci, într-un sat din apropiere, în care sfântul intrase pentru
a propovãdui, se afla o fântânã pe care pãgânii o cinsteau ca pe un
dumnezeu. Pricina pentru aceasta era cã oricine bea din apa acelei
fântâni se îmbolnãvea numaidecât: fie ajungea lepros, fie orbea, fie
era lovit de alte neputinþe. Auzind despre aceasta ºi vãzând cã oamenii
nu primeau cuvântul lui datoritã fântânii, sfântul s-a dus într-acolo
pentru a le arãta oamenilor puterea lui Hristos. Vãzând aceasta, druizii
nu mai puteau de bucurie, cãci se aºteptau ca ºi sfântul sã pãtimeascã
cele pe care le pãtimiserã alþii înaintea lui. Însã Columba, ajungând în
dreptul fântânii, a binecuvântat-o cu semnul crucii, apoi s-a spãlat pe
mâini ºi a bãut din ea fãrã nici o teamã. La fel au fãcut ºi ucenicii lui.
De atunci încolo, fântâna nu numai cã nu mai fãcea rãu nimãnui, ci
chiar dobândise darul vindecãrii.
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Altãdatã sfântul se afla într-un sat de pãgâni, rostind cuvintele
vieþii veºnice, ºi mai mulþi dintre cei ce-l ascultau au crezut ºi s-au
botezat cu familiile lor. La puþine zile dupã aceasta, un copil al uneia
dintre familiile nou-botezate s-a îmbolnãvit pe neaºteptate, ajungând
pe patul de moarte. Vãzându-l, druizii au început sã-ºi batã joc de
pãrinþii lui, spunându-le cã bãiatul li se îmbolnãvise din pricinã cã ei îi
mâhniserã pe zei prin botezul lor. Auzind despre aceasta ºi arzând de
dragoste pentru Dumnezeu, sfântul s-a întors în sat ºi s-a dus la casa
þãranului. Când a ajuns însã acolo a gãsit supãrare mare, cãci copilul
deja murise. Fãrã a se tulbura, Columba a intrat în camera mortului ºi
cu lacrimi a început sã se roage lui Dumnezeu. Apoi l-a luat pe prunc
de mânã ºi i-a poruncit ca, în numele lui Iisus Hristos, sã vinã la viaþã.
Bãiatul, auzind numele cel preasfânt, pe datã s-a trezit. Când pãrinþii
ºi-au vãzut copilul viu, cu bucurie I-au mulþumit lui Dumnezeu pentru
darurile cele mari cu care îl împodobise pe alesul Sãu.
Vom mai arãta doar o singurã întâmplare minunatã din timpul
propovãduirii sfântului, în care se poate vedea câtã putere are ascultarea
atunci când este fãcutã cu credinþã nestrãmutatã. Într-una din cãlãtoriile
sale, Columba a fost nevoit sã treacã cu barca peste lacul Ness (Loch
Ness), în care sãlãºluia un balaur uriaº. Ajungând la malul lacului a vãzut
niºte pãgâni care tocmai îngropau un om omorât de acel balaur. Fãrã a se
înspãimânta câtuºi de puþin, sfântul i-a poruncit unuia dintre ucenicii sãi
sã înoate pânã pe cealaltã parte a lacului, pentru a aduce barca care se afla
acolo. Ucenicul, pe nume Lugbe, a intrat fãrã ºovãialã în apele lacului,
însã balaurul, care era aþâþat de moartea þãranului, de cum l-a simþit s-a
nãpustit asupra lui. Toþi câþi se aflau pe mal priveau cu groazã la cele ce se
petreceau chiar sub ochii lor. Însã când balaurul a ajuns la micã apropiere
de Lugbe, sfântul ºi-a ridicat mâna, a fãcut semnul Sfintei Cruci, ºi i-a
poruncit ca, în numele lui Iisus Hristos, sã se opreascã pe datã ºi sã se
întoarcã în adâncuri. Lighioana s-a oprit ca ºi cum ar fi fost prinsã de o
mânã uriaºã, ºi a fugit neputincioasã înapoi. Ucenicul a continuat sã înoate
netulburat, cãci încrederea în stareþul sãu era deplinã, ºi a adus barca la
sfânt. Vãzând aceastã mare minune, toþi, pânã ºi picþii pãgâni, au fost
nevoiþi sã-L slãveascã pe Dumnezeul cel adevãrat.
Prin astfel de minuni slãvite, dar ºi prin cuvintele ºi viaþa sa,
cuviosul a câºtigat pe mulþi dintre picþi pentru credinþa creºtinã. Când,
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dupã moartea regelui Brude44, pe tronul regatului a urcat Gardnait,
creºtin din neamul picþilor de miazãzi, sfântul a ajuns povãþuitor ºi
conducãtor duhovnicesc al întregii Scoþii. Într-adevãr, Iona ajunsese
un adevãrat Sfânt Munte al acelor þinuturi îndepãrtate, de unde lumina
sfinþeniei strãlucea peste tot.
Legãturile cu Irlanda
1. Pe lângã munca pe care a dus-o pentru încreºtinarea pãgânilor,
sfântul a purtat mare grijã ºi irlandezilor sãi, atât celor ce se aflau în
Scoþia, cât ºi celor din Irlanda. Într-adevãr, cuviosul îºi iubea nespus
þara ºi neamul, ºi de aceea a pãstrat mereu legãturi trainice cu cei din
patria sa. De pildã, când se afla odatã în insula Iona, împreunã cu un
ucenic de-al sãu, a vãzut un nor întunecat care rãsãrea în partea de
miazãnoapte. Cu tristeþe mare în glas i-a spus ucenicului: „Vezi norul
acela care se apropie? Va fi nespus de vãtãmãtor atât pentru oameni
cât ºi pentru animale ºi, dupã ce va acoperi cu repeziciune o mare
parte din Irlanda, va aduce o ploaie otrãvitoare, care va pustii întreaga
Irlandã; iar cei pe care va cãdea, om sau animal, se vor acoperi de rãni
dureroase ºi chiar vor muri în chinuri cumplite.45 De aceea sã nu mai
zãbovim. Dacã Dumnezeu ne va ajuta, mâine sã pleci înspre locurile
acelea, cu o bucatã de pâine sfinþitã. Apa în care vei cufunda acea
bucãþicã de pâine se va face apã vindecãtoare, iar tu sã stropeºti cu ea
pe oricine este cuprins de neputinþã. ªi toþi, cu harul lui Dumnezeu, se
vor tãmãdui îndatã.”46 Într-adevãr, ucenicul a plecat chiar a doua zi în
Irlanda ºi a ajuns cu bine în þinutul de care îi vorbise sfântul. A gãsit
mulþime de oameni aflaþi pe patul de moarte, în dureri grozave, care
toþi se însãnãtoºeau prin stropirea cu apã sfinþitã. Auzind lumea despre
aceasta, veneau mulþimi nenumãrate, de la mari depãrtãri, pentru a
primi tãmãduire, ºi toþi slãveau pe Dumnezeu pentru sfântul Sãu, pe
care li-l trimisese drept ajutor ºi mângâiere.
În anul 586 d. Hr. V. ªtefan, Cristian, Misiunea creºtinã în apus ºi rãsãrit (sec. V-X), Presa
Universitarã Clujeanã, Cluj-Napoca, 2002, p. 43
45
Se pare cã era vorba despre un nor toxic apãrut în urma unei erupþii vulcanice din Islanda.
46
Sfântul Adamnan, op. cit., II, 4, p. 73
44
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2. Altãdatã, pe când se afla la Iona, Columba s-a dus degrabã la
un alt ucenic de-al sãu, cãruia i-a spus sã se pregãteascã pentru o
cãlãtorie în Irlanda. „Sã mergi la Clocher ºi sã-i spui cã sora sa, fecioara
Maugina, ºi-a rupt foarte rãu un picior în timp ce se întorcea de la
bisericã. Iar acum plânge amarnic, cerând ajutor de la mine,
pãcãtosul.” 47 Ucenicul a fãcut întocmai dupã cum i se poruncise: a
gãsit-o pe fecioarã, a stropit-o cu apã binecuvântatã de Columba, iar
aceasta s-a vindecat chiar atunci în chip minunat.
În acelaºi chip, când sfântul citea odatã în chilia sa, s-a ridicat
repede de pe scaun ºi a fugit spre bisericã, spunându-i ucenicului sãu
cã tocmai atunci o femeie din Irlanda se chinuia cumplit în durerile
naºterii, rugându-se lui Dumnezeu sã o izbãveascã pentru rugãciunile
sale. De cum a ajuns în bisericã, Columba a cãzut în genunchi ºi a
început sã se roage cu lacrimi pentru cea care-i cerea ajutorul. Apoi
s-a ridicat ºi, zâmbind, le-a spus fraþilor: „Domnul Iisus, nãscut din
femeie, a dat ajutor acestei biete femei, ºi cu milostivire a uºurat-o din
durerea ei. Cãci a nãscut nevãtãmatã un copil, ºi nu va muri în aceastã
împrejurare.” 48
3. Pe lângã grija faþã de cei din neamul sãu, sfântul s-a îngrijit
foarte mult ºi de mãnãstirile sale din Irlanda, deoarece cãlugãrii care
trãiau în ele îi erau toþi fii duhovniceºti ºi îl socoteau în continuare
stareþ. Mereu se ruga pentru ei ºi adesea le trimitea, prin ucenicii sãi
din Iona, diferite sfaturi ºi scrisori, prin care cãuta sã-i mângâie ºi sã-i
povãþuiascã. De aceea, fiii sãi ºtiau întotdeauna cã sfântul stã pururi
rugãtor pentru ei înaintea lui Dumnezeu, lucru care puteau lesne sã-l
vadã ºi din ajutorul minunat pe care adesea li-l dãdea Columba.
Odatã, de pildã, în timp ce sfântul scria în chilia sa, a strigat
dintr-odatã cu voce puternicã. Cei doi ucenici care erau acolo au sosit
de îndatã, întrebându-l care era pricina neliniºtii lui. Cuviosul le-a spus
cã-l strigase pe îngerul care se afla lângã el, deoarece unul dintre
cãlugãrii din Derry tocmai cãzuse de la mare înãlþime. Sfântul îi ceruse
îngerului sã meargã sã-l scape pe frate înainte ca acesta sã pãþeascã
ceva. „Cât de minunatã ºi aproape de negrãit este iuþimea miºcãrii
47
48

Dupã ibidem II, 5, p. 74
Ibidem II, 41, p. 103
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îngereºti,” le-a lãmurit sfântul, „precum iuþimea fulgerului, îmi închipui.
Cãci duhul cel ceresc care tocmai acum a zburat de la noi, în clipa în
care omul a început sã cadã, a ajuns pentru a-l sprijini parcã într-o
clipire de ochi, înainte ca trupul omului sã atingã pãmântul.”49
Altãdatã, într-o zi foarte rece de iarnã, sfântul a început sã plângã.
Fiind întrebat ce se întâmplã, cuviosul a rãspuns cã ucenicul sãu,
Laisran, stareþ la Derry, tocmai le poruncea cãlugãrilor, care erau istoviþi
de lucru, sã se apuce de zidit o casã de oaspeþi. A început astfel sã se
roage pentru Laisran, ºi în timp ce fãcea aceasta, ucenicul a simþit
dintr-odatã o durere în inimã, ºi o neliniºte ºi tulburare cu neputinþã de
înþeles. A început sã se roage ºi el cu credinþã, ºi în scurt timp a fost
luminat de Dumnezeu sã îi opreascã pe cãlugãri din munca lor,
cerându-le iertare cã îi fãcuse sã lucreze pe o vreme aºa de rea. Când
sfântul a înþeles cã rugãciunile sale fuseserã ascultate, s-a bucurat
nespus, arãtându-le tuturor legãtura trainicã care se zideºte întotdeauna
între duhovnic ºi ucenicul sãu.
4. Am amintit înainte cã sfântul a pãstrat legãturi foarte strânse
cu þara sa, atât prin ucenici, cât mai ales prin rugãciune. Însã, pe lângã
acestea, pentru cã lumea de acolo îl iubea nespus, Columba ºi-a vizitat
de câteva ori þara, pentru a-i mângâia pe ucenici ºi pentru a lumina
poporul cel dreptcredincios. Oriunde mergea era întâmpinat cu dragoste
de nenumãraþi oameni, care toþi se strãduiau sã ia binecuvântare de la
el ºi sã audã un cuvânt de folos. ªi aici strãlucea prin darurile cu care
fusese împodobit de mila dumnezeiascã, lucrând nenumãrate minuni
ºi vindecãri în popor. Nu de puþine ori le descoperea oamenilor pãcatele
ºi viaþa lor.
Odatã, în timp ce se întorcea de la o întâlnire cu regele Irlandei, a
intrat într-un sat. La îndemnul episcopului, oamenii de acolo au strâns
mulþime de daruri ca recunoºtinþã pentru binefacerile pe care cuviosul
le fãcuse tuturor. Astfel cã fiecare þãran, dupã putere, adusese câte
ceva, ºi toþi îºi întinseserã darurile pe jos în locul prin care ºtiau cã
avea sã treacã sfântul. Ajungând acolo ºi vãzând darurile puse înainte,
cuviosul a început sã priveascã cu atenþie la fiecare. Pe unul l-a
49

Ibidem III, 16 p. 121
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binecuvântat, zicând: „Mila lui Dumnezeu îl însoþeºte pe omul care a
dat aceasta, pentru milostenia ºi dragostea pe care le are.”50 De altul
însã nici n-a vrut sã se atingã: „De jertfa acestui om înþelept, dar zgârcit,
nu pot sã mã împãrtãºesc, pânã ce nu se va pocãi sincer de pãcatul
lui.” 51 La scurtã vreme, un om din mulþime s-a apropiat de el ºi i-a
cãzut în genunchi, mãrturisindu-ºi cu voce tare, în faþa tuturor, pãcatul.
Vãzând smerenia lui, sfântul l-a ridicat ºi l-a binecuvântat, încât omul
a simþit chiar atunci cã primise izbãvire de patima zgârceniei.
Într-altã zi, când se afla la o mãnãstire, Columba a fost chemat sã
ia parte la Sfânta Liturghie. Pãrinþii au ales drept preot slujitor pe cel
pe care-l ºtiau cel mai curat ºi mai bun. Însã când preotul a început sã
slujeascã, Columba a rostit dintr-odatã, cu voce tare: „Cele curate ºi
cele necurate sunt acum deopotrivã amestecate unele cu altele; adicã,
Tainele cele curate ale Sfintei Jertfe sunt aduse de un om necurat, care
tocmai acum ascunde în cugetul sãu un pãcat cumplit.”52 Cei din jur,
auzind aceste cuvinte înfricoºãtoare, s-au umplut de groazã, în timp
ce preotul a cãzut în genunchi în faþa tuturor ºi ºi-a mãrturisit chiar
atunci pãcatul.
5. Sfântul Columba a purtat mare grijã ºi pentru irlandezii care
trãiau în Scoþia. De altfel, cuviosului i se cerea întotdeauna sfat în
toate lucrurile ce þineau de conducerea þãrii, deoarece toþi oamenii
erau încredinþaþi cã sfaturile pe care le dãdea Columba erau însuflate
de Însuºi Dumnezeu. Când se afla odatã în insula Hinba, a vãzut în
vedenie un înger, care þinea în mânã o carte de sticlã în care erau
scrise numele tuturor domnitorilor Dalriadei53. Îngerul i-a poruncit
cuviosului sã meargã de grabã la Iona pentru a-l unge rege pe Aidan,
care era ales sã fie urmãtorul domnitor. Columba ar fi vrut însã sã fie
uns rege fratele sãu, ºi de aceea ºovãia. Atunci îngerul, pentru a-i
arãta cã acele cuvinte sunt porunca lui Dumnezeu, a luat un bici ºi l-a
lovit pe sfânt cu putere: „Sã fii încredinþat cã sunt trimis la tine de
Ibidem I, 35, p. 69
Ibidem I, 35, p. 69
52
Ibidem I, 33, p. 62-63
53
Dalriada era numele regatului întemeiat de irlandezi în Scoþia. Despre el, v. mai sus, nota 22,
p. 65.
50
51
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Dumnezeu cu cartea de sticlã, pentru ca dupã cuvintele pe care le-ai
citit, sã-l aºezi pe Aidan la domnie; dar dacã nu vei voi sã asculþi porunca,
te voi lovi din nou.” 54 Dupã ce trei nopþi la rând i s-a arãtat îngerul,
sfântul a primit porunca ca fiind voia lui Dumnezeu. S-a întors la Iona
ºi, gãsindu-l acolo pe Aidan, l-a uns rege. În timpul sfinþirii, i-a profeþit
acestuia despre toþi urmaºii lui, spunându-i cã ei vor rãmâne pe tron
atâta vreme cât nu vor face nici un rãu neamului din care se trãgea
Columba. Într-adevãr, când peste mulþi ani strãnepoþii lui Aidan au jefuit
pãmânturile familiei lui Columba, domnia a fost luatã din mâinile lor.
Prin bãrbãþia ºi hotãrârea sa în faþa tuturor, sfântul ºi-a fãcut ºi o
mulþime de duºmani. Dumnezeu însã întotdeauna îi pãzeºte pe aleºii
Sãi, ºi nu lasã rãutatea vrãjmaºului sã-i vatãme în vreun fel. De pildã
odatã, când un nelegiuit îl cãuta pe Columba vrând sã-l omoare, un
ucenic de-al sfântului s-a îmbrãcat cu haina pãrintelui sãu, pentru a-l
apãra. Ucigaºul, nebãnuind nimic, a venit într-o noapte ºi, gãsindu-l
pe ucenicul cel credincios astfel îmbrãcat, ºi-a înfipt cu putere suliþa
în el. Însã aceasta, în chip minunat, nu a strãpuns mantia sfântului, de
parcã ar fi atins cel mai tare scut. Nelegiuitul a plecat fãrã sã-ºi dea
seama cã gândurile sale nu se împliniserã. Peste un an, în timp ce
sfântul stãtea în chilia sa, le-a spus ucenicilor sãi cã omul care încercase
în chip miºelesc sã-l omoare, tocmai atunci îºi primea pedeapsa de la
Dumnezeu, fiind ucis pe câmpul de luptã.
6. Deºi sfântul moºtenise de la strãmoºii sãi o fire iute ºi hotãrâtã,
se pãstreazã destule povestiri care aratã gingãºia sufleteascã a omului
lui Dumnezeu ºi dragostea cea mare pe care el o purta þãrii sale. Odatã,
de pildã, în vremea când stãtea în Iona, a chemat pe unul dintre fraþi ºi
i-a spus sã meargã pe þãrmul de apus al insulei, ºi sã aºtepte acolo un
cocor care o sã ajungã cu totul sfârºit de putere. „Îngrijeºte acea pasãre
cu blândeþe, du-o în vreo casã din vecini, unde sã poatã fi primitã cu
bunãtate ºi hrãnitã vreme de trei zile.” Apoi a adãugat: „Îþi încredinþez
cu atâta grijã aceastã pasãre, deoarece vine din þara noastrã.”55
7. Într-o altã zi, cuviosul a chemat pe doi dintre ucenicii sãi,
poruncindu-le sã meargã într-o insulã din apropiere. Acolo aveau sã
54
55

Ibidem III, 6, p. 114
Ibidem I, 35, p. 67-68
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gãseascã un hoþ care stãtea ascuns în timpul zilei, ºi noaptea ieºea din
ascunzãtoare pentru a fura din focile mãnãstirii. Cei doi l-au gãsit pe
hoþ ºi l-au adus la Columba pentru a fi pedepsit. Omul a ajuns în faþa
sfântului speriat de moarte. Însã cuviosul, cu voce liniºtitã, doar l-a
mustrat pentru pãcatul de a fura, spunându-i cã dacã duce lipsã de
ceva poate oricând sã vinã sã cearã. ªi pentru a nu-l slobozi cu mâna
goalã, i-a dat niºte berbeci din turma mãnãstirii. La puþin timp dupã
aceasta, sfântul l-a chemat pe Baithene ºi l-a trimis la hoþ cu o oaie
mare ºi cu mai mulþi saci de grâu. Deºi mirat, ucenicul a ascultat
porunca cuviosului. De-abia când a ajuns acolo a înþeles fapta stareþului
sãu, deoarece omul tocmai murise, iar darurile sfântului au putut fi
folosite la înmormântarea bietului þãran.
8. Cu cât cuviosul sporea în vârstã, cu atât primea mai multe
daruri de la Dumnezeu, astfel cã la anii bãtrâneþii ajunsese un adevãrat
înger în trup, care sãlãºluia mai mult cu mintea la lucrurile cereºti,
decât la cele trecãtoare ale lumii acesteia. Dintre descoperirile de care
s-a învrednicit, doar puþine ne-au rãmas cunoscute. De multe ori în
timp ce se ruga, era înconjurat de o luminã nepãmânteanã. Odatã, de
pildã, casa în care se închisese pentru a se nevoi a fost cuprinsã vreme
de trei zile de o strãlucire fãrã seamãn. Altãdatã, în timp ce se ruga pe
ascuns în bisericã, la miezul nopþii, unul dintre fraþi, care se afla acolo
din întâmplare, a putut sã-l vadã înconjurat de o luminã mai puternicã
decât cea a soarelui. Într-o altã zi, în timp ce se afla pe insula Hinba,
au venit sã-l vadã Sfinþii Comgall, Kenneth, Brendan ºi Cormac. Cei
cinci au hotãrât sã slujeascã, în semn de mulþumire, Sfânta Liturghie.
Dupã ce aceasta s-a terminat, Brendan le-a mãrturisit tuturor cã în
timpul sfinþirii Darurilor a vãzut o minge de foc deasupra capului lui
Columba, care apoi s-a ridicat încet cãtre cer.
De asemenea, din când în când chiar sfântul mãrturisea fiilor sãi
despre descoperirile pe care le avea. De pildã, într-o dimineaþã devreme
l-a chemat în grabã pe Diormit, ucenicul sãu de chilie, ºi i-a spus:
„Pregãteºte repede (cele necesare) pentru slujirea Sfintei Împãrtãºanii,
cãci astãzi e ziua de naºtere a Sfântului Brendan” 56. La uimirea
Ibidem, III, 12, p. 119. Dupã cum ºtim, ziua de naºtere a unui sfânt, Biserica o socoteºte a
fi ziua morþii lui, deoarece în acea zi sfântul se naºte în cer.
56
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ucenicului, sfântul a mãrturisit cã în noaptea de dinainte vãzuse în
vedenie cerurile deschizându-se ºi cete îngereºti coborând pentru a
întâmpina sufletul cel biruitor al lui Brendan.
În acelaºi chip, altãdatã, când stãtea împreunã cu un fiu
duhovnicesc, sfântul s-a luminat dintr-o datã la faþã, mãrturisindu-i
ucenicului cã tocmai atunci vedea sufletul unei femei fiind purtat la
cer de mai mulþi îngeri. La un an dupã aceastã întâmplare, sfântul,
fiind împreunã cu acelaºi ucenic, i-a fãcut acestuia o altã descoperire:
„Vãd un lucru minunat: iatã, femeia despre care þi-am vorbit în urmã
cu un an întâlneºte acum în vãzduh sufletul soþului ei ºi, alãturi de
sfinþii îngeri, începe sã se lupte pentru el cu puterile cele vrãjmaºe;
însã va birui, pentru cã are ajutor chiar firea cea curatã a omului.”57
Sfântul a primit însã ºi mare putere asupra duhurilor necurate.
De pildã, odatã, când a ieºit în pãdure pentru a se ruga, a fost întâmpinat
de o mulþime nenumãratã de draci, care vroiau sã îi atace mãnãstirea
ºi sã piardã cât mai mulþi dintre cãlugãri. Cu darul pe care-l avea, ºi
ajutat de îngerii care îi veniserã în ajutor, sfântul i-a alungat pe vrãjmaºi
din insulã. Apoi a venit repede înapoi la mãnãstire, unde le-a povestit
fraþilor cele întâmplate, descoperindu-le de asemenea cã dracii,
spumegând de mânie, s-au îndreptat înspre schitul din insula Ethica,
unde era stareþ Baithene, pentru a face ispite acolo. Dupã douã zile,
sfântul le-a spus bucuros ucenicilor cã Baithene, luminat fiind de
Dumnezeu, rânduise în tot schitul post ºi rugãciune, pentru a se apãra
de atacurile drãceºti, astfel cã doar un singur cãlugãr pierise.
9. Într-o toamnã oarecare, la câþiva ani înainte de moartea
sfântului, fraþii au ieºit la câmp pentru a strânge roadele pãmântului.
În prima searã, în timp ce se întorceau de pe câmp, a simþit fiecare
ceva cu totul deosebit, însã, din smerenie, nici unul nu a îndrãznit sã
vorbeascã celorlalþi despre asta. Lucrul acesta s-a întâmplat însã mai
multe zile la rând, de fiecare datã în acelaºi loc ºi la aceeaºi orã. Într-una
din seri, când tocmai treceau pe acolo, Baithene i-a oprit ºi le-a spus
cã dacã vreunul dintre ei simte ceva neobiºnuit, sã grãiascã cu voce
tare. Cel mai bãtrân dintre ei a ascultat de porunca lui Baithene ºi a
57

Dupã ibidem, III, 11, p. 118
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spus: „Atât în zilele din urmã, cât ºi chiar acum, am simþit o mireasmã
aºa de minunatã, de parcã toate florile pãmântului s-ar fi adunat într-un
singur loc; am simþit de asemenea o strãlucire de cãldurã înãuntrul
meu, defel dureroasã, ci chiar nespus de plãcutã, ºi o anumitã bucurie
neobiºnuitã ºi de negrãit, revãrsatã în inima mea, care dintr-odatã atâta
mã împrospãteazã ºi mã veseleºte, încât uit de orice fel de durere ºi
obosealã. Chiar ºi povara pe care o port în spate, oricât e de grea, este
într-un chip tainic atât de mult uºuratã, încât, din acest loc pânã la
mãnãstire, mi se pare cã nu mai am nimic în spate.”58 ªi toþi, însufleþiþi,
au mãrturisit cã simt acelaºi lucru. Iar apoi, nespus de uimiþi, s-au aºezat
cu toþii în genunchi, rugându-l pe Baithene sã le lãmureascã pricina
pentru care au parte de aceastã mângâiere neobiºnuitã. „ªtiþi cu toþii,”
le-a rãspuns Baithene, „grija nespusã pe care ne-o poartã pãrintele nostru
Columba, ºi cum, veºnic atent la truda noastrã, este întotdeauna mâhnit
când ne întoarcem la mãnãstire mai târziu decât de obicei. ªi acum,
pentru cã nu poate veni chiar el sã ne întâmpine, duhul lui ne iese înainte
în timp ce mergem, ºi ne aduce aºa de mare alinare.”59
Moartea sfântului
1. Iatã însã cã se apropia ºi vremea ca sfântul lui Dumnezeu sã se
odihneascã de luptele ºi de ostenelile sale, ºi sã se mute în lãcaºurile
cele cereºti. Într-una din zile, când se afla în Iona împreunã cu doi
ucenici, faþa sa a strãlucit dintr-odatã de o bucurie fãrã margini. Însã
la scurt timp, fiind încã luminat de veselia aceea de negrãit, faþa i s-a
întunecat ºi lacrimi de tristeþe au început sã-i curgã din ochi. Uimiþi,
cei doi fraþi l-au întrebat despre pricina bucuriei ºi apoi a mâhnirii
sale. Vãzându-i cã stãruie ºi pentru a nu-i întrista, Columba le-a
mãrturisit cele ce-i fuseserã descoperite. Chiar în ziua aceea se
împlineau treizeci de ani de când sfântul ajunsese în Iona. În toatã
Ibidem, I, 29, p. 60. Cât de asemãnãtoare sunt aceste cuvinte cu cele rostite de cãtre
Motovilov Sfântului Serafim din Sarov, când cuviosul a descoperit ucenicului sãu chipul în
care omul simte în inima sa primirea Duhului Sfânt! V. Morariu, Dosoftei, Sfântul Serafim de
Sarov, Ed. Episcopiei Romanului, 1999, pp. 262 sq.
59
Sfântul Adamnan, op. cit., I, 29, p. 61
58
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ºederea sa acolo, el Îl rugase cu stãruinþã pe Dumnezeu ca în al
treizecilea an sã-l dezlege de legãtura cu trupul cel pãmântesc ºi sã-l
ducã la Sine. ªi într-adevãr, vãzând îngerii trimiºi sã-i ia sufletul, se
umpluse de negrãitã bucurie. Însã apoi faþa i se acoperise de supãrare,
deoarece îngerii se opriserã dintr-odatã din drumul lor. „Cãci nu le
este îngãduit sã se apropie de mine,” le-a lãmurit sfântul, „deoarece
acel lucru pe care Dumnezeu mi l-a dãruit dupã ce m-am rugat Lui cu
toatã puterea mea – anume, ca sã plec din lume la El în aceastã zi – El
l-a schimbat într-o clipã, ascultând rugãciunile pe care le fac pentru
mine atât de multe biserici.”60 Cuviosului i se mai dãduse sã trãiascã
pe acest pãmânt încã patru ani.
Astfel, sfântul ºi-a ºtiut ziua sfârºitului cu mult înainte de venirea
ei. Dupã patru ani, într-o zi de mai, deºi era bãtrân ºi bolnav, a mers
pânã la câmpul unde lucrau fraþii. Le-a mãrturisit cã Dumnezeu îi
îngãduise sã plece cu o lunã înainte, însã deoarece nu voise sã le
strice sãrbãtoarea Paºtilor, hotãrâse sã mai amâne plecarea încã puþin.
Apoi, cu faþa înspre rãsãrit, a binecuvântat insula, ºi de atunci înainte
ºerpii otrãvitori nu au mai putut face rãu nimãnui.
Cu o sãptãmânã înainte de a muri, duminica, în timp ce slujea
Sfânta Liturghie, faþa i s-a luminat din nou de mare bucurie. Dupã
slujbã le-a mãrturisit celorlalþi cã un înger venise sã-l vesteascã cã
Dumnezeu cerea de la ei o comoarã foarte dragã Lui. Nimeni n-a
înþeles cã sfântul vorbea chiar despre sufletul sãu.
Apoi, sâmbãta urmãtoare, deºi era aºa de bãtrân (avea 76 de ani),
s-a dus împreunã cu Diormit, ucenicul sãu, ca sã binecuvânteze mãnãstirea.
Pentru cã pomenea mereu de sfârºitul sãu, Diormit s-a mâhnit, însã cuviosul
i-a spus cu glas mângâietor: „Aceastã zi este numitã în Sfintele Scripturi
sâmbãtã (sabat), care înseamnã odihnã. ªi astãzi cu adevãrat este sâmbãtã
pentru mine, pentru cã este ultima zi din aceastã viaþã trudnicã a mea, ºi
întru ea mã voi odihni dupã oboseala muncilor mele; ºi astãzi, la miezul
nopþii, când va începe ziua cea mare a Domnului, mã voi duce, dupã
cuvântul Sfintelor Scripturi, pe calea pãrinþilor noºtri.”61
60
61

Ibidem III, 23, p. 127
Ibidem III, 24, p. 129
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În timp ce ºedea împreunã cu ucenicul sãu, care plângea cu amar
pentru cele ce-i fuseserã vestite, a venit la el calul cu care fraþii aduceau
lapte la mãnãstire. ªi, ca ºi cum ar fi înþeles ce avea sã se întâmple, ºi-a
lipit capul de pieptul cuviosului ºi a început sã plângã ºi el, asemenea
unui om. Apoi sfântul a binecuvântat din nou mãnãstirea, profeþind
despre ea: „Cât de mic ºi sãrãcãcios este acest loc, totuºi va fi þinut la
mare ºi neobiºnuitã cinste, nu doar de regii ºi de poporul Scoþiei, ci ºi
de conducãtorii neamurilor strãine ºi sãlbatice, ºi de supuºii lor; chiar
ºi sfinþii altor biserici îl vor privi cu nu puþinã dragoste.”62
Apoi s-a întors la chilia sa. Chiar ºi în ultima zi a continuat sã
scrie din Sfânta Scripturã. Ultimele cuvinte pe care le-a scris au fost
cele din Psalmul 33: „Iar cei ce-L cautã pe Domnul, nu se vor lipsi de
tot binele.”63 Dupã ce a încheiat astfel, s-a dus la bisericã, la vecernie.
Intrând apoi din nou în chilie, a rostit fraþilor ultimele sale poveþe:
„Acestea, o, copiii mei, sunt ultimele cuvinte pe care vi le spun – sã
fiþi în pace ºi sã aveþi dragoste neprefãcutã între voi; ºi dacã veþi urma
astfel pilda sfinþilor pãrinþi, atunci Dumnezeu, Mângâietorul celor buni,
vã va fi ajutor; iar eu, rãmânând întru El, voi mijloci pentru voi; ºi El
vã va da nu numai îndeajuns pentru a vã îndestula nevoile vieþii
acesteia, dar vã va ºi împodobi cu bunele ºi veºnicele rãsplãþi care
sunt gãtite celor care Îi împlinesc poruncile.”64
Dupã aceasta, aºteptând ceasul fericit al plecãrii sale, cuviosul a
rãmas tãcut. Când însã a auzit clopotele bãtând miezul nopþii, de îndatã
s-a ridicat ºi, înainte ca ceilalþi sã-ºi dea seama ce face, a fugit în bisericã.
Doar Diormit a reuºit sã-l urmeze îndeaproape. Când ucenicul a ajuns
la uºa bisericii a vãzut o luminã minunatã, însã aceasta s-a stins de
îndatã ce a intrat. La scurtã vreme au ajuns ºi ceilalþi fraþi, cu lumânãri,
ºi l-au gãsit pe pãrintele lor întins pe jos în faþa altarului, cu capul
sprijinit de pieptul lui Diormit. Înainte ca sufletul sãu sã plece pentru
totdeauna, Diormit i-a ridicat mâna ºi sfântul, pentru cã nu mai putea
vorbi, i-a binecuvântat în tãcere pentru ultima datã pe fraþi. Apoi, uºor,
uºor, sufletul sãu ºi-a luat zborul. Faþa însã a continuat sã-i rãmânã
Ibidem III, 24, p. 130
Ps. 33, 10
64
Ibidem III, 24, p. 130
62
63
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luminoasã, roºie, de parcã nu murise, ci numai dormea. Era noaptea
de 9 iunie a anului 597. În timpul acesta, mulþi dintre ucenicii sãi din
Irlanda, dar ºi alþi oameni care nu-l cunoºteau pe sfânt, au vãzut venind
dinspre Iona o luminã strãlucitoare ºi au auzit cântece de o negrãitã
frumuseþe umplând cerul.
Cu câteva zile înainte de moarte, cuviosul profeþise cã la
înmormântarea sa nu vor lua parte decât cãlugãrii mãnãstirii.
Într-adevãr, dupã ce vreme de trei zile fraþii au cântat fãrã oprire slujbe
pentru pãrintele lor, s-a pornit pe mare o furtunã atât de cumplitã,
încât nimeni nu a mai putut ajunge la mãnãstire. Dupã slujbã, fraþii au
îmbrãcat trupul lui Columba cu un giulgiu curat de pânzã, iar apoi
l-au aºezat cu mare cinste ºi plâns în mormânt.
2. Sfântul a continuat sã povãþuiascã poporul chiar ºi dupã moartea
sa. Astfel, în Irlanda trãia un tânãr, pe nume Fintan, care avea sã ajungã
un mare sfânt65. Acesta ardea de dorinþa de a merge la Iona pentru a intra
în obºtea condusã de Columba. S-a dus astfel la un preot îmbunãtãþit din
Irlanda pentru a-i cere binecuvântare sã plece. Tocmai când cei doi
vorbeau, au venit din Britania niºte ucenici de-ai lui Columba, vestindule moartea cuviosului. Cei doi au izbucnit în plâns. Aflând însã cã urmaº
al sfântului fusese ales Baithene, Fintan a hotãrât sã meargã acolo ºi sã
intre în obºtea condusã de noul stareþ, care urma întru totul în sfinþenie
pãrintelui sãu. Când Fintan a ajuns la Iona ºi i-a spus lui Baithene despre
dorinþa sa, stareþul l-a lãmurit cã nu poate sã-l primeascã în mãnãstire,
deoarece Columba îi profeþise cu mult timp în urmã despre venirea sa:
„La scurtã vreme dupã dorita ºi mult-aºteptata mea plecare la Domnul,”
spusese Columba, „va veni un frate pe nume Fintan, care acum îºi pãzeºte
în curãþie anii tinereþii ºi învaþã Sfintele Scripturi, cerându-þi sã intre în
aceastã mãnãstire a noastrã. Însã aceasta nu i-a fost rânduit de înainte-ºtiinþa
lui Dumnezeu, ca el sã fie cãlugãr al vreunui stareþ, deoarece a fost ales
de Dumnezeu ca el însuºi sã fie stareþ al multor cãlugãri ºi sã conducã
mulþime nenumãratã de suflete în împãrãþia cerurilor.”66 Auzind aceste
Sfântul Fintan (Munnu) a întemeiat în Irlanda mãnãstirea din Taghmon, strãlucind acolo în
sfinþenie ºi mai ales în rãbdarea ºi mulþumirea cu care a îndurat o cumplitã boalã de piele. A
murit dupã o lungã suferinþã în anul 635 d. Hr., fiind sãrbãtorit la 21 octombrie.
66
Dupã Sfântul Adamnan, op. cit., I, 2, p. 41
65
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cuvinte, Fintan I-a mulþumit cu lacrimi în ochi lui Dumnezeu pentru
descoperirea de care îl învrednicise prin sfântul Sãu.
Dupã ce cuviosul a ajuns în cereºtile locaºuri, în faþa tronului lui
Dumnezeu, el s-a putut ruga, dupã cum fãgãduise, cu mult mai multã
uºurinþã, atât pentru fiii sãi, cât ºi pentru toþi cei ce-i cereau ajutorul cu
credinþã. Mai ales, Columba era grabnic ajutãtor pentru întreg poporul
Scoþiei, pe care se strãduise sã-l aducã jertfã curatã lui Hristos. De
aceea, nenumãraþi oameni au început sã vinã la Iona pentru a primi
dezlegare de greutãþile ºi neputinþele care îi apãsau. În scurtã vreme,
mãnãstirea a ajuns cel mai mare loc de pelerinaj din întreaga Scoþie ºi
o adevãratã luminã pentru toate pãmânturile dimprejur67 . Moaºtele
sfântului, preaslãvite prin minuni nenumãrate, au rãmas la Iona pânã
în anul 849, când, din pricina multelor atacuri ale vikingilor, cãlugãrii
au fost nevoiþi sã le mute la Dunkeld. 68 Astãzi, însã, nu se mai ºtie
sigur unde sunt.
Pentru rugãciunile Sfântului Cuviosului Pãrintelui nostru
Columba, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieºte-ne
ºi ne mântuieºte pe noi. Amin!

Într-adevãr, nu mai puþin de 20 dintre cãlugãrii Ionei sunt cinstiþi ca sfinþi. Prin ei ºi prin mulþi
alþii, mãnãstirea a jucat un rol deosebit de însemnat în încreºtinarea atât a Scoþiei, cât ºi a pãrþii de
nord a Angliei.
68
Vom adãuga aici cã sub numele Sfântului Columba au rãmas ºi câteva profeþii în legãturã cu
sfârºitul lumii. Deºi nu se poate ºti cu siguranþã dacã acestea au fost scrise anume de cãtre
omul lui Dumnezeu, totuºi, ele rãmân de mare însemnãtate. Astfel, una dintre prorocii spune
cã Irlanda se va scufunda în mare cu ºapte ani înainte de sfârºitul lumii, în timp ce cealaltã
prevesteºte cã la Iona, chiar înainte de sfârºit, viaþa cãlugãreascã va fi reînnoitã dupã un
îndelung rãstimp de pustiire.
67
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Viaþa Sfântului Columban din Luxeuil ºi Bobbio

Sfinþii Comgall, Gall ºi Columban

Troparul Sfântului Columban, glas VIII:

Om ceresc ºi înger pãmântesc te-ai arãtat lumii întregi, Sfinte Pãrinte
Columbane, fãrã ºovãialã mustrând toate pãcatele ºi fãrãdelegile
oamenilor. Pentru aceasta ca unul ce te-ai adãpat cu dumnezeiascã
înþelepciune din învãþãtura cea curatã a pãrinþilor pustiei,
roagã-L pe Hristos Dumnezeu sã mântuiascã sufletele noastre!
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Introducere
Dintre nenumãraþii cãlugãri irlandezi care au propovãduit credinþa
creºtinã neamurilor pãgâne din pãmânturile Europei, cel mai însemnat
ºi mai cunoscut a fost de bunã seamã Sfântul Columban, întemeietorul
mãnãstirilor din Luxeuil ºi Bobbio. Om nãvalnic din fire (asemeni
tuturor irlandezilor) ºi de o mare înfrânare, Sfântul Columban a lãsat
Europei o moºtenire deosebit de bogatã, mai ales prin multele mãnãstiri
pe care el ºi ucenicii sãi le-au întemeiat peste tot în Apus. Din aceastã
pricinã, „viaþa” sfântului, scrisã la puþin timp dupã moartea sa, de un
cãlugãr pe nume Iona, s-a bucurat în vechime de mare cinste ºi
preþuire.1 Noi ne vom strãdui sã arãtãm, în cele ce urmeazã, luptele
spre mântuire prin care Sfântul Columban a ajuns vrednic de Împãrãþia
cerurilor ºi de dragostea tuturor.
Naºterea ºi anii de tinereþe ai sfântului
Columban s-a nãscut în partea de rãsãrit a Irlandei, în þinutul
Leinster, în jurul anului 543 d. Hr. Aproape nimic nu se ºtie despre
pãrinþii lui. Totuºi, cãlugãrul Iona ne spune cã mama sfântului, în timp
ce-l purta în pântece, a avut un vis în care i s-a descoperit cã va naºte
un mare ales al lui Dumnezeu. Astfel, fiind cufundatã adânc în somn
într-una din nopþi, a vãzut deodatã soarele rãsãrind din pântecele ei, ºi
strãlucind cu luminã puternicã peste întreaga lume.2 Întrebând oameni
sfinþi despre aceasta, toþi i-au spus cã visul este un semn de la
Dumnezeu cã pruncul ce se va naºte va fi un povãþuitor spre mântuire
atât pentru ea, cât ºi pentru mulþi alþii.
Din aceastã pricinã, dupã naºterea lui Columban mama sa a
început sã-i poarte mare grijã, într-atâta încât priveghea mereu asupra
Intrat în mãnãstirea din Bobbio la trei ani dupã moartea Sfântului Columban, Iona ºi-a
adunat mãrturiile despre omul lui Dumnezeu chiar de la ucenicii ºi cunoscuþii cuviosului.
2
Acest vis este foarte asemãnãtor cu cel avut de mama unui mare cuvios al vremurilor noastre,
Pãrintele Arsenie Boca. În timp ce era însãrcinatã cu pãrintele Arsenie, mama lui a visat cã are
în pântece soarele ºi luna.
1
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lui ºi nu îndrãznea sã-l încredinþeze nici mãcar rudelor apropiate. Iar
sfântul creºtea, cu darul lui Dumnezeu, în fapte bune ºi în înþelepciune.
Încã de mic copil avea mare dragoste de învãþãturã ºi, cu trecerea
timpului, a ajuns sã cunoascã desãvârºit nu doar Sfintele Scripturi, ci
ºi gramatica ºi celelalte ºtiinþe. Însã vrãjmaºul mântuirii, care nicicând
nu doarme, nu putea sã îndure sporirea binecuvântatului copil, ºi de
aceea „a început sã-ºi întoarcã armele ucigaºe asupra lui, pentru a-l
prinde în plasele sale pe acest tânãr pe care-l vedea înaintând aºa de
repede în har.”3
Iar sãgeata vrãjmaºului a venit prin ispitele trupeºti. Într-adevãr,
pentru cã sfântul era frumos la chip ºi înþelept la minte, ºi mereu vesel
ºi deschis faþã de toþi, multe dintre tinerele irlandeze s-au aprins de
dragoste faþã de el ºi cãutau sã-l câºtige de soþ. Însã Columban pornise
cu alte gânduri în viaþã, deoarece el încã de mic hotãrâse sã se închine
în întregime lui Hristos ºi Bisericii Sale. Vãzându-se aºadar înconjurat
de atâtea fecioare frumoase, sfântul a început sã ºovãie în alegerea sa,
neºtiind pe ce cale sã o apuce. „Se temea,” ne spune cãlugãrul Iona,
„ca nu cumva, prins în capcanã de poftele lumii, sã fi cheltuit în zadar
atâta muncã pentru gramaticã, retoricã, geometrie ºi Sfintele Scripturi.”4
Fiind astfel sfâºiat în dorinþele sale, Columban a început sã se
roage fierbinte lui Dumnezeu, cerându-I cu lacrimi sã-l lumineze asupra
cãii pe care sã o urmeze. Iar Stãpânul a toate nu a lãsat neascultatã
rugãciunea lui. Astfel, într-una din zile, în timp ce sfântul se frãmânta
neliniºtit asupra acestor lucruri, a ajuns la o pustnicã cu viaþã sfântã
care trãia în apropiere de satul lui, în adâncul pãdurii. Dupã ce au
vorbit câtva timp, pustnica a început dintr-o datã sã-l mustre pe tânãr
cu cuvinte însuflate de Dumnezeu: „Eu, pe cât mi-a stat în putere, am
pornit la lupta cea bunã. Iatã, doisprezece ani au trecut de când sunt
departe de casã ºi am cãutat acest loc de pribegie. Cu ajutorul lui
Hristos, niciodatã de atunci nu m-am mai ocupat cu îndeletniciri lumeºti;
dupã ce am pus mâna pe plug, nu m-am mai întors înapoi. ªi dacã nu
Iona din Bobbio, The Life of St. Columban, 7, Ed. Dana C. Munro, History Dept, University
of Pennsylvania, Philadelphia, University of Pennsylvania Press [1897?-1907?], pe Internet
la pagina: http://www.fordham.edu/halsall/basis/columban.html
4
Ibidem, 7
3
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m-ar fi împiedicat slãbiciunea firii mele femeieºti, aº fi trecut marea ºi
mi-aº fi ales drept casã un loc mai bun printre strãini. Iar tu, arzând de
focul tinereþii, stai liniºtit în pãmântul tãu de naºtere…; din slãbiciune
asculþi, chiar împotriva voinþei tale, de glasul trupului, ºi crezi cã te poþi
însoþi cu partea femeiascã fãrã pãcat. Dar adu-þi aminte de amãgirile
Evei, cãderea lui Adam; [adu-þi aminte] cum Samson a fost înºelat de
Dalila; cum David a fost dus la fãrãdelege de frumuseþea Batºebei; cum
înþeleptul Solomon a fost prins în capcanã de dragostea unei femei.
Pleacã, tinere, pleacã! Fugi de stricãciunea în care, dupã cum ºtii, mulþi
au cãzut! Leapãdã calea care duce la porþile iadului!”5
Pânã în strãfund au sãgetat cuvintele femeii inima omului lui
Dumnezeu. Parcã într-o clipitã, tot vãlul ºi ceaþa care-i acoperiserã atâta
vreme ochii au cãzut, ºi sufletul sfântului s-a umplut de bucurie ºi pace.
Primise încredinþare lãuntricã asupra voii lui Dumnezeu, ºi de aceea
orice ºovãialã îi dispãruse din inimã. Astfel aprins de focul dumnezeiesc,
Columban nu ºi-a mai amânat nici cu o zi plecarea. De cum a ajuns
acasã, le-a spus prietenilor ºi rudelor sale hotãrârea pe care o luase, ºi a
început sã se pregãteascã de drum. Mama sfântului, care-l iubea mai
mult decât orice pe lume, a început sã plângã ºi sã se jeluiascã cu glas
mare, rugându-l cu lacrimi în ochi sã nu o pãrãseascã. Însã altã dragoste
ardea de acum în inima tânãrului, dragostea cea nepotolitã care îl rupe
pe om de pãmânt ºi îl urcã la cer, ºi de aceea sfântul i-a rãspuns neîndoit
mamei sale: „Oare n-ai auzit cã: Cel ce iubeºte pe tatã sau pe mamã mai
mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine? ”6 Atunci femeia, vãzând
cã nu poate sã-ºi înduplece fiul prin lacrimi ºi rugãminþi, s-a aruncat
deznãdãjduitã la pãmânt în faþa lui, pentru a-i împiedica plecarea. Însã
Columban ºtia prea bine cã nu mai poate rãmâne nici o clipã în lumea
aceasta deºartã ºi trecãtoare. De aceea, deºi inima îi era frântã de durere
pentru suferinþa mamei lui, cu un salt hotãrât a sãrit peste femeia întinsã
în faþa uºii, rugând-o sã nu se lase cu totul stãpânitã de durere, cãci „el
trebuie sã meargã oriunde îl va duce calea mântuirii.”7 Era pentru ultima
datã când o vedea în viaþa aceasta.
Ibidem, 8
Ibidem, 8; Mt. 10, 37
7
Ibidem, 8
5
6
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Astfel plecat de la casa sa, sfântul ºi-a îndreptat paºii spre un
mare învãþat al acelor vremuri, Cuviosul Sinell, bãrbat cu viaþã sfântã,
vestit în toatã Irlanda pentru cunoaºterea desãvârºitã a Sfintei Scripturi8.
Petrecând ca ucenic al acestui plãcut al lui Dumnezeu, Columban a
sporit neîncetat în cunoaºterea cuvântului lui Dumnezeu, încât a ajuns
sã ºtie pe de rost atât întreaga Psaltire9, cât ºi multe alte locuri din
Sfânta Scripturã.
Intrarea în mãnãstire
Dupã ce a adunat de la Sfântul Sinell comorile învãþãturii, omul
lui Dumnezeu a hotãrât sã-ºi împlineascã visul de a se închina lui
Hristos în viaþã cãlugãreascã. Pentru aceasta a ales mãnãstirea din
Bangor, unde era stareþ Sfântul Comgall, om desãvârºit în virtute ºi
puternic în cuvânt. Mãnãstirea pe care acesta o întemeiase la Bangor
ajunsese încã din vremea lui cea mai mare mãnãstire a Irlandei, în ea
nevoindu-se nu mai puþin de 3000 de cãlugãri. Dintre aceºtia, mulþi
atinseserã mãsura sfinþeniei, ºi de aceea mãnãstirea era o luminã nu
doar pentru întreaga Irlandã, ci ºi pentru multe pãmânturi din Apus.
Sfântul Comgall aºezase în ea o rânduialã foarte asprã, care stãruia
mai ales asupra ascultãrii desãvârºite de stareþ. Într-adevãr, anume prin
ascultare izbutise el sã adune atâþia bãrbaþi sfinþi la Bangor, ºi se spune
cã la moartea duhovnicului sãu, sfântul le-a spus ucenicilor:
„Duhovnicul 10 meu a murit, iar eu nu mai am cap; nici voi nu mai
aveþi cap, pentru cã un om care ºi-a pierdut duhovnicul este ca un trup
fãrã cap.” Sub povãþuirea unui astfel de om sfânt, Columban a putut
sã înainteze cu paºi repezi pe calea mântuirii. Aceasta cu atât mai mult
cu cât omul lui Dumnezeu era râvnitor spre toatã fapta cea bunã,
întrecându-i pe mulþi dintre cãlugãri prin nevoinþele ºi ascultarea sa.
Cãlugãrul Iona vorbeºte astfel despre viaþa sfântului la Bangor: „Aici
Columban s-a dãruit în întregime postului ºi rugãciunii, purtãrii jugului
Cuviosul Sinell, despre care nu se ºtiu foarte multe lucruri, este prãznuit la 12 noiembrie.
Ca ucenic al Cuviosului Sinell, Columban a scris chiar o tâlcuire a Psaltirii Proorocului
David, care însã nu s-a mai pãstrat.
10
În limba irlandezã veche, cuvântul pentru duhovnic era „anamchara”, care înseamnã „prieten
de suflet” (din limba latinã: „anima” (=inimã) ºi „carus” (=prieten, drag)).
8
9
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celui uºor al lui Hristos, omorârii poftelor trupului, luãrii asupra lui a
crucii lui Hristos ºi urmãrii Lui.”11
Dupã ce Columban a sporit mai mulþi ani sub povãþuirea Sfântului
Comgall, desãvârºindu-se în dragoste ºi în ascultare, a venit vremea
ca „lumina sã fie pusã în sfeºnic ºi sã lumineze tuturor”12 . Astfel, în
inima sfântului s-a aprins dorinþa de a-L propovãdui pe Hristos
popoarelor care zãceau încã în întunericul pãgânãtãþii. ªi fiind stãpânit
vreme îndelungatã de acest dor, a hotãrât sã vorbeascã cu stareþul sãu
despre aceasta. Însã Comgall nicidecum nu vroia sã se lipseascã de
aºa un mare dar de la Dumnezeu, ºi de aceea a ºovãit vreme îndelungatã
în a-i da sfântului binecuvântare sã plece. Vãzând însã cã ucenicul
stãruie în hotãrârea sa, stareþul ºi-a dat seama cã Însuºi Dumnezeu îl
însufleþea spre propovãduire, ºi de aceea pânã la urmã s-a lãsat
înduplecat ºi i-a îngãduit sã plece. „Prin urmare stareþul l-a chemat pe
Sfântul Columban la el ºi, deºi îndurerat, a pus înainte binele celorlalþi
mai degrabã decât binele sãu, ºi i-a dãruit [sfântului] legãtura pãcii,
puterea mângâierii ºi însoþitori cunoscuþi pentru evlavia lor.”13
Plecarea la propovãduire
ªi astfel, înarmat cu binecuvântarea pãrintelui sãu, Columban a
început sã se pregãteascã de drum. Cu multã înþelepciune ºi-a ales 12
însoþitori de o râvnã ºi un cuget cu el, între care strãlucea mai ales
Sfântul Gall, cel ce avea sã fie cinstit mai târziu ca apostolul Elveþiei.
Apoi, urcându-se într-o micã corabie, cuviosul ºi-a pãrãsit pentru
totdeauna þara iubitã, luând asupra sa jugul cel greu al pribegiei ºi al
înstrãinãrii de bunãvoie pentru Hristos. Era anul 590 d. Hr., ºi Columban
avea în jur de 45 de ani. Dupã o cãlãtorie de mai multe zile, cãlugãrii
au ajuns cu bine pe coastele de apus ale Bretaniei, unde trãia un popor
înrudit cu irlandezii 14 . Rãmânând puþinã vreme în acele locuri, au
Ibidem, 9
Mt. 5, 15
13
Ibidem, 9
14
Este vorba de britanii care fugiserã din Marea Britanie datoritã cuceririi ei de cãtre englezi.
Britanii s-au aºezat pe coastele de apus ale Galiei (în Franþa de azi), ºi mai ales în peninsula
Bretania, care ºi-a luat numele de la ei.
11
12
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hotãrât sã treacã în pãmânturile Galiei, unde „în vremurile acelea, fie
din pricina numeroºilor duºmani din afarã, fie datoritã nepãsãrii
episcopilor, credinþa creºtinã aproape dispãruse. Doar crezul mai
rãmãsese. Însã harul mântuitor al pocãinþei ºi nãzuinþa de a dezrãdãcina
poftele trupului nu mai puteau fi gãsite decât în puþini dintre oameni.”15
De aceea, de cum au ajuns în Galia, cãlugãrii au început sã
propovãduiascã peste tot cuvântul mântuirii, întorcând nenumãrate
suflete la credinþa în Hristos ºi la o adevãratã viaþã creºtineascã.
Columban strãlucea tuturor prin darul învãþãturii ºi al cuvântului, pe
care-l avea cu prisosinþã, ºi mai ales prin faptul cã împlinea el însuºi
tot ce propovãduia.
Cel mai mult însã îi uimea pe oameni viaþa cu totul netrupeascã
pe care o duceau cãlugãrii, ºi dragostea ºi pacea desãvârºitã care
sãlãºluia între ei. Prin aceasta ei arãtau, dupã cuvântul Mântuitorului,
cã sunt adevãraþi ucenici ai lui Hristos, ºi de aceea poporul îi cinstea
ca pe niºte îngeri în trup. Cãlugãrul Iona vorbeºte în cuvinte minunate
despre aceasta: „Aºa de mare era smerenia lui ºi a ucenicilor lui, încât
dupã cum copiii lumii acesteia cautã cinste ºi putere, ei, dimpotrivã,
se întreceau unul cu altul în dobândirea smereniei. [...] Atâta credinþã
ºi dragoste sãlãºluia în fiecare dintre ei, încât pentru ei exista o singurã
voinþã ºi o singurã lepãdare de sine. Simplitatea ºi cumpãtarea, smerenia
ºi blândeþea îi împodobeau pe toþi deopotrivã. Pãcatele trândãviei ºi al
vrajbei fuseserã alungate. Mândria ºi semeþia erau ispãºite prin pedepse
aspre. Batjocura ºi invidia fuseserã izgonite prin sârguinþã stãruitoare.
Atât de mare era puterea rãbdãrii, a dragostei ºi a blândeþii lor, încât
nimeni nu se putea îndoi cã Dumnezeul milei locuia în mijlocul lor.
Dacã vedeau cã vreunul dintre ei se afla în greºealã, se strãduiau toþi
împreunã, cu acelaºi drept, sã-l opreascã pe pãcãtos prin mustrãrile
lor. Toate le aveau de obºte. Dacã vreunul spunea despre ceva cã este
al sãu, era scos din pãrtãºia cu ceilalþi ºi pedepsit prin canoane. Nimeni
nu îndrãznea sã întoarcã rãul cu rãu, sau sã scape vreun cuvânt aspru;
aºa cã oamenii trebuie sã fi crezut cã o viaþã îngereascã era trãitã de
oameni muritori.”16
15
16

Ibidem, 11
Ibidem, 11
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Din pricina aceasta, faima propovãduitorilor irlandezi s-a rãspândit
în scurtã vreme în toate pãmânturile france. Pânã la urmã, vestea despre
ei a ajuns ºi la urechile domnitorului acelor locuri, regele Guntram al
Burgundiei, care l-a chemat pe Columban la curte pentru a vedea dacã
lucrurile auzite despre el erau adevãrate. Ajuns acolo, cuviosul a început
sã-i vorbeascã regelui cu cuvinte pline de înþelepciune, încât acesta a
rãmas uimit de harul Duhului Sfânt ce sãlãºluia în el. De aceea, dându-ºi
seama ce comoarã avea în faþa ochilor, a început sã-l roage stãruitor
pe sfânt sã rãmânã în pãmânturile lui. Îi fãgãduia cã îi va da orice îi va
cere, numai sã nu plece în vreo þarã strãinã. Când a aflat cã sfântul nu
voia nimic pentru el, regele i-a spus: „Dacã vrei sã iei crucea lui Hristos
asupra ta ºi sã urmezi Lui, atunci cautã liniºtea unei sihãstrii. Numai
fii atent ca, pentru sporirea rãsplãþii tale ºi pentru binele nostru
duhovnicesc, sã rãmâi în regatul nostru ºi sã nu pleci la popoarele
vecine.”17 Columban a primit cu bucurie cererea regelui ºi ºi-a ales un
loc retras ºi singuratic, aflat în inima munþilor Vosgi, în apropierea
unui vechi castel roman cu numele Annegray.
Întemeierea mãnãstirilor de la Annegray
Annegray,, Luxeuil ºi Fontaine
Primii ani în acest loc au fost pentru tânãra obºte plini de greutãþi
ºi necazuri. Ajunºi la Annegray, cãlugãrii s-au aºezat cum au putut
între zidurile pãrãsite ale castelului, începând sã ducã o viaþã de asprã
nevoinþã. Ispitele nu au întârziat sã aparã. La puþine zile dupã sosirea
lor, unul dintre fraþi a fost lovit de o febrã puternicã, ajungând pe patul
de moarte. Pentru cã nu aveau nimic de mâncare, decât numai coji de
copaci ºi rãdãcini, cãlugãrii au hotãrât sã facã post ºi rugãciune pentru
ca Dumnezeu sã le trimitã ajutor pentru fratele bolnav. Vreme de trei
zile nu au mâncat ºi nu au bãut nimic. Când deja ajunseserã la capãtul
puterilor, pe neaºteptate la poarta castelului a apãrut un om cu o cãruþã
încãrcatã cu pâine ºi alte mâncãruri. A mãrturisit cã simþise în inima sa
un îndemn puternic „de a ajuta din propria lui avere pe cei ce, de
dragul lui Hristos, sufereau aºa o mare sãrãcie în pustie.”18 Punând jos
17
18

Ibidem, 12
Ibidem, 13
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cele pe care le adusese, þãranul l-a rugat cu lacrimi în ochi pe sfânt sã
se roage pentru soþia lui, care se chinuia amarnic de friguri. Vãzându-i
zdrobirea inimii, Columban nu a putut sã nu asculte cererea
binefãcãtorului sãu, ºi de aceea i-a chemat pe fraþi ºi împreunã au
fãcut toþi rugãciune pentru vindecarea femeii. Când bãrbatul s-a întors
acasã ºi-a gãsit soþia deplin însãnãtoºitã ºi, întrebând, ºi-a dat seama
cã minunea se petrecuse în chiar ceasul când Columban se ruga în
bisericã împreunã cu ucenicii sãi.
Cãlugãrii trãiau în pustie în lipsuri cumplite, supunându-se, dupã
obiceiul irlandezilor, la mari nevoinþe ºi înfrânãri. Se întâmpla adesea
ca vreme de mai multe zile la rând sã nu aibã nimic altceva de mâncare
decât ceea ce le dãdea pustia. „Prin asprimea lor desãvârºitã,” spune
cãlugãrul Iona, „toate poftele trupeºti au fost izgonite, ºi prãdãtorul ºi
hoþul tuturor virtuþilor a fost pus pe fugã.”19 Odatã însã, când trecuserã
deja nouã zile de când se hrãniserã numai cu coji ºi rãdãcini,
Dumnezeu a hotãrât sã le trimitã o mângâiere, descoperind stareþului
unei mãnãstiri din apropiere sãrãcia lor. De îndatã, stareþul a chemat
un ucenic de încredere ºi l-a trimis la pustnici cu mâncare din belºug.
Ucenicul însã nu ºtia drumul spre Annegray, ºi de aceea când s-a fãcut
noapte s-a pierdut prin pãdurea deasã ºi neumblatã. Neºtiind ce sã
facã, s-a gândit sã se lase în voia cailor, cãci Dumnezeu, Care îl
povãþuise pe stareþ sã trimitã mâncare cãlugãrilor, putea sã descopere
ºi animalelor calea spre locul unde se nevoiau ei. ªi într-adevãr, în
scurtã vreme ucenicul a ajuns la porþile sihãstriei. Când Columban a
vãzut darurile primite, a cãzut cu lacrimi înaintea lui Dumnezeu,
mulþumindu-I pentru dragostea ºi purtarea Lui de grijã cea nemãsuratã.
În scurt timp, vestea despre minunile sfântului s-a rãspândit peste
tot în acele þinuturi, ºi tot mai mulþi oameni au început sã vinã la
Annegray, fie pentru a primi sfat ºi povaþã de mântuire, fie pentru a
dobândi uºurare de neputinþele ºi grijile ce-i apãsau. Deºi Columban
îi primea ºi-i mângâia pe toþi ca un pãrinte iubitor, dorul cel mare al
inimii sale era viaþa în singurãtate. De aceea, vãzându-se înconjurat
de atâta lume, a hotãrât sã-ºi caute un loc retras în apropiere de
mãnãstire, unde sã se poatã nevoi ºi ruga în liniºte.
19

Ibidem, 14
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Odatã, în timp ce cutreiera pãdurile în cãutarea unui astfel de loc,
se întreba dacã ar fi mai de dorit „sã sufere ocãri din partea oamenilor,
sau sã fie lãsat pradã furiei fiarelor sãlbatice. În timp ce se gândea la
aceasta, însemnându-ºi mereu fruntea cu semnul crucii ºi rugându-se,
a hotãrât cã este mai bine sã sufere cruzimea fiarelor sãlbatice, fãrã
vreun pãcat din partea lor, decât nebunia oamenilor, care astfel ºi-ar
pierde sufletul.” 20 S-a arãtat însã cã gândul lui nu fusese unul
întâmplãtor, cãci la scurtã vreme a fost înconjurat de o haitã de lupi.
Cuviosul a rãmas nemiºcat în mijlocul lor, cerând ajutor ºi izbãvire de
la Dumnezeu. Lupii au început sã se apropie încet de el ºi au ajuns
chiar sã-i apuce hainele cu dinþii. Însã pentru cã sfântul nu dãdea nici
un semn de slãbiciune ºi neîncetat se ruga, fiarele i-au dat pânã la
urmã drumul ºi au plecat. „ªi astfel îndepãrtând, prin tãria lui, ispita, a
scãpat de nenorocire. Însã nu ºtia sigur dacã fusese o înºelãciune a
diavolului sau dacã lucrul acela se întâmplase de adevãrat.”21
Pânã la urmã, sfântul a gãsit o peºterã aflatã într-o stâncã
prãpãstioasã, într-un loc aproape cu neputinþã de ajuns, foarte potrivit
pentru dorinþele sale. Când însã a intrat înãuntru pentru a o cerceta, a
dat peste un urs uriaº, care îºi fãcuse sãlaºul acolo. Netulburat,
Columban i-a poruncit fiarei sã plece, iar aceasta l-a ascultat supusã,
cãci omul lui Dumnezeu dobândise, prin viaþa lui sfântã, putere de
stãpân asupra animalelor. Dupã ce s-a aºezat în acest chip în peºterã,
Columban ºi-a început viaþa de asprã nevoinþã, petrecând în post ºi
rugãciune neîncetatã, rupt cu desãvârºire de grijile ºi tulburãrile lumeºti.
„Era atât de slãbit de post, încât de-abia mai pãrea în viaþã. Nici nu
mânca altceva decât puþine dintre ierburile pãmântului sau dintre micile
mere care cresc în acea pustietate […]. Bãutura lui era apa. ªi cum era
întotdeauna ocupat cu alte griji, nici pe aceasta nu o avea întotdeauna.”22
Un bãiat pe nume Domoalis mergea din când în când la peºterã pentru
a-i spune sfântului problemele mãnãstirii, iar apoi se întorcea la fraþi
cu sfaturile ºi poruncile lui. Odatã, când bãiatul rãmãsese mai multe
zile în peºterã împreunã cu omul lui Dumnezeu, a început sã se plângã
Ibidem, 15
Ibidem, 15
22
Ibidem, 16
20
21
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cã îi era greu sã tot coboare dupã apã pe primejdioasele cãrãri ale
muntelui. Vãzându-l mâhnit, Columban i-a spus sã sape o micã groapã
în stâncã ºi, în timp ce Domoalis fãcea aceasta, el a început sã se
roage fierbinte. În scurtã vreme din groapã a þâºnit un izvor cu apã
rece ºi bunã de bãut, care se pãstreazã pânã astãzi.
Cu timpul, tot mai mulþi fraþi au început sã se strângã sub ascultarea
lui Columban, vãzând cã omul lui Dumnezeu era un povãþuitor
nemincinos pe calea mântuirii. Când cãlugãrii nou-veniþi nu au mai
încãput la Annegray, sfântul a fost nevoit sã caute un loc potrivit pentru
a zidi o altã mãnãstire. L-a gãsit la micã depãrtare de Annegray, pe locul
unei vechi aºezãri romane numite Luxeuil. Acolo a întemeiat în anul
595 d. Hr. o nouã mãnãstire, care avea sã o depãºeascã în scurtã vreme
pe cea din Annegray ºi sã ajungã cea mai mare mãnãstire din Galia.
Într-adevãr, auzind despre ea, nenumãraþi tineri au alergat la Columban,
arzând de dorinþa de a se închina lui Hristos în viaþã cãlugãreascã. Din
aceastã pricinã, în curând nici mãcar mãnãstirea din Luxeuil nu a mai
fost îndeajuns de încãpãtoare pentru ucenicii omului lui Dumnezeu, ºi
sfântul a hotãrât sã mai zideascã o mãnãstire în locul numit Fontaines.
Iatã ce ne spune despre aceasta cãlugãrul Iona: „Dupã ce a aºezat cetele
de cãlugãri în aceste locuri, el stãtea pe rând la fiecare din cele douã
mãnãstiri ºi, plin de Duhul Sfânt, a aºezat rânduiala pe care trebuiau sã
o urmeze cãlugãrii. Din aceastã rânduialã, cititorul ºi ascultãtorul înþelept
poate afla mãsura ºi felul învãþãturii sfântului.”23
Rânduiala Sfântului Columban
Într-adevãr, aceastã rânduialã pe care cuviosul a aºezat-o în
mãnãstirile sale dã din plin mãsura înþelepciunii ºi sfinþeniei lui. În
primul rând, sfântul se arãta a fi un adevãrat urmaº al tradiþiei
cãlugãreºti irlandeze, rânduiala lui fiind, asemenea celorlalte rânduieli
irlandeze, ºi mai ales asemenea celei de la Bangor, una deosebit de
asprã. Pentru cea mai micã abatere erau prevãzute pedepse ºi canoane
grele, începând de la cititul de psalmi ºi ajungând pânã la post cu
pâine ºi apã (pe o zi sau mai multe), sau chiar la lovituri de bici ºi
23

Ibidem, 17
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bãtaie. Însã pe lângã aceasta, în scrierea rânduielii lui, Columban s-a
folosit mult de învãþãturile Sfântului Ioan Casian ºi ale marilor Pãrinþi
ai Rãsãritului, ºi de aceea în ea se poate lesne simþi duhul cãlugãriei
adevãrate. Mai mult, rânduiala aratã ºi însemnãtatea cea mare pe care
sfântul o dãdea cuvântului lui Dumnezeu. Nu este nici mãcar un singur
sfat sau învãþãturã pe care Columban sã nu le întãreascã cu locuri sau
citate din Sfânta Scripturã.
Rânduiala era împãrþitã în douã. Partea întâi, care era de fapt
rânduiala în sine, purta numele de Rânduiala cãlugãrilor, ºi cuprindea
învãþãturile sfântului despre diferitele virtuþi ºi nevoinþe cãlugãreºti.
Partea a doua, numitã Rânduiala obºteascã, cuprindea un fel de listã
în care erau înfãþiºate pedepsele ºi canoanele ce trebuiau date
cãlugãrilor pentru fiecare pãcat în parte. Ne vom opri mai pe larg
asupra acestei rânduieli, deoarece socotim cã sfaturile ºi învãþãturile
cuprinse în ea sunt de mare folos sufletesc pânã în zilele noastre. De
aceea, vom arãta, rând pe rând, care erau învãþãturile omului lui
Dumnezeu despre viaþa cãlugãreascã.
1. Întâi de toate, temelia vieþii de mãnãstire era ascultarea
desãvârºitã faþã de stareþ. Celor care nu ascultau li se dãdeau pedepse
aspre, ajungând chiar pânã la scoaterea din mãnãstire. La întrebarea:
„Dar pânã unde trebuie sã meargã ascultarea?”, sfântul rãspunde:
„Pânã la moarte, desigur, de vreme ce Hristos L-a ascultat pe Tatãl
pânã la moarte pentru noi.”24 Însã ascultarea nu trebuie fãcutã cârtind
sau cu nemulþumire, cãci atunci ea nu este primitã înaintea lui
Dumnezeu. „De aceea nimic nu trebuie refuzat în ascultarea lor de
cãtre adevãraþii ucenici ai lui Hristos, oricât de greu ºi de anevoios ar
fi, ci trebuie împlinit cu râvnã ºi cu bucurie, cãci dacã ascultarea nu
este de acest fel, ea nu este plãcutã Domnului.”25
Columban, Sfântul, Monks’ Rule, Of obedience (Despre ascultare), Ed. CELT, University
College, Cork, pe Internet la: http://www.ucc.ie/celt/published/T201052/index.html. Rânduiala
sfântului, precum ºi scrisorile ºi cuvântãrile lui, se gãsesc pe aceastã paginã atât în originalul
latin, cât ºi în traducere englezã. Noi am tradus în limba românã dupã textul englez (care este
foarte greoi) ºi, deºi ne-am strãduit sã fim cât mai exacþi, se poate ca în unele locuri sã ne fi
abãtut de la înþelesul pe care l-a dorit sfântul. De aceea, socotim cã de mare folos sufletesc ar
fi dacã s-ar traduce în întregime lucrãrile sfântului de cãtre un cunoscãtor al limbii latine.
25
Ibidem
24
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Însã ascultarea nu înseamnã doar împlinirea poruncilor stareþului,
ci mai ales supunerea tuturor gândurilor, cuvintelor ºi faptelor la
judecata unui pãrinte duhovnicesc. Din aceasta ia naºtere marea virtute
cãlugãreascã a tãierii voii. În sfaturile lui, Columban urmeazã întru
totul învãþãturile Sfinþilor Pãrinþi. „Partea de cãpãtâi a rânduielii
cãlugãreºti,” spune el, „este tãierea voii, de vreme ce cu adevãrat ni se
porunceºte în Scripturã: Nu fã nimic fãrã sfat.26 Deci, dacã nimic nu
trebuie fãcut fãrã sfat, înseamnã cã pentru toate trebuie cerut sfat. [...]
ªi chiar dacã aceastã nevoinþã pare grea celor nesimþitori, anume ca
un om sã atârne întotdeauna de buzele altuia, totuºi pentru cei
statorniciþi în frica lui Dumnezeu, acest lucru va fi socotit plãcut ºi
sigur, dacã este pãzit în întregime ºi nu în parte. Cãci nimic nu e mai
plãcut decât a avea conºtiinþa sigurã, ºi nimic nu e mai sigur decât a fi
dezlegat de pãcate, lucru pe care nimeni nu ºi-l poate câºtiga prin
strãduinþele sale, de vreme ce el aparþine de drept judecãþii altora.”27
Prin ascultare, aratã sfântul, omul capãtã liniºte desãvârºitã sufletului
sãu ºi încredinþarea mântuirii, deoarece cel ce se supune judecãþii
mai-marilor nu poartã rãspunderea faptelor sale, ºi este astfel scutit de
judecatã. „Deci oricine a întrebat întotdeauna, dacã pãzeºte ceea ce i s-a
spus nu va greºi niciodatã; cãci dacã rãspunsul celuilalt este greºit, nu
va fi nici o greºealã în credinþa celui care crede ºi în truda celui care
ascultã, nici nu va fi lipsit el de rãsplata de a fi întrebat.”28 În schimb, cel
care „a judecat ceva de capul lui, când ar fi trebuit sã întrebe, acela este
gãsit greºit în chiar faptul cã a cutezat sã judece când ar fi trebuit sã fie
judecat; chiar dacã acel lucru se va dovedi a fi fost drept, lui i se va
socoti ca greºit, de vreme ce s-a îndepãrtat în aceasta de calea cea dreaptã;
cãci omul a cãrui datorie este doar de a asculta, acela nu îndrãzneºte sã
judece ceva de capul lui.”29
Cu adevãrat, mare este aceastã virtute a ascultãrii, ºi dulci sunt
roadele ei, însã cu neputinþã de înþeles pentru cei ce cugetã lumeºte.
Aceasta pentru cã în ascultare se ascunde tainic smerenia cea dãtãtoare
Eccl. 32, 24
Ibidem, Of mortification (Despre tãierea voii)
28
Ibidem
29
Ibidem
26
27
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de mântuire, prin care în inima omului coboarã pacea ºi liniºtea
Duhului Sfânt. Cãci pentru cel ce a dobândit smerenia, pentru acela
„chiar ºi lucrurile amare sunt dulci, ºi lucrurile socotite înainte grele ºi
anevoioase se simt simple ºi uºoare, ºi chiar tãierea voii, care este de
neîndurat pentru cei mândri ºi împietriþi la inimã, se face mângâiere
pentru cei ce gãsesc plãcere doar în ceea ce este blând ºi smerit.”30
Tocmai de aceea, rânduiala sfântului stãruie îndelung asupra cât
mai desei mãrturisiri a tuturor gândurilor ºi cugetelor, fãrã de care nu
poate fi sporire în viaþa duhovniceascã. „A fost hotãrât de cãtre Sfinþii
Pãrinþi, dragii mei fraþi, sã facem mãrturisirea tuturor slãbiciunilor
noastre, nu doar a celor de moarte, ci ºi a celor mici, înainte de masã
sau înainte de a merge la culcare sau oricând este nevoie, de vreme ce
mãrturisirea ºi pocãinþa slobod din moarte.”31
2. Pe aceastã temelie a ascultãrii ºi a tãierii voii sunt zidite apoi
toate celelalte virtuþi ale vieþii cãlugãreºti. De aceea, dupã ce a arãtat
învãþãtura Pãrinþilor despre ascultare, Columban vorbeºte cu mare dar
despre fiecare virtute în parte. Despre feciorie, cel de-al doilea stâlp al
vieþii cãlugãreºti, el spune: „Cu adevãrat, fecioria unui cãlugãr se judecã
dupã gândurile lui [...]. Cãci ce folos are dacã este feciorelnic în trup,
dar nu este feciorelnic la minte? Cãci Dumnezeu, fiind Duh, sãlãºluieºte
în duhul ºi în mintea pe care le-a vãzut nepângãrite, în care nu este nici
un gând desfrânat, nici o patã a unui duh necurat, nici o urmã de
pãcat.”32
3. Tot la fel vorbeºte sfântul ºi despre cea de a treia fãgãduinþã
cãlugãreascã, sãrãcia, arãtând cã un cãlugãr adevãrat trebuie nu doar sã
fie lipsit de cele pãmânteºti, dar nici mãcar sã nu ºi le doreascã pe acestea,
încredinþat fiind cã rãsplata ºi comoara lui se aflã în cer. „De aceea,”
spune el, „goliciunea ºi dispreþuirea bogãþiilor sunt prima desãvârºire a
cãlugãrilor, însã cea de a doua este curãþirea de patimi, iar cea de a treia
– deplina ºi veºnica dragoste de Dumnezeu ºi neîncetata iubire a
lucrurilor dumnezeieºti, care urmeazã uitãrii lucrurilor pãmânteºti.”33
Ibidem
Idem, Communal Rule, 1, Ed. CELT, University College, Cork, pe Internet la loc. cit.
32
Idem, Monks’ Rule, Of chastity (Despre feciorie), în loc. cit.
33
Ibidem, Of poverty and overcoming greed (Despre sãrãcie ºi biruirea lãcomiei)
30
31
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4. Cum am spus la început, rânduiala Sfântului Columban era una
deosebit de asprã, atât în ceea ce priveºte înfrânarea trupeascã, cât ºi în
ceea ce priveºte pedepsele pentru greºeli. În mãnãstire trebuia pãstratã
tãcere desãvârºitã, cãlugãrilor fiindu-le îngãduit sã vorbeascã numai
când era neapãratã nevoie. În ceea ce priveºte mâncarea, sfântul dã
dovadã de multã dreaptã socotealã, sfaturile lui fiind de folos pânã azi.
Deºi aºeazã în mãnãstire o mãsurã de post asprã34, omul lui Dumnezeu
continuã spunând: „Folosul vieþii (prin mâncare) trebuie sã fie cumpãtat,
tot la fel cum munca trebuie sã fie cumpãtatã, cãci aceasta este adevãrata
dreaptã socotealã, ca posibilitatea urcuºului duhovnicesc sã fie pãstratã
printr-o înfrânare care pedepseºte trupul. Cãci dacã înfrânarea depãºeºte
mãsura, atunci ea este o patimã ºi nu o virtute; cãci virtutea susþine ºi
pãstreazã lucrurile bune. De aceea trebuie sã postim zilnic, tot la fel
cum trebuie sã ne hrãnim zilnic, ºi, în vreme ce trebuie sã mâncãm
zilnic, trebuie sã mulþumim trupul în chip sãrãcãcios ºi cumpãtat; cãci
trebuie sã mâncãm zilnic, anume pentru cã trebuie sã înaintãm zilnic, sã
ne rugãm zilnic, sã muncim zilnic, sã citim zilnic.”35 Se poate lesne vedea
în rândurile de mai sus înþelepciunea Pãrinþilor pustiei, pe care Columban
îi urma întru totul în duh ºi în trãire.
5. ªi în privinþa pravilei de rugãciune, rânduiala sfântului se
dovedeºte a fi destul de grea. În ceea ce priveºte rugãciunea de obºte
din bisericã, în mãnãstirile omului lui Dumnezeu se slujeau, pe lângã
Liturghie, ºi Utrenia, Ceasurile ºi Vecernia. La slujbe se foloseau mai
ales citiri din Psaltirea Proorocului David, însã numãrul psalmilor se
schimba dupã anotimp. Astfel, de pildã, la utrenia din duminici, care
se slujea noaptea, se citeau 75 de psalmi iarna (când nopþile sunt mai
lungi), 36 primãvara ºi toamna, ºi 24 vara. Tot la fel se fãcea ºi la
celelalte slujbe, însã cu mai puþini psalmi. Mai mult, sfântul a rânduit
în mãnãstirile sale aºa-numita slujbã neadormitã36, adicã rugãciunile
ºi slujbele se sãvârºeau zi ºi noapte, una dupã alta, neîncetat. Apoi, pe
lângã rugãciunea de obºte, sfântul vorbeºte ºi despre pravila de chilie
Cãlugãrii mâncau doar hranã vegetalã uscatã, întotdeauna dupã apusul soarelui ºi niciodatã
pe sãturate.
35
Ibidem, Of food and drink (Despre mâncare ºi bãuturã)
36
În limba latinã „laus perennis”, adicã „laudã neîncetatã.”
34
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a cãlugãrului, arãtând marea însemnãtate a rugãciunii de toatã vremea.
Asemenea Pãrinþilor Rãsãritului, Columban stãruie asupra trezviei
sufletului, învãþând cã adevãratul cãlugãr are întotdeauna mintea la
Dumnezeu, fie cã se roagã, fie cã lucreazã, fie cã citeºte, fie cã orice
altceva face. El chiar vorbeºte despre rugãciunea neîncetatã din inimã,
care este de fapt treapta cea mai înaltã a vieþii lãuntrice a cãlugãrului,
spre care trebuie sã tindã orice rugãciune adevãratã. „ªi astfel, deºi
timpul statului în picioare (adicã al privegherii) sau al cântatului poate
sã fie diferit, totuºi, desãvârºitã este acea rugãciune din inimã ºi din
minte care, cu ajutorul lui Dumnezeu, este neîncetatã.”37
6. În sfârºit, Columban mai vorbeºte despre încã o virtute, pe
care, asemenea Sfântului Antonie, o socotea a fi cea mai de preþ a
vieþii cãlugãreºti, ºi o încununare a tuturor celorlalte. Este vorba despre
dreapta socotealã, fãrã de care cãlugãrul poate sã se nevoiascã ºi sã
lupte în zadar. „Cât de trebuincioasã este dreapta socotealã pentru
cãlugãri o aratã greºeala multora, ºi o dovedeºte cãderea unora, care
începând fãrã dreaptã socotealã ºi petrecându-ºi timpul fãrã o cunoºtinþã
cumpãtatã, nu au fost în stare sã sfârºeascã o viaþã vrednicã de laudã;
cãci dupã cum greºeala îi stãpâneºte pe cei ce umblã fãrã cãrare, tot la
fel ºi pentru cei ce trãiesc fãrã dreaptã socotealã, necumpãtarea este
aproape; iar aceasta este întotdeauna opusul virtuþii, care se gãseºte la
mijloc între extreme.”38
Sfântul Columban aratã cã prin dreaptã socotealã, sau
discernãmânt, nevoitorul poate sã deosebeascã binele de rãu, urmând
celui dintâi ºi fugind de cel din urmã. Fãrã aceastã virtute, cãlugãrul
poate cãdea fie în dreapta, prin nevoinþe peste mãsurã, fie în stânga,
lenevindu-se în lupta împotriva patimilor. „ªi aceastã mãsurã a dreptei
socoteli, cântãrind toate faptele noastre pe cântarul dreptãþii, în nici
un chip nu ne lasã sã ne abatem de la ceea ce este drept, sau sã cãdem
în vreo greºealã, dacã întotdeauna urmãm ei ca unei cãlãuze. Cãci în
vreme ce trebuie sã ne ferim mereu de la a ne înclina în vreo parte,
Ibidem, Of the choir office (Despre slujirea la stranã). Sfântul vrea sã spunã cã nu este atât
de important cât timp stãm în picioare sau priveghem (cãci aceasta depinde de puterile ºi
posibilitãþile fiecãruia), ci cã important este ca rugãciunea sã fie rostitã cât mai des, ºi, dacã e
cu putinþã, neîncetat.
38
Ibidem, Of discretion (Despre discernãmânt)
37
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dupã spusa: sã nu vã abateþi nici la dreapta nici la stânga39 , trebuie
în acelaºi timp sã înaintãm mereu prin dreapta socotealã, adicã prin
lumina lui Dumnezeu, zicând ºi cântând adesea stihul biruitor al
Psalmistului: Dumnezeul meu, lumineazã-mi întunericul, cãci în Tine
mã voi izbãvi de ispitã.”40
Apoi, sfântul aratã cã adevãratul cãlugãr trebuie sã se roage cu
stãruinþã lui Dumnezeu pentru a primi darul dreptei socoteli, prin care
poate fi ferit de orice cãdere: „De aceea trebuie sã ne rugãm neîncetat
lui Dumnezeu sã ne dãruiascã lumina adevãratei drepte socoteli, care
sã ne lumineze calea înconjuratã din toate pãrþile de întunericul cel
mai adânc al lumii, ca prin aceasta adevãraþii Lui închinãtori sã poatã
trece fãrã greºealã faþã de El acest întuneric.”41
7. Dupã ce aºeazã aceste adevãrate comori de înþelepciune ale
vieþii cãlugãreºti, omul lui Dumnezeu îºi încheie rânduiala arãtând pe
scurt ºi cuprinzãtor trãsãturile adevãratului cãlugãr. Dãm în întregime
aceste ultime sfaturi, pentru frumuseþea lor. „Cãlugãrul sã trãiascã într-o
obºte sub ascultarea unui pãrinte ºi în tovãrãºie cu mai mulþi; ca de la
unul sã înveþe umilinþa, ºi de la altul rãbdarea. Cãci unul poate sã-l
înveþe tãcerea, iar altul smerenia. Sã nu facã ceea ce vrea, sã mãnânce
ceea ce i se dã, sã pãstreze atât cât a primit, sã ducã la bun sfârºit lucrul
sãu, sã se supunã celui de care nu-i place. Sã vinã ostenit la patul sãu ºi
sã doarmã umblând, ºi sã fie silit sã se trezeascã înainte ca somnul sã i
se fi sfârºit. Sã pãstreze tãcerea când suferã rãul, sã se teamã de
mai-marele obºtii ca de un domn, sã-l iubeascã ca pe un pãrinte, sã
creadã cã tot ce porunceºte acela este sãnãtos pentru el ºi sã nu judece
pãrerea bãtrânului, de vreme ce are datoria de a asculta ºi de a împlini
ceea ce i se cere, dupã cum spune Moise: Ascultã, Israele ºi celelalte.”42
Dt. 5, 32
Ps. 17, 28; Ibidem, Of discretion (Despre discernãmânt)
41
Ibidem
42
Dt. 6, 4; Ibidem, Of the monk’s perfection (Despre desãvârºirea cãlugãrului). Rânduiala Sfântului
Columban a fost aprobatã de Sinodul de la Macon din anul 627, însã cu timpul, din pricina asprimii
ei, a fost înlocuitã cu cea a Sfântului Benedict. Pe lângã aceastã rânduialã, Columban a mai scris ºi
un aºa-numit „Penitenþial”, adicã o listã de canoane atât pentru credincioºii mireni, cât ºi pentru
clerici ºi cãlugãri, arãtând cum trebuie pedepsit fiecare pãcat ºi fãrãdelege în parte. Ca ºi rânduiala
sfântului, ºi acest Penitenþial este foarte aspru. V. Idem, Penitential, Ed. CELT, University College,
Cork, pe Internet la: http://www.ucc.ie/celt/published/T201052/index.html
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Viaþa la Luxeuil
Urmând minunatei rânduieli aºezate de pãrintele lor, ucenicii
sfântului simþeau cã trãiesc încã de pe pãmânt în mijlocul raiului.
Într-adevãr, prin înþelepciunea omului lui Dumnezeu toate ispitele erau
biruite, ºi între cãlugãri domnea o pace ºi o dragoste desãvârºitã. Sfântul
însuºi, deºi era cãutat de mulþimi nenumãrate de oameni, ducea o viaþã
de post ºi rugãciune în adâncul pustiei. Se pãstreazã mai multe istorisiri
despre faptele sale minunate din aceastã vreme, care aratã atât darul
lui Dumnezeu ce sãlãºluia în el, cât ºi puterea cea mare pe care o are
ascultarea de stareþ. Astfel, odatã Columban se afla în pustie împreunã
cu prietenul ºi ucenicul sãu, Sfântul Gall. Petrecuserã mai bine de 50
de zile în înfrânare, ºi cuviosul l-a rugat pe Gall sã meargã sã aducã
niºte peºte de la un râu aflat în apropiere. Ucenicul s-a dus însã în alt
loc în care ºtia cã se gãseºte mai mult peºte, fãrã a-i spune sfântului
nimic. Ajungând acolo ºi coborând mreaja în apã, a vãzut uimit cum
peºtii se loveau de mreajã ca de un zid, fãrã a se prinde în ea. Dupã ce
s-a trudit zadarnic întreaga zi, Gall s-a întors descumpãnit la Columban,
spunându-i cã nu izbutise sã prindã nimic. Mustrându-l pentru
neascultarea lui, sfântul i-a spus sã meargã la râul la care-i spusese de
la bun început. De data aceasta, Gall a ascultat fãrã împotrivire ºi în
scurtã vreme s-a întors înapoi cu mreaja plinã de peºti.
Altãdatã, în timp ce sfântul se nevoia în peºtera lui, i s-a descoperit
cã o boalã lovise mãnãstirea din Luxeuil, încât aproape nici un frate nu
mai rãmãsese sãnãtos. Luminat de Dumnezeu, Columban a gãsit un
chip cu totul minunat de a-i tãmãdui pe fiii sãi, încercându-le totodatã ºi
ascultarea. Astfel, venind la mãnãstire ºi gãsindu-i pe bolnavi, s-a
prefãcut supãrat ºi le-a poruncit sã meargã sã adune seceriºul de pe
unul din câmpurile aflate în apropiere. „Atunci, cei ce aveau cugetul
aprins de focul ascultãrii au ascultat ºi, mergând la locul de secerat, au
încercat, plini de credinþã, sã secere grâul de pe pãmânt. Pãrintele, vãzând
cã erau plini de credinþã ºi de harul ascultãrii, le-a spus: Opriþi-vã ºi
odihniþi mãdularele voastre slãbite de boalã.”43 Iar când aceºtia s-au oprit
din lucru, au vãzut cu mirare ºi bucurie cã toatã boala ºi durerea
43
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dispãruserã din trupurile lor. Cei neascultãtori, însã, au avut de plãtit
din greu pentru fapta lor, cãci boala i-a mai chinuit încã un an de zile.
Altãdatã o furtunã cumplitã a lovit acel þinut în vremea seceriºului.
Ploaia ºi vântul nu se opriserã de mai multe zile ºi grâul putrezea pe
câmp. Sfântul se afla la mãnãstirea din Fontaines, unde o þarinã adusese
roadã foarte bogatã. Neºtiind ce sã facã, cuviosul a început sã se roage, ºi
dupã câteva zile le-a poruncit fraþilor sã-ºi ia secerile ºi sã meargã pe
câmp. Deºi nu înþelegeau ce avea pãrintele lor de gând, ucenicii au fãcut
ascultare. Cerul era întunecat de nori grei, ploua cu gãleata ºi vântul spulbera
totul în cale. Ajunºi la locul cu pricina, Columban i-a luat pe patru dintre
cei mai evlavioºi ucenici ai sãi ºi, sub privirile uimite ale celorlalþi, i-a
aºezat pe fiecare în câte un colþ al þarinii, îndemnându-i sã privegheze în
rugãciune. Apoi, împreunã cu ceilalþi fraþi, s-a apucat de lucru. Iar atunci:
minune! Furtuna s-a potolit de îndatã ºi soarele a apãrut din spatele norilor,
iar cãlugãrii au putut sã adune grâul liniºtiþi, slãvind pe Dumnezeu pentru
cã-i învrednicise sã aibã aºa un pãrinte sfânt.
Tot în legãturã cu puterea ascultãrii, mai pomenim o întâmplare
minunatã din viaþa omului lui Dumnezeu. Odatã, în timpul mesei,
chelarul mãnãstirii s-a dus în pivniþã pentru a aduce niºte bere pentru
fraþi. Dupã ce a destupat butoiul ºi a aºezat cana sub el, l-a auzit pe
pãrintele lui strigându-l pentru un anumit lucru. „El, arzând de focul
ascultãrii, a uitat sã punã la loc dopul ºi ducându-l în mânã, s-a grãbit
la binecuvântatul bãrbat.” 44 Dupã ce a fãcut ceea ce-i poruncise
stareþul, ucenicul cel credincios s-a întors repede înapoi, crezând cã
berea se vãrsase toatã. Când a ajuns însã în pivniþã, a putut sã vadã
cum îi rãsplãteºte Dumnezeu pe cei cu adevãrat ascultãtori, cãci deºi
cana era plinã ochi cu bere, nici un strop nu cãzuse pe pãmânt.
În timpul ºederii sale la Luxeuil, sfântul a strãlucit din plin cu darul
facerii de minuni ºi al tãmãduirii bolilor. De pildã, odatã când un frate
ºi-a tãiat cu secera un deget în timp ce lucra, omul lui Dumnezeu i l-a
pus la loc ºi, lipindu-l cu scuipat, l-a vindecat de îndatã. Altãdatã, în
acelaºi fel, când unui preot de mir i s-a înfipt o aºchie mare în cap,
cuviosul l-a vindecat tot cu scuipat. Mai târziu, acest preot a fost martorul
unei alte minuni a cuviosului: trecând odatã împreunã cu Columban pe
44
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lângã un hambar de grâu care era aproape gol, preotul a început sã-l
mustre pe sfânt pentru cã nu se ocupase sã strângã mai multã mâncare
pentru ucenicii sãi. Cuviosul i-a rãspuns: „Dacã oamenii slujesc cu
adevãrat Ziditorului lor, nu vor simþi niciodatã vreo nevoie, cãci dupã
cum spune vocea Psalmistului: Nu am vãzut pe cel drept pãrãsit ºi nici
seminþia lui cerºind pâine.”45 ªi într-adevãr, când a doua zi dimineaþa
preotul a trecut pe lângã acel hambar, l-a gãsit plin de grâu.
În vremea aceea, mai-mare al acelui þinut era un om foarte
credincios, pe nume Waldelen, care nu putea avea copii. Din aceastã
pricinã s-a dus mâhnit cu soþia sa la omul lui Dumnezeu, cerându-i sã
facã rugãciune pentru ei, spunând cã au multã avere ºi nu au cui s-o
lase. Sfântul le-a rãspuns: „Dacã fãgãduiþi sã închinaþi Domnului darul
Lui ºi sã-mi daþi mie copilul ca sã-l cresc încã de la cristelniþã, o sã
chem mila Domnului peste voi ca sã aveþi nu doar pe cel pe care-l veþi
închina Domnului, ci oricâþi veþi mai vrea.” 46 Pãrinþii au primit
bucuroºi, ºi de cum s-au întors acasã femeia a rãmas însãrcinatã. Dupã
ce a nãscut pruncul, cãruia i-a pus numele Donat, mama sa l-a dus ºi
l-a lãsat la mãnãstire. Cu timpul, copilul a ajuns ucenic credincios al
lui Columban, iar dupã moartea sfântului a fost ales episcop de
Besançon ºi a întemeiat o mãnãstire în care a aºezat rânduiala omului
lui Dumnezeu. Dupã Donat, cei doi soþi au mai avut alþi trei copii, un
bãiat ºi douã fete, toþi credincioºi ºi sãnãtoºi. Cel de al doilea fiu a fost
urmaº tatãlui sãu, întemeind ºi el o mãnãstire, iar mama copiilor, pe
nume Flavia, a întemeiat la moartea soþului ei o mãnãstire de maici,
rãmânând în ea pânã la moarte.
Cum am vãzut ºi mai înainte, omul lui Dumnezeu primise putere
de stãpân asupra animalelor. Lucrul acesta poate fi vãzut din multe
întâmplãri din viaþa sa. De pildã, aflându-se odatã în mãnãstirea din
Luxeuil, ºi-a lãsat mãnuºile pe o piatrã ºi a intrat sã mãnânce. Între
timp, un corb a venit ºi a furat una din mãnuºi. Când ucenicii au vãzut
cã aceasta lipsea, au început sã întrebe în dreapta ºi-n stânga cine a
luat-o. Cuviosul însã le-a spus: „Nu este nimeni care sã fi cutezat sã se
atingã de ceva fãrã binecuvântare, decât numai acea pasãre pe care
Noe a trimis-o sã caute pãmânt ºi care nu s-a mai întors înapoi la
45
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arcã.” 47 Iar apoi a adãugat cã dacã pasãrea nu va aduce de îndatã
înapoi lucrul furat, nu va putea sã-ºi hrãneascã puii. ªi într-adevãr, în
scurtã vreme corbul a venit cu mãnuºa în cioc ºi a lãsat-o în mijlocul
mãnãstirii. Nu ºi-a luat însã zborul, ci a aºteptat rãbdãtor sã-ºi primeascã
pedeapsa, pânã ce sfântul i-a îngãduit sã plece. Altãdatã, când sfântul
umbla prin pãdure rugându-se, a vãzut un cerb mort ºi un urs stând
lângã el ºi pregãtindu-se sã-l mãnânce. Columban însã i-a poruncit
ursului sã nu strice pielea, deoarece avea nevoie de ea pentru papuci.
„Atunci fiara, uitându-ºi sãlbãticia, s-a fãcut blândã, ºi gudurându-se
ºi plecându-ºi capul a pãrãsit hoitul fãrã nici un crâcnet.”48 „ªi sã nu
vã miraþi” ne spune cãlugãrul Iona, „cã fiarele ºi pãsãrile se supuneau
astfel poruncii omului lui Dumnezeu. Cãci am aflat de la [...] ucenicul
sãu de chilie cã l-a vãzut adesea pe Columban rãtãcind prin sãlbãticie
postind ºi rugându-se, ºi chemând pãsãrile ºi fiarele sãlbatice. Acestea
veneau de îndatã la porunca lui ºi el le mângâia cu mâna. Pãsãrile ºi
fiarele se jucau bucuroase, gudurându-se pe lângã el, întocmai cum
se gudurã pisicile pe lângã stãpânele lor. [...] ªi mi-a spus cã l-a vãzut
adesea chemând din vârful copacilor pe acel mic animal cãruia oamenii
îi spun de obicei veveriþã ºi luându-l în mânã ºi punându-l pe gât ºi
îngãduindu-i sã intre ºi sã iasã din sânul lui.”49
Vom mai aminti încã o minune din vremea când sfântul stãtea la
Luxeuil, care aratã marea îndrãznealã pe care el o câºtigase înaintea
lui Dumnezeu. Odatã unul din fraþi, care se numea tot Columban, s-a
îmbolnãvit ºi se afla pe patul de moarte. În timp ce-ºi aºtepta bucuros
plecarea, a vãzut un bãrbat luminos apropiindu-se de el ºi zicând:
„Nu pot sã te las sã ieºi din trup, pentru cã sunt împiedicat de
rugãciunile pãrintelui tãu Columban.” 50 Auzind cuvintele îngerului,
cãlugãrul s-a mâhnit ºi a trimis repede dupã omul lui Dumnezeu. Acesta
se afla în bisericã, rugându-se cu lacrimi pentru ucenicul sãu iubit,
care era unul dintre cei doisprezece însoþitori cu care plecase cu mult
timp în urmã din Irlanda. Când sfântul a ajuns lângã cãlugãr ºi a aflat
Ibidem, 25
Ibidem, 27
49
Ibidem, 30
50
Ibidem, 29
47
48
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descoperirea de care se învrednicise ucenicul lui, s-a bucurat mult ºi a
chemat un preot sã-l împãrtãºeascã. Apoi i-a dat ultima sãrutare, ºi
cãlugãrul cel credincios a plecat spre veºnicile lãcaºuri liniºtit ºi cu
faþa strãlucind de bucurie.
Ispitele episcopilor franci
Însã vrãjmaºul mântuirii nu putea sã îndure viaþa îngereascã dusã
de aceºti bãrbaþi sfinþi, ºi nici atâtea suflete câºtigate prin ei pentru
Hristos ºi pentru Bisericã. De aceea a început sã caute în fel ºi chip un
mijloc potrivit pentru a opri minunata lucrare pe care Columban o
fãcea în þinuturile france. Aceasta cu atât mai mult cu cât în vremea
aceea Biserica francã ajunsese la o decãdere greu de închipuit.
Într-adevãr, deºi francii primiserã credinþa în Hristos cu mai mult timp
în urmã, mulþi dintre ei rãmãseserã creºtini doar cu numele. Lucrul cel
mai dureros era însã faptul cã o mare parte dintre episcopii ºi preoþii
franci duceau o viaþã cu totul nevrednicã de chemarea lor, asuprindu-i
pe oameni ºi fiind în întregime robiþi de bogãþiile acestei lumi, trãind
în desfrânãri sau luptând în rãzboaie. Omul lui Dumnezeu, fiind
nãvalnic din fire ºi neînfricat, a început sã mustre cu asprime pe pãstorii
nevrednici, îndemnându-i sã-ºi schimbe viaþa ºi sã se pocãiascã. Prin
aceasta însã, el ºi-a atras ura episcopilor franci, care oricum erau plini
de invidie pentru cinstea cu care era înconjurat Columban. ªi pânã la
urmã au gãsit o pricinã pentru a-i face omului lui Dumnezeu greutãþi
ºi necazuri, anume faptul cã sfântul, venind în Galia, pãstra în
mãnãstirile lui obiceiurile pe care le deprinsese în Irlanda.
Într-adevãr, în vremea aceea Biserica Irlandei se deosebea de
celelalte Biserici din Apus prin unele obiceiuri diferite, care însã nu
þineau de dogmele ºi de învãþãtura de credinþã a Bisericii, ci de practica
ºi rânduiala bisericeascã. Astfel, cea mai mare dezbinare se fãcea
datoritã faptului cã irlandezii þineau Paºtele la o datã diferitã de restul
Bisericii din Apus. Pricina pentru aceasta era însã una foarte simplã.
Când Sfântul Patrick adusese pentru întâia datã credinþa creºtinã în
Irlanda, el aºezase în insulã tradiþiile rãspândite în Galia în vremea lui.
Mai apoi, aceste tradiþii au fost încet-încet îmbunãtãþite pe continent,
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însã Biserica Irlandei, aflatã la chiar marginea lumii de atunci, nu a
putut þine pas cu schimbãrile. Astfel, data Paºtelui þinutã de irlandezi
era data þinutã în întregul Apus în timpul lui Patrick, adicã înainte de
Sinodul I Ecumenic. Când mai apoi Pãrinþii de la Sinod au hotãrât cã
alta era data corectã de þinere a Paºtelui, toatã Biserica din Apus s-a
supus acestei hotãrâri. Schimbarea însã nu a mai ajuns ºi în Irlanda, ºi
tocmai de aici izvorau toate neînþelegerile.
Folosindu-se de aceste lucruri, episcopii franci au început sã-l
atace aprig pe omul lui Dumnezeu, cerându-i fie sã primeascã
obiceiurile Bisericii france, fie sã se întoarcã în þara sa. Vãzându-se
încolþit din toate pãrþile, Columban a hotãrât sã trimitã o scrisoare
patriarhului de atunci al Apusului, Sfântul Grigorie cel Mare (sau
Dialogul). Întrebându-l despre învãþãtura Bisericii, Columban îi arãta
papei temeiurile tradiþiei irlandeze, cerându-i totodatã sfat în privinþa
slujirii ºi împãrtãºirii din acelaºi potir cu episcopii nevrednici. Scrisoarea
cuviosului nu a ajuns însã la sfântul patriarh, ºi de aceea rãspunsul lui
Grigorie nu a mai venit niciodatã.
Din aceastã pricinã, episcopii franci au hotãrât întrunirea unui sinod
împotriva omului lui Dumnezeu la Chalon, în anul 602 d. Hr. Pentru a
se apãra, Columban le-a trimis o scrisoare foarte frumoasã, care se
pãstreazã pânã azi, ºi despre ea vom vorbi în cele ce urmeazã. Mai întâi,
sfântul îi îndeamnã pe episcopi sã þinã cât mai des sinoade, îngrijindu-se
însã ca înainte de a lua orice hotãrâri, sã pãzeascã poruncile Mântuitorului
ºi sã se curãþeascã de toate patimile, ºi mai ales de mândrie. Apoi, cuviosul
aratã cã doar acela este pãstor adevãrat, care împlineºte ceea ce
propovãduieºte, ºi doar pe acela oile îl urmeazã ºi îl ascultã în toate. De
aceea, învaþã sfântul, adevãrata pace în Bisericã nu poate veni decât
atunci când toþi se strãduiesc sã împlineascã poruncile de-viaþã-fãcãtoare
ale Mântuitorului nostru, ºi mai cu seamã dragostea ºi smerenia. „Cãci
multã vãtãmare s-a fãcut ºi se face pãcii Bisericii datoritã deosebirii ºi
mulþimii obiceiurilor; ºi totuºi dacã noi, dupã cum am spus, ne grãbim
mai întâi sã vindecãm otrava mândriei ºi a invidiei ºi a slavei deºarte
prin trãirea adevãratei smerenii, dupã învãþãtura Mântuitorului nostru,
Care spune spre pilda noastrã: Învãþaþi de la Mine, cã sunt blând ºi
smerit cu inima, ºi aºa mai departe51, atunci toþi, ajunºi desãvârºiþi ºi
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fãrã nici un cusur, cu ura dezrãdãcinatã, ne vom putea iubi unii pe alþii
din toatã inima, ca niºte ucenici ai Domnului nostru Iisus Hristos.”52
Într-adevãr, cât de înþelepte ºi de pline de folos sunt aceste cuvinte! Deºi
fiecare popor, dupã felul lui de a fi, are obiceiuri diferite, totuºi acestea
sunt þinute laolaltã, câtã vreme în oameni sãlãºluieºte smerenia ºi
dragostea. Fãrã acestea douã, deosebirile duc la neînþelegeri, la ceartã,
la urã, ºi în cele din urmã chiar la dezbinare.
Tocmai de aceea, omul lui Dumnezeu punea înainte de orice pacea
ºi liniºtea Bisericii, jertfind toate pentru ea, chiar pe sine însuºi ºi liniºtea
lui. „Sã nu fie, aºadar,” spune el, „ca eu sã mã cert cu adunarea voastrã, ºi
neînþelegerea noastrã între creºtini sã-i bucure pe duºmanii noºtri, vorbesc
despre evrei, eretici sau neamuri pãgâne – sã nu fie, într-adevãr, sã nu
fie!”53 De aceea, cu cuvinte smerite ºi blânde Columban le cere episcopilor
ca, dacã nu-i dau dreptate în tradiþia þãrii lui, sã-l lase mãcar sã trãiascã
netulburat în locul în care Dumnezeu i-l rânduise în acele pãmânturi strãine:
„Un singur lucru aºadar cer de la Sfinþiile voastre, ca sã-mi purtaþi cu pace
ºi dragoste neºtiinþa ºi, dupã cum spun unii, neobrãzarea mea mândrã în
scris, care a fost pricinuitã de nevoie ºi nu de mândrie, dupã cum dovedeºte
chiar nevrednicia mea; ºi de vreme ce nu de la mine porneºte aceastã
deosebire [a datei Paºtelui], ºi am venit în aceste pãmânturi ca un pribeag
de dragul Mântuitorului Hristos, Domnul ºi Dumnezeul nostru al tuturor,
vã rog fierbinte în numele Domnului nostru [...] sã-mi fie îngãduit, cu
pacea ºi dragostea voastrã, sã mã bucur de liniºtea acestor pãduri ºi sã
trãiesc alãturi de oasele celor ºaptesprezece fraþi ai mei morþi, dupã cum ºi
pânã acum mi s-a îngãduit sã trãiesc doisprezece ani printre voi, pentru
ca sã mã pot ruga dupã datorie pentru voi, dupã cum am fãcut ºi pânã
acum. Sã ne încapã, vã rog, Galia împreunã, pe noi, pe care ne va încãpea
ºi Împãrãþia cerurilor, dacã faptele noastre sunt bune; cãci o singurã
împãrãþie avem fãgãduitã ºi o singurã nãdejde a chemãrii noastre în
Hristos, cu Care împreunã vom domni, dacã într-adevãr suferim aici cu
El, ca la fel sã fim ºi slãviþi împreunã cu El.”54
Columban, Sfântul, Letters, Scrisoarea a II-a, 4, Ed. CELT, University College, Cork, pe
Internet se gãseºte la pagina: http://www.ucc.ie/celt/published/T201054/index.html
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Cu glas stãruitor ºi rugãtor, Columban le cere episcopilor franci
îngãduinþa de a rãmâne mai departe în mãnãstirea sa, arãtându-le cã el
nu venise în pãmânturile france pentru nici un alt þel, decât pentru acela
de a-I sluji cât mai deplin lui Hristos. „Cãci acestea sunt legile noastre:
poruncile Domnului ºi ale apostolilor, ºi în ele este pusã încrederea noastrã;
acestea sunt armele noastre, scutul ºi sabia, acestea sunt apãrarea noastrã;
acestea ne-au adus din pãmântul nostru de naºtere; ºi tot pe acestea
cãutãm sã le pãzim, deºi uºuratic; în acestea ne rugãm ºi nãdãjduim sã
rãmânem pânã la moarte, dupã cum i-am vãzut pe înaintaºii noºtri
fãcând. Iar voi, sfinþilor pãrinþi, vedeþi ce faceþi cu sãracii voºtri ostaºi ºi
cu bãtrânii voºtri pribegi; cãci dupã cum socotesc, mai de folos este
pentru voi sã mângâiaþi decât sã tulburaþi.”55
Iar în încheiere, omul lui Dumnezeu scrie: „Cât despre celelalte,
pãrinþilor, rugaþi-vã pentru noi, dupã cum ºi noi ne rugãm pentru voi,
chiar aºa nenorociþi cum suntem, ºi nu voim sã ne socotim înstrãinaþi
de voi; cãci toþi suntem împreunã-mãdulare ale unui singur trup, fie
franci, fie britani, fie irlandezi, fie de orice neam am fi.”56
Izgonirea din mãnãstire
Din pãcate însã, cuvintele pline de înþelepciune ale lui Columban
nu au gãsit înþelegere în rândul episcopilor franci, care nu ºi-au lepãdat
ura ºi patimile, ci au continuat sã-l prigoneascã pe propovãduitorul
irlandez. Cu toate acestea, duºmanii sfântului nu puteau sã-i facã prea
mare rãu, deoarece Columban dobândise trecere înaintea regelui, ºi era
cinstit de el ca un plãcut al lui Dumnezeu. Acest lucru s-a schimbat însã
odatã cu moartea credinciosului rege Guntram, apãrãtorul lui Columban.
Dar pentru a înþelege mai bine aceste lucruri, va trebui sã ne oprim pe
scurt asupra regatului franc din acele vremuri. Acesta cuprindea mare
parte din Franþa ºi Germania de astãzi, ºi era împãrþit în trei regate mai
mici: Neustria, Austrasia ºi Burgundia. Neustria se gãsea în partea de
nord-vest a regatului57 ºi era condusã de regele Clotar al II-lea. Austrasia
Ibidem, 5
Ibidem, 8
57
Cuprindea nordul Franþei de astãzi.
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Harta regatelor france la începutul veacului al VI-lea d. Hr
.,
Hr.,
cuprinzând ºi mãnãstirile întemeiate de Sfântul Columban ºi de ucenicii sãi.

se întindea în partea de nord-est58 ºi, la venirea omului lui Dumnezeu, îl
avea ca rege pe Childebert al II-lea. Acesta însã era foarte tânãr, ºi de
aceea treburile regatului erau conduse de mama lui, regina Brunhilda.
Burgundia se afla în partea de sud-est a regatului59 ºi era condusã, dupã
cum am vãzut, de regele Guntram. Mãnãstirile Sfântului Columban se
gãseau în apropiere de graniþa dintre Burgundia ºi Austrasia60.
Când în anul 592 Guntram a murit, regina Brunhilda a dobândit
stãpânire ºi asupra Burgundiei, punându-l pe tron pe fiul ei, Childebert.
Cuprindea estul Franþei de astãzi, vestul Germaniei, Belgia ºi Olanda.
Cuprindea sud-estul Franþei, nord-vestul Italiei ºi Elveþia de astãzi.
60
V. harta
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Acesta a murit însã în anul 595 ºi stãpânirea celor douã regate a trecut
în mâna fiilor lui Childebert, Teodebert ºi Teoderic. Teodebert a primit
Austrasia, iar Teoderic Burgundia. Cu toate acestea, în fapt Brunhilda
conducea cu mânã de fier ambele regate. Regele Teoderic, ajuns
domnitor al Burgundiei, îl cinstea mult pe omul lui Dumnezeu, însã
nu ducea o viaþã de adevãrat creºtin, ci trãia în desfrânare. De aceea,
ori de câte ori mergea la mãnãstire, Columban nu ºovãia sã-l mustre
pentru pãcatele sale, îndemnându-l sã se pocãiascã ºi sã se cãsãtoreascã
în chip legiuit. Pânã la urmã sfaturile cuviosului au dat rod, ºi regele a
fãgãduit cã se va întoarce din cãile sale pãcãtoase. Însã când bunica
lui, regina Brunhilda, a auzit acest lucru, s-a aprins de mânie, cãci se
temea cã dacã Teoderic îºi va lua o reginã, ea îºi va pierde puterea ºi
stãpânirea asupra lui.
De aceea, Brunhilda cãuta un prilej potrivit pentru a-l porni pe
rege împotriva omului lui Dumnezeu. Iar acesta a venit într-una din
zile, când Columban se afla la curtea regelui cu niºte treburi. Atunci,
Brunhilda a adus la sfânt pe copiii lui Teoderic ºi i-a cerut sã-i
binecuvânteze. Columban însã nu ºtia ce înseamnã jumãtãþile de mãsurã
ºi de aceea i-a rãspuns: „Sã ºtii cã aceºti bãieþi nu vor purta nicicând
sceptrul de rege, cãci au fost nãscuþi în pãcat.”61 Turbând de mânie,
femeia i-a vestit regelui cele întâmplate ºi, dupã plecarea lui Columban,
a început prigoana împotriva sfântului. Mai întâi a poruncit ca ucenicilor
lui Columban sã nu le fie îngãduit sã pãrãseascã mãnãstirea, ºi nimeni
sã nu-i adãposteascã în casele lor sau sã le dea vreun ajutor.
Când sfântul a aflat de porunca reginei s-a hotãrât sã meargã la
Teoderic pentru a-i mustra slãbiciunea. Ajuns la palat, nu a vrut însã
sã intre înãuntru, ci a rãmas la poartã în rugãciune. Când regele a auzit
aceasta, a trimis slujitori la el cu mâncare ºi bãuturã, cãci se temea de
puterea omului lui Dumnezeu. Vãzându-i venind, cuviosul le-a spus
cu voce hotãrâtã: „Cel Preaînalt nu primeºte darurile celor
netrebnici,” 62 ºi în chiar clipa aceea toate farfuriile ºi paharele s-au
spart, iar mâncarea ºi bãutura s-au risipit pe pãmânt. Aflând ce se
întâmplase, Teoderic s-a înspãimântat ºi a fãgãduit sfântului cã nu-l
va mai necãji cu nimic ºi îºi va schimba viaþa.
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Însã regele nu ºi-a þinut mult timp cuvântul, cãci Brunhilda a
început iarãºi sã-l întãrâte împotriva omului lui Dumnezeu,
îndemnându-i totodatã ºi pe ceilalþi de la curte sã facã la fel. În scurtã
vreme, regina a dezlãnþuit o nouã prigoanã asupra lui Columban ºi a
mãnãstirilor sale. Pânã la urmã, Teoderic însuºi s-a dus la Luxeuil
pentru a-l scoate pe cuvios din mãnãstire. Gãsise pricinã împotriva lui
faptul cã mãnãstirile sfântului aveau rânduiala ca nici un mirean, bãrbat
sau femeie, sã nu poatã intra înãuntru. „La aceste învinuiri, Columban
a rãspuns, cãci era fãrã fricã ºi plin de bãrbãþie, cã nu era în obiceiul
lui sã îngãduie mirenilor sã intre în casa slujitorului lui Dumnezeu, ci
cã pregãtise un loc potrivit [afarã] în care toþi cei ce veneau erau primiþi.
Regele a rãspuns: «Dacã vrei sã te mai bucuri de darurile ºi de
bunãvoinþa noastrã, în viitor trebuie sã li se îngãduie tuturor intrare
liberã peste tot.» Columban a rãspuns: «Dacã îndrãzneºti sã încalci
rânduiala cãlugãreascã în orice lucru cât de mic, nu voi mai primi în
viitor nici un dar sau ajutor de la tine. Iar dacã vii aici ca sã distrugi
mãnãstirile slujitorului lui Dumnezeu ºi sã slãbeºti ordinea ºi rânduielile
lor, îþi spun cã regatul tãu va fi distrus ºi toatã familia ta împreunã cu
el.»”63 Înspãimântat, regele a dat sã plece, însã i-a mai spus omului lui
Dumnezeu: „Vrei sã te cinstesc cu cununa muceniciei; sã nu crezi cã
sunt aºa de nesãbuit încât sã fac o asemenea nelegiuire. Ci voi face un
lucru mai înþelept ºi mai de folos. De vreme ce nu urmezi obiceiurile
noastre, te voi trimite înapoi în þara din care ai venit.”64 Astfel, dupã ce
regele a plecat, unul dintre nobili l-a luat pe Columban ºi l-a dus în
surghiun în oraºul Besançon, poruncindu-i sã aºtepte acolo pânã ce
regele va hotãrî ce sã facã în privinþa lui.
În acel oraº se afla o închisoare mare în care îºi aºteptau pedeapsa
cu moartea mai mulþi osândiþi, ºi sfântul s-a gândit sã meargã sã le
propovãduiascã ºi lor cuvântul mântuirii. A intrat în închisoare
neîmpiedicat de nimeni ºi a început sã le vorbeascã celor închiºi. Cu
darul lui Dumnezeu, toþi au fost atinºi la inimã ºi au fãgãduit cã îºi vor
schimba viaþa dacã vor fi iertaþi. Cuprins de milã, sfântul i-a poruncit
ucenicului care-l însoþea sã rupã lanþurile celor legaþi, iar acesta a
îndeplinit porunca fãrã nici o greutate. Apoi, sfântul le-a spãlat picioarele
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ºi i-a trimis pe toþi la bisericã pentru a-ºi împlini fãgãduinþa fãcutã înaintea
lui Dumnezeu. Când însã întemniþaþii au ajuns acolo au gãsit uºile încuiate,
ºi în scurtã vreme paznicii s-au apropiat în fugã de ei. Încolþiþi din toate
pãrþile, au început sã-l ocãrascã pe sfânt pentru cã le dãduse drumul.
Însã Columban ºi-a ridicat de îndatã ochii spre cer ºi a început sã se
roage cu suspine. Atunci, ca la o poruncã uºile s-au deschis ºi, dupã ce
întemniþaþii au intrat speriaþi înãuntru, s-au închis în urma lor cu zgomot
mare. Oricât s-au chinuit apoi paznicii, nu au mai putut sã deschidã
uºile, ºi pânã la urmã i-au lãsat pe fugari în pace, socotind cã Însuºi
Dumnezeu îi iertase pentru rugãciunile lui Columban.
Dupã aceastã minune slãvitã, oamenii din oraº au început sã-l
priveascã pe sfânt cu multã teamã, ºi nimeni nu mai îndrãznea sã se
atingã de el sau sã-i facã vreun rãu. Vãzând aceasta, Columban s-a
hotãrât sã se întoarcã la mãnãstire ºi, dupã mai multe zile de mers, a
ajuns netulburat acolo.
Când Brunhilda ºi Teoderic au auzit aceasta s-au înfuriat încã ºi
mai tare, ºi au trimis ostaºi pentru a-l duce pe Columban înapoi.
Ajungând la mãnãstire, oamenii au început sã-l caute pe sfânt
pretutindeni, însã nu au putut sã-l gãseascã nicicum. O putere
dumnezeiascã le întuneca mintea ºi ochii ºi, deºi sfântul se afla în
biblioteca mãnãstirii citind, ostaºii treceau pe lângã el ºi chiar îi atingeau
hainele fãrã a-l vedea. Singur cãpitanul ostaºilor s-a învrednicit sã-l
vadã, însã nu a spus nimic celorlalþi, cãci îl iubea pe cuvios ºi venise
doar pentru cã-i fusese poruncit. Pânã la urmã, ostaºii s-au întors înapoi
ºi i-au spus regelui cã nu l-au gãsit nicãieri.
Cu inima împietritã, Teoderic nu s-a lãsat abãtut din gândurile
sale nelegiuite ºi a trimis mai mulþi ostaºi, împreunã cu un slujitor
credincios al lui, pentru a-l cãuta pe omul lui Dumnezeu. Când aceºtia
au ajuns la mãnãstire, Columban se afla în bisericã împreunã cu fraþii.
Gãsindu-l cântând, trimiºii i-au spus: „«O, omule al lui Dumnezeu, te
rugãm din inimã sã asculþi porunca regelui ºi a noastrã, ºi sã te întorci
în locul din care ai venit.» Dar Columban le-a rãspuns: «Nu cred cã ar
fi plãcut Ziditorului meu sã mã întorc la casa pe care am pãrãsit-o din
pricina dragostei mele pentru Hristos.»” 65 Însã ostaºii stãruiau cu
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lacrimi înaintea lui Columban, neºtiind ce sã facã, cãci pe de o parte
regele îi ameninþase cã-i va omorî dacã nu-l vor scoate pe cuvios din
mãnãstire, iar pe de alta se temeau sã se atingã de sfânt, ºtiind puterea
dumnezeiascã ce sãlãºluia în el.
Pânã la urmã, pentru a nu primejdui viaþa ostaºilor, cuviosul s-a
plecat cererii lor ºi le-a spus cã va face tot ce îi vor cere. Apoi s-a
întors cãtre ucenicii sãi, care începuserã sã plângã, ºi cu voce liniºtitã
„i-a mângâiat, spunându-le sã-ºi punã nãdejdea în Domnul ºi sã aducã
mare laudã Atotputernicului Dumnezeu.” 66 Vãzând însã cã ucenicii
rãmân nemângâiaþi, sfântul le-a îngãduit celor ce vroiau sã îndure
suferinþele pribegiei sã vinã dupã el. Într-o clipã toþi fraþii s-au aºezat
în spatele stareþului, fãgãduindu-i sã-l urmeze oriunde va merge. Însã
o nouã loviturã a cãzut peste ei, cãci ostaºii le-au spus cã porunca
regelui dãdea voie doar irlandezilor ºi britanilor sã plece, în timp ce
ceilalþi cãlugãri trebuiau sã rãmânã mai departe în mãnãstire. Cu inima
frântã de durere, Columban s-a supus ºi în aceasta voinþei lui
Dumnezeu, „rugându-se Domnului, Mângâietorul tuturor, sã-i ia în
grija Lui pe cei pe care sãlbãticia regelui îi rupsese de el.”67 L-a aºezat
stareþ în locul lui pe unul dintre cei mai vrednici ucenici ai sãi, Sfântul
Attala, ºi apoi, stãpânindu-ºi cu greu lacrimile, a plecat în urma ostaºilor.
Pribegia prin Galia
ªi astfel, în vara anului 610 d. Hr., când sfântul se apropia de cel
de-al 70-lea an al vieþii, a început lunga cãlãtorie spre oraºul Nantes,
din apropiere de coastele Bretaniei, de unde trebuia sã ia corabia spre
þara sa. Avea de strãbãtut toatã Galia. Pe drum, mulþime de îndrãciþi ºi
neputincioºi veneau la omul lui Dumnezeu, auzind de trecerea lui,
pentru a primi dezlegare de durerile ºi suferinþele lor. Dupã câteva zile
de mers, cãlugãrii au ajuns istoviþi la râul Loire, unde-i aºtepta o corabie.
În timp ce se chinuiau sã urce în ea, unul dintre paznici s-a mâniat ºi,
luând o vâslã, l-a lovit cu putere pe un ucenic al sfântului. Columban,
fiind ºi aºa mâhnit peste mãsurã, i-a spus: „De ce, omule crud, adaugi
66
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la durerea mea? Oare nu este vina nelegiuirii tale de ajuns pentru
distrugerea ta? De ce eºti nemilos cu cei milostivi? De ce loveºti un
mãdular obosit al lui Hristos? De ce îþi verºi mânia asupra celui blând?
Sã þii minte cã vei fi pedepsit de Dumnezeu în chiar locul acesta în
care în mânia ta ai lovit un mãdular al lui Hristos.”68 ªi într-adevãr, la
întoarcerea sa, paznicul s-a înecat în chiar locul în care îi profeþise
sfântul.
Mai întâi, cãlugãrii s-au oprit în oraºul Orleans, aºezându-se în
niºte corturi pe marginea râului, cãci nu le fusese îngãduit sã intre în
nici o bisericã. Deoarece nu mai aveau nimic de mâncare, Columban
a trimis pe doi dintre ucenici în oraº pentru a cumpãra ceva. Însã
oamenii se fereau de ei, temându-se de mânia regelui, ºi nimeni nu
îndrãznea sã le dea sau sã le vândã ceva. Pe când cãlugãrii se întorceau
mâhniþi la stareþ, pe drum au întâlnit o femeie de neam sirian, care i-a
întrebat despre pricina supãrãrii lor. Aflând ce li se întâmplase, femeia
le-a spus: „Veniþi, domnii mei, la casa slujitoarei voastre ºi luaþi orice
aveþi nevoie. Cãci ºi eu sunt o strãinã din îndepãrtatul pãmânt al
rãsãritului.”69 Soþul femeii era orb, iar când ucenicii l-au vãzut aºa, iau spus cã stareþul lor îi poate da vindecare. Plin de credinþã, bãrbatul
i-a urmat la Sfântul Columban. Aflând despre dragostea ºi milostenia
femeii, cuviosul s-a bucurat mult ºi i-a chemat pe fraþi, spunându-le sã
facã rugãciune pentru însãnãtoºirea omului. Dupã ce au stat mult timp
în genunchi, Columban s-a ridicat ºi, vãzând credinþa bãrbatului, a
însemnat cu semnul crucii ochii lui. De îndatã omul ºi-a recãpãtat
vederea ºi a slãvit pe Dumnezeu, Care nu lasã nerãsplãtitã nici cea
mai micã facere de bine.
Dupã aceasta, surghiuniþii ºi-au continuat cãlãtoria, ajungând în
oraºul Tours. Omul lui Dumnezeu i-a rugat cu lacrimi în ochi pe paznici
sã-i îngãduie sã se închine la moaºtele Sfântului Martin, însã aceºtia
s-au arãtat neînduplecaþi, poruncindu-le corãbierilor sã vâsleascã cu
ºi mai multã putere ºi sã nu se opreascã în oraº. „Sfântul Columban,
vãzând aceasta, ºi-a ridicat ochii cu tristeþe la cer, îndurerat nespus cã
i se face o asemenea supãrare, ºi cã nu îi este îngãduit sã vadã
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mormintele sfinþilor.”70 Atunci, ca la o poruncã, corabia s-a oprit, fiind
parcã þinutã de o putere nevãzutã, ºi toate strãduinþele corãbierilor de
a înainta au rãmas zadarnice. Vãzând aceasta, ostaºii ºi-au dat seama
cã Dumnezeu Însuºi vroia ca alesul Sãu sã rãmânã în oraº, ºi de aceea
au tras corabia la mal. Cu mare bucurie Columban s-a dus la moaºtele
Sfântului Martin, mulþumindu-i din inimã pentru ajutorul sãu, ºi a rãmas
întreaga noapte în rugãciune la mormântul cuviosului. Dimineaþa,
episcopul locului l-a chemat pe sfânt la masã. Întâlnindu-se acolo cu
un slujitor al lui Teoderic, Columban i-a spus sã-l vesteascã pe rege sã
se pocãiascã, cãci altfel în mai puþin de trei ani el ºi întreaga lui familie
avea sã moarã.
Pânã la urmã cãlugãrii au ajuns în oraºul Nantes, þinta cãlãtoriei
lor, de unde aveau sã ia o corabie înspre Irlanda. La intrarea în oraº i-a
întâmpinat un cerºetor cerând milostenie. Omul lui Dumnezeu i-a
poruncit unuia dintre ucenici sã-i dea ceva de mâncare, însã fratele a
spus cã nu mai aveau aproape nimic. „Atunci dã-i tot ce ai,” a spus
sfântul, „ºi nu þine nimic pentru mâine.”71 Deºi fraþii erau foarte slãbiþi,
cãci nu mâncaserã nimic de trei zile, ucenicul l-a ascultat fãrã ºovãialã
pe stareþ. Nici nu a apucat bine sã facã aceasta, cã un bãrbat necunoscut
a ajuns în dreptul lor ºi le-a spus cã stãpâna lui îl trimisese cu mâncare
pentru cei ce sufereau de dragul lui Hristos. Vãzând aceasta, cãlugãrii
au cãzut în genunchi înaintea bunãtãþii lui Dumnezeu, mulþumindu-I
cu lacrimi pentru purtarea Lui de grijã.
Scrisoarea cãtre ucenici
Dupã ce au ajuns la Nantes, paznicii au gãsit o corabie care se
îndrepta spre Irlanda, ºi au urcat toate lucrurile sfântului în ea. În timp
ce-ºi aºtepta plecarea, omul lui Dumnezeu a apucat sã scrie ucenicilor
care rãmãseserã la Luxeuil o ultimã scrisoare, în care se poate vedea
din nou înþelepciunea sfântului, ºi mai ales dragostea neþãrmuritã pe
care el o purta fiilor sãi. Scriindu-le, Columban vroia sã-i întãreascã în
cumplita ispitã care se ridicase asupra lor, ºi de aceea sfaturile lui
70
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vorbesc mai ales despre pãstrarea rãbdãrii în greutãþi ºi despre pãzirea
dragostei ºi a pãcii în obºte. Astfel, încã de la început sfântul spune: „De
vreme ce, dupã cuvântul Domnului, s-a întâmplat necaz ºi prigoanã pentru
cuvânt72, nici un alt sfat nu vi se potriveºte acum, decât cã sã luaþi seama,
ca nu cumva sã fiþi voi acel pãmânt pietros, care prin sãrãcia lui nu poate
hrãni sãmânþa pe care a primit-o. [...] ªi sã nu nãdãjduiþi cã doar oamenii
vã prigonesc; sunt diavoli în cei ce pizmuiesc binele vostru; împotriva lor
luaþi armura lui Dumnezeu, spre care aratã apostolul, ºi faceþi o cãrare
spre cer, azvârlind, cum s-ar zice, sãgeþile rugãciunii înflãcãrate.”73
Rugãciunea, învaþã sfântul, este singura cale de a ieºi din ispite,
însã ea este ascultatã doar atunci când între fraþi domneºte dragostea
ºi înþelegerea desãvârºitã. De aceea, Columban îºi îndeamnã ucenicii
sã lupte din rãsputeri pentru a pãstra pacea ºi dragostea între ei, cãci
fãrã unitatea desãvârºitã în cuget ºi în duh, obºtea nu va putea face
faþã greutãþilor: „Dacã nu aveþi acelaºi þel ºi aceeaºi lepãdare,” spune
sfântul, „este mai bine sã nu trãiþi împreunã.”74 Iar mai încolo el adaugã:
„Luaþi seama ca nu cumva sã fie între voi cineva care sã nu aibã acelaºi
þel cu voi, oricine ar fi acela; cãci mai mult rãu ne-au fãcut cei dintre
noi, care nu erau de un gând cu noi (decât cei din afarã).”75
Dupã aceste cuvinte cãtre fraþi, Columban îºi îndreaptã atenþia spre
cel pe care-l lãsase stareþ în locul sãu, Sfântul Attala, cãruia îi dã sfaturi
nepreþuite despre anevoioasa sarcinã a cãlãuzirii sufletelor pe calea
mântuirii. De altfel, anume aici stã marea comoarã a înþelepciunii omului
lui Dumnezeu. Mai întâi, cuviosul îl povãþuieºte pe Attala sã îndepãrteze
din obºte fãrã ºovãialã pe oricine va vedea semãnând ceartã ºi dezbinare.
„Sã nu fie nimeni între voi care sã nu fie una cu voi. Cãci tu (Attala)
trebuie sã te îngrijeºti îndeosebi pentru pace, pururi neliniºtit de a pãstra
unitatea duhului în legãtura pãcii. Cãci ce folos este sã ai un singur trup,
dacã nu ai ºi o singurã inimã?” 76 Dupã aceasta, Columban dã ºi alte
sfaturi despre cum trebuie sã fie un adevãrat ocârmuitor de suflete. Mai
Mt. 13, 21
Columban, Sfântul, Letters, Scrisoarea a IV-a, 1, Ed. CELT, University College, Cork, pe
Internet la pagina http://www.ucc.ie/celt/published/T201054/index.html
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întâi, el învaþã cã un bun pãstor foloseºte poveþele ºi îndemnurile potrivit
cu starea sufleteascã a fiecãrui om în parte. „Ai învãþat,” spune cuviosul,
„cã nu toate sfaturile sunt potrivite pentru toþi, de vreme ce firile sunt
felurite ºi felul de a fi al oamenilor se deosebeºte mult de la unul la altul.
[...] Tot la fel fii ºi tu în multe feluri ºi mlãdios în îndrumarea celor care
te ascultã cu credinþã ºi cu dragoste.”77 Columban îi mai aratã ucenicului
cã trebuie sã se fereascã chiar ºi de dragostea peste mãsurã a fraþilor,
care nu este lipsitã de primejdie. De aceea, sfântul îl îndeamnã pe Attala
sã îmbine cu mult discernãmânt grija pentru sufletele ucenicilor cu grija
pentru sine însuºi, ºi sã se retragã din când în când la liniºte pentru a
putea sã se ocupe ºi de mântuirea lui.
Apoi, sfântul dã ucenicului sãu iubit o minunatã învãþãturã despre
felul în care adevãraþii creºtini trebuie sã rabde toate greutãþile ºi
necazurile care se abat asupra lor cu îngãduinþa lui Dumnezeu. Mai
întâi cuviosul îl îndeamnã pe Attala sã nu se mire câtuºi de puþin de ceea
ce li se întâmplase: „Nu este un lucru nou ceea ce ni s-a întâmplat;
aceasta mai cu seamã am propovãduit zi de zi. […] Evangheliile sunt
pline de acest lucru, ºi îndeosebi din aceasta sunt alcãtuite; cãci acesta
este adevãrul Evangheliei, anume cã adevãraþii ucenici ai lui Hristos cel
Rãstignit trebuie sã-L urmeze cu crucea. O mare pildã a fost arãtatã, o
mare tainã a fost descoperitã: Fiul lui Dumnezeu S-a urcat de bunãvoie
pe cruce ca un nelegiuit (cãci S-a adus pe Sine pentru cã El Însuºi a
voit-o), lãsându-ne nouã pildã ca sã-I urmãm paºii. Binecuvântat este
aºadar omul care se face pãrtaº acestei pãtimiri ºi ruºini.”78
Într-adevãr, anume în aceastã pãtimire ºi ruºine se ascund toate
binecuvântãrile ºi bucuriile raiului, toatã taina mântuirii neamului
omenesc. De aceea, Columban îl îndeamnã pe Attala sã primeascã cu
rãbdare ºi îndelungã-rãbdare tot ceea ce venise peste ei, având în minte
cã rãsplata pe care o va primi va fi veºnicã. „De aceea sã purtãm cu
rãbdare, de dragul adevãrului, toate potrivniciile, ca sã fim pãrtaºi la
patimile Domnului; cãci dacã pãtimim împreunã cu El, vom ºi domni
împreunã cu El. ªi ce altceva mai trebuie adãugat la aceasta în afarã
de stãruinþã? Cãci cel ce va rãbda pânã la sfârºit, acela se va mântui.”79
Ibidem, 2
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79
Ibidem, 5; Mt. 10, 22
77
78

198

VIEÞILE SFINÞILOR ORTODOCªI DIN APUS. SFINÞII INSULELOR BRITANICE

Însã rãbdarea ºi stãruinþa nu stau nicidecum în puterea omului, ci
sunt daruri cereºti, ºi de aceea omul trebuie sã le cearã necontenit de la
Dumnezeu, fãcând aceasta nu cu mândrie ºi îngâmfare, ca ºi cum ar fi
cineva pentru cã rabdã, ci dimpotrivã, cu smerenie ºi umilinþã. „Cãci nu
sunt vrednici de milã decât aceia care se mãrturisesc înaintea Domnului
a fi netrebnici, ºi care se simt nevrednici de mântuire prin ei înºiºi, decât
doar dacã mila Domnului îi va rãpi din primejdii. ªi deºi vãd în ei fapte
bune, totuºi, temându-se de judecãþile lui Dumnezeu, ºi tânguindu-se
cã au fãcut multe nedreptãþi, se încred cu smerenie doar în bunãtatea lui
Dumnezeu.”80 Sfântul stãruie îndelung înaintea lui Attala, rugându-l ca,
în vreme ce rabdã ocara, sã nu se lase biruit de mândria cea pierzãtoare
de suflet, care îl trânteºte pe om la iad din cele mai înalte trepte ale
sfinþeniei. Omului mândru, Dumnezeu îi grãieºte prin gura lui Columban
cuvinte neînduplecate: „De vreme ce prin sfinþenia ta te-ai ridicat în
mândrie, acum coboarã ºi fii numãrat în rândul pãcãtoºilor, cãci orice se
face cu mândrie se socoteºte ca nimic înaintea Mea.”81
Însã ca un pãrinte iubitor, Columban îl îndeamnã pe ucenic sã nu
se tulbure din pricina mulþimii ispitelor, ci sã-I mulþumeascã lui
Dumnezeu pentru ele, ºtiind cã acestea sunt anume îngãduite de El pentru
a pregãti adevãraþilor creºtini o mai bogatã rãsplatã ºi cununã. „Dacã
îndepãrtezi duºmanul, îndepãrtezi ºi lupta; dacã îndepãrtezi lupta,
îndepãrtezi ºi cununa – însã dacã acestea rãmân, acolo unde sunt ele
trebuie sã fie bunãtate, priveghere, râvnã, rãbdare, credincioºie,
înþelepciune, statornicie, chibzuinþã, iar dacã nu sunt, va urma distrugerea
– ºi, pentru a încheia, dacã îndepãrtezi libertatea, îndepãrtezi ºi
vrednicia.”82 ªi în toate acestea, nãdejdea trebuie sã fie mereu numai în
bunãtatea ºi milostivirea lui Dumnezeu, ºi nicidecum în puterile omului,
cãci acestea sunt cu desãvârºire neputincioase în a birui nenumãratele
necazuri care se ascund pe calea cea strâmtã a mântuirii. „Vezi
împotrivirile care ne înconjoarã, ºi vârtejurile asurzitoare care ne lovesc
din toate pãrþile, preaiubite ucenic, ca sã nu mai pomenim de cei ce ne
pândesc dinãuntru ºi luptã zilnic împotriva noastrã. Astfel cã în mijlocul
Ibidem, 5
Ibidem, 5
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atâtor primejdii, deºi a voi ºi a alerga este o datorie, totuºi a face nu ne
stã în putere; cãci dacã mila lui Dumnezeu nu dãruieºte voinþa, tãria
omeneascã nu este îndeajuns de puternicã pentru a atinge, în mijlocul
atâtor puteri potrivnice, þinta pe care ºi-o doreºte.”83
În întreaga scrisoare sfântul se strãduie din greu sã-ºi înfrâneze
dragostea ºi simþãmintele, însã cu toate acestea, în cuvintele lui se simte
lesne zbuciumul lãuntric care îl lupta din pricina despãrþirii de copiii sãi
dragi. Astfel, de pildã, într-un loc scrie: „Am vrut sã îþi scriu o scrisoare
cu lacrimi, dar pentru cã îþi ºtiu inima, […] m-am gândit cã e mai bine sã
opresc lacrimile, decât sã le stârnesc. Astfel cã mi-am netezit graiul în
afarã ºi durerea am închis-o înãuntru. Vezi, lacrimile curg, dar e mai
bine sã oprim izvorul, cãci nu este a ostaºului viteaz sã se plângã în
luptã.”84 Grija sfântului pentru mântuirea ucenicilor sãi era nemãrginitã.
Chiar ºi silit sã-ºi încheie scrisoarea, el se grãbeºte sã le mai dea câteva
sfaturi ºi poveþe. „Acum, în timp ce scriu, un om a venit la mine,
spunându-mi cã vasul care mã va duce fãrã sã vreau în þara mea e
pregãtit. […] Sã nu mã cãutaþi din dragoste, ci doar din nevoie. Fie ca sã
nu sãrãciþi prin ceea ce s-a întâmplat, ºi prin aceastã despãrþire sã nu
cãutaþi o libertate care v-ar coborî la robia faþã de patimi. Cel ce iubeºte
unitatea este al meu; nu este al meu cel ce dezbinã.”85 Apoi, încheindu-ºi
scrisoarea, sfântul le dã ucenicilor ultima binecuvântare pãrinteascã:
„Iar dacã lucrurile vã plac aºa cum sunt, ºi Dumnezeu zideºte cu voi
acolo, fie ca sã vã înmulþiþi cu binecuvântarea Lui pânã la mii ºi mii86.
Rugaþi-vã pentru mine, inimile mele, ca sã trãiesc în Dumnezeu.”87
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Apoi, cu lacrimi în ochi, sfântul a trimis scrisoarea ºi s-a urcat în
corabia care avea sã-l ducã în þara sa. Însã gândurile lui Dumnezeu nu
sunt totuna cu gândurile oamenilor. Astfel, de îndatã ce corabia a ieºit
din port ºi s-a îndreptat spre mare, un val uriaº a venit din larg mãturând
totul în cale, ºi a adus corabia pe uscat, lãsând-o nevãtãmatã la o
depãrtare destul de mare de þãrm. Dupã ce corãbierii au aºteptat trei
zile ca marea sã creascã din nou pentru a putea porni la drum, cãpitanul
ºi-a dat seama cã pricina pentru care nu puteau pleca era Columban.
De aceea a dat poruncã ca toate lucrurile sfântului sã fie aruncate din
corabie, iar apoi l-a dat jos ºi pe el88. De îndatã ce a fãcut aceasta, un
nou val a venit dinspre mare, luând corabia ºi ducând-o în larg. Astfel,
toþi au înþeles cã nu era voia lui Dumnezeu ca sfântul sã se întoarcã în
Irlanda, ºi de aceea nimeni nu a mai îndrãznit sã-i facã ceva. Slãvind
pe Dumnezeu pentru chipul minunat în care îi împlinise rugãciunile,
Columban „s-a întors la casa în care stãtuse înainte, ºi nimeni nu i s-a
împotrivit, ba mai mult, toþi îl ajutau pe omul lui Dumnezeu, dupã cât
le stãtea în putere, cu daruri ºi cu mâncare. ªi nici nu ducea lipsã de
apãrare, cãci în toate avea ajutorul Ziditorului sãu, cãci Cel ce-l pãzeºte
pe Israel sub umbra aripilor Sale nu doarme niciodatã.”89
Drumul spre Italia ºi propovãduirea între pãgâni
Dupã ce a rãmas câtva timp în Nantes, Columban a hotãrât cã
venise vremea sã treacã în pãmânturile Italiei, pentru a propovãdui ºi
acolo cuvântul mântuirii. Mai întâi însã s-a îndreptat spre curtea regelui
Neustriei, Clotar al II-lea, pentru a-i cere ajutorul. Regele, om credincios
ºi darnic, auzise multe despre omul lui Dumnezeu ºi de aceea l-a primit
cu mare cinste ºi bucurie, rugându-l sã rãmânã alãturi de el. Petrecând
acolo puþinã vreme, Columban a vãzut nelegiuirile care aveau loc la
palat, ºi fãrã ºovãialã a început sã-l mustre pe rege. Iar acesta nu s-a
mâniat defel, ci a primit cu smerenie cuvintele cuviosului, vrând sã
Aceastã întâmplare seamãnã foarte bine cu cea petrecutã cu proorocul Iona. De altfel,
Columban înseamnã în limba latinã „porumbel”, iar Iona înseamnã acelaºi lucru în limba
ebraicã.
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câºtige binecuvântarea ºi rugãciunea lui. De aceea „a fãgãduit sã
îndrepte toate dupã porunca lui Columban,”90 ºi astfel sfântul a început
sã aibã mare dragoste pentru el. În vremea în care Columban se afla
încã la curte, între Teodebert ºi Teoderic s-a iscat o neînþelegere, ºi cei
doi fraþi au pornit rãzboi unul împotriva celuilalt. Amândoi au venit la
Clotar pentru a-i cere ajutorul ºi, înainte de a se hotãrî cu cine sã meargã
la luptã, regele s-a dus sã cearã sfatul lui Columban. „Acesta, plin de
darul profeþiei, i-a rãspuns lui Clotar cã nu trebuie sã se uneascã cu
nici unul dintre ei, cãci în trei ani va primi el amândouã regatele.”91 ªi
regele a ascultat din nou de povaþa omului lui Dumnezeu.
La puþin timp dupã aceasta, sfântul l-a rugat pe rege sã-i dea
niºte oameni care sã-l ducã nevãtãmat pânã la curtea regelui
Teodebert. Deºi mâhnit, cãci vroia sã-l aibã mereu lângã el, Clotar a
împlinit cererea cuviosului, trimiþându-l înspre rãsãrit cu oameni de
încredere. Ca ºi pânã atunci, peste tot pe unde trecea, sfântul sãvârºea
minuni nenumãrate ºi propovãduia cuvântul lui Dumnezeu. În Paris a
tãmãduit un îndrãcit. Când a ajuns în oraºul Meaux, un nobil pe nume
Hagneric, om foarte credincios, l-a chemat sã rãmânã în casa lui. Având
mare evlavie faþã de sfânt, Hagneric a stãruit pe lângã omul lui
Dumnezeu sã-i trimitã înapoi pe oamenii lui Clotar, cãci vroia sã-i dea
el însoþitori de drum. Pentru dragostea lui, Columban a închinat-o lui
Hristos pe una dintre fiicele nobilului, Burgundofara, care avea sã
ajungã o mare sfântã92 . Apoi, în alt oraº cuviosul a fost primit de un
om care avea doi copii mici. Sfântul i-a binecuvântat ºi pe aceºtia, ºi
mai târziu amândoi au ajuns stareþi. „Atât de plin de credinþã era
sfântul,” povesteºte cãlugãrul Iona, „încât pe cel pe care-l binecuvânta,
pe acela ultima zi îl gãsea stãruind în fapte bune.”93
Pânã la urmã, Columban a ajuns la curtea regelui Teodebert, la
Metz, unde se aflau mai mulþi ucenici de-ai lui, fugiþi de la Luxeuil din
Ibidem, 48
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pricina prigoanei lui Teoderic. Regele Teodebert l-a primit pe sfânt cu
bucurie ºi l-a rugat sã rãmânã în regatul sãu pentru a propovãdui
credinþa creºtinã. Într-adevãr, o mare parte a regatului, aflatã la rãsãrit
de Rin, zãcea încã în întunericul pãgânãtãþii. Din aceastã pricinã,
Columban s-a aprins de râvnã pentru Hristos ºi a primit cuvintele
regelui. Împreunã cu ucenicii sãi, a hotãrât sã se aºeze într-un vechi
oraº pãrãsit, numit Bregenz, pe malul lacului Constanþa94. În acele
locuri trãiau suevi ºi alemani pãgâni. Urcând pe râul Rin spre acel loc,
s-au oprit mai întâi în oraºul Mainz pentru a gãsi mâncare. Însoþitorii
de drum i-au spus sfântului cã au prieteni în oraº de la care pot aduce
mâncare, însã dupã câteva ore s-au întors cu capetele plecate, fãrã a fi
primit nimic. Vãzându-i mâhniþi, cuviosul le-a spus: „Lãsaþi-mã sã mã
duc ºi eu puþin la Prietenul meu.”95 Fãrã ca oamenii sã-ºi fi dat seama
ce vrea sã spunã, Columban s-a dus la bisericã ºi a început sã se roage
cu lacrimi lui Dumnezeu. Când încã nu-ºi sfârºise rugãciunea, în
bisericã a intrat episcopul oraºului. Vãzându-l pe sfânt îngenuncheat
în rugãciune ºi socotind cã este un pelerin, i-a spus cã, dacã are nevoie
de mâncare, poate sã meargã la casa lui ºi sã ia orice doreºte. Astfel
ajutat de purtarea de grijã dumnezeiascã, Columban s-a întors zâmbind
la corabie, trimiþându-i pe slujitori sã aducã mâncare pentru toþi.
Apoi, dupã mai multe zile de drum au ajuns la Bregenz ºi s-au
aºezat cum au putut în ruinele fostului oraº. Columban a gãsit acolo o
veche bisericã romanã, închinatã Sfintei Aurelia, în care pãgânii
aduseserã trei idoli de alamã cãrora le slujeau ca unor dumnezei. Arzând
de râvnã dumnezeiascã, sfântul a scos idolii din bisericã ºi a resfinþit
locaºul pângãrit. Apoi, dupã ce a aºezat moaºtele sfintei la piciorul
altarului, a slujit pentru întâia datã dupã multã vreme Sfânta Liturghie
în acel loc. Pentru cã Sfântul Gall, credinciosul sãu ucenic, ºtia bine
limba suevilor, Columban i-a dat ascultare sã propovãduiascã cu timp
ºi fãrã timp credinþa în adevãratul Dumnezeu. El însuºi strãbãtea
întregul þinut, învãþându-i pe oameni ºi întorcându-i la Hristos prin
cuvintele ºi minunile lui. Vãzând þara scufundatã în întregime în
neºtiinþã, Columban a început sã ducã un rãzboi neînduplecat
94
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împotriva dumnezeilor mincinoºi, rãsturnând peste tot idolii ºi arzând
templele pãgâneºti. Odatã, de pildã, în timp ce se afla într-unul din
drumurile sale, a întâlnit o mulþime mare de pãgâni ducând un vas
plin cu bere, pe care aveau de gând sã-l aducã jertfã zeului Odin.
Când a aflat ce vor sã facã, sfântul a suflat asupra vasului de fier, care
s-a sfãrâmat în mii de bucãþi sub privirile îngrozite ale pãgânilor, berea
vãrsându-se toatã pe pãmânt. Vãzând minunea, pãgânii au slãvit cu
uimire pe Dumnezeul lui Columban, primind chiar atunci botezul din
mâinile lui. Cãlugãrul Iona ne spune: „Mulþi au fost întorºi atunci,
prin propovãduirea sfântului om ºi, venind la învãþãtura ºi credinþa în
Hristos, au fost botezaþi de el. Pe alþii, care erau deja botezaþi dar încã
trãiau în necredinþã pãgâneascã, el, ca un bun pãstor, i-a adus prin
cuvintele lui la credinþã ºi în sânul Bisericii.”96
Propovãduind în rândul pãgânilor, sfântul ºi ucenicii lui duceau
mai departe viaþa lor de asprã nevoinþã. Iar Dumnezeu era cu ei ºi,
pentru binecuvântarea stareþului, în toate câte fãceau erau ajutaþi ºi
ocrotiþi de nevãzuta putere cereascã. De pildã, odatã o foamete a lovit
þinutul din împrejurimile Bregenzului, ºi cãlugãrii au rãmas vreme de
mai multe zile fãrã mâncare. Într-una din dimineþi însã, când deja
ajunseserã la capãtul puterilor, au gãsit câmpul din apropierea mãnãstirii
acoperit în întregime cu pãsãri. Mergând sã-l întrebe pe stareþ, acesta
le-a spus sã ia pãsãrile ca pe însuºi darul lui Dumnezeu, cãci El le
trimisese, ca ºi evreilor mai demult, mâncare din cer. ªi într-adevãr,
când cãlugãrii au ieºit la câmp ca sã prindã pãsãrile, au vãzut cu mirare
cã acestea stãteau nemiºcate ºi nu încercau sã scape zburând. Când
însã dupã trei zile cineva a trimis mãnãstirii o cãruþã cu grâu, ca la o
poruncã toate pãsãrile ºi-au luat zborul, fãrã a se mai întoarce înapoi.
În acest timp, Columban petrecea adesea în singurãtate, dupã
dorinþa tainicã a inimii lui, nevoindu-se fãrã a fi ºtiut de lume. Ca ºi la
Luxeuil, hrana lui era niºte mere mici ºi sãlbatice, care creºteau din
belºug în acele locuri. Odatã l-a trimis pe unul din ucenici sã-i aducã
niºte mere, însã în scurtã vreme acesta s-a întors înapoi îngrozit,
plângându-se cã dãduse peste un urs uriaº în locul din care avea
obiceiul sã culeagã. Auzind aceasta, sfântul i-a dat cãlugãrului toiagul
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sãu, spunându-i sã tragã o linie cu el ºi sã împartã merii în douã, iar
ursului sã-i porunceascã sã mãnânce doar dintr-o parte, iar de cealaltã
sã nu se atingã defel. Încrezându-se în porunca stareþului, ucenicul a
fãcut întocmai, ºi a vãzut cu uimire cã ursul se supunea ºi el ascultãtor
cuvintelor omului lui Dumnezeu. Astfel cã, în vreme ce ursul mânca
merele dintr-o parte a grãdinii, cãlugãrul le aduna liniºtit din cealaltã,
pentru pãrintele sãu.
Însã Dumnezeu nu-i rânduise sfântului sã stea vreme îndelungatã
în acele locuri, cãci pregãtise o ultimã lucrare alesului Sãu. Iar prilejul
plecãrii cuviosului a venit când Teoderic ºi Teodebert au început sã
lupte din nou unul cu celãlalt. Aflând despre aceasta, Columban s-a
dus de grabã la Teodebert, spunându-i sã intre fãrã zãbavã într-o
mãnãstire dacã mai vrea sã-ºi pãstreze viaþa. Auzind cuvintele lui,
regele a început sã râdã, cãci încã nu se mai auzise ca vreun rege
franc sã-ºi fi lepãdat tronul pentru a se cãlugãri. „Dar Columban a
spus cã dacã regele nu vrea sã primeascã de bunãvoie cinstea mantiei
cãlugãreºti, în scurtã vreme va fi silit sã facã aceasta împotriva voinþei
sale.” 97 Apoi, în scurtã vreme a început rãzboiul, ºi cei doi fraþi s-au
întâlnit pe câmpul de luptã. În timp ce se purta bãtãlia, Columban se
afla în pustie împreunã cu un ucenic de-al sãu, ºi dintr-odatã a cãzut
într-un somn adânc. Când s-a sculat, l-a chemat repede pe frate,
descoperindu-i cu lacrimi în ochi cã tocmai atunci se vãrsa mulþime
de sânge omenesc. Auzind aceasta, cãlugãrul a spus: „«Pãrintele meu,
ajutã-l pe Teodebert cu rugãciunile tale, ca sã-l înfrângã pe Teoderic,
duºmanul nostru comun.» Columban a rãspuns: «Sfatul tãu este
necugetat ºi necredincios, cãci Dumnezeu, Care a poruncit sã ne rugãm
pentru duºmanii noºtri, nu a binevoit aºa. Dreptul Judecãtor deja a
hotãrât ce vrea în privinþa lor.»”98
Într-adevãr, Teodebert a fost înfrânt în luptã ºi Brunhilda, bunica
lui, l-a închis mai întâi într-o mãnãstire, iar apoi, dupã câteva zile, l-a
ucis fãrã milã. La puþin timp dupã aceasta Teoderic a pierit ºi el într-o
rãscoalã, în timp ce se afla în oraºul Metz. Atunci Brunhilda l-a urcat
97
98

Ibidem, 57
Ibidem, 57
205

VLAD BENEA

pe tron pe Sigebert, fiul lui Teoderic. Când Clotar a auzit despre toate
acestea, ºi a vãzut cã trecuserã cei trei ani pe care îi profeþise sfântul,
a pornit cu rãzboi împotriva lui Sigebert, biruindu-l pe câmpul de luptã.
Dupã ce a câºtigat bãtãlia, Clotar i-a omorât pe toþi fiii lui Teoderic, iar
strãbunicii lor, cumplitei Brunhilda, i-a legat mâinile ºi picioarele de
cozile a patru cai sãlbatici, care apoi au sfârtecat-o în bucãþi pe
nemiloasa femeie. În felul acesta, toate profeþiile sfântului în privinþa
celor trei regi s-au împlinit întocmai.
Însã în vremea în care se întâmplau acestea, cuviosul pãrãsise
deja þara. Într-adevãr, când Teodebert a fost învins în luptã ºi mãnãstirea
din Bregenz a trecut în stãpânirea lui Teoderic, sfântul a hotãrât cã
este timpul sã plece. ªi-a strâns ucenicii ºi le-a spus cã vroia sã treacã
Alpii pentru a se opri în Italia. Sfântul Gall, bunul sãu prieten, care-l
însoþise cu credincioºie în toate cãlãtoriile ºi pribegiile lui, era acum
greu bolnav ºi i-a spus sfântului cã nu poate sã meargã cu el. Cu inima
ruptã de durere, cei doi prieteni s-au despãrþit pentru totdeauna. Aceasta
a fost însã dupã rânduiala cea minunatã a lui Dumnezeu, cãci mai
apoi Gall s-a însãnãtoºit ºi s-a retras împreunã cu câþiva ucenici în
apropiere de Bregenz, unde a trãit mai bine de treizeci de ani în nevoinþã
asprã. Prin cuvintele, dar mai ales prin pilda vieþii lui, sfântul a
propovãduit pãgânilor care trãiau în acele locuri, ajungând astãzi sã
fie cinstit ca apostolul Elveþiei99.
Dupã despãrþirea de prietenul sãu, Columban a ajuns împreunã
cu ceilalþi ucenici la Milan, la curtea regelui Agilulf al Lombardiei.
Regele era arian, însã cu toate acestea l-a primit pe omul lui Dumnezeu
cu mare dragoste, ascultându-i cuvintele ºi primind sfaturile lui.
Cuviosul a rãmas mai bine de un an în oraº, apãrând cu multã râvnã
dreapta credinþã în faþa arienilor.
Scrisoarea Sfântului Columban cãtre papa Romei
În vremea cât a stat la Milan, luptând cu ereticii ºi strãduindu-se
sã-l aducã pe rege la Biserica lui Hristos, omul lui Dumnezeu a trimis
Sfântul a murit în anul 645 d. Hr. ºi este sãrbãtorit la 16 octombrie. Pe locul în care s-a
nevoit a fost întemeiatã o cunoscutã mãnãstire, în care au fost adãpostite moaºtele sfântului.
Mai târziu, în jurul mãnãstirii a apãrut oraºul St. Gallen din Elveþia de azi.
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o scrisoare papei de atunci al Romei, Sfântul Bonifatie al IV-lea,
deoarece auzise unele zvonuri îngrijorãtoare în privinþa dreptei credinþe
a Patriarhului sãu. Deºi zvonurile nu erau întemeiate100, cãci Bonifatie
era un episcop cu viaþã sfântã, care „învãþa drept cuvântul adevãrului”,
totuºi scrisoarea lui Columban rãmâne de o însemnãtate deosebitã,
deoarece în ea, sfântul înfãþiºeazã învãþãtura ortodoxã despre scaunul
episcopal al Romei. Cuvintele omului lui Dumnezeu sunt atât de
limpezi ºi de grãitoare, încât socotim cã aproape nu mai este nevoie sã
le însoþim de alte lãmuriri.
Mai întâi însã, trebuie sã spunem cã în întreaga scrisoare sfântul
vorbeºte episcopului sãu cu cuvinte de mare cinstire, dupã cum se
cuvenea faþã de un Patriarh, ºi încã cel mai de seamã al Bisericii de
atunci. Cu toate acestea, încã de la început Columban îi aratã papei
neliniºtea care-l cuprinsese auzind din gura unor arieni cã el i-ar fi
sprijinit pe unii eretici, ºi chiar ar fi avut pãrtãºie cu ei. Mânat de aceastã
neliniºte, sfântul se simþise îndatorat sã scrie, deºi cel cãruia îi cerea
socotealã era însuºi Papa Romei. Însemnãtatea problemei era însã prea
mare ºi, dupã cum spune omul lui Dumnezeu, „nu este o neobrãzare
[sã ridici glasul] atunci când este o nevoie vãditã pentru folosul Bisericii.
[...] [Cãci] nu din slavã deºartã sau neruºinare îndrãznesc sã scriu
unor oameni atât de înãlþaþi, eu, o fãpturã de cea mai joasã treaptã;
cãci durerea mai degrabã decât mândria mã împinge [sã scriu].
Într-adevãr sunt îndurerat, mãrturisesc, pentru defãimarea scaunului
Sfântului Petru.”101
Apoi, dupã ce îi aratã papei preþuirea pe care o avea pentru
episcopul Romei, ca fiind urmaº al Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel ºi
pãrinte duhovnicesc al irlandezilor, Columban îl îndeamnã cu destulã
asprime pe Patriarh sã lupte pentru pãstrarea dreptei credinþe în scaunul
sãu: „De aceea, ca sã nu te lipseºti de cinstea apostoleascã, pãstreazã
credinþa apostoleascã, statorniceºte-o prin mãrturie, întãreºte-o prin
scris, apãr-o printr-un sinod, ca nimeni sã nu-þi poatã sta în chip legiuit
împotrivã. [...] Privegheazã aºadar, te rog, Papo, privegheazã, ºi iarãºi
Arienii din Milan îl învinuiau pe Bonifatie cã, apãrând hotãrârile Sinodului V Ecumenic,
apãra de fapt erezia nestorianã.
101
Columban, Sfântul, Letters, Scrisoarea a V-a, 1, Ed. CELT, University College, Cork, pe
Internet se gãseºte la pagina: http://www.ucc.ie/celt/published/T201054/index.html
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zic: privegheazã! [...] Privegheazã mai întâi pentru credinþã, apoi pentru
faptele bune ale credinþei ºi pentru îndepãrtarea patimilor, de vreme
ce privegherea ta va fi mântuirea multora, tot la fel cum negrija ta va
fi distrugerea multora. [...] Cãci e un lucru dureros ºi vrednic de plâns
dacã credinþa soborniceascã102 nu este pãstratã de scaunul apostolesc
[al Romei]. Dar, ca sã vorbesc pânã la capãt, ca nu cumva sã parã cã
te cinstesc chiar ºi pe tine peste mãsura ta, este de asemenea un lucru
dureros cã tu nu ai osândit încã de la bun început pe cei ce s-au rupt
de tine [...], dupã ce mai întâi sã fi dovedit curãþia credinþei tale [...];
iar din pricina aceasta, [ereticii] îndrãznesc chiar sã defaime cel mai
de seamã scaun al credinþei ortodoxe.”103
Într-adevãr, spune Sfântul Columban, Scaunul Romei este cel
mai de seamã scaun al Bisericii, însã doar atâta vreme cât în el este
pãstratã fãrã ºtirbire dreapta credinþã. Fãrã aceasta, episcopul Romei
(ca ºi oricare alt episcop de altfel) îºi pierde toatã cinstea ºi puterea.
Urmând învãþãturii Pãrinþilor, Columban aratã cã cel ce mãrturiseºte
adevãrul, oricât de neînsemnat ar fi, este mai de seamã decât cel ce a
cãzut în erezie, fie el episcop sau chiar patriarh sau papã. Iatã cuvintele
sfântului: „Deja este vina ta dacã ai greºit faþã de adevãrata credinþã ºi
þi-ai cãlcat credinþa cea dintâi; pe drept cuvânt þi se împotrivesc supuºii
tãi, ºi pe drept cuvânt nu au pãrtãºie cu tine [...]. Cãci dacã aceste
lucruri sunt mai degrabã adevãrate decât false, atunci fiii tãi vor fi
cap, iar tu vei fi coadã, lucru care este o durere chiar ºi a-l spune; ºi tot
la fel ei îþi vor fi judecãtori, ei, care au pãstrat întotdeauna credinþa
ortodoxã, oricine ar fi aceºtia, chiar dacã par a-þi fi supuºi; însã ei sunt
catolicii104 adevãraþi ºi ortodocºi, de vreme ce ei nu au primit ºi nu au
apãrat pe nici un eretic sau om îndoielnic, ci au rãmas în dragoste
plinã de râvnã faþã de adevãrata credinþã. [...] ªi astfel, dupã cum
cinstea ta este mare pe mãsura demnitãþii scaunului tãu, tot la fel este
nevoie de mai mare grijã, ca nu cumva sã-þi pierzi demnitatea prin
În limba românã, cuvântul grec „katholikòs”, care înseamnã „universal”, „a-toatã-lumea”,
este tradus de obicei prin „sobornicesc”. Sobornicitatea (catolicitatea) este una dintre cele
patru însuºiri ale Bisericii Ortodoxe, dupã cum mãrturisim în Crez: Biserica este „una, sfântã,
soborniceascã ºi apostoleascã.”
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vreo greºealã oarecare. Cãci puterea va fi în mâinile tale doar atâta
vreme cât învãþãturile tale vor rãmâne sãnãtoase; cãci este numit
purtãtor al cheilor Împãrãþiei cerurilor, cel care deschide prin adevãrata
cunoºtinþã celor vrednici ºi închide celor nevrednici; iar dacã va face
în alt fel, nu va mai putea nici sã deschidã, nici sã închidã.”105
Îndemnându-l pe papã sã nu se mândreascã cu înãlþimea
scaunului sãu, Columban îi aratã cã întâietatea ºi puterea în Bisericã
sunt date nu de cinstea treptei, ci de pãstrarea nestrãmutatã a dreptei
credinþe. Cu cuvinte înþelepte, sfântul continuã: „Astfel, de vreme
ce aceste lucruri sunt adevãrate ºi primite fãrã împotrivire de cãtre
toþi cei ce gândesc adevãrat – deºi este ºtiut tuturor ºi nimãnui nu-i
este necunoscut felul în care Mântuitorul nostru a încredinþat cheile
Împãrãþiei cerurilor Sfântului Petru, ºi poate cã din pricina aceasta tu
ceri în chip mândru pentru tine, înaintea tuturor, o autoritate ºi o
putere mai mare în lucrurile dumnezeieºti; ar trebui însã sã ºtii cã
puterea ta va fi mai micã în ochii Domnului dacã numai gândeºti
aceasta în inima ta, de vreme ce singurã unitatea credinþei a nãscut
în toatã lumea unitatea puterii ºi a întâietãþii, în aºa fel încât libertate
ar trebui sã fie datã doar adevãrului de cãtre toþi oamenii de
pretutindeni, ºi tot la fel apropierea greºelii ar trebui sã fie respinsã
deopotrivã de cãtre toþi 106, de vreme ce dreapta mãrturisire i-a dat
întâietate chiar ºi purtãtorului cheilor [Sfântul Petru], învãþãtorul
nostru al tuturor – ar trebui [aºadar] sã le fie îngãduit ºi supuºilor tãi
sã te îndemne, din râvnã pentru credinþã, din dragoste pentru pace ºi
pentru unitatea Bisericii, maica noastrã a tuturor.”107
Într-adevãr, sfântul dorea mai presus de orice pacea Bisericii,
cãci „a dezbina Trupul lui Hristos ºi a despãrþi mãdularele Fiului lui
Dumnezeu Însuºi, Mântuitorul lumii, ºi a-I sfâºia cãmaºa, care este
Ibidem, 9, 10 (s.n.)
Faptul cã toþi au datoria de a apãra dreapta credinþã, pe orice treaptã s-ar afla, poate fi vãzut
în viaþa tuturor mãrturisitorilor Bisericii noastre, ºi poate mai cu seamã în cea a Sfântului
Maxim Mãrturisitorul. În vremea lui, împãratul, patriarhul ºi cei mai mulþi dintre episcopi ºi
credincioºi cãzuserã în erezie, ºi el era singurul care li se împotrivea, deºi era simplu cãlugãr.
Însã fiindcã adevãrul era de partea lui, Sfântul Maxim a ieºit pânã la urmã biruitor, ºi astãzi
este cinstit ca unul dintre marii sfinþi ai Bisericii.
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unitatea – a ta este lucrarea, diavole! Dar fie ca Hristos, pacea noastrã,
Care a fãcut din cele douã una, sã biruie asupra ta.”108
Iar în aceastã unitate, Columban îi doreºte Patriarhului ca Biserica
sã-i fie urmãtoare, însã doar atâta vreme cât Patriarhul însuºi va fi urmãtor
Sfântului Petru ºi mãrturisirii de credinþã fãcute de el. Cãci unitatea
adevãratã, spune sfântul, nu vine altfel decât prin mãrturisirea de cãtre
toþi creºtinii a aceleiaºi drepte credinþe: „De ce trebuie sã apãraþi altceva
decât credinþa cea soborniceascã, dacã sunteþi creºtini adevãraþi de ambele
pãrþi? Cãci nu pot sã înþeleg pentru ce pricinã un creºtin poate sã lupte
cu un alt creºtin în privinþa credinþei; ci orice a fost spus de cãtre creºtinul
ortodox, care-L slãveºte drept pe Domnul109 , celãlalt va rãspunde: Amin!,
pentru cã ºi el iubeºte ºi crede la fel. Aºa cã ºi voi sã vorbiþi ºi sã înþelegeþi
acelaºi lucru, ca toþi sã fiþi una, toþi creºtinii.”110
Acestea sunt cuvintele însuflate de Dumnezeu ale sfântului bãrbat.
Cum am zis înainte, zvonurile de la care pornise scrisoarea nu erau
întemeiate, deoarece papa, Sfântul Bonifatie, era pe deplin ortodox în
învãþãturã ºi ducea o viaþã de sfinþenie. Lucrul acesta nu scade însã cu
nimic însemnãtatea învãþãturii Sfântului Columban, cãci, dupã cum
se poate lesne vedea, ea este învãþãtura Bisericii înseºi.
Întemeierea mãnãstirii din Bobbio ºi moartea
omului lui Dumnezeu
Dar sã ne întoarcem acum la viaþa omului lui Dumnezeu. Dupã
ce a petrecut mai bine de un an la curtea regelui Agilulf, sfântul a
hotãrât cã venise vremea sã se retragã în iubita lui pustie. Dupã mai
multe cãutãri a gãsit în inima Munþilor Apenini o micã bisericã, pe
jumãtate ruinatã, care se afla într-o vale nespus de frumoasã ºi de
roditoare, numitã Bobbio. Sfântul a rãmas uimit ºi încântat de
frumuseþea acelor locuri ºi, plin de bucurie, i-a chemat pe fraþi sã vadã
noua casã pe care le-o rânduise Dumnezeu. Deja ºtia cu duhul cã
acela avea sã fie locul odihnei lui din lunga pribegie pe acest pãmânt.
Ibidem, 11
Cuvântul „ortodox” înseamnã tocmai acest lucru în limba greacã: „drept-slãvitor.”
110
Ibidem, 12
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De cum a ajuns acolo, omul lui Dumnezeu a început sã lucreze cu
hãrnicia ºi cu însufleþirea sa obiºnuitã, deºi era deja bãtrân ºi bolnav.
Însã ca întotdeauna, Dumnezeu era cu el, ºi minunile nu au întârziat
sã se arate. Astfel, munþii dimprejurul mãnãstirii erau foarte stâncoºi,
ºi adesea fraþii erau nevoiþi sã taie lemne în locuri în care animalele de
povarã nu puteau ajunge. Însã având binecuvântarea stareþului, doi-trei
cãlugãri aduceau la mãnãstire copaci uriaºi, care nu ar fi putut fi purtaþi
decât de mult mai mulþi oameni. Vãzând acest ajutor minunat al lui
Dumnezeu, toþi s-au încredinþat cã binecuvântarea cereascã era cu ei
ºi în noua lucrare. Dupã ce sfântul s-a aºezat la Bobbio, regele Clotar,
care ajunsese domnitor al întregului regat franc, l-a trimis pe stareþul
de la Luxeuil, Sfântul Eustatie, cu rugãmintea de a-l chema pe
Columban la curtea sa, unde ar fi avut parte de toatã cinstirea ºi tihna.
Bucuros cã regele nu-l uitase, sfântul i-a trimis acestuia o scrisoare în
care îi spunea cu blândeþe cã el este deja bãtrân ºi nu poate veni. Însã
îl ruga pe rege ca în numele prieteniei dintre ei, sã ajute cât mai mult
mãnãstirea de la Luxeuil ºi pe cãlugãri. ªi într-adevãr, regele s-a dovedit
un mare sprijin al tinerei mãnãstiri cârmuite de Sfântul Eustatie.
Iar apoi, dupã mai puþin de un an de la venirea sa în Bobbio,
omul lui Dumnezeu a închis pentru totdeauna ochii, ºi ºi-a dat în mâinile
Domnului sufletul sãu curat ºi neprihãnit. Despre adormirea sfântului,
cãlugãrul Iona vorbeºte în cuvinte puþine, dar cuprinzãtoare: „Dupã un
singur an în mãnãstirea lui din Bobbio, Columban, omul lui Dumnezeu,
ºi-a sfârºit viaþa sa cuvioasã în cea de-a unsprezece zi a calendelor lui
decembrie (21 noiembrie 615). Dacã cineva vrea sã cunoascã despre
lucrarea lui, sã o caute în scrierile sfântului. Moaºtele lui sunt îngropate
acolo (la Bobbio), unde ºi-au dovedit puterea, cu ajutorul lui Hristos.”111
Învãþãturile Sfântului Columban
Într-adevãr, dupã cum spune cãlugãrul Iona, cine vrea sã
cunoascã lucrarea omului lui Dumnezeu, trebuie sã o caute în scrierile
Iona din Bobbio, op. cit., 61. O parte din moaºtele sfântului se pãstreazã pânã astãzi la
mãnãstirea din Bobbio. Ca ºi mãnãstirea din Luxeuil, aceasta a avut o istorie plinã de slavã,
ajungând un mare centru duhovnicesc ºi de învãþãturã al întregii Italii, vestit pretutindeni mai
ales pentru biblioteca lui uriaºã.
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lui. De aceea înainte de a încheia istorisirea vieþii sfântului, ne vom
opri puþin ºi asupra cuvântãrilor care ni s-au pãstrat de la el, ºi mai
ales asupra învãþãturii cuprinse în ele. Este vorba despre cuvântãrile
pe care sfântul le-a rostit fiilor sãi duhovniceºti în vremea cât s-a aflat
la Milan ºi Bobbio, prin care cãuta sã-i întãreascã în viaþa cãlugãreascã.
Mai ales, omul lui Dumnezeu vroia sã-i însufleþeascã pe ucenici
spre o cât mai desãvârºitã lepãdare de sine, ºi de aceea el vorbeºte
îndelung despre deºertãciunea lumii acesteia ºi despre faptul cã
adevãratul creºtin trebuie sã se lepede de ea, pentru a cãuta patria cea
netrecãtoare ºi veºnicã, gãtitã nouã de Preamilostivul Dumnezeu.
„Omul înþelept,” spune sfântul, „nu ar trebui sã iubeascã nimic aici,
de vreme ce nimic nu dureazã; cãci acolo [în rai] lucrurile veºnice
sunt cu Cel Veºnic, iar aici lucrurile trecãtoare cu cei muritori.”112 Iar
în alt loc el adaugã: „Cea dintâi datorie a noastrã este sã nu iubim
nimic aici, ci sã ne punem dragostea noastrã sus, dorinþele noastre
sus, înþelepciunea noastrã sus, ºi sus sã cãutãm casa noastrã, cãci patria
noastrã este acolo unde este Pãrintele nostru. Astfel cã nu avem locuinþã
pe pãmânt, de vreme ce Pãrintele nostru este în cer.”113
Însã lepãdarea de lume nu înseamnã doar pãrãsirea ei, deoarece
lumea sãlãºluieºte tainic în sufletul omului. De aceea, adevãratul
nevoitor trebuie sã lupte pentru a scoate lumea din el însuºi,
dezrãdãcinând toate poftele ºi patimile ei. „Dispreþuieºte lumea cel
care se biruie pe sine, cel care moare patimilor sale înainte de a muri
dupã fire, ºi care moare minþii sale înainte de a muri dupã trup; cãci
cel ce se cruþã pe sine nu poate sã urascã lumea; cãci doar în sine
însuºi fie iubeºte, fie urãºte lumea. Cel ce este mort poftelor trupeºti
nu are nimic din ceea ce este al lumii ca sã iubeascã. Sã murim cu o
astfel de moarte, cãci în vreme ce la aceasta puþini ajung, cea trupeascã
îi ajunge pe toþi.”114
Viaþa aceasta, aratã sfântul, nu este decât o umbrã nestatornicã ºi
trecãtoare, care prin frumuseþile ºi plãcerile ei îi înºealã pe cei lipsiþi
Columban, Sfântul, Sermons, Cuvântarea III, 2, Ed. CELT, University College, Cork, pe
Internet la pagina: http://www.ucc.ie/celt/published/T201053/index.htm
113
Ibidem, Cuvântarea VIII, 1
114
Ibidem, Cuvântarea III, 3
112
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de înþelepciune. De aceea, cãlugãrii nu trebuie sã se lase amãgiþi de
desfãtãrile vieþii, ci sã le socoteascã ca pe niºte curse ºi capcane
înºelãtoare, care duc la pierzania veºnicã. „O, cât de oarbã, cât de
înºelãtoare eºti, viaþã nestatornicã! Cine este atât de fãrã de minte încât
sã se încreadã în tine, care îi amãgeºti pe cei ce te iubesc ºi îi înºeli pe
prietenii care se încred în tine? Cãci cei ce te cinstesc sunt amãgiþi, iar
cei ce se încred în tine sunt înºelaþi; însã cei ce te dispreþuiesc sunt
îmbogãþiþi, iar cei ce se leapãdã de tine, mântuiþi.”115 Iar în alt loc,
sfântul spune: „Aºa cã tu eºti calea spre viaþã ºi nu viaþa; cãci tu eºti
într-adevãr o cale, […] însã nu eºti descoperitã tuturor; cãci mulþi te
vãd, dar puþini înþeleg cã eºti o cale. Cãci atât de vicleanã ºi de
cuceritoare eºti, încât puþinor oameni le este dat sã te cunoascã ca pe
o cale. Aºa cã trebuie sã fii pusã la îndoialã ºi nu crezutã; trecutã, ºi nu
locuitã [...]; cãci pe cale nimeni nu locuieºte, ci cãlãtoreºte, pentru ca
cei ce cãlãtoresc pe cale sã ajungã sã trãiascã în patria lor.”116 Iar dacã
viaþa aceasta nu este decât o cale, atunci „sã nu cãutãm pe cale ceea
ce va fi în patria noastrã; cãci chin ºi obosealã sunt hotãrâte pentru
cãlãtorie, iar odihna ºi pacea sunt pregãtite în patrie.”117
Acesta este un adevãr pentru orice creºtin care cautã mântuirea,
însã cu atât mai mult pentru cel ce a luat asupra sa crucea vieþii
cãlugãreºti. De aceea, sfântul le aratã ucenicilor cã este nevoie de
aspre osteneli pentru a ajunge la patria cea cereascã. Dacã oamenii
care trãiesc lumeºte, spune cuviosul, se chinuie ºi se ostenesc atâta
pentru a deprinde unele meºteºuguri sau ºtiinþe omeneºti, sau pentru a
dobândi bogãþiile lumii acesteia, care toate sunt trecãtoare, atunci cu
cât mai mult nu trebuie sã lupte ºi sã se nevoiascã monahul pentru a
câºtiga comorile cereºti, care sunt veºnice ºi netrecãtoare. ªi pentru ca
osteneala sã nu le fie în zadar, sfântul le aratã cãlugãrilor în ce chip sã
se nevoiascã, astfel ca înaintarea lor sã fie fãrã poticnealã. El stãruie
mai ales asupra faptului cã monahul trebuie sã lupte pentru a-ºi curãþi
omul lãuntric, ºi nu sã se îndeletniceascã doar cu nevoinþele trupeºti.
„Sã nu fim aºadar ca mormintele vãruite; sã ne preocupãm sã ne arãtãm
Ibidem, Cuvântarea VI, 2
Ibidem, Cuvântarea V, 1
117
Ibidem, Cuvântarea V, 2
115
116
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strãlucitori ºi împodobiþi pe dinãuntru, ºi nu pe din afarã; cãci adevãrata
cãlugãrie stã nu în sãrãcia hainelor, ci în sãrãcia inimii. [...]
Nefolositoare este aºadar cãlugãria împodobitã cu închinãciuni ale
trupului, la fel de nefolositoare este ºi simpla chinuire a trupului, dacã
nu este însoþitã de o rodnicã înfrânare a minþii.”118
În toate nevoinþele ºi înfrânãrile, cãlugãrii trebuie sã pãstreze în
vedere faptul cã adevãratul þel al vieþii este dobândirea roadelor Duhului
Sfânt, ºi mai ales a dragostei. Sfântul vorbeºte în cuvinte minunate
despre aceasta, îndemnându-ºi fiii sã lupte pentru a câºtiga dragostea
cea mântuitoare de suflet. Însã pentru a putea face aceasta, ei trebuie
mai întâi sã se fereascã din toate puterile de nesuferita judecatã a
aproapelui, „cãci nimic nu este mai plãcut oamenilor decât sã vorbeascã
ºi sã se preocupe de grijile altora, ºi sã spunã peste tot cuvinte deºarte,
ºi sã-i judece pe cei ce nu sunt de faþã.”119 Iar despre dragoste, sfântul
spune: „Cãci ce ne-a poruncit mai cu grijã sau mai deplin legea lui
Dumnezeu decât dragostea? ªi rareori gãseºti pe cineva care sã facã
astfel. ªi ce vom spune pentru a ne îndreptãþi? Putem oare într-adevãr
sã spunem: «Este anevoios, este greu»? Dar dragostea nu este grea;
dragostea e cea mai plãcutã, cea mai sãnãtoasã, cea mai mântuitoare
pentru inimã. Cãci dacã inima nu a fost moleºitã de patimile ei, atunci
anume dragostea este sãnãtatea ei, pe lângã faptul cã ea este lucrul
plãcut lui Dumnezeu; cãci nimic nu e mai drag lui Dumnezeu decât
dragostea, ºi mai ales dragostea duhovniceascã, de vreme ce în aceasta
se cuprind legea ºi toate poruncile Lui, dupã spusa Apostolului, cã cel
ce îºi iubeºte aproapele a împlinit legea.”120
Însã nu ajunge la aceastã dragoste decât cel ce ºi-a curãþit inima
de toatã rãutatea, luptând din greu, cu rãbdare ºi bãrbãþie, atât împotriva
lui însuºi, cât ºi împotriva oºtirilor vrãjmaºe ale întunericului. „De
aceea, curãþindu-ne casa omului lãuntric, avem nevoie de rãbdare ºi
stãruinþã ºi trudã ºi râvnã neobositã, ca sã arãtãm rãbdare în jigniri,
stãruinþã în sfinþenie, trudã în lucrare, râvnã în desãvârºire. […] ªi
când auzi de luptã, fii sigur cã acolo sunt rãni ºi alergare; ºi atâta timp
Ibidem, Cuvântarea II, 2
Ibidem, Cuvântarea XI, 2
120
Rom. 13, 8; Ibidem, Cuvântarea XI, 3
118
119
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cât nimeni nu poate sã se bucure de pace din partea celor ºapte neamuri
vrãjmaºe care îl atacã, sã stea încins ºi sã nu înceteze sã lupte pânã ce,
cu darul lui Dumnezeu ºi printr-o luptã bãrbãteascã, va ajunge împãrat
ºi cârmuitor al celor ºapte neamuri.”121
Într-adevãr, în lupta duhovniceascã loviturile ºi cãderile sunt
nenumãrate, iar greutãþile adeseori de nepurtat. Însã adevãratul nevoitor
nu trebuie sã se lase copleºit de ele, nici doborât de povara lor, ci sãºi aibã neîncetat nãdejdea la bunãtatea ºi purtarea de grijã a lui
Dumnezeu. „De aceea, dacã aceste lucruri sunt astfel, sã ne pregãtim
mintea [nu pentru bucurie, nu pentru siguranþã, dupã cum spune
Înþeleptul, ci] pentru încercãri ºi ispite, pentru dureri ºi chinuri. Hristos
a fost judecat, rãnit, ocãrât, a pãtimit; ºi tu te gândeºti la siguranþã pe
pãmânt? Vezi ºi înþelege cât de anevoios este ca veacul de acum sã fie
biruit, dacã pânã ºi sfântul nu este altfel slobozit de el, decât prin moartea
lui Hristos.”122 Însã pentru a-i mângâia pe ucenici, omul lui Dumnezeu
adaugã: „Dar deºi suntem plini de durerile vai-urilor de acum, deºi
suntem mâhniþi de repetarea pãcatelor noastre, totuºi biruinþa asupra
amândurora este bucurie liberã ºi veselie curatã. ªi deºi pentru o vreme
suntem înstrãinaþi de Domnul, ca sã fim încununaþi veºnic ca rãsplatã
pentru un scurt rãstimp de rãzboi, nu ar trebui totuºi sã fim peste mãsurã
de supãraþi, ºtiind cã în curând vom merge la El, ºi împreunã cu El
vom locui pururi. Cãci pentru aceasta ne-a ºi zidit, ca pururi domnind
împreunã cu El, sã-L lãudãm în vecii vecilor, ºi neîncetat sã-I mulþumim.
De aceea, ºtiind aceste lucruri, sub nici un chin, sub nici o încercare
sã nu cãdem, de nici o durere sã nu fim biruiþi, de nici un rãzboi
obosiþi, sã nu fim clãtiþi din locul nostru de nici o luptã, ºi iarãºi: sã nu
fim abãtuþi de nici o dezmierdare, de nici un farmec amãgiþi, [...] ca sã
putem rãmâne întru El aici ºi în vecii vecilor.”123
ªi pentru ca sã poatã înfãptui acestea, privirea luptãtorului trebuie
sã fie neîncetat aþintitã spre sfârºitul drumului, al vieþii pãmânteºti.
Doar acolo poate creºtinul sã aºtepte odihnã ºi pace, doar acolo poate
Ibidem, Cuvântarea II, 3. Sfântul vorbeºte aici despre cele ºapte patimi care îl luptã pe om,
dupã învãþãtura Sfinþilor Pãrinþi.
122
Ibidem, Cuvântarea IV, 2
123
Ibidem, Cuvântarea IV, 3
121
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sã gãseascã bucurie ºi rãsplatã. „Atunci [...] ca niºte pribegi sã oftãm
pururi ºi sã tânjim dupã patria noastrã; cãci sfârºitul drumului este
întotdeauna þinta nãdejdilor ºi a dorinþelor cãlãtorilor, ºi astfel, de vreme
ce suntem cãlãtori ºi pribegi în lume, sã cugetãm mereu la sfârºitul
drumului, al vieþii noastre, cãci sfârºitul drumului este casa noastrã.
Dar acolo toþi cei ce cãlãtoresc prin veacul acesta gãsesc diferite locuri,
dupã vrednicia lor; ºi cãlãtorii buni au pace în patria lor, însã cei rãi
vor pieri în afarã; cãci mulþi îºi pierd patria pentru cã iubesc drumul
mai mult. Sã nu iubim drumul mai degrabã decât patria, ca nu cumva
sã ne pierdem casa veºnicã; cãci aºa o casã avem, pe care ar trebui sã
o iubim. Aºadar aceasta sã rãmânã în noi, cã pe drum astfel trãim ca
niºte cãlãtori, ca niºte pribegi, ca niºte oaspeþi ai lumii, de nici o poftã
prinºi, dorind nu cu dorinþe pãmânteºti, ci având minþile noastre
umplute cu lucrurile cereºti ºi duhovniceºti, cântând cu har ºi cu putere:
Când mã voi arãta înaintea feþei Dumnezeului Celui viu?”124
Însã bucuria ºi rãsplata nu sunt gãtite decât celor ce s-au fãcut
vrednici de ele, luptând pânã la sânge împotriva pãcatului ºi biruind,
cu ajutorul lui Hristos, poftele ºi patimile pierzãtoare de suflet. De
aceea, sfântul îi îndeamnã pe ucenici sã se pregãteascã cu multã fricã
ºi cutremur pentru rãspunsul pe care-L vor da înaintea lui Dumnezeu
la Judecata cea de pe Urmã. Cãci „cuvântul [Domnului] este îndeajuns
de înfricoºãtor, fraþii mei, cãci nu a spus cã dupã mila Lui [va judeca],
ci cã fiecãruia îi va rãsplãti dupã faptele lui; deoarece aici El este
milostiv, dar acolo Judecãtor Drept. [...] [Iar] dupã aceste aºa de
înfricoºãtoare profeþii ale Vechiului ºi Noului Legãmânt […] sã vedem
prin ce ispãºire vom putea fugi de mânia unui astfel de Judecãtor. Ar
trebui sã ne aducem aminte de spusa Domnului ºi Mântuitorului nostru
Iisus Hristos: Cel ce va vrea sã-ºi scape sufletul îl va pierde; dar cel
ce-ºi va pierde sufletul pentru Mine, îl va afla.125 Astfel cã trebuie sã
dãm cu bucurie pentru Hristos orice altceva iubim în afarã de El. Mai
întâi, dacã va fi nevoie, însãºi viaþa prin care trupul viazã în unire cu
sufletul trebuie sã fie pusã de cãtre cei ce rabdã mucenicie pentru
124
125

Ps. 41, 2; Ibidem, Cuvântarea VIII, 2
Mt. 16, 25
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Hristos; iar dacã prilejul unei asemenea binecuvântãri lipseºte, totuºi
nu ne va lipsi omorârea voii noastre, astfel ca cel ce viazã, sã nu mai
vieze luiºi, ci Celui Care pentru el a murit.”126
Înainte de a încheia, vom mai spune cã pentru omul lui Dumnezeu
de o însemnãtate deosebitã în urcuºul duhovnicesc era împãrtãºirea
cu Sfântul Trup ºi Sânge al Domnului, prin care Hristos Însuºi
sãlãºluieºte în noi, biruind prin puterea Sa toatã rãutatea vrãjmaºului.
De aceea, Sfântul Columban închinã o întreagã cuvântare locului
Sfintei Împãrtãºanii în viaþa creºtinului. Aceastã cuvântare cuviosul o
încheie cu o minunatã rugãciune, a cãrei asemãnare cu Imnele Sfântului
Simeon Noul Teolog este de-a dreptul uimitoare. Iatã câteva dintre
cuvintele ei: „Dã-ne pururi, Doamne Iisuse, aceastã apã, ca ºi în noi
sã fie un Izvor de viaþã vie care izvorãºte spre viaþa veºnicã. Cer daruri
mari, într-adevãr, cine nu ºtie aceasta? Dar Tu, Împãratul slavei, ºtii
cum sã dai din belºug, ºi ne-ai fãgãduit lucruri mari: nimic nu e mai
mare decât Tine, ºi Tu ni Te-ai dat nouã Însuþi pe Tine; Însuþi pe Tine
Te-ai dat pentru noi. Deci Te rugãm fierbinte, fã sã cunoaºtem Lucrul
pe care-L iubim, cãci nu ne rugãm pentru nimic altceva, decât ca Tu
sã ni Te dai nouã; cãci Tu eºti toate ale noastre, viaþa noastrã, lumina
noastrã, mântuirea noastrã, mâncarea noastrã, bãutura noastrã,
Dumnezeul nostru.” 127
Iar în altã rugãciune, cu care socotim cã este cât se poate de
potrivit sã încheiem istorisirea vieþii omului lui Dumnezeu, sfântul
spune: „Doamne, dãruieºte-mi, Te rog în numele lui Iisus Hristos, Fiul
Tãu ºi Dumnezeul meu, acea dragoste care nu cunoaºte cãdere, ca
sfeºnicul meu sã se aprindã de atingerea Ta ºi sã nu se stingã vreodatã,
ci sã ardã pentru mine ºi altora sã le dea luminã. Binevoieºte, Hristoase,
sã aprinzi sfeºnicele noastre, o, Preadulcele nostru Mântuitor, ca sã
lumineze mereu în Biserica Ta, ºi sã primeascã luminã veºnicã de la
Tine, Lumina cea Veºnicã, ca întunericul nostru sã fie luminat, ºi ca
întunericul lumii sã fie alungat de la noi. Înmulþeºte aºadar în sfeºnicul
meu lumina Ta, Te rog, Iisuse al meu, ca prin lumina lui sã mi se
descopere ºi mie locurile sfinte ale sfinþilor, care Te cinstesc pe Tine
126
127

II Cor. 5, 15; Ibidem, Cuvântarea XI, 2 ºi X, 2
Ibidem, Cuvântarea XIII, 3
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ca Veºnic Preot al lucrurilor celor veºnice [...], ca neîncetat sã Te pot
vedea, asculta ºi dori doar pe Tine, ºi iubindu-Te doar pe Tine, sfeºnicul
meu sã ardã ºi sã lumineze pururi înaintea Ta. Fie al Tãu, Te rog,
Preaiubitorule Mântuitor, a ni Te descoperi nouã, celor ce Te cãutãm
pe Tine, astfel ca, cunoscându-Te pe Tine, sã Te iubim doar pe Tine,
singur pe Tine sã Te iubim, singur pe Tine sã Te dorim, singur pe Tine
sã Te privim ziua ºi noaptea, ºi pururi sã Te purtãm în gândurile noastre.
ªi binevoieºte a ne însufleþi atât de mult cu dragostea Ta – cãci se
cuvine Þie a fi iubit ºi îndrãgit ca un Dumnezeu al nostru – încât mila
Ta sã stãpâneascã tot lãuntrul nostru, ºi dragostea Ta sã ne aibã deplin
ºi iubirea Ta sã umple toate simþurile noastre, ca sã nu cunoaºtem vreo
altã dragoste decât pe Tine, Cel ce eºti veºnic. ªi fã ca aceastã iubire
sã fie întru noi cu neputinþã de stins de cãtre apele cele multe ale
vãzduhului ºi ale pãmântului ºi ale mãrii, dupã cuvântul: ªi ape mari
iubirea n-o pot stinge128, lucru care ºi în noi poate fi împlinit mãcar în
parte, prin darul Tãu, Iisuse Hristoase, Domnul nostru, Cãruia este
slava în vecii vecilor. Amin.”129
Pentru rugãciunile Sfântului Pãrintelui nostru Columban, Doamne
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieºte-ne ºi ne mântuieºte pe
noi. Amin!

128
129

Cânt. 8, 7
Ibidem, Cuvântarea XII, 3
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Viaþa Sfântului Cuthbert din Lindisfarne

Troparul Sfântului Cuthbert, glas V:

O, fãcãtorule de minuni al Britaniei, Sfinte Pãrinte Cuthbert,
binecuvântatule slujitor al lui Dumnezeu, care ai vorbit cu îngerii
ºi prin propovãduirea ta te-ai fãcut uºã de mântuire pentru mulþi;
acum cinstim ºi noi pomenirea ta ºi îþi cântãm cântãri de laudã.
Slavã lui Dumnezeu, Celui ce te-a slãvit pe tine!
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Introducere
Sfântul Cuthbert, unul dintre cei mai cinstiþi ºi mai iubiþi sfinþi
englezi, a fost numit în vechime „fãcãtorul de minuni al Britaniei.”
Astãzi, credincioºii ortodocºi îl numesc „Sfântul Serafim de Sarov al
Angliei.”1 Viaþa lui Cuthbert, scrisã la puþinã vreme dupã moartea sa,
de cãtre Cuviosul Beda2, ºi socotitã una dintre cele mai minunate vieþi
de sfinþi din Apus, aratã cã amândouã numirile sunt la fel de îndreptãþite
ºi de adevãrate. Aceasta deoarece cei doi sfinþi, deºi au trãit la mai
mult de o mie de ani unul dupã altul ºi la o depãrtare de câteva mii de
kilometri, au fost amândoi însufleþiþi de acelaºi Duh Sfânt ºi de aceeaºi
credinþã, ºi au dobândit amândoi aceeaºi Împãrãþie a cerului, cea gãtitã
nouã de bunul Dumnezeu. Pe scurt dar, ne vom strãdui sã arãtãm care
sunt pricinile evlaviei cu care a fost ºi este cinstit Sfântul Cuthbert,
atât de cãtre englezii drept credincioºi din vechime, cât ºi de cãtre
creºtinii ortodocºi de acum.
Naºterea, copilãria ºi anii de tinereþe ai sfântului
1. Sfântul Cuthbert s-a nãscut într-o familie englezã bogatã ºi de
neam mare, în partea de miazãnoapte a Angliei3, în jurul anului 634 d.
Hr.4 Dumnezeu a hotãrât sã arate de la o vârstã fragedã cã-l alesese pe
Cuthbert ca sã fie un luminãtor ºi un mângâietor al poporului englez,
care tocmai ieºise din apele cele de-viaþã-fãcãtoare ale botezului. Totuºi,
copil fiind, nimic nu lãsa sã se înþeleagã viaþa asprã ºi desãvârºitã la
care avea sã fie chemat. Ba dimpotrivã, pânã la vârsta de opt ani sfântul
îºi petrecea întreg timpul alãturi de cei de o vârstã cu el, în jocuri
lipsite de grijã ºi pline de veselie. Se distingea între toþi printr-o
Phillips, Andrew, op. cit., p. 24
V. ***, Lives of Saints, Penguin Books, 1965, 1970, 1973, traducere ºi introducere J.F.
Webb, pp. 41-104. Despre Cuviosul Beda ºi despre viaþa lui, v. mai sus, pp. 84-85.
3
În apropiere de graniþa de astãzi dintre Scoþia ºi Anglia.
4
Phillips, Andrew, op. cit., p. 24
1
2
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vioiciune ºi o isteþime deosebitã, cu care câºtiga fãrã nici o greutate
toate jocurile, încât chiar ºi când ceilalþi cãdeau istoviþi, el cãuta pe
cineva cu care sã se întreacã. Dar pronia lui Dumnezeu cea nepãtrunsã
de mintea omeneascã a gãsit un chip cu totul minunat de a-l chema pe
alesul Sãu. Astfel, când acesta era în vârstã de opt ani ºi se juca dupã
obiceiul lui pe dealurile dimprejurul casei, unul dintre cei ce se aflau
împreunã cu el, un prunc de trei ani, a început sã-l ocãrascã cu cuvinte
aspre, mustrându-l pentru faptul cã îºi pierde timpul ºi puterile în jocuri
deºarte ºi fãrã folos. Mai întâi, Cuthbert nu a luat în seamã cuvintele
pruncului ºi chiar a început sã-ºi batã joc de el, încât copilul a început
sã plângã. Când Cuthbert a încercat sã-l liniºteascã, pruncul i-a rãspuns
cu glas prorocesc:
„De ce, o, preasfinþite preotule ºi episcopule Cuthbert, continui
sã faci ceea ce este atât de împotriva firii, cât ºi a treptei tale? Cât de
rãu îþi stã sã te joci cu copii, tu, care ai fost ales de Dumnezeu pentru
a însufla vârtutea în sufletele celor mai bãtrâni decât tine!”5
Deºi vorbele pruncului au rãmas de neînþeles pentru ceilalþi, ele
au mers drept în inima lui Cuthbert, care ºi-a lepãdat de atunci fãrã
zãbavã jocurile, pus fiind pe gânduri, cãci simþea în sufletul lui cã
Duhul Sfânt fusese Cel ce grãise prin gura copilului. ªi sã nu mire pe
nimeni cã Dumnezeu a ales un prunc lipsit de minte pentru a-ºi arãta
voia Sa cea preasfântã, cãci cãile lui Dumnezeu sunt adânc mare ºi nu
îi este dat omului sã le judece Acelaºi Duh Sfânt care acum grãise
prin gura unui prunc, în vremurile de dinainte a ales un mãgar, cel al
lui Valaam, pentru a-i arãta proorocului prostia sa.6 Cãci „Dumnezeu
pre cele de neam prost ºi nebãgate în seamã ale lumii au ales, ºi pre
cele ce nu sunt, ca pre cele ce sunt sã strice.”7
2. Pentru curãþia lui, de multe ori Cuthbert s-a învrednicit sã fie
slujit ºi ajutat de îngeri. Odatã, îmbolnãvindu-se la unul din genunchi,
care i se umflase ºi îl durea îngrozitor, încât nici nu mai putea merge,
a vãzut un cãlãreþ apropiindu-se de el. Acesta avea înfãþiºarea unui
Cuviosul Beda, Life of St. Cuthbert, în ***, Lives of Saints, Penguin Books, 1965, 1970,
1973, traducere ºi introducere J.F. Webb, p. 74
6
Num. 22, 23-30
7
I Cor 1, 28
5
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om de neam mare, ºi sfântul s-a mâhnit cã nu putea sã-l primeascã
dupã cuviinþã. Oaspetele, auzind pricina întristãrii lui, l-a sfãtuit sã
fiarbã niºte fãinã în lapte ºi sã-ºi spele umflãtura. Dupã câteva zile,
fãcând cele ce-i spusese, Cuthbert ºi-a revenit în întregime.
3. Încã tânãr fiind, sfântul s-a învrednicit sã sãvârºeascã multe
minuni, care în scurtã vreme i-au adus cinstirea ºi dragostea oamenilor.
Odatã, Dumnezeu a voit sã arate celorlalþi puterea rugãciunii fãcute
din inimã. Locul unde trãia Cuthbert era în apropierea unei mãnãstiri
numitã Jarrow, care se afla la gura râului Tyne. Deoarece în þinutul
acela nu se gãseau lemne, cãlugãrii erau nevoiþi sã le aducã pe plute
din susul râului. Într-o zi, venind dupã obiceiul lor cu plutele pline de
lemn ºi ajungând în apropierea mãnãstirii, se pregãteau sã aducã
încãrcãtura la mal. Dintr-odatã însã s-a pornit o vijelie puternicã, ce a
împrãºtiat plutele, ducându-le ca pe niºte cutii de chibrituri înspre mare.
Vãzând cei din mãnãstire neaºteptata nenorocire, au sãrit în ajutorul
fraþilor lor, însã în ciuda tuturor strãdaniilor nu au izbutit sã facã nimic.
Lepãdând orice nãdejde în vreun ajutor omenesc, s-au aºezat cu toþii
la rugãciune cãtre Dumnezeu pentru a-i izbãvi pe cei aflaþi în primejdie.
Însã Dumnezeu a întârziat sã le asculte cererile, poate pentru a arãta
credinþa lui Cuthbert.
Între timp, pe celãlalt mal se adunase o mulþime mare de þãrani.
Vãzând plutele duse încoace ºi-ncolo de mânia valurilor, aceºtia au
început sã-i ocãrascã cu rãutate pe cãlugãri, spunând cã nenorocirea
aceea li se întâmplase din pricina vieþii lor îngereºti. Cuthbert, care se
afla între ei, a început sã-i mustre fãrã ºovãialã pentru cuvintele lor.
Însã oamenii, care nu demult lepãdaserã credinþele lor pãgâne, s-au
aprins ºi mai tare, strigând sfântului cã aceasta este pedeapsa zeilor
pentru faptul cã acei cãlugãri luptaserã împotriva credinþei pãgâneºti.
Vãzând învârtoºarea inimii lor, omul lui Dumnezeu a fost rãnit la inimã,
ºi înþelegând cã vorbele nu mai pot sã-i schimbe pe necredincioºi, a
cãzut cu lacrimi la pãmânt, începând sã se roage cu cãldurã pentru
scãparea celor ce erau în pragul morþii. Iar Dumnezeu nu a lãsat
neauzitã rugãciunea lui. În timp ce Cuthbert se ruga, vântul ºi-a
schimbat dintr-odatã direcþia, aducând în câteva minute plutele
nestricate la mal ºi lãsându-i pe fraþi teferi ºi nevãtãmaþi. Þãranii, vãzând
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minunea vãditã a sfântului, au rãmas muþi de uimire ºi ruºinaþi în
necredinþa lor. De atunci, ori de câte ori îl vedeau pe Cuthbert, i se
plecau adânc, cinstindu-l ca pe un om bineplãcut al lui Dumnezeu.
4. Odatã sfântul se afla plecat cu oile departe de casã, împreunã
cu niºte însoþitori. Era noapte ºi, în timp ce aceºtia dormeau, el, dupã
obiceiul sãu, priveghea în rugãciune. Dintr-odatã a vãzut o luminã
puternicã rãspândindu-se din cer, ºi a auzit niºte voci care cântau o
melodie nespus de frumoasã. A vãzut în aceastã luminã o mulþime de
îngeri coborând spre pãmânt, de unde au luat degrabã, în rândurile
lor, un suflet omenesc, care strãlucea la rândul lui ca soarele. Apoi
s-au întors împreunã cu acel drept în slava cea cereascã. Atâta bucurie
a simþit sufletul sfântului atunci, încât a început sã-I mulþumeascã cu
lacrimi lui Dumnezeu pentru minunea de care-l învrednicise, hotãrând
sã lepede toate pentru a putea câºtiga ºi el acea fericire cereascã ºi
pentru a intra în lumina pe care o vãzuse strãlucind din cer. Dupã ce
sufletul i s-a mai liniºtit, s-a grãbit la prietenii lui, pentru a le aprinde ºi
lor inima de dragoste dumnezeiascã.
„Cât de nenorociþi suntem, cã ne lãsãm în voia somnului ºi a lenei,
aºa încât niciodatã nu vedem slava celor ce privegheazã cu Hristos
mereu. Iatã, dupã aºa o scurtã priveghere, ce minunãþii am vãzut. Poarta
Raiului s-a deschis ºi o ceatã de îngeri a dus înãuntru sufletul unui om
sfânt. Câtã vreme noi încã suntem în întunericul cel mai adânc, el are
bucuria de a privi de-a pururi în palatele Raiului, împreunã cu Împãratul
cerului.” 8
În ziua urmãtoare a aflat cã, în timp ce el avea vedenia, Sfântul
Aidan, episcopul de Lindisfarne, trecuse la cele veºnice. 9 Auzind
aceasta, ºi-a pãrãsit oile, cu gândul de a intra în mãnãstire.
5. Dupã ce a ajuns acasã, a hotãrât însã ca, înainte de a pleca din
lume, sã-ºi încheie toate socotelile cu aceasta. Astfel, într-una din zile,
când cãlãtorea spre un loc depãrtat, a intrat într-un sat ºi s-a hotãrât sã se
opreascã pentru a se odihni un pic, fiind mai îngrijorat de hrana pentru
calul sãu, decât de el însuºi. Era ceasul al treilea din zi10. A intrat în casa
Cuviosul Beda, op. cit., în loc. cit., p. 77
Despre Sfântul Aidan, v. mai sus, p. 80.
10
Adicã în jurul orei 9.
8
9
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unei femei foarte evlavioase, care primindu-l cu dragoste, l-a întrebat
ce sã-i pregãteascã de mâncare. Însã pentru cã era vineri, sfântul nu a
primit nimic, cãci avea rânduiala de a nu mânca pânã la ceasul al nouãlea,
în cinstea morþii celei de pe cruce a Domnului ºi Mântuitorului nostru.
Deºi femeia a stãruit îndelung, spunându-i cã nu va mai întâlni alte sate
în drum, unde sã poatã gãsi ceva de mâncare, Cuthbert a rãmas neclintit
în hotãrârea lui. Astfel cã, dupã ce s-a odihnit o vreme, ºi-a continuat
drumul. Fãcându-se searã, a vãzut cã femeia avusese dreptate, cãci nu
dãduse peste nici o locuinþã omeneascã în drumul sãu. Când tocmai se
gândea unde sã înnopteze, a vãzut niºte mici colibe pãstoreºti, pãrãsite,
ºi s-a gândit sã se adãposteascã într-una din ele. ªi-a legat calul de un
perete al colibei ºi a început sã se roage. Trecând destul timp, ºi-a ridicat
ochii din Psaltire, cãci citea psalmi, ºi a vãzut calul rupând niºte paie din
acoperiº, pentru a mânca. Dintr-odatã, o legãturã înfãºuratã în pânzã a
cãzut pe podea împreunã cu paiele. Deºi ajunase întreaga zi, sfântul nu
s-a grãbit sã vadã ce se afla înãuntru, ci ºi-a continuat netulburat
rugãciunea, dupã cuvântul Mântuitorului nostru, cã „nu numai cu pâine
va trãi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”11.
De-abia dupã ce ºi-a terminat rânduiala de rugãciune s-a ridicat ºi a
dezvelit legãtura, în care a gãsit o bucatã de pâine caldã încã, care era
de-ajuns pentru o masã. A rupt-o în douã, dând jumãtate calului, iar pe
cealaltã a mâncat-o el, mulþumind lui Dumnezeu pentru purtarea Sa de
grijã cea nemãsuratã: „O, Doamne, posteam pentru dragostea Ta ºi în
schimb Tu m-ai hrãnit atât pe mine, cât ºi pe animalul meu. Binecuvântat
fie numele Tãu!”12. Cãci Dumnezeu, Cel ce a zis: „Cãutaþi voi întâi
împãrãþia lui Dumnezeu, ºi toate acestea [lucrurile trupeºti] se vor adãuga
vouã”13, nu ºi-a lepãdat fãgãduinþa.
Intrarea în mãnãstire ºi viaþa la Melrose
6. Pânã la urmã, vremea a venit ca sfântul lui Dumnezeu sã-ºi
împlineascã dorinþa cea mai tainicã a inimii sale. A hotãrât sã pãrãseascã
Mt. 4, 4
Cuviosul Beda, op. cit., în loc. cit., p. 79
13
Mt. 6, 33
11
12
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lumea pentru a se putea închina cu desãvârºire Celui Care-i rãnise
inima prin descoperirile cele cereºti. S-a gândit mult spre ce mãnãstire
sã-ºi îndrepte paºii, ºi pânã la urmã a ales-o pe cea din Melrose, unde
strãlucea Sfântul Boswell14. Fiind bogat, Cuthbert a venit la mãnãstire
cãlare, îmbrãcat cu toate hainele sale mireneºti. Din întâmplare, chiar
atunci la poarta mãnãstirii se afla Boswell, care avea darul proorociei,
ºi care, vãzându-l pe Cuthbert, a spus doar atât cãlugãrilor care se
aflau împreunã cu el: „Iatã robul Domnului.”15 Aflând dorinþa sfântului
de a se cãlugãri, Eata, stareþul mãnãstirii16, a fost îndemnat de Duhul
Sfânt sã-l tundã chiar atunci pe omul lui Dumnezeu, ºi astfel Cuthbert
a ajuns unul dintre fraþii mãnãstirii. „Odatã primit, era atent sã urmeze
celorlalþi în împlinirea rânduielii cãlugãreºti. Îi depãºea pe toþi în râvnã
pentru ascultarea cea mai desãvârºitã. Priveghea, se ruga, lucra ºi citea
mai mult decât oricare altul.[...] Era puternic, astfel cã putea sã ducã la
bun sfârºit tot ceea ce îºi punea în gând.”17
7. Dupã ce a trãit câþiva ani în mãnãstirea de la Melrose, a fost
mutat de cãtre Eata în nou-înfiinþata mãnãstire din Ripon, împreunã
cu alþi câþiva fraþi, pentru a pune acolo temeliile unei mãnãstiri cu
viaþã de obºte. Aici nu a stat mult timp, cãci în curând vremurile s-au
arãtat potrivnice. Totuºi, fiind însãrcinat cu ascultarea de arhondar, a
avut o descoperire dumnezeiascã, care l-a întãrit în credinþã ºi în
hotãrârea de a-ºi mãri nevoinþele ºi înfrânarea. Intrând într-o dimineaþã
în arhondaric, a dat peste un tânãr care pãrea venit de departe. Dupã
ce l-a primit cum se cuvine pe noul sosit, spãlându-i mâinile ºi
picioarele, sfântul l-a îndemnat sã aºtepte pânã ce îi va pregãti masa.
Când s-a întors însã cu mâncarea, tânãrul dispãruse. Cuthbert s-a dus
pânã la uºã ºi, deºi tocmai ninsese ºi zãpada era proaspãtã, nu a vãzut
nici o urmã de paºi. Mai mult, pe pragul uºii a gãsit trei felii de pâine,

Boswell (sau Boisil) era duhovnic al mãnãstirii, ºi a ajuns pãrintele sufletesc al lui Cuthbert.
A murit în anul 661 d. Hr. ºi este sãrbãtorit la 23 februarie.
15
Cuviosul Beda, op. cit., în loc. cit., p. 79
16
Ucenic al Sfântului Aidan din Lindisfarne, Eata avea sã ajungã mai târziu stareþ la mãnãstirea
din Lindisfarne, ºi pânã la urmã episcop de Hexham. A murit în anul 686 d. Hr., în urma unei
boli, ºi este sãrbãtorit la 26 octombrie.
17
Cuviosul Beda, op. cit., în loc. cit., p. 80
14
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neobiºnuit de albe ºi de moi. Vãzând aºa o minune, sfântul a început
sã tremure, dându-ºi seama cã Dumnezeu îl învrednicise sã guste puþin
din bunãtãþile cele netrecãtoare ale Raiului.
Despre aceastã primã parte a vieþii omului lui Dumnezeu, Cuviosul
Beda spune urmãtoarele lucruri: „Cuthbert era un om foarte plãcut ºi
binevoitor. De obicei, când vroia sã le dea fraþilor pilde de viaþã
dumnezeiascã, se mãrginea sã le povesteascã din vieþile sfinþilor, însã
câteodatã, cu toatã smerenia, pomenea ºi de harismele sale. Uneori
fãcea aceasta în chip deschis, iar alteori vorbea la persoana a treia, ca
ºi cum ar fi vorbit despre altcineva.”18
8. Întorcându-se dupã câtva timp la Melrose, a fost lovit de ciumã,
care pe atunci bântuia în întreaga þarã. Fiind pe patul de moarte, fraþii
erau foarte tulburaþi, deoarece sfântul era o luminã pentru întreaga
obºte, ºi ei simþeau cã nu s-ar putea lipsi de un asemenea ajutor ºi
povãþuitor. Pentru aceea, au hotãrât sã facã o priveghere de toatã
noaptea pentru sãnãtatea lui, fãrã a-i spune însã nimic. Când a doua zi
unul dintre cãlugãri i-a vestit cã se rugaserã pentru el întreaga noapte,
Cuthbert a rãspuns: „Pentru ce dar mai zac aici? De bunã seamã cã
Dumnezeu a auzit rugãciunile atâtor oameni buni. Ia aduceþi-mi papucii
ºi toiagul!”19. ªi deºi se simþea foarte slãbit, sfântul s-a ridicat ºi s-a
strãduit sã meargã cu ajutorul bãþului. Dupã câteva zile îºi recãpãtase
toate puterile, însã a continuat sã simtã o durere înãuntrul trupului,
care apoi l-a necãjit întreaga viaþã.
Vãzându-l sãnãtos, Boswell a profeþit cã nu mai avea sã fie lovit
vreodatã de ciumã. Acest Sfânt Boswell, care era puternic în cuvânt ºi
în faptã, a primit de la Dumnezeu darul de a-ºi cunoaºte sfârºitul. De
aceea i-a spus lui Cuthbert: „Sã nu pierzi prilejul de a învãþa de la
mine, cãci moartea îmi bate la uºã. Pânã sãptãmâna viitoare, trupul
meu ºi glasul îºi vor fi pierdut puterile.”20 Sfãtuindu-se unul cu altul,
au hotãrât ca în cele 7 zile care mai rãmãseserã, Boswell sã-i tâlcuiascã
lui Cuthbert Evanghelia Sfântului Apostol Ioan. Au petrecut astfel

Ibidem, p. 82
Ibidem, p. 82
20
Ibidem p. 83
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19

226

VIEÞILE SFINÞILOR ORTODOCªI DIN APUS. SFINÞII INSULELOR BRITANICE

întreaga sãptãmânã împreunã, timp în care Boswell i-a profeþit lui
Cuthbert tot ce avea sã se întâmple cu el. Unul dintre lucrurile pe care
i le-a spus a fost ºi acela cã avea sã ajungã episcop. De aceea, când
mai târziu a ajuns sihastru în insula Farne, sfântul spunea: „ªi dacã aº
trãi într-o colibã micã pe o stâncã din ocean, înconjurat doar de valurile
învolburate, rupt cu totul de cunoºtinþa ºi vederea altora, tot nu aº fi
slobod de grijile acestei lumi trecãtoare, ºi nici de teama cã, în vreun
chip oarecare, dragostea de arginþi mã va birui.”21
9. Dupã moartea lui Boswell lucrurile s-au schimbat pentru
Cuthbert, cãci a ajuns stareþ. În mãnãstire, el îi învãþa pe fraþi, mai ales
prin pilda vieþii sale, cum sã meargã pe calea cea strâmtã a mântuirii.
Însã lucrarea sa nu era doar înãuntrul mãnãstirii. Mulþi dintre cei din
lume fie erau încã pãgâni, fie, primind botezul, se lepãdaserã prin
faptele lor de credinþa cea adevãratã. Vãzând aceasta, Cuthbert a început
sã cutreiere satele din împrejurimi, luminând poporul prin cuvintele
lui de-Dumnezeu-însuflate. Uneori mergea cãlare, însã de cele mai
multe ori pe jos, propovãduind calea adevãrului celor ce rãtãciserã în
cursele vrãjmaºului. În aceasta, el urma pilda pãrinþilor care fuseserã
stareþi înaintea lui, care toþi luptaserã cu timp ºi fãrã timp pentru a face
din poporul englez o jertfã curatã adusã Dumnezeului Celui adevãrat.
Þãranii, pentru cã aveau simplitate ºi nerãutatea inimii, sorbeau
cuvintele omului lui Dumnezeu, simþind cã ele aveau puterea de a da
viaþã sufletelor lor. ªi nu numai cã le ascultau, ci pe cât înþelegeau ºi
puteau, se strãduiau sã le ºi împlineascã. „Aºa dar avea în a
propovãdui,” povesteºte Cuviosul Beda despre Cuthbert, „aºa putere
de convingere aveau învãþãturile lui, ºi în aºa chip slãvit strãlucea
înfrânarea lui, încât nimeni nu îndrãznea sã-i ascundã nici cele mai
adânci taine ale inimii lui. Îi mãrturiseau deschis fiecare pãcat, cãci
într-adevãr se convinseserã cã el ar fi ºtiut dacã i-ar fi ascuns ceva.”22
10. Dar, cum spuneam, ºi înãuntrul mãnãstirii sfântul strãlucea în
sfinþenie, încât faima lui creºtea cu fiecare zi. Avea obiceiul sã se scoale
la miezul nopþii, în timp ce toþi ceilalþi dormeau, pentru a ieºi afarã ca
21
22

Ibidem p. 83
Ibidem p. 84
227

VLAD BENEA

sã se roage, întorcându-se înapoi de-abia dimineaþa, când începea
slujba. Într-una din seri, unul dintre cãlugãri l-a vãzut strecurându-se
afarã din mãnãstire ºi l-a urmãrit sã vadã ce face. Cuthbert a coborât
pe plajã, a intrat în valuri pânã la brâu, ºi a început sã se roage. Astfel
a rãmas, nemiºcat, în bãtaia valurilor ºi în frigul oceanului, întreaga
noapte, priveghind ºi aducând laude lui Dumnezeu. Când s-a crãpat
de ziuã, a ieºit, a îngenuncheat pe nisip ºi a început din nou sã se
roage. Atunci, ca la o poruncã, douã vidre au ieºit din mare ºi au
început sã-i încãlzeascã ºi sã-i ºteargã picioarele cu blana lor. Dupã ce
au sfârºit, s-au apropiat de omul lui Dumnezeu ca pentru a lua
binecuvântare, ºi apoi s-au întors în apã. Apoi Cuthbert a plecat repede
în mãnãstire, unde tocmai bãteau clopotele pentru începerea slujbei.
A intrat în bisericã ºi s-a aºezat în strana sa, ca ºi cum nimic nu s-ar fi
întâmplat. Însã fratele care îl pândise s-a apropiat de el tremurând de
fricã ºi cerând cu lacrimi iertare pentru neruºinarea lui. Când Cuthbert
a înþeles ce se întâmplase, l-a binecuvântat pe ucenic cu îngãduinþã,
poruncindu-i însã sã nu spunã nimic despre ceea ce vãzuse pânã la
moartea sa.
11. Cu trecerea timpului, omul lui Dumnezeu a sporit în cunoºtinþã
ºi sfinþenie, dobândind darul proorociei ºi al facerii de minuni. Iatã
douã dintre minunile sfântului, care aratã purtarea de grijã cea
nemãsuratã a lui Dumnezeu pentru toþi cei ce se strãduiesc sã urmeze
voii Lui.
Odatã a fost nevoit sã plece în pãmânturile unui trib de picþi,
împreunã cu doi fraþi, chiar dupã Crãciun. La întoarcere nu ºi-au pus
merinde de drum, deoarece nãdãjduiau cã vor ajunge repede acasã.
Însã lucrurile s-au schimbat pe neaºteptate, cãci de-abia plecaserã când
o furtunã nãprasnicã i-a silit sã tragã la mal. Au rãmas acolo câteva
zile la rând, înfometaþi ºi în frig. Cuthbert nu a lãsat ca timpul pe care-l
aveau sã treacã în deºert, ci a început sã se roage, priveghind noapte
dupã noapte ºi îndemnându-i pe fraþi sã facã la fel. Se apropia praznicul
Arãtãrii Domnului nostru Iisus Hristos, Boboteaza. Dimineaþa, sfântul
a venit vesel în faþa însoþitorilor sãi, spunându-le cã Dumnezeu i-a
descoperit cã nu-i va lãsa sã posteascã în acea zi de mare bucurie
pentru toþi creºtinii. I-a dus la mal, ºi acolo au gãsit trei bucãþi de carne
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de delfin, numai bune pentru a fi gãtite. Le-a mai spus cã, prin faptul
cã Dumnezeu le-a trimis trei bucãþi de carne, a vrut sã le arate cã mai
aveau de rãbdat acolo încã trei zile. Toate s-au petrecut dupã prorocia
lui, cãci în a treia zi marea s-a liniºtit ºi au putut sã se întoarcã nevãtãmaþi
acasã.
12. Într-una din zile sfântul a plecat, dupã obiceiul sãu, ca sã
propovãduiascã, luând împreunã cu el ºi pe un bãiat. Însã pentru cã
nu luaserã nimic de mâncare, în scurt timp s-au istovit cu totul, fiind
încã foarte departe de locul unde trebuiau sã ajungã. Vãzând chipul
plin de îngrijorare al copilului, Cuthbert l-a îmbãrbãtat astfel: „Învaþã
sã ai credinþã ºi nãdejde nestrãmutatã în Domnul. Cel ce slujeºte
Domnului nu va muri niciodatã de foame.”23 Tocmai atunci, un vultur
zbura deasupra capetelor lor. „Mare este Dumnezeu, ca sã ne trimitã
mâncare chiar ºi prin pasãrea aceea”, a continuat sfântul. Au mai mers
un pic, ºi l-au vãzut dintr-odatã pe vultur coborând ºi aºezându-se pe
mal. „Fugi repede ºi vezi ce ne-a trimis Dumnezeu!”, l-a îndemnat
Cuthbert pe bãiat. În curând, copilul a adus zâmbind un peºte mare.
„Cum, robului lui Dumnezeu nu i-ai dat partea lui?” l-a mustrat râzând
sfântul. „Taie repede peºtele în douã, ºi dã jumãtate pãsãrii.” Dupã ce
bãiatul a fãcut dupã cum i se poruncise, au intrat în prima casã pe care
au întâlnit-o în cale, rugându-i pe cei de acolo sã fiarbã peºtele. Apoi
au mâncat cu toþii din darul lui Dumnezeu, dând slavã bunãtãþii Lui.
13. Pentru smerenia sa, Dumnezeu i-a dat cuviosului darul de a
zãdãrnici cursele vrãjmaºului, iar aceasta s-a vãdit încã de când stãtea
la Melrose. Odatã propovãduia într-un sat din apropierea mãnãstirii,
când cu darul pe care îl avea, a simþit cã cel rãu pune la cale un vicleºug
pentru a-i împiedica lucrarea. De aceea ºi-a întrerupt cuvântul ºi a zis:
„Fraþii mei dragi, ori de câte ori auziþi fiind propovãduite tainele
Împãrãþiei cerurilor, sã luaþi seama ca sã ascultaþi cu cea mai mare
atenþie ºi sã nu îl lãsaþi pe diavol ca, prin griji prosteºti, sã vã abatã de
la ascultarea lucrurilor care privesc mântuirea voastrã veºnicã: cãci
are o mie de cãi viclene pentru a vã vãtãma.”24
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Apoi ºi-a reluat cuvântul. Însã în timp ce vorbea, rãul vrãjmaº a
aprins un foc mincinos peste o casã din apropiere. Flãcãri uriaºe, care
atingeau cerul, fiind purtate de vânt, pãreau cã vor sã ardã întregul
sat. Cuthbert, cu mâinile întinse, a reuºit sã facã pe câþiva dintre sãteni
sã rãmânã alãturi de el, însã ceilalþi, cei mai mulþi dintre ei, au fugit
pentru a arunca apã peste foc. Acesta însã a continuat sã ardã
nestingherit, pânã ce Cuthbert, prin rugãciunile lui, l-a îndepãrtat pe
tatãl minciunii, care ºi-a luat împreunã cu el ºi focul închipuit. Mulþimea,
vãzând focul stins dintr-odatã ºi casa nearsã, ºi-a venit în sine. Toþi
þãranii au venit la sfânt cu ochii plecaþi de ruºine, cerându-ºi iertare
pentru nestatornicia ºi slãbiciunea lor.
14. Sfântul însã avea putere nu numai asupra focului nãlucã, ci ºi
asupra focului adevãrat. Iatã o întâmplare din care se poate vedea cã
pânã ºi stihiile se supun celor ce la rândul lor s-au supus voii lui
Dumnezeu. Într-una din zile, aflându-se într-una din obiºnuitele sale
cãlãtorii de propovãduire, a intrat în satul în care locuia dãdaca lui, o
femeie foarte credincioasã, pe care el o iubea nespus ºi cãreia îi spunea
mamã. Nici nu a apucat bine sã intre, cã în celãlalt capãt al satului mai
multe case au luat foc. Suflând vânt puternic, vâlvãtaia se apropia
repede de casa femeii, încât aceasta a cãzut deznãdãjduitã la picioarele
sfântului, cerându-i cu lacrimi sã o ajute. Cuthbert a ieºit, s-a întins pe
jos de-a curmeziºul uºii, ºi a început sã se roage. Încã înainte de a se
ridica de la rugãciune, vântul îºi schimbase direcþia, ºi casa femeii a
rãmas neatinsã de flãcãri.
15. Sfântul avea un prieten pe nume Hildmer, care era ºerif25 în
slujba regelui Ecgfrith. Cuthbert îl iubea pe acesta în chip deosebit,
pentru credinþa ºi milostenia lui ºi a întregii sale familii, astfel cã ori de
câte ori trecea prin satul lui Hildmer, nu uita sã intre pentru a-ºi saluta
prietenul. S-a întâmplat însã ca, prin îngãduinþa lui Dumnezeu, soþia
lui Hildmer sã fie chinuitã de un diavol, care o fãcea sã scoatã strigãte
îngrozitoare ºi sã dea ca turbatã din mâini ºi din picioare. Din pricina
aceasta, femeia s-a istovit în curând cu totul, încât pãrea cã va muri.
Astfel, Hildmer a fost nevoit sã vinã în fugã pânã la Cuthbert pentru
25

Un fel de prefect. În vechea Anglie era conducãtor al poliþiei dintr-un anumit þinut.
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a-i cere ajutorul. Totuºi, i-a fost ruºine sã recunoascã necazul care
dãduse peste familia lui ºi de aceea nu i-a spus lui Cuthbert decât cã
soþia lui este bolnavã pe moarte, cerându-i ca sã trimitã un preot pentru
a o împãrtãºi.
În timp ce Cuthbert se gândea pe cine sã trimitã, a fost dintr-odatã
luminat de Duhul lui Dumnezeu ºi ºi-a dat seama cã boala de care
suferea femeia nu era una obiºnuitã. Pentru aceasta, s-a hotãrât sã se
ducã el însuºi. Pe drum, Hildmer a început sã plângã amarnic, cãci se
gândea cã sfântul, vãzând ce se întâmplase cu soþia lui, se va gândi cã
pânã atunci credinþa ei fusese una fãþarnicã. Înþelegând pricina durerii,
sfântul l-a mângâiat pe ºerif cu vorbe blânde, arãtându-i cã ºtie pentru
ce fusese chemat. „ªtiu, deºi þi-e ruºine sã recunoºti, cã soþia ta este
chinuitã de un demon. Însã mai ºtiu ºi cã, încã înainte de a sosi eu,
demonul o va fi pãrãsit ºi ea însãºi va veni sã ne întâmpine, mai
sãnãtoasã ca niciodatã. Nu doar cei rãi sunt loviþi în chipul acesta.
Dumnezeu, în pronia Sa cea nepãtrunsã, îngãduie câteodatã ca ºi cei
nevinovaþi ai lumii acesteia sã fie vãtãmaþi de diavol, atât la minte, cât
ºi la trup.” 26 ªi într-adevãr, lucrurile s-au petrecut dupã profeþia
sfântului. Când au ajuns, femeia era întreagã la minte. Ea însãºi a
mãrturisit mai apoi cã în clipa în care a prins hãþurile calului sfântului,
a simþit cã s-a vindecat în întregime. Duhul cel rãu nu a putut îndura
venirea Duhului Sfânt, Care sãlãºluia în inima lui Cuthbert ca într-o
casã preacuratã.
Viaþa sfântului în mãnãstirea din Lindisfarne
16. Dupã ce Cuthbert a trãit mai mulþi ani în mãnãstirea de la
Melrose, Sfântul Eata a hotãrât sã-l mute pe omul lui Dumnezeu la
Lindisfarne27, pentru a-i povãþui pe fraþii de acolo pe calea mântuirii.
Ibidem, p. 91
Mãnãstirea din Lindisfarne fusese ziditã pe coasta de nord-est a Angliei în jurul anului 635
d. Hr., de cãtre Sfântul Aidan, cãlugãr irlandez din mãnãstirea Iona. Despre marea însemnãtate
pe care mãnãstirea a avut-o în încreºtinarea Angliei ºi în rãspândirea duhului cãlugãriei
irlandeze în rândul poporului englez, v. mai sus, p. 80. Mãnãstirea era aºezatã pe o aºa-numitã
„insulã de maree”, adicã o insulã care este despãrþitã de uscat doar în timpul fluxului, când
apele oceanului cresc, însã este unitã cu el în timpul refluxului.
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ªi în acel loc, Cuthbert ºi-a continuat cãlãtoriile sale prin satele Angliei,
strãduindu-se sã înalþe poporul englez spre cãutarea vieþii celei veºnice.
În felul acesta, a ajuns cunoscut în întreaga þarã pentru minunile ºi
darurile lui cele slãvite.
Printre altele, Eata îl trimisese pe cuvios la Lindisfarne ºi pentru a
aºeza acolo rânduialã ºi viaþã de obºte. Însã, cum se întâmplã de obicei
în astfel de cazuri, fraþii care se aflau în mãnãstire înainte de venirea
lui au început sã-i facã o mulþime de ispite, dorind sã-ºi pãstreze vechiul
lor fel de viaþã. Când se adunau cu toþii pentru a vorbi despre
problemele obºtii, acei cãlugãri îl jigneau în fel ºi chip, aruncându-i în
faþã cuvinte urâte ºi usturãtoare. El însã de fiecare datã îºi pãstra pacea,
iar atunci când era jignit nu fãcea altceva decât sã se ridice ºi sã iasã
tãcut din salã. A doua zi, îi povãþuia pe cãlugãri în acelaºi chip în care
îi povãþuise cu o zi înainte, de parcã nimic nu s-ar fi întâmplat. Deºi
era copleºit de durere din pricina rãutãþii fraþilor, întotdeauna izbutea
sã rãmânã cu faþa zâmbitoare ºi veselã, încât toþi au început sã-ºi dea
seama cã doar Duhul Sfânt putea sã-i dea puterea de a îndura netulburat
ocãrile ºi jignirile. Cu timpul, prin dragostea ºi bunãtatea lui cea
dumnezeiascã, cuviosul a biruit încãpãþânarea ºi învârtoºarea fraþilor,
astfel cã toþi au început sã-l iubeascã ca pe un pãrinte ºi povãþuitor.
Foarte rar îi sfãtuia prin cuvânt, cel mai adesea propovãduindu-le prin
pilda vieþii lui celei întru totul îngereºti.
„Aºa râvnã pentru rugãciune avea,” ne spune Beda, „încât câteodatã
priveghea vreme de trei-patru nopþi la rând, fãrã a se întinde în patul sãu
– ºi nu avea în afara dormitorului altundeva unde sã doarmã. Fie cã se
ruga singur în vreun loc ascuns, fie cã îºi spunea psalmii, întotdeauna
fãcea un lucru oarecare de mânã, pentru a alunga apãsarea somnului;
dacã nu, fãcea înconjurul insulei, întrebând pe toþi despre cum mergeau
lucrurile, uºurând astfel prin mers oboseala îndelungilor lui privegheri
ºi a cântatului de psalmi. Îi mustra pe cãlugãri pentru uºurinþa cu care se
mâniau când vreun frate mai gãlãgios îi trezea din somn. «Nimeni nu
mã supãrã», spunea sfântul‚ «dacã mã trezeºte. De fapt, sunt chiar
bucuros, pentru cã prin alungarea moleºelii mele, mã face sã-mi îndrept
mintea spre a face ceva folositor.»”28
28
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Nu putea sã termine nici o Liturghie fãrã a vãrsa râuri de lacrimi.
Pentru cã ura cu înverºunare pãcatul, mustra aspru pe orice fãcãtor de
rele, însã pentru cã inima lui era aprinsã de dragoste pentru Dumnezeu
ºi pentru oameni, ierta repede pe oricine venea la el cu pocãinþã
adevãratã. De multe ori, când spovedea ºi auzea pãcatele oamenilor,
izbucnea în lacrimi de durere pentru cel care se mãrturisea. Atât de
mult îi iubea pe semenii sãi, încât adesea se hotãra sã facã el însuºi
canonul rânduit la spovedanie, pentru a uºura povara oamenilor. Era
un om simplu ºi smerit. Deºi era egumen, întotdeauna se îmbrãca cu
haine obiºnuite, nici prea bogate, dar nici prea murdare sau rupte.
Retragerea în pustie pe insula Farne
17. Dupã ce s-a nevoit vreme de mulþi ani în mãnãstire alãturi de
fraþi, desãvârºindu-se în dragoste ºi iertare, Cuthbert s-a hotãrât, cu
binecuvântarea Sfântului Eata ºi a celorlalþi pãrinþi, sã se retragã în
pustie. Sufletul lui râvnea de multã vreme dupã o asemenea viaþã
îngereascã. Însã a voit sã facã toate cu dreaptã socotealã, pentru a nu-i
da vrãjmaºului nici un prilej de bucurie. De aceea, înainte de a se face
sihastru s-a retras în locul cel mai îndepãrtat al mãnãstirii, trãind dupã
puterea lui în cât mai deplinã singurãtate. Doar dupã ce l-a biruit acolo
pe vrãjmaº prin post aspru ºi prin rugãciune, s-a hotãrât sã se
îndepãrteze deplin de împreunã-locuirea cu fraþii. ªi-a ales pentru
aceasta o insulã retrasã, numitã Farne, care se afla la câþiva kilometri
în largul mãrii. Insula era cunoscutã ca fiind bântuitã de draci, pentru
aceea era nelocuitã, ºi nimeni nu îndrãznea sã rãmânã acolo. Însã
ostaºul lui Hristos, înarmându-se cu „coiful mântuirii ºi cu sabia
Duhului”29, s-a dus fãrã nici o teamã, ºi cu vitejie l-a fãcut pe diavol
sã-ºi pãrãseascã fosta casã. Dupã ce a izgonit duhurile necurate,
devenind singur stãpânitor al insulei, a început sã-ºi înalþe o locuinþã.
A fãcut un zid în formã de cerc, cu înãlþimea mai mare decât cea a
unui om, cãci vroia ca prin aceasta sã-ºi opreascã mintea sã cutreiere
de ici colo, ºi sã o sileascã sã priveascã numai înspre cer. Înãuntrul
29

Ef. 6, 17
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zidului a construit o casã de dormit ºi un mic paraclis. Pe malul mãrii
a fãcut ºi o casã de oaspeþi, pentru fraþii care urmau sã vinã sã-l vadã.
18. Locuinþa sfântului era aºezatã pe piatrã, ºi de aceea nu avea
nici urmã de apã. Pentru aceasta, cuviosul s-a rugat lui Dumnezeu,
împreunã cu fraþii care veniserã sã-l ajute, ºi apoi a sãpat o groapã în
stâncã. Dimineaþa, când s-au trezit, au vãzut apã rece ºi bunã de bãut
izvorând din fundul gropii. Dupã ce a terminat de zidit locuinþa, sfântul
s-a închis înãuntru. La început, îi întâmpina în casa de oaspeþi pe cei
care veneau la el, spãlându-le picioarele ºi dându-le de mâncare din
puþinul pe care îl avea. Însã cu timpul, râvna lui pentru desãvârºire a
sporit, încât s-a zãvorât de tot înãuntru, rareori vorbind cu cei care-l
vizitau, ºi chiar ºi atunci, doar prin fereastra deschisã. Astfel s-a învãþat
sã trãiascã în rugãciune neîntreruptã. Dupã o vreme, a închis chiar ºi
fereastra, prin care înainte dãdea binecuvântãri, ºi nu o mai deschidea
decât atunci când era vreo nevoie mare.
19. La început, îºi lua mâncarea de la cei care veneau sã-l vadã,
însã apoi s-a gândit cã este mai bine sã trãiascã din rodul muncii mâinilor
lui. A cerut astfel unelte ºi niºte grâu, pe care l-a semãnat pe insulã.
S-a fãcut toamnã, dar încã nu rãsãrise nimic.
„Fie este prost pãmântul, fie este voia lui Dumnezeu”, le-a spus
sfântul fraþilor. „Oricum, grâul nu creºte. Aduceþi-mi niºte orz, sã vedem
ce se întâmplã. Dacã însã Dumnezeu hotãrãºte sã nu înmulþeascã rodul,
atunci mai bine mã întorc la mãnãstire, decât sã trãiesc pe seama muncii
altora.” 30
Era toamna, cu mult dupã timpul potrivit pentru însãmânþare, însã
în câteva zile orzul a rãsãrit, aducând chiar roadã bogatã. Vãzând cã
pãsãrile încep sã mãnânce din munca sa, sfântul le-a certat zicând:
„De ce mâncaþi roadele pe care nu voi le-aþi crescut? Poate cã aveþi
mai mare nevoie de ele decât mine. Dacã Dumnezeu v-a dat voie,
atunci faceþi dupã cum v-a îngãduit El; dacã însã nu v-a dat, atunci
plecaþi odatã ºi sã nu mai stricaþi averea altora!”31 Pãsãrile au zburat
imediat ºi nu au mai fãcut alte necazuri.
30
31

Cf. Cuviosul Beda, op. cit., în loc. cit., p. 96
Ibidem, p. 97
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20. Într-adevãr, celor care slujesc Domnului, recãpãtând astfel
cinstea pe care Adam o avea înainte de cãdere, fiarele ºi toate animalele
li se supun ca unor stãpâni. Într-una din zile, de pildã, sfântul lui
Dumnezeu a vãzut niºte corbi rupând paie din acoperiºul casei de
oaspeþi ºi ducându-le pentru a-ºi construi cuiburi. Supãrat, le-a fãcut
semn cu mâna sã se îndepãrteze, spunându-le sã lase averea cãlugãrilor
în pace. Corbii, ocupaþi cu ceea ce fãceau, nici nu au bãgat în seamã
porunca sfântului. Cuthbert le-a strigat: „În numele lui Iisus Hristos,
plecaþi de pe insula asta ºi sã nu mai veniþi înapoi!” Ruºinaþi, corbii au
plecat îndatã. La trei zile, unul dintre ei s-a întors ºi, gãsindu-l pe
Cuthbert lucrând în grãdinã, s-a aºezat în faþa lui, cu aripile deschise
ºi cu capul plecat pânã la pãmânt în semn de durere. Strãduindu-se în
fel ºi chip sã-ºi arate cãinþa, îi cerea sfântului iertare. Când Cuthbert
ºi-a dat seama ce vrea sã spunã pasãrea, le-a dat corbilor îngãduinþa
sã se întoarcã. Ei au venit, aducând însã ºi un dar pe mãsurã: o bucatã
de slãninã de porc! Cuthbert o arãta adesea vizitatorilor, îndemnându-i
sã-ºi ºteargã papucii cu ea: „Câtã grijã nu ar trebui sã poarte oamenii
pentru a dobândi ascultarea ºi smerenia, dacã pânã ºi pãsãrile se grãbesc
sã-ºi spele greºelile cu rugãciuni, lacrimi ºi daruri.”32 Corbii au rãmas
mulþi ani pe insulã, fãrã a mai face rãu nimãnui.
21. Sfântul lui Dumnezeu s-a învrednicit a fi slujit atât de firea
însufleþitã, cât ºi de cea neînsufleþitã. Odatã s-a hotãrât sã construiascã
un mic ºopron deasupra unei crãpãturi care se deschidea în stâncã,
deasupra mãrii. I-a rugat pe fraþi sã-i aducã lemne de mãrime potrivitã,
însã aceºtia din neatenþie au uitat. Dupã ce i-a mustrat cu blândeþe, i-a
mângâiat spunându-le cã Dumnezeu anume rânduise ca ei sã uite,
pentru a arãta o minune care sã-i întãreascã în nevoinþa lor. Cuthbert
era încredinþat cã Dumnezeu nu-i va uita dorinþa. ªi într-adevãr, a
doua zi au gãsit pe þãrm, chiar sub crãpãtura în care sfântul voia sã
construiascã ºopronul, un lemn de mãrimea potrivitã. Astfel, asemenea
unui rob ascultãtor, marea îi adusese sfântului cele de care avea nevoie.
22. Pentru sfinþenia lui ºi pentru dragostea faþã de toþi cei ce se
aflau în nevoi, faima lui Cuthbert a ajuns în toate colþurile þãrii. De
32

Ibidem, p. 98
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aceea, mulþimi nenumãrate veneau la el de peste tot, pentru a se spovedi
ºi a cere sfat de mântuire, sau mãcar pentru a lua binecuvântare.
Sfântul, cu darul lui Dumnezeu care se odihnea asupra lui, îi mângâia
pe toþi, uºurându-le durerile ºi necazurile ºi însufleþindu-i în nãdejdea
cãtre bunãtatea cea nebiruitã a preamilostivului Dumnezeu. Pentru cã
avea darul discernerii duhurilor, le arãta tuturor cum sã se fereascã de
cursele cele meºteºugite ale diavolului ºi cum sã le biruiascã. „De câte
ori nu au încercat demonii sã mã zvârle de pe stâncile acelea, sau de
câte ori nu au aruncat cu pietre dupã mine ca ºi cum ar fi vrut sã mã
omoare; cu o ispitã mai groaznicã decât alta, cãutau sã mã înºele ca sã
fug de pe câmpul de luptã; dar pânã acum nu au izbutit sã mã vatãme
nici trupeºte ºi nici sufleteºte, ºi nici nu au reuºit sã mã înfricoºeze.”33
Adesea îi îndemna pe fraþi sã nu socoteascã viaþa lui în singurãtate
ca fiind ceva nemaipomenit: „De viaþa în obºte ar trebui sã vã minunaþi.
În ea, toate sunt supuse stareþului: vremea rugãciunii, a postului, a
privegherilor ºi a muncii, toate sunt cârmuite de voia lui.”34
23. Chiar ºi rupt de lume, Cuthbert a continuat sã facã multe
vindecãri minunate. O stareþã de neam mare, care îl iubea foarte mult,
se îmbolnãvise grav ºi paralizase. Cuthbert, aflând prin descoperire
dumnezeiascã de necazul ei, i-a trimis femeii cingãtoarea lui. Imediat
ce stareþa s-a încins cu ea, a simþit o putere intrându-i în trupul
slãbãnogit, încât dupã douã zile era deja în stare sã meargã de parcã
nimic nu s-ar fi întâmplat. Cu aceeaºi cingãtoare s-a vindecat o altã
cãlugãriþã din mãnãstire, care suferea de dureri îngrozitoare de cap.
24. Aceastã stareþã, pe nume Elfleda35, era sora regelui Ecgfrith, ºi
l-a rugat de multe ori pe Cuthbert sã vinã sã se întâlneascã cu ea pentru
a vorbi despre niºte probleme însemnate. Pânã la urmã, cuviosul a
primit cererea sfintei femei ºi a ieºit din insulã pentru a o vedea. Când
s-au întâlnit, Elfleda i-a cãzut la picioare, rugându-l sã-i descopere ce
Ibidem, p. 100
Ibidem, p. 100
35
Fiicã a lui Oswy, regele Northumbriei, Elfleda a fost închinatã de micã lui Dumnezeu,
intrând pânã la urmã alãturi de Sfânta Hilda în mãnãstirea din Whitby. Dupã ce a fost aleasã
stareþã a acestei mãnãstiri, Elfleda a ajuns sã fie cinstitã de toþi pentru viaþa ºi virtuþile ei. A
murit în anul 714 d. Hr. ºi este sãrbãtoritã la 8 februarie.
33
34
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avea sã se întâmple cu fratele ei, regele, ºi cât de mult mai avea el sã
rãmânã pe tron. Dupã multe rugãminþi, Cuthbert i-a rãspuns astfel:
„Mã uimeºte cã o femeie duhovniceascã asemenea þie, ºi încã având
o aºa de bunã cunoaºtere a Scripturilor, poate sã creadã cã viaþa
omeneascã este lungã. Oare nu spune psalmistul cã anii omului ca
pânza unui pãianjen, aºa s-au socotit36? Atunci cât de scurtã trebuie
sã fie socotitã viaþa unui om, când acesta este în ultimul an de viaþã ºi
moartea îi bate la uºã.”37
Nespus de îndureratã de aceastã profeþie, femeia l-a mai întrebat
pe Cuthbert dacã el va ajunge episcop sau nu. Sfântul i-a spus cu voce
liniºtitã:
„ªtiu cã nu sunt vrednic, dar mai ºtiu ºi cã de porunca Stãpânului
a toate nimeni nu poate sã se ascundã, oriunde ar fugi. Dacã, totuºi, o
sã fiu silit sã port o povarã, cred cã nu va fi pentru mult timp. Dupã
doi ani, poate, voi fi lãsat sã mã duc înapoi la obiºnuita mea singurãtate
ºi pace.”38
Hirotonia ca episcop
25. La scurt timp dupã aceasta, a avut loc un sinod condus de
Sfântul Teodor din Tars, Arhiepiscopul de Canterbury39, ºi Cuthbert a
fost ales, fãrã a fi de faþã, episcop de Lindisfarne40. Regele însuºi,
împreunã cu mulþi alþi clerici ºi credincioºi, s-a dus la Cuthbert pe
insulã, rugându-l în genunchi, cu lacrimi, sã primeascã darul episcopiei.
Pânã la urmã sfântul a primit, vãzând dragostea sincerã pe care i-o
purtau cu toþii. A fost hirotonit în Duminica de Paºti a anului 685, în
oraºul York, pe când avea 51 de ani.
Dupã ce a primit episcopia, ºi-a înmulþit nevoinþele ºi lupta, cãci
acum purta povara rãspunderii pentru nenumãrate suflete. Nu bãga
Ps. 89, 10
Cuviosul Beda, op. cit., în loc. cit., p. 102
38
Ibidem, p. 102
39
Despre Sfântul Teodor ºi despre lucrarea lui, v. mai sus, pp. 82 sq.
40
De fapt, episcop de Lindisfarne a fost ales Sfântul Eata, iar Cuthbert a fost ales episcop de
Hexham. Înainte însã de a fi hirotonit, Cuthbert l-a rugat pe Eata sã facã schimb de episcopii,
pentru cã nu vroia sã pãrãseascã mãnãstirea din Lindisfarne.
36
37
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defel în seamã strãlucirea lumeascã de care era înconjurat, ci se înfrâna
în toate, de parcã încã se afla pe insula sa, în singurãtate. Fãcea tot ce
putea pentru a fi un pãstor desãvârºit, ºi pentru aceasta Dumnezeu l-a
slãvit în ultimii sãi ani de viaþã prin minuni nenumãrate, încât întreg
poporul îl iubea ca pe un pãrinte al lor preacinstit. Dintre aceste minuni,
ca sã nu lungim cuvântul, vom aminti doar câteva, ºi chiar ºi pe acestea,
numai în treacãt.
Sfântul a vindecat cu apã sfinþitã pe soþia bolnavã a unui ostaº.
Aceasta se afla pe patul de moarte ºi, fiind stropitã de cãtre un preot
cu puþinã apã binecuvântatã de episcop, ºi-a revenit în întregime.
Altãdatã, sfântul a folosit niºte ulei sfinþit, cu care a uns capul bolnav
al unei cãlugãriþe. ªi aceasta ºi-a dobândit vindecarea. Chiar ºi numai
o bucãþicã de pâine binecuvântatã de cãtre Cuthbert a fost de ajuns
pentru a-l vindeca pe Hildmer, omul din a cãrui soþie Cuthbert scosese
un demon. Dar sfântul a tãmãduit ºi fãrã a se folosi de lucruri vãzute,
adicã doar prin rugãciune. Aflându-se într-un sat îndepãrtat ºi sãrac,
i-a fost adus pe o targã un bãiat aflat pe patul de moarte. Sfântul l-a
binecuvântat, iar acesta, care se chinuia de multã vreme cu o boalã
groaznicã, s-a vindecat. Odatã a izbucnit o molimã cumplitã de ciumã,
încât doar o micã parte dintre credincioºi mai rãmãseserã în viaþã.
Sfântul alerga cu râvnã prin toatã eparhia, pentru a aduce mângâiere
oamenilor nenorociþi ºi a le uºura durerea. A ajuns într-un sat, unde a
vãzut o femeie cu faþa arsã de lacrimi, care þinea un copilaº în braþe.
Tocmai îºi îngropase celãlalt copil, iar acesta pe care îl strângea la
piept era ºi el pe moarte. Cuthbert s-a dus la ei, l-a binecuvântat pe
copil ºi l-a sãrutat, liniºtind-o pe mamã. „Nu te teme. Nu vei mai pierde
pe nimeni altcineva din familia ta.” 41 Aºa s-a ºi întâmplat. În scurtã
vreme copilul s-a fãcut bine.
26. Când regele Ecgfrith a plecat la luptã împotriva picþilor, cu
care s-a purtat nespus de crud ºi nemilos, sfântul a ºtiut cã se apropia
împlinirea profeþiei sale. Pentru aceea a plecat la Carlisle, unde se afla
regina. A doua zi, în timp ce vorbea cu niºte credincioºi, a simþit dintr-o
datã o tulburare puternicã, încât a fost nevoit sã se sprijineascã de
41

Cf. ibidem, p. 112
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toiag ca sã nu cadã. Faþa lui s-a umplut de durere, ºi a rostit aproape în
ºoaptã: „Poate cã acum se hotãrãºte soarta bãtãliei.” 42 Apoi s-a dus
sã-i spunã reginei cele ce i se întâmplaserã.
A doua zi era duminicã ºi, la sfârºitul cuvântului sãu, Cuthbert a
început sã vorbeascã credincioºilor despre cele ce le presimþise. I-a
îndemnat sã privegheze pentru a nu cãdea în ispitã43, ºi le-a arãtat cã
trebuie sã fie întotdeauna pregãtiþi pentru orice ar îngãdui Dumnezeu.
Pentru aceasta le-a spus o întâmplare din vremea pe când trãia în pustie:
„Odatã au venit niºte fraþi la mine pe insulã, în ziua de Crãciun.
Au început sã mã roage sã ies afarã din casã, pentru a ne bucura
împreunã de praznicul cel mare. Pânã la urmã am fãcut dupã cum mã
rugau. Ne-am aºezat la masã ºi am început sã mâncãm. Deodatã, în
timpul mesei, le-am spus astfel:
«Fraþilor, sã fim cu luare aminte ºi sã ne pãzim, ca sã nu fim duºi
în ispitã.»
Ei însã mi-au rãspuns:
«Dar, pãrinte, sã ne bucurãm astãzi; este Crãciunul, Naºterea
Domnului nostru Iisus Hristos!»
«Bine, atunci sã ne bucurãm.»
Ne-am continuat mâncarea, însã dupã câtva timp iarãºi le-am spus
aceleaºi lucruri, anume cã sã fie treji în rugãciune ºi în post. ªi ei, la
rândul lor, mi-au spus cã mãcar de Crãciun pot sã petreacã fãrã grijã,
fiind o sãrbãtoare aºa de mare, ºi cã sunt atâtea alte zile în care se
poate face rugãciune ºi post. Eu din nou am primit cuvintele lor. Când
însã ºi a treia oarã am rostit aceleaºi îndemnuri, fraþii ºi-au dat seama
cã nu fãrã pricinã eram neliniºtit. Deºi nici eu nu ºtiam ce se întâmplã,
simþeam în inima mea cã trebuie sã le grãiesc astfel. Într-adevãr, când
s-au întors la mãnãstire, au gãsit un frate mort de ciumã. Vreme de un
an de zile, boala a bântuit în mãnãstire, omorând aproape pe toþi pãrinþii
care trãiau în obºte.”44
Dupã sfârºitul acestei cuvântãri, oamenii s-au gândit cã sfântul le
profeþea cã vor fi loviþi de o molimã de ciumã. Când însã a doua zi un
Ibidem, p. 105
Mt. 26, 41
44
Cf. Cuviosul Beda, op. cit., în loc. cit., p. 106
42
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fugar a venit de pe câmpul de luptã, vestind moartea regelui, ºi-au dat
cu toþii seama despre ce ispitã vorbea omul lui Dumnezeu.
27. Cel mai bun prieten al lui Cuthbert a fost Sfântul Herbert, care
se nevoia ca sihastru pe o insulã din lacul Derwent. Acesta avea obiceiul
ca în fiecare an sã-l viziteze pe Cuthbert pentru a lua sfat de mântuire
de la el. Auzind despre Cuthbert cã este la Carlisle, Herbert a venit
pentru a-l întâlni din nou. Vãzându-se, s-au sãrutat cu bucurie ºi au
început sã vorbeascã despre diferite lucruri duhovniceºti. În timp ce
vorbeau, Cuthbert i-a spus lui Herbert cu voce foarte fireascã: „Adu-þi
aminte, frate Herbert, sã mã întrebi acum orice ai nevoie sã întrebi.
Aceasta este ultima datã când ne vedem cu ochi trupeºti, cãci ºtiu cã a
sosit timpul ca sã-mi las deoparte cortul acesta pãmântesc. Vremea
plecãrii mele este aproape.” 45 Auzind acestea, Herbert s-a aruncat
plângând la picioarele sfântului. „În numele Domnului, nu mã pãrãsi.
Adu-þi aminte de prietenul tãu ºi cere-i milei dumnezeieºti sã îngãduie
ca, dupã cum am slujit împreunã în aceastã viaþã, la fel sã ºi plecãm
împreunã pentru a vedea slava cea cereascã. ªtii cã m-am strãduit
întotdeauna sã-þi urmez poruncile, ºi ori de câte ori neºtiinþa sau
slãbiciunea omeneascã m-au fãcut sã rãtãcesc, am fãcut canonul pe
care tu l-ai crezut de cuviinþã.”46
Cei doi s-au rugat îndelung. În cele din urmã, Cuthbert s-a ridicat
zâmbind, încredinþându-l pe Herbert cã rugãciunea lor fusese auzitã.
Într-adevãr lucrurile s-au petrecut dupã cuvântul sfântului. Cei doi nu
s-au mai vãzut în timpul vieþii, iar Herbert a murit dupã o boalã lungã
ºi chinuitoare, în aceeaºi zi în care ºi Cuthbert pãrãsea lumea aceasta47.
28. Simþind cã sosise timpul sã plece înspre cereºtile locaºuri,
Cuthbert a hotãrât sã-ºi lepede slujirea de episcop, ca sã se poatã pregãti
mai bine pentru ieºirea din trup. A vrut însã ca înainte de a face aceasta
sã-ºi mai vadã o datã eparhia, cu atât mai mult cu cât stareþa Elfleda,
de care am vorbit înainte, îl rugase sã vinã sã o vadã o ultimã datã.
Astfel, s-au hotãrât sã se întâlneascã la un metoc al mãnãstirii Whitby,
unde Cuthbert trebuia sã sfinþeascã o bisericã. Ajuns acolo, a fost
Ibidem, p. 108
Cf. ibidem, p. 108
47
Din aceastã pricinã, cei doi prieteni sunt sãrbãtoriþi în aceeaºi zi (20 martie).
45
46
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chemat la masã, însã în timp ce mâncau dintr-odatã s-a oprit din vorbit,
rãpit fiind de lucrurile cereºti. Faþa sa ºi-a schimbat culoarea, iar mâinile
i-au slãbit, încât cuþitul pe care-l þinea a cãzut pe podea. Întrebat cu
stãruinþã despre pricina pentru care se oprise din mâncat, sfântul a
recunoscut cã vãzuse ridicându-se la cer sufletul unui om care se
învrednicise de slava cea cereascã. Aflând cã este vorba de cineva din
mãnãstirea sa, stareþa a trimis de îndatã un slujitor pentru a vedea cine
murise. Între timp, stareþa l-a rugat pe sfânt sã-i spunã numele celui
mort, însã Cuthbert a proorocit cã ea însãºi îi va spune numele a doua
zi la Liturghie. Slujitorul trimis a ajuns la mãnãstire, însã acolo nu
murise nimeni, aºa cã a fost nevoit sã se întoarcã. Pe drum, a vãzut
niºte argaþi de-ai mãnãstirii ducând un om la groapã. Era unul dintre
ciobani, care cãzuse din copac ºi murise.
A doua zi, când Elfleda a aflat despre aceasta, nu ºi-a dat seama cã era
vorba despre dreptul de care vorbise Cuthbert cu o zi înainte. De aceea s-a
grãbit la episcop, care slujea Liturghia ºi tocmai fãcea pomenirile pentru
morþi, ºi i-a strigat acestuia din bisericã: „Pomeneºte, preasfinþite pãrinte, ºi
pe slujitorul meu Hadwald, care a murit ieri cãzând dintr-un copac.”48 ªi
astfel, fãrã a-ºi da seama, stareþa a împlinit profeþia sfântului, încât toþi s-au
minunat de darul lui Dumnezeu ce sãlãºluia în cuviosul bãrbat.
Retragerea din scaunul episcopal ºi moartea sfântului
29. Dupã ce a lepãdat povara episcopalã, sfântul s-a întors la
preaiubita-i liniºte, pentru a putea scoate spinii grijilor lumeºti care îl
rãniserã vreme de doi ani. Dumnezeu a lucrat prin el o nouã minune
aici, pentru a arãta tuturor cã trebuie avut ascultare chiar ºi în cele mai
neînsemnate porunci.
Într-una din zile, au venit niºte fraþi ca sã-i cearã sfat. Dupã ce a
vorbit îndeajuns cu ei le-a spus: „Este timpul sã mã întorc în chilia
mea. ªi voi sunteþi gata de plecare, însã înainte de a porni, luaþi ceva
sã mâncaþi. Luaþi gâsca aceea care atârnã de perete, gãtiþi-o ºi
mâncaþi-o, iar apoi plecaþi în numele Domnului.”49
48
49

Cf. ibidem, p. 113
Ibidem, p. 115
241

VLAD BENEA

Dupã ce a intrat, fraþii au aºternut masa, însã pentru cã aveau
destulã mâncare, s-au hotãrât sã nu se mai oboseascã cu gâsca, ci sã
mãnânce din cele ce aveau cu ei. Însã dupã ce au terminat ºi au vrut sã
urce în bãrci pentru a pleca, o furtunã neaºteptatã s-a pornit, încât
de-abia au putut sã tragã înapoi la mal. Vãzând aceasta, s-au dus sã i
se plângã lui Cuthbert pentru întârziere, dar acesta nu le-a spus decât
cã sã aibã rãbdare. Dupã ce a trecut o sãptãmânã de furtunã neîncetatã,
sfântul s-a dus sã vadã ce se întâmplã cu fraþii. Când a vãzut gâsca
încã atârnând de perete, i-a mustrat zâmbind pentru neascultarea lor.
„ªi vã mai miraþi cã marea nu vã lasã sã mergeþi! Hai, repede,
bãgaþi-o în oalã, gãtiþi-o ºi mâncaþi-o, iar apoi marea se va liniºti ºi
veþi putea pleca.”50
De data aceasta l-au ascultat fãrã nici o împotrivire, ºi toate s-au
împlinit întocmai. De îndatã ce gâsca a început sã fiarbã, marea s-a
liniºtit ºi fraþii au putut sã se întoarcã la mãnãstire.
30. Doar douã luni i-a îngãduit Dumnezeu sfântului sã se bucure
de pustia cea binecuvântatã. De Crãciun a plecat în mãnãstire pentru a
lua parte la dumnezeiasca Liturghie. Apoi a fost condus de o mulþime
de fraþi la barca cu care vroia sã se întoarcã pe insula sa. Întrebându-l
unul dintre ei, care era mai simplu, când o sã-l revadã, Cuthbert le-a
rãspuns liniºtit: „Când îmi veþi aduce înapoi trupul mort.”51
Apoi, cu trei sãptãmâni înainte de moartea omului lui Dumnezeu,
Herefrith, egumenul de la Lindisfarne, s-a dus pe insulã. Când l-a
salutat pe Cuthbert, acesta nu a putut decât sã ofteze. Cu o searã înainte
fusese lovit de boala care avea sã-i aducã moartea. Herefrith însã nu a
bãgat de seamã suferinþa sfântului. Când i-a cerut binecuvântare sã
plece, Cuthbert i-a spus liniºtit cã ar vrea sã fie înmormântat lângã
paraclisul sãu, pe insulã, înfãºurat într-un veºmânt pe care ºi-l pregãtise
dinainte. Auzind asemenea cuvinte, Herefrith s-a speriat ºi l-a rugat
cu lacrimi pe sfânt sã-i îngãduie sã trimitã niºte fraþi ca sã-l îngrijeascã.
Cuthbert însã nu a vrut:
„«Du-te acasã acum, dar sã te întorci la timpul potrivit.» Deci nu am
putut nicicum sã-l înduplec,” povesteºte Herefrith, „în ciuda rugãminþilor
50
51

Ibidem, p. 115
Ibidem, p. 116
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mele; ºi în cele din urmã l-am întrebat când ar trebui sã ne întoarcem la el.
«Când va vrea Dumnezeu,» a rãspuns «ºi când El Însuºi vã va arãta.»”52
Ajungând la Lindisfarne, Herefrith a poruncit fraþilor sã facã
rugãciune neîncetatã pentru sãnãtatea sfântului. Când au vrut sã se
întoarcã pentru a-l sluji, pe mare s-a pornit o furtunã nãpraznicã, care
i-a þinut vreme de cinci zile în mãnãstire. Aceasta a fost însã dupã
rânduiala lui Dumnezeu, pentru a-i da prilej sfântului sã se cureþe prin
suferinþã ºi prin lupte grele cu vrãjmaºul diavol, de orice urmã de
neputinþã ºi de slãbiciune omeneascã.
Când în cele din urmã au izbutit sã se întoarcã pe insula Farne,
l-au gãsit pe Cuthbert în casa de oaspeþi, slãbit în întregime, de-abia
viu, aºteptând ajutorul lor. Avea o ranã deschisã la picior, care trebuia
îngrijitã. Herefrith însuºi l-a slujit:
„«Domnul meu episcop, vãd cât de mult ai suferit de când te-am
pãrãsit, ºi mã mir de ce nu ai îngãduit nimãnui sã stea sã-þi poarte de
grijã.»
«A fost voia lui Dumnezeu sã fiu lãsat sã sufãr singur pentru o
vreme, fãrã ajutor ºi fãrã tovãrãºie. De când ai plecat, boala s-a înrãutãþit
mereu, aºa cã m-am ridicat ºi am venit aici afarã pentru ca atunci când
veþi fi ajuns, sã puteþi sã mã gãsiþi fãrã a vã mai necãji sã intraþi în
mãnãstire. De când am venit ºi m-am aºezat aici, nu m-am mai miºcat
defel, ci aºa am rãmas vreme de cinci zile la rând.»
«Dar domnul meu, cum ai putut trãi în chipul acesta? Ai petrecut
fãrã mâncare în tot acest timp?» A întors aºternutul pe care ºedea ºi
mi-a arãtat cinci cepe.
«Aceasta mi-a fost mâncarea în ultimele cinci zile. Ori de câte ori
gura îmi era uscatã sau îmi ardea de prea multã foame sau sete, mã
împrospãtam ºi mã rãcoream cu astea.» Una dintre cepe era mai puþin
de jumãtate roasã. A adãugat:
«Niciodatã nu m-au ispitit vrãjmaºii cu atâta putere, cum au fãcut-o
în ultimele cinci zile.»”53
Apoi Herefrith s-a întors la Lindisfarne, lãsând niºte fraþi pentru
a-i sluji sfântului. Unul dintre ei era bolnav de diaree, dar Cuthbert
52
53

Ibidem, p. 117
Ibidem, p. 118
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ceruse anume a fi îngrijit de cãtre acesta, pentru cã era un cãlugãr
blând ºi ascultãtor. Când fraþii au aflat cã sfântul ceruse sã fie
înmormântat pe insulã, s-au hotãrât sã-l roage sã le îngãduie sã-i aducã
trupul la mãnãstire. Auzind rugãmintea lor, Cuthbert s-a împotrivit.
„Vreau sã rãmân aici, unde am luptat lupta mea pentru Domnul. [...]
Apoi, dacã o sã fiu adus la mãnãstire, o sã vinã la mormântul meu
lume multã, cãci deºi nu sunt nimic, faima mea s-a rãspândit pânã
peste hotare. Pentru aceasta, voi o sã vã pierdeþi liniºtea.”54 Însã fraþii
au stãruit cu lacrimi ca sfântul sã le facã bucuria de a-ºi lãsa rãmãºiþele
pãmânteºti la Lindisfarne. Pânã la urmã, Cuthbert a primit. I-a sfãtuit
însã sã-l îngroape în bisericã, pentru a mai micºora numãrul celor ce
vor veni sã se închine la mormântul sãu. Dupã aceea, starea sãnãtãþii
cuviosului s-a înrãutãþit tot mai mult. Dându-ºi seama cã se apropie de
sfârºit, a cerut ca fratele care suferea de diaree sã-l ducã în chilie. Pânã
atunci, nimeni nu mai intrase în sihãstria sa. Dupã câteva ore fratele a
ieºit, chemându-l pe Herefrith, cãruia cuviosul vroia sã-i încredinþeze
ultimele poveþe. Tot atunci, cãlugãrul cel ascultãtor le-a spus cu bucurie
celorlalþi cã, din clipa în care intrase în chilia lui Cuthbert, simþise cã
fusese tãmãduit de boala sa.
31. Ultimele cuvinte ale sfântului, pe care i le-a spus lui Herefrith,
au fost un îndemn de a pãstra cu orice preþ pacea ºi dragostea în
mãnãstire, ºi de a fugi de cei ce cautã sã facã zâzanie ºi smintealã.
„Sã purtaþi mereu grijã sã îndepliniþi rânduielile de viaþã
cãlugãreascã pe care Dumnezeu, în mila Sa cea cereascã, a crezut de
cuviinþã sã le aºeze prin slujirea mea. ªtiu cã deºi unii m-au dispreþuit
în aceastã viaþã, totuºi dupã moartea mea vor vedea cã învãþãturile
mele nu trebuie sã fie lepãdate aºa de uºor.”55
„Apoi,” povesteºte Herefrith, „a petrecut ziua liniºtit, pânã seara,
aºteptând bucuriile lumii care va sã vinã, ºi ºi-a continuat în pace
rugãciunile de-a lungul nopþii. La timpul obiºnuit pentru rugãciunea
de searã, i-am dat Tainele cele care duc în viaþa veºnicã. Întãrit astfel
cu Trupul ºi Sângele Domnului, pregãtindu-se pentru moartea care
54
55

Cf. ibidem, p. 119
Cf. ibidem, p. 120-121
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ºtia cã avea sã vinã, ºi-a ridicat ochii înspre cer, întinzându-ºi mâinile
în sus ºi, cu mintea rãpitã de laudã cãtre Dumnezeu, ºi-a trimis sufletul
în bucuria Raiului.” 56 Era noaptea de 20 martie, anul 687 d. Hr.
Cuthbert nu avea decât 53 de ani.
32. Dupã mutarea sa, Herefrith a trimis pe un frate sã urce pe cel
mai înalt deal al insulei, cu o lumânare aprinsã, pentru a vesti celor
din Lindisfarne moartea sfântului. Aceºtia se aflau la priveghere. A
doua zi, au pus preacinstitul trup al sfântului într-o barcã, aducându-l
la mãnãstire. Pe mal a fost întâmpinat de cântãreþi ºi de mulþimi
nenumãrate de oameni, care veniserã sã-ºi ia rãmas bun de la cel ce le
purtase de grijã în timpul vieþii sale ca un pãrinte iubitor. A fost îngropat
într-un sicriu de piatrã, în Biserica Sfântului Apostol Petru.
33. Dupã moartea sa, minunile ºi vindecãrile sfântului nu numai
cã nu au încetat, ci dimpotrivã, au sporit, pe mãsura credinþei oamenilor.
Pentru cã aºa se ºi întâmplã cu cei ce în aceastã viaþã au bineplãcut lui
Dumnezeu. Dupã trecerea lor din aceastã lume stricãcioasã, ei
dobândesc în faþa Stãpânului a toate mult mai multã îndrãznealã decât
avuseserã pe pãmânt, ºi pot astfel sã le ajute în toate nevoile, tuturor
celor care le cer ajutorul cu credinþã nestrãmutatã. Aceasta se poate
vedea din viaþa tuturor cuvioºilor ºi mucenicilor celor de-Dumnezeupurtãtori, care au câºtigat prin luptele lor, cu ajutorul harului
dumnezeiesc, Împãrãþia cerurilor.
De pildã, chiar dupã îngroparea sfântului a venit la Lindisfarne un
bãiat stãpânit de un duh necurat. Acesta îl chinuia înfricoºãtor, încât
copilul striga ca o fiarã ºi muºca orice îi stãtea la îndemânã. Tatãl lui,
îndurerat peste mãsurã, fusese îndemnat sã vinã la Lindisfarne la
moaºtele mucenicilor care se gãseau acolo, pentru a afla vindecare.
Totuºi, mucenicii, poate pentru a arãta îndrãzneala pe care o câºtigase
Cuthbert înaintea lui Dumnezeu, au întârziat cu izbãvirea. Nimeni nu
ºtia ce sã mai facã cu bãiat, cãci speria pe oricâþi îl vedeau sau îl
auzeau. În cele din urmã, un preot a fost luminat de Dumnezeu ºi s-a
gândit sã ia niºte pãmânt din locul unde fusese aruncatã apa cu care
cãlugãrii spãlaserã trupul cel neînsufleþit al lui Cuthbert. A amestecat
56

Ibidem, p. 121
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acest pãmânt în puþinã apã ºi s-a dus pentru a-i da nenorocitului copil
sã bea. În clipa în care bãutura cea de-viaþã-fãcãtoare a atins gâtul
bolnavului, duhul cel rãu, scoþând un þipãt îngrozitor, a pãrãsit trupul
lui. Apoi, bãiatul a adormit adânc, iar a doua zi când s-a trezit era pe
deplin vindecat. Mai târziu, pãmântul de pe locul în care fusese aruncatã
apa s-a fãcut un adevãrat loc de tãmãduire pentru toþi cei aflaþi în
nevoi.
34. La 11 ani dupã adormirea sfântului, fraþii au fost însuflaþi de
Dumnezeu sã-i dezgroape trupul. Vroiau sã aºeze oasele într-o micã
raclã de lemn, pe care o pregãtiserã anume pentru aceasta, ºi apoi sã
punã racla spre închinare. Sfântul Edbert, episcopul de Lindisfarne57,
a dat binecuvântare pentru aceasta, poruncindu-le sã facã dezgroparea
în ziua de 20 martie, data morþii sfântului. Astfel au ºi fãcut, numai cã
atunci când au deschis sicriul, au aflat nu oasele lui, ci trupul neputrezit.
Într-adevãr, Dumnezeu îl slãvise pe robul Sãu cu moaºte nestricãcioase
ºi izvorâtoare de mir. Arãta de parcã era încã în viaþã, ºi pânã ºi
încheieturile mâinilor ºi picioarelor îi erau moi. Chiar hainele arãtau
de parcã atunci fuseserã îmbrãcate. Cãlugãrii au rãmas înmãrmuriþi ºi,
dupã o scurtã rugãciune, au alergat la episcop pentru a-i vesti minunea.
Acesta le-a poruncit sã facã o altã raclã pentru sfânt, unde sã-i punã
trupul. Când dupã douã luni Edbert a murit, rãpus de o boalã cruntã, a
fost îngropat, dupã cum profeþise, în mormântul rãmas gol al lui
Cuthbert.
Cinstirea sfântului în popor a crescut apoi foarte repede. Peste 150
de biserici i-au fost închinate în Anglia ºi în Scoþia, încât pe bunã dreptate
Cuthbert a fost socotit cel mai iubit sfânt englez. Dupã moartea lui,
insula Lindisfarne a fost numitã „Insula sfântã” ºi a ajuns un adevãrat
Munte Athos al Angliei58 . Aceasta pânã în anul 793, când vikingii au
pustiit mãnãstirea, omorându-i pe cãlugãri ºi punând capãt pentru
totdeauna vieþii monahale de aici. Cãlugãrii care au scãpat cu viaþã au
luat moaºtele pãrintelui lor ºi le-au purtat peste tot prin Anglia, cãutând
Edbert a fost urmaº al lui Cuthbert pe scaunul de episcop de Lindisfarne. Foarte învãþat în
Sfintele Scripturi, el avea obiceiul, ca ºi Cuthbert, sã petreacã fiecare Post Mare retras pe o
insulã, în post ºi rugãciune. A murit în anul 698 ºi este sãrbãtorit la 5 mai.
58
Phillips, Andrew, op. cit., p.29
57
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Crucea Sfântului Cuthbert
Cuthbert,, descoperitã pe pieptul sfântului
la ultima deschidere a raclei moaºtelor lui
lui,, în anul 1827. Crucea este din aur
aur..

un loc în care sã le adãposteascã. Pânã la urmã au aºezat trupul sfântului
în catedrala din oraºul Durham, unde acesta odihneºte pânã azi59 .
Insula sfântã ºi insula Farne, locurile în care s-a proslãvit sfântul,
au devenit în zilele noastre adãpost pentru pãsãrile sãlbatice, astfel cã
nimic nu mai dã de bãnuit astãzi cã în acele locuri Sfântul Cuthbert a
luptat odatã pânã la sânge împotriva oºtirilor întunericului, biruindu-le
prin puterea crucii celei de-viaþã-fãcãtoare, sau cã acolo el s-a rugat
cu lacrimi pentru iertarea pãcatelor lumii întregi.
Pentru rugãciunile Sfântului Pãrintelui nostru Cuthbert, Doamne Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieºte-ne ºi ne mântuieºte pe noi. Amin!
59
În anul 1104, racla sfântului a fost deschisã pentru a-i fi cercetat trupul ºi s-a descoperit cã acesta
era încã neputrezit. Apoi, racla a rãmas nemiºcatã pânã în timpul Reformei, când a fost distrusã de
protestanþi. Vrând sã ardã ºi trupul lui Cuthbert, aceºtia au rãmas uimiþi vãzând cât de neputrezite
erau moaºtele, ºi de fricã au hotãrât sã le îngroape în locul în care se aflaserã la început. Trupul
sfântului a fost cercetat din nou în veacul al XIX-lea când, din rânduiala nepãtrunsã a lui Dumnezeu,
din el nu s-au mai gãsit decât sfintele oase. Cf. Farmer, David Hugh, op. cit., p. 145
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Viaþa Sfântului Guthlac, sihastrul din Crowland
Troparul Sfântului Guthlac, glas IV
IV::

Cãile proorocului Ilie ºi cãrarea cea dreaptã a Înaintemergãtorului
Ioan ai urmat, Pãrintele nostru Guthlac. Ajuns-ai locuitor în mlaºtinile
din Crowland, ºi în singurãtate ai adus rod însutit, biruindu-i pe diavoli
ºi vindecând pe cei bolnavi. Mijloceºte dar ºi acum înaintea lui Hristos
Dumnezeu sã se mântuiascã sufletele noastre.

Introducere
Sfântul Guthlac s-a nevoit pustniceºte în mlaºtinile din Anglia de
Rãsãrit, la sfârºitul veacului al VII-lea ºi începutul veacului al VIII-lea.
Dupã Sfântul Cuthbert, el este cel mai cunoscut dintre sfinþii pustnici
ai poporului englez, fiind numit pe drept cuvânt „Sfântul Antonie al
englezilor”. „Viaþa” lui, scrisã de un oarecare Felix, în limba latinã, la
puþinã vreme dupã moartea sfântului, s-a pãstrat pânã în zilele noastre,
fiind o mãrturie nepreþuitã pentru luptele cele spre mântuire pe care
le-a purtat cu vitejie omul lui Dumnezeu.1
Naºterea ºi anii de tinereþe ai sfântului
1. Cuviosul Guthlac s-a nãscut în anul 673 d. Hr., în timpul domniei
regelui Merciei2, Ethelred, dintr-o familie de neam mare ºi foarte bogatã.
V. Felix, The life of St. Guthlac, în ***, Anglo-Saxon Prose, Dent, London ºi Rowman and
Littlefield, Totowa, New Jersey, 1975, editare ºi traducere în limba englezã de Michael
Swanton.
2
Regatul Merciei se gãsea în partea centralã a Angliei de astãzi, de-a lungul râului Trent, ºi era
locuit de angli.
1
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Pãrinþii sãi se numeau Pendwald ºi Tette. Dupã ce au trãit câtãva vreme
împreunã, mama sfântului a luat în pântece, iar când s-a împlinit sorocul
celor nouã luni ºi a venit vremea sã nascã, Dumnezeu a trimis din cer
un semn minunat, pentru a face cunoscut tuturor cã-l alesese pe pruncul
care se va naºte spre a-I sluji Lui. Cãci într-adevãr, mulþime de oameni
au vãzut o mânã pogorându-se din cer ºi þinând o cruce de aur în mânã.
ªi mâna aceea s-a oprit în dreptul uºii casei în care Tette, mama sfântului,
se chinuia în durerile naºterii. Vãzând oamenii acea mânã minunatã ºi
preaslãvitã, au venit în fugã la casa lui Pendwald ºi s-au aºezat în
genunchi în faþa uºii, rugându-se lui Dumnezeu sã le descopere ce
însemna acel semn dumnezeiesc. Dupã ce ºi-au terminat rugãciunea, o
femeie a ieºit din casã spunându-le cã tocmai se nãscuse un prunc de
parte bãrbãteascã. Iar ei toþi au ºtiut cã acela avea sã ajungã mare înaintea
lui Dumnezeu, ºi au rãspândit vestea, încât în scurtã vreme se aflase
despre naºterea lui Guthlac în întreaga þarã.
2. Apoi, dupã opt zile pruncul a fost botezat, punându-i-se numele
Guthlac. Când a mai crescut, copilul s-a arãtat a fi foarte cuminte,
ascultând cu dragoste de toþi. Petrecea tot timpul retras ºi nu se juca
împreunã cu copiii de vârsta lui, nici nu spunea glume sau lucruri
deºarte. ªi era cu mintea ascuþitã, pururi vesel la faþã, ºi curat ºi
nevinovat la suflet.
Dar Dumnezeu a îngãduit robului Sãu sã treacã prin valea cea
amarã a pãcatului, deoarece ºtia cã pocãinþa lui de apoi avea sã fie pe
mãsura rãtãcirii sale. Cãci trecând vremea, s-a fãcut un tânãr puternic.
ªi auzind despre faptele bãrbaþilor viteji din vechime, despre luptele ºi
rãzboaiele acelora, ºi-a lepãdat purtarea cea cuviincioasã a copilãriei,
dorind sã urmeze celor ce îºi fãcuserã un nume pe câmpul de luptã. Era
în vârstã de numai 15 ani, însã puterea lui era aceea a unui leu. ªi-a
adunat niºte prieteni, apoi s-a înarmat ºi s-a dus pentru a-l ajuta pe regele
Ethelred în rãzboi. Fiind în slujba acestuia, era fãrã milã faþã de duºmanii
sãi. Cel ce i-a scris „viaþa” ne spune aceste cuvinte despre petrecerea lui
din vremea în care se îndepãrtase de Dumnezeu: „Apoi ºi-a vãrsat mânia
asupra duºmanilor lui ºi le-a ars cetatea ºi le-a pustiit satele; ºi a fãcut un
mãcel mare prin tot þinutul acela, ºi a omorât ºi a luat averea oamenilor.”3
3

Felix, op. cit., p. 42
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Deºi ducea o viaþã aºa de sângeroasã, totuºi amintirea anilor
copilãriei, în care trãise dupã voia lui Dumnezeu, nu se ºtersese din
inima lui. Dupã chiar prima sa bãtãlie, mustrat fiind de conºtiinþã, a
hotãrât sã întoarcã celor pe care îi jefuise o treime din averea lor.
3. Vreme de 9 ani a trãit Guthlac în acest fel de viaþã, prins în
bãtãlii ºi lupte cumplite. ªi s-a rãtãcit pe cãile lumii acesteia trecãtoare.
Însã Dumnezeu nu-l pãrãsise pe cel de care fusese pãrãsit, ci îi purta în
continuare de grijã ca unuia care fusese ales încã din pântecele maicii
sale. Cãci Preamilostivul nostru Stãpân cãuta prilejul potrivit pentru a
grãi sufletului rãnit al tânãrului. Iar acest prilej a venit într-o searã, când
Guthlac tocmai se întorsese istovit dintr-una din multele sale lupte. Dupã
ce s-a aºezat sã se odihneascã, o mulþime de gânduri au început sã-i
treacã prin minte. ªi dintr-odatã „a fost însuflat cu frica lui Dumnezeu,
ºi inima lui s-a umplut de dragoste duhovniceascã. ªi când s-a ridicat,
s-a gândit la regii cei din vechime, care au pãrãsit lumea cu o moarte
nenorocitã ºi cu o plecare jalnicã din viaþa aceasta pãcãtoasã. ªi a vãzut
marea bogãþie pe care o avuseserã risipindu-se cu iuþealã. ªi a vãzut
propria lui viaþa grãbindu-se ºi zorind înspre sfârºit. ªi apoi dintr-odatã
a fost aºa de însuflat de frica cea dumnezeiascã, încât i-a fãgãduit lui
Dumnezeu cã, dacã îi va îngãdui sã trãiascã pânã dimineaþa, va deveni
slujitorul Sãu.”4 Iatã purtarea de grijã cea nepãtrunsã a Preabunului nostru
Dumnezeu! Cã în fel ºi chip face pentru a ne aduce pe noi la dragostea
ºi la ascultarea de El. Unora le trimite necazuri ºi boli ºi greutãþi pentru
a-i face sã-ºi lepede viaþa lor cea rea. Iar altora, precum fericitului Guthlac,
le grãieºte în adâncul inimii, descoperindu-le deºertãciunea lumii acesteia
ºi vremelnicia ei. ªi Dumnezeu a ales chipul acesta de a-l întoarce la
Sine pe cuviosul Guthlac, înainte-ºtiind cã sfântul, odatã hotãrând
lepãdarea de lume, nu va mai întoarce privirea înapoi spre cele trecãtoare.
Lepãdarea lumii ºi viaþa în pustie
4. Fãcându-se ziuã, Guthlac le-a spus însoþitorilor sãi sã-ºi caute
alt conducãtor, pentru cã el hotãrâse sã devinã slujitor al lui Hristos.
Nici plânsul prietenilor sãi, nici dragostea pãrinteascã ºi nici bogãþiile
4

Ibidem, p. 42
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pe care le strânsese nu au putut sã-l despartã pe robul lui Dumnezeu
de dragostea care se aprinsese în inima lui.5
În aceeaºi zi, fiind de 24 de ani, s-a dus în mãnãstirea Repton,
cerându-i stareþei sã-l primeascã ca frate.6 La puþin timp dupã aceea a
fost tuns cãlugãr. De atunci a hotãrât sã nu mai punã în gurã vin sau
altã bãuturã. Vreme de doi ani, trãind în mãnãstire, a învãþat pe de rost
Psaltirea ºi multe cântãri ºi rugãciuni, ºi întregul tipic bisericesc. Iar
fraþii, vãzând viaþa lui cea plinã de înfrânare, la început l-au urât ºi
l-au dispreþuit. Însã în scurt timp dragostea sfântului a biruit rãutatea
lor, ºi au început sã-l iubeascã toþi ca pe un mare nevoitor.
Dar Guthlac nu era mulþumit de aceastã viaþã, cãci inima sa era
aprinsã de un dor neostoit dupã dragostea lui Dumnezeu. Pentru
aceasta cãuta mereu sã trãiascã singur ºi fãrã tovãrãºie, pentru a putea
sã petreacã mai mult timp cu Cel de care fusese rãnitã inima Lui. ªi în
timp ce se chinuia astfel, neºtiind cum sã-ºi potoleascã setea sufletului,
a auzit despre pustnicii cei din vechime, care ardeau de dragoste pentru
singurãtate ºi liniºte. ªi citind vieþile acelora, inima lui s-a umplut de
harul lui Dumnezeu, care îl îndemna prin dor nepotolit sã lepede cu
desãvârºire petrecerea împreunã cu oamenii.
5. În Anglia de Rãsãrit se gãsea un þinut aflat la foarte micã înãlþime,
acoperit cu mlaºtini uriaºe, care se întindeau la nesfârºit, pânã cãtre
malul Mãrii Nordului. Acest þinut mlãºtinos7 era plin de ostroave mici,
smârcuri, uneori acoperite de ape, în care miºunau mii de vietãþi
sãlbatice. Toate bãlþile erau pline de stuf ºi acoperite cu hãþiºuri ºi ierburi
înalte, încât oricine s-ar fi putut rãtãci foarte lesne în asemenea sãlbãticie.
Auzind fericitul Guthlac de o asemenea singurãtate, atât de potrivitã
pentru dorul sãu, s-a dus într-acolo pentru a gãsi o insulã pe care sã se
retragã. Ajungând în acel þinut, a gãsit un om care i-a vorbit despre o
insulã cu totul necunoscutã ºi bunã pentru locuit. ªi auzind sfântul despre
insula aceea pustie, îndatã s-a aprins inima lui, încât l-a rugat pe acel
om sã-l ducã acolo. Au luat o barcã cu care au strãbãtut mlaºtinile,
Cf. Rom. 8, 34-35
Mãnãstirea din Repton era o mãnãstire dublã. Despre mãnãstirile duble, v. mai sus, nota 57, p. 81.
7
În englezã: „The fens”. Acest þinut care în vechime era foarte întins, astãzi a dispãrut aproape
în întregime.
5
6
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ajungând pânã la locul numit Crowland8. Insula era bântuitã de diavoli
ºi pentru aceea toatã lumea o ocolea. Însã Guthlac, având sufletul viteaz,
n-a bãgat în seamã ispita drãceascã, ci s-a coborât din barcã, luându-ºi
rãmas bun ºi mulþumindu-i celui care-l adusese pânã acolo.
ªi ziua în care a ajuns acolo era sãrbãtoarea Sfântului Apostol
Vartolomeu. Pe acesta Guthlac îl iubea în chip deosebit ºi îl avea la
mare evlavie, pentru cã de multe ori în cursul vieþii sale Apostolul cel
dumnezeiesc îl ajutase în nevoi ºi în necazuri9.
6. Dupã ce s-a aºezat pe insulã, a început sã-ºi caute un loc unde
sã stea. A gãsit acolo o ridicãturã de pãmânt, care înainte fusese folositã
drept loc de îngropare pentru pãgâni. Într-o parte a ei, aceastã ridicãturã
era sãpatã, ºi sfântul ºi-a zidit acolo o colibã. Încã de la bun început,
s-a hotãrât sã nu poarte haine de pânzã sau de lânã, ci numai din piei
de animale. Rânduiala lui era aceasta, ca sã nu mãnânce nimic altceva
decât pâine de orz ºi sã bea niºte apã, iar acestea cu mãsurã, ºi doar
dupã apusul soarelui.
Dupã aceea a început a-ºi trãi viaþa dupã voia lui Dumnezeu ºi
dupã setea inimii sale, cântând psalmi ºi rugându-se ziua întreagã. Însã
vrãjmaºul mântuirii, care nu doarme niciodatã, nu a putut îndura nevoinþa
sfântului, ºi de aceea a început sã-l rãzboiascã cu mânie. Astfel, la puþinã
vreme dupã ce se aºezase pe insulã, a fost rãnit cumplit în inima sa de
sãgeþile otrãvite ale celui viclean. Cãci a fost cuprins de o îndoialã cruntã
faþã de viaþa pe care o ducea, încât se îndoia dacã este bineplãcut lui
Dumnezeu sã trãiascã în singurãtate. „ªi a început sã întoarcã lucrul
acesta pe toate pãrþile în mintea sa, ºi ºi-a adus aminte pãcatele ºi rãutãþile
lui pe care le fãcuse mai demult, gândindu-se cã fãcuse rele mai multe
ºi mai cumplite decât ar putea ispãºi vreodatã.”10 Adicã, vrãjmaºul îl
rãnise cu sãgeata cea amarã a deznãdejdii. Dupã cum ne spun ºi Sfinþii
noºtri Pãrinþi cei de-Dumnezeu-purtãtori, aceasta este arma cea mai
puternicã a vrãjmaºului, cu care încearcã sã-i doboare pe cei mai viteji
dintre ostaºii lui Dumnezeu. Dar ºi aceastã ispitã este îngãduitã de
În englezã, „Þinutul (sau Þara) Ciorilor.” Într-adevãr, cum vom vedea mai departe, insula era
plinã de corbi.
9
În aceasta, Sfântul Guthlac se asemãna marelui pãrinte al cãlugãriei ruseºti, Sfântul Serghie
din Radonej, care ºi el îl avea ca ocrotitor ºi apãrãtor pe Sfântul Apostol Vartolomeu.
10
Felix, op. cit., p. 46
8
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bunãtatea lui Dumnezeu, pentru a vedea omul neputinþa cea desãvârºitã
a firii sale, ºi a nu se mândri în faptele pe care le face cu ajutorul
dumnezeiesc.11 Nu mai puþin de trei zile a fost lãsat sfântul lui Dumnezeu
în aceastã încercare, încât „nu mai ºtia încotro sã-ºi întoarcã inima.”12 ªi
aceasta aratã tãria sufletului lui, cã nu mulþi dintre sfinþi au putut sã
îndure atâta vreme întunericul deznãdejdii. Iar într-a treia noapte a ajuns
la capãtul puterilor. ªi a început sã cânte cu cuvintele prorocului David:
„ªi când mã necãjeam am chemat pre Domnul, ºi cãtre Dumnezeul
meu am strigat.” 13 Iar atunci dintr-odatã inima lui s-a umplut de
încredinþare dumnezeiascã, ºi a vãzut o luminã strãlucitoare, în care
stãtea mângâietorul sãu cel ceresc, Sfântul Apostol Vartolomeu. „ªi
oaspetele ceresc, Sfântul Vartolomeu, l-a mângâiat ºi l-a întãrit cu
cuvintele lui, ºi i-a poruncit sã nu se îndoiascã, ci sã fie hotãrât, ºi i-a
spus cã îl va ajuta în toate necazurile lui. Când Sfântul Guthlac a auzit
aceste cuvinte de la credinciosul sãu prieten, s-a umplut de bucurie
duhovniceascã, ºi ºi-a întãrit credinþa ºi toatã încrederea ºi-a pus-o în
Dumnezeu.”14
7. Iar dupã ce Guthlac a biruit, cu ajutorul harului, aceastã ispitã,
diavolii mai mult s-au înverºunat împotriva lui, începând a-l lupta nu
într-ascuns, ci pe faþã. ªi multe necazuri ºi încercãri i-au adus, dintre
care vom spune doar câteva, pentru a arãta înþelepciunea ºi bãrbãþia
omului lui Dumnezeu.
Odatã, în timp ce se gândea la felul lui de viaþã, a vãzut doi draci
coborând din cer, care i-au spus ca unui vechi cunoscut: „Îþi ºtim viaþa,
cât ºi statornicia credinþei; ºtim ºi cã rãbdarea ta este de nebiruit; cãci team încercat în multe feluri cu vicleniile noastre, când ne-am trimis armele
11
Vedem aceasta în vieþile multor sfinþi mari din vechime. Iar în vremurile mai noi, acest lucru
s-a fãcut vãdit în viaþa cuviosului pãrintelui nostru Siluan cel din Sfântul Munte, care a primit
de la Dumnezeu, în deznãdejdea sa, binecunoscutul cuvânt: „Þine mintea în iad ºi nu
deznãdãjdui.” Un alt cuvios al vremurilor noastre, Pãrintele Arsenie Boca, spune despre
aceasta urmãtoarele cuvinte: „Cea mai grea ispitã pe care o poate întâmpina omul în calea
mântuirii este ispita „nopþii din Gheþimani”, adicã aparenta lãsare în pãrãsire din partea lui
Dumnezeu. Dacã rezistã cineva la aceastã probã, acela a dobândit desãvârºirea.” Boca, Arsenie,
Tinerii, familia ºi copiii nãscuþi în lanþuri, Ed. Credinþa strãmoºeascã, 2003, p. 181
12
Felix, op. cit., p. 46
13
Ps. 17, 7
14
Felix, op. cit., p. 46
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împotriva ta. Dar de acum înainte nu te vom mai necãji ºi nici nu te vom
mai supãra. Nu numai cã nu te vom împiedica de la ceea ce þi-ai pus în
gând sã faci, ci îþi vom ºi povesti despre toþi cei din vechime care au
locuit pustietãþile, despre cum ºi-au trãit viaþa. [...] Ei, prin înfrânarea lor
ºi-au omorât orice patimã în ei înºiºi. Astfel cã dacã doreºti sã-þi speli
pãcatele pe care le-ai fãcut în trecut, ar trebui sã-þi chinui trupul cu
înfrânarea; pentru cã în mãsura în care te chinui în lumea aceasta, aºa
vei fi întãrit în veºnicie; ºi în mãsura în care înduri necazurile în viaþa de
acum, aºa vei fi rãsplãtit în cea viitoare; ºi când vei posti aici pe pãmânt,
vei fi înãlþat în ochii lui Dumnezeu. Astfel cã postul tãu nu trebuie sã fie
de douã zile, sau de trei, sau de o zi, încât sã te bucuri cã ai o astfel de
înfrânare; ci este nevoie de un post de ºapte zile pentru ca omul sã se
curãþeascã.” 15. Iatã viclenia cea mare a vrãjmaºului! Cã se face ºi
„teolog”, numai pentru a-i doborî cu învãþãturile lui cele pãrut bune pe
cei ce se strãduiesc sã trãiascã dupã voia lui Dumnezeu. Însã sfântul nu
s-a lãsat înºelat de aceastã ispitã, ci ºtiind cã diavolul, dupã cuvântului
Mântuitorului, este pururea „mincinos, ºi tatãl minciunii,”16 a grãit nici
mãcar bãgând în seamã cuvintele celui rãu: „Sã disparã vrãjmaºii mei,
Doamne Dumnezeul meu, cãci pe Tine Te cunosc ºi Te iubesc, cã Tu
eºti Fãcãtorul meu.”17 ªi la acest cuvânt, toatã puterea celui rãu s-a fãcut
nevãzutã. Iar Guthlac ºi-a continuat cu smerenie felul sãu de viaþã,
mâncând pâine de orz o datã pe zi, dupã apusul soarelui.
8. Altã datã, când se afla la priveghere, deodatã i-au apãrut în colibã
mulþime nenumãratã de duhuri necurate, încât întreaga casã se umpluse
de chipurile lor cele înfricoºãtoare ºi groaznice. ªi rãspândeau o putoare
de neîndurat, strigând în felurite chipuri ºi urlând înspãimântãtor, încât
întreg cerul pãrea plin de fioroasele lor lãtrãturi. ªi dupã ce au intrat în
casã, îndatã l-au legat pe omul lui Dumnezeu de mâini ºi de picioare,
scoþându-l afarã ºi apoi târându-l prin mlaºtinã ºi scufundându-l în apele
cele murdare. ªi l-au tras prin hãþiºuri pline de scai ºi de spini, încât tot
trupul sfântului era rãnit ºi însângerat. Iar apoi l-au lãsat o vreme sã se
odihneascã. Dupã aceea i-au poruncit sã plece din pustie, care era casa
Ibidem, pp. 46, 47
In. 8, 44
17
Ibidem, p. 47
15
16
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lor, cãci altfel îl vor rãni în chip ºi mai înfricoºãtor. Dar sfântul lui
Dumnezeu câºtigase vitejia cea dumnezeiascã, încât le-a grãit cu voce
netulburatã: „Domnul este de-a dreapta mea, ca sã nu mã clatin.”18
ªi auzind cuvintele acestea, dracii s-au nãpustit toþi asupra lui,
înfuriaþi peste mãsurã, ºi au început sã-l batã cu bice de fier. Iar apoi l-au
ridicat pe omul lui Dumnezeu ºi l-au purtat vreme îndelungatã prin
vãzduh, ºi dupã aceea l-au dus la porþile iadului. ªi acolo l-au lãsat, iar
ei s-au dus ºi au început sã-i chinuiascã pe cei ce se aflau înãuntru. ªi
vãzând Guthlac chinurile cele mai presus de minte, s-a înfricoºat de
groaza lor. Iar duhurile cele necurate i-au strigat: „Putere ne este datã
nouã sã te zvârlim în chinurile acestei prãpãstii, iar aici este focul pe
care tu însuþi l-ai aprins înlãuntrul tãu.”19 Iar sfântul le-a rãspuns: „Vai
vouã, copii ai întunericului ºi roade ale pierzãrii! Praf ºi cenuºã sunteþi;
cine v-a dat vouã, netrebnicilor, sã aveþi putere sã mã trimiteþi în aceste
pedepse? Ei bine, aici sunt, pregãtit, ºi aºtept voia Domnului meu; aºa
cã de ce sã mã înspãimânt de ameninþãrile voastre mincinoase?”20 ªi
auzind diavolii vorbele lui, s-au aruncat asupra lui, însã în clipa aceea o
luminã a strãlucit din cer, ºi în ea se afla Sfântul Vartolomeu, apostolul.
Iar din pricina frumuseþii ºi a strãlucirii lui celei negrãite, duhurile necurate
s-au înspãimântat ºi au fugit de la faþa sfântului. Iar Guthlac, vãzându-ºi
prietenul, s-a umplut de bucurie, cãci a vãzut dreapta Domnului
izbãvindu-l ºi din aceastã ispitã cumplitã. Cãci Dumnezeu îngãduise ºi
aceasta, pentru a gãti mai mare cununã alesului Sãu. Apoi, sfântul apostol
a poruncit duhurilor necurate sã-l ducã pe Guthlac înapoi la chilia lui,
iar acestea s-au supus neputincioase. ªi dupã ce l-au lãsat acolo, au
plecat scrâºnind din dinþi, plângându-se cã fuseserã biruite de smerenia
ºi de vitejia sfântului.
9. Într-una din nopþi, în timp ce aþipise la rugãciune, Guthlac a auzit
afarã glasuri în limba britanã. Pe atunci, britanii erau în rãzboi cu englezii,
ºi nãvãleau uneori pentru a-i ataca ºi a-i prãda. Ridicându-se de îndatã din
somn, sfântul a privit pe fereastrã. Iar apoi ºi-a vãzut casa în flãcãri ºi pe
britani aruncând cu suliþe înspre el. Însã omul lui Dumnezeu a simþit cu
Ps. 15, 7
Felix, op. cit., p. 48
20
Ibidem, p. 48
18
19
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duhul cã vrãjmaºii lui nu erau oameni în carne ºi oase, ci duhuri necurate,
ºi a strigat cuvintele prorocului: „Sã învie Dumnezeu ºi sã se risipeascã
vrãjmaºii lui”21, ºi celelalte. ªi imediat au dispãrut toate ca fumul.
10. Dupã câtãva vreme s-a fãcut cunoscut ºi altora despre
petrecerea sfântului. ªi veneau câte unii la el pentru a lua sfat. Iar unul
dintre ei, un preot pe nume Bettelin, îl ruga stãruitor sã-l primeascã
drept ucenic. ªi pânã la urmã Guthlac a primit cererea preotului,
fãcându-i acestuia o chilie în apropiere.
Vãzând vrãjmaºul mântuirii noastre cã prin viclenia lui nu poate
nimic împotriva omului lui Dumnezeu, a început sã-l ispiteascã prin
oameni. ªi a semãnat în inima lui Bettelin gând de trãdare, încât preotul
îºi spunea: „Dacã îl înjunghii ºi îl omor (pe sfânt) voi putea stãpâni eu
locul acesta dupã el, ºi atunci oamenii lumii mã vor cinsti pe mine la
fel cum îl cinstesc pe el acum.”22 Venind deci odatã Bettelin pentru a-l
rade pe cap23, a simþit cã este biruit de puterea gândului strãin ºi de
dorinþa nestãpânitã de a vãrsa sângele omului lui Dumnezeu. Însã
Guthlac dobândise puterea de a înþelege lucrarea celui rãu, ºi de îndatã
i-a vorbit cu voce blândã lui Bettelin. „O, Bettelin, de ce ai ascuns
fiara cea blestematã în sânul tãu? De ce nu scuipi de la tine otrava cea
amarã? Vãd cã eºti înºelat de duhul cel rãu ºi de gândul viclean din
inima ta.”24 Auzind aceste cuvinte, ucenicul îndatã ºi-a venit în sine ºi
a cãzut cu lacrimi la picioarele cuviosului, cerându-i iertare ºi
mãrturisindu-ºi pãcatul.25
11. Într-o altã noapte, diavolii au venit pentru a-l înfricoºa sub
chipul a nenumãrate fiare sãlbatice. Ba urlau ca un leu, ba sâsâiau ca un
ºarpe, ba mugeau ca un bivol, ba lãtrau ca un câine. Însã sfântul lui
Dumnezeu s-a însemnat cu semnul cinstitei Cruci ºi a dispreþuit ispita,
spunând acestea: „O, duh nenorocit ºi rãu, puterea ta este vãzutã, ºi
Ps. 67, 2
Felix, op. cit., p. 50
23
În vechime, mai ales în Apus, la cãlugãrie se tundea tot pãrul de pe vârful capului, formându-se
aºa-numita tunsurã (ca o cununã de pãr pe cap). Unii dintre cãlugãri îºi pãstrau pe mai departe
aceastã tunsurã, rãzându-ºi pãrul de pe cap. Acest lucru era întâlnit ºi în Rãsãrit pânã prin veacul
al XV-lea, lucru care se poate vedea, de pildã, în icoana Sfântului Grigorie Palama.
24
Cf. Felix, op. cit., p. 50
25
Bettelin a ajuns pânã la urmã un vrednic urmaº ºi ucenic al lui Guthlac, ºi astãzi este cinstit
ca sfânt, fiind prãznuit la 9 septembrie.
21
22

257

VLAD BENEA

tãria ta cunoscutã. Acum, nenorocitule, iei chipul fiarelor sãlbatice ºi al
pãsãrilor ºi al ºerpilor, tu, care mai înainte te-ai trufit vrând sã fii asemenea
lui Dumnezeu. Acum îþi poruncesc în numele Dumnezeului celui veºnic,
Care te-a fãcut pe tine ºi te-a aruncat din înãlþimea cerului, sã încetezi
cu tulburarea aceasta!”26 ªi iarãºi ispita celui rãu a încetat fãrã zãbavã.
12. Odatã a venit la el un om ºi a scris niºte cuvinte pe o foaie de
hârtie. Însã când a ieºit afarã, niºte corbi i-au furat hârtia ºi au plecat
cu ea în mlaºtinã. Întorcându-se Guthlac, l-a vãzut trist ºi l-a mângâiat
astfel: „Nu fi îndurerat, frate; ci precum corbul zboarã pe deasupra
mlaºtinii, la fel ºi tu vâsleºti dupã el; ºi aºa vei gãsi hârtia.”27 Omul l-a
ascultat ºi a plecat înapoi. ªi în drumul lui a gãsit în niºte stuf cartea
care îi fusese furatã.
Într-adevãr, insula era plinã de corbi, pentru care ºi purta numele
de Crowland. ªi aceia furau orice gãseau la îndemânã. Iar sfântul îndura
totul fãrã a se plânge sau a-i certa, deºi avea putere de stãpân asupra
animalelor. De pildã, odatã a venit la el un prieten apropiat, pe nume
Wilfrid, care ºi-a lãsat în barcã mãnuºile. În timp ce vorbea cu Guthlac,
dintr-odatã a vãzut un corb stând pe acoperiºul casei, rupând o mãnuºã
cu ciocul. La mustrarea sfântului, corbul a lãsat mãnuºa, luându-ºi
zborul peste mlaºtinã. Dupã câtva timp, au sosit alþi trei oameni, care
au adus cu ei cealaltã mãnuºã. Spuneau cã un corb o lãsase sã cadã
din cioc în timp ce zbura. Guthlac a luat-o, a binecuvântat-o, ºi i-a
dat-o zâmbind lui Wilfrid.
13. Altã datã, acelaºi prieten a venit pentru a primi de la cuvios
cuvânt de mântuire. ªi dupã ce au vorbit multã vreme, douã rândunici
au venit ºi, cântând, s-au aºezat pe umerii sfântului. Când Wilfrid se
minuna de darul lui Dumnezeu ce sãlãºluia în sfânt, Guthlac i-a spus:
„Oare nu ai învãþat în Sfintele Scripturi, frate Wilfrid, cã fiarele ºi
pãsãrile sãlbatice vin aproape de cel ce ºi-a trãit viaþa dupã voia lui
Dumnezeu? Iar îngerii se apropie de cel ce îºi trãieºte viaþa departe de
oamenii lumii; în vreme ce cel care doreºte a vorbi adesea cu oamenii
lumeºti, nu poate sã aibã parte de vorbirea îngereascã.”28
Ibidem, p. 51
Ibidem, p. 51
28
Ibidem, p. 52
26
27
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14. ªi a început sã vinã la el lume de pretutindeni, cãci dobândise
faimã mare între oameni ºi multora se fãcuse cunoscut prin minunile
lui cele slãvite. „Oameni de diferite trepte îl cãutau pe omul mai înainte
numit [Guthlac], atât cãpetenii ºi episcopi ºi stareþi, cât ºi oameni de
toate treptele; cei de jos, dar ºi cei puternici. ªi îl cãutau oameni nu
doar din marele regat al Merciei, ci ºi toþi cei din Britania care auziserã
de fericitul om, încât se grãbeau la el de pretutindeni, oameni care
erau fie bolnavi în trup, fie chinuiþi sau stãpâniþi de duhuri necurate,
fie cu alte rele ºi diferite necazuri ºi dureri de care este împresuratã
omenirea. ªi nãdejdea nu rãmânea zadarnicã în nici unul dintre cei
care îi erau aduºi: cã nu era om bolnav care sã rãmânã neîngrijit, nu
era vreun stãpânit de diavol care sã nu fie din nou sãnãtos la minte,
nici vreun alt bolnav care sã nu plece de la el tãmãduit.”29
Un oarecare om de neam mare, Hwetred, ajunsese stãpânit de un
duh necurat, încât îºi ieºise cu totul din minþi, ºi încerca sã vatãme pe
oricine îi stãtea în cale. Când odatã mai mulþi prieteni ºi rude veniserã
pentru a-l lega, a luat un topor ºi a omorât trei oameni, rãnind pe mulþi
alþii. ªi vreme de patru ani s-a chinuit în felul acesta. Deºi îl duseserã la
multe mãnãstiri ºi biserici, nimeni nu reuºise sã-l tãmãduiascã. Pânã la
urmã au auzit de omul lui Dumnezeu, ºi cu mare greu l-au dus într-acolo.
Când Guthlac i-a vãzut, îndatã s-a umplut de milã. Nu a spus nici un
cuvânt, ci l-a luat pe bolnav ºi l-a dus în bisericã. ªi vreme de trei zile a
stat acolo cu el, fãrã sã iasã, rugându-se într-una. Iar în a treia zi, la
rãsãritul soarelui, l-a spãlat cu apã sfinþitã pe cel ce se chinuia, apoi a
suflat asupra lui ºi îndatã toatã puterea celui rãu s-a depãrtat de la el.
Altã datã a scos un duh necurat, încingându-l pe bolnav cu brâul sãu.
15. Dumnezeu îl înzestrase pe alesul Sãu ºi cu darul strãvederii.
Odatã, un stareþ a vrut sã vinã la el pentru a lua cuvânt de folos. ªi era
însoþit de doi slujitori, care înainte de a ajunge la insulã, i-au cerut
binecuvântare pentru a merge în alt loc cu niºte treburi. Stareþul i-a
lãsat sã meargã în pace, ºi dupã puþin timp a ajuns la cuvios. Dupã ce
au vorbit îndelung despre lucrurile dumnezeieºti, Guthlac l-a întrebat
pe stareþ dintr-odatã: „Dar unde s-au dus cei ce s-au despãrþit de tine
mai devreme?” Dupã ce cãlugãrul i-a rãspuns cã avuseserã niºte treabã
29

Felix, op. cit., p. 55
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în altã parte ºi pentru aceea nu putuserã veni, Guthlac a rãspuns: „S-au
dus la casa unei anume vãduve ºi s-au îmbãtat acolo de prea multã
bãuturã.”30 ªi nu numai aceasta i-a spus, ci ºi ce au vorbit ºi ce altceva
au mai fãcut aceia, încât stareþul a plecat mirat. ªi când s-a întâlnit cu
fraþii, i-a întrebat ce fãcuserã. Iar aceºtia se arãtau cumplit de istoviþi,
spunând cã se obosiserã în cãlãtoria lor. Vãzând cã stareþul lor stãruia,
au început sã se jure pentru cele spuse. Atunci cãlugãrul i-a mustrat:
„Dar de ce juraþi mincinos? Cãci aþi fost la casa vãduvei acesteia, ºi aþi
trãit acolo astfel, ºi aþi vorbit aceste cuvinte!”31 Iar aceia de îndatã i-au
cãzut plângând la picioare, mãrturisindu-ºi pãcatul.
16. Odatã a venit la Guthlac un oarecare bãrbat pe nume Offa. Pe
drum a cãlcat într-un spin mare, care i-a strãpuns întreg piciorul. Acesta
i s-a umflat ºi a început sã-l doarã tare. Iar dupã ce a ajuns, cu mare
greu, pe insulã, nu i-a spus sfântului nimic. Însã în timpul nopþii tot
trupul i s-a umflat pânã la ºale ºi îl durea îngrozitor. Când dimineaþa
Guthlac l-a vãzut chinuindu-se cumplit, îndatã ºi-a dezbrãcat haina ºi
i-a dat-o aceluia. În clipa în care Offa a luat haina pe el, spinul a zburat
din ranã asemenea unei sãgeþi, pânã la o depãrtare oarecare. ªi s-a
tãmãduit deplin ºi umflãtura cea mare, iar oaspetele a plecat bucuros ºi
slãvind pe Dumnezeu, minunându-se de îndrãznirea Sfântului Guthlac.
17. Un anume episcop, Headda, auzind de Guthlac ºi de minunile
lui, a vrut sã-l vadã ºi sã audã cuvânt de folos. Împreunã cu el au venit
mai mulþi oameni, printre care era ºi un oarecare învãþat pe nume
Wigfrith. Înainte de a ajunge pe insulã, însoþitorii lui Headda, stând la
masã, vorbeau despre Guthlac. Unii erau de pãrere cã pustnicul din
Crowland este un sfânt, în timp ce alþii spuneau cã Guthlac face atâtea
minuni cu puterea celui rãu. Vorbind ei astfel, Wigfrith, cel de care am
pomenit înainte, le-a spus cã el le va putea arãta a doua zi dacã Guthlac
este om sfânt sau nu, fiindcã trãise multã vreme printre cãlugãrii sporiþi
din Irlanda, ºi astfel putea recunoaºte sfinþenia unui om.
Ajungând în cele din urmã pe insulã, Headda s-a dus singur la
coliba pustnicului. Vãzându-l, Guthlac l-a întâmpinat zâmbind, iar apoi
au început sã vorbeascã despre lucrurile cereºti. „Lumina harului lui
Dumnezeu strãlucea cu atâta putere în fericitul Guthlac, încât cuvintele
30
31

Ibidem, p. 54
Ibidem, p. 54
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ºi învãþãturile sale pãreau toate rostite de glasul unui înger. Avea de
asemenea o mare înþelepciune, o chibzuinþã cereascã, încât orice învãþa,
întãrea cu învãþãturile dumnezeieºti ale Sfintei Scripturi.”32
ªi vãzând episcopul darul lui Dumnezeu asupra cuviosului pãrinte,
îndatã s-a gândit sã-l hirotoneascã preot, ºi i-a spus lui Guthlac despre
aceasta. ªi dupã ce a stãruit Headda câtãva vreme, cuviosul a primit,
supunându-se voii lui Dumnezeu ºi a episcopului. Iar acesta l-a hirotonit
pe Guthlac ºi a sfinþit ºi paraclisul în care cuviosul se ruga. Dupã
aceea, Headda l-a rugat pe sfânt sã vinã la masã, ceea ce Guthlac a ºi
fãcut, deºi era împotriva obiceiului sãu. ªi când, ospãtându-se ei,
cuviosul l-a vãzut pe Wigfrith, l-a întrebat cu glas blând: „ªi acum,
frate Wigfrith, ce crezi despre preotul de care ieri spuneai cã te vei
lãmuri dacã este bun sau netrebnic?”33 Iar învãþatul îndatã ºi-a cerut
iertare, plecându-se pânã la pãmânt în faþa sfântului.
18. Cuviosul Guthlac l-a avut drept ucenic pe prinþul Ethelbald,
care se afla în pribegie, fiind prigonit ºi hãituit de cãtre Ceolred, regele
Merciei. Acesta îl vâna pretutindeni pentru a-l ucide. Vãzând Ethelbald,
care era foarte credincios, cã nu mai poate nãdãjdui în nici un ajutor
omenesc, s-a îndreptat spre pãrintele sãu sufletesc, spre Guthlac, pentru
a-i cere pustnicului sã se roage pentru el. Sfântul i-a spus cu voce
proroceascã: „O, fiul meu, nu am uitat luptele ºi necazurile tale; pentru
acesta mi-a fost milã de tine, ºi din pricina necazurilor tale l-am rugat pe
Dumnezeu sã se îndure de tine ºi sã te ajute. ªi El mi-a auzit cererea, ºi
îþi va da stãpânire ºi putere peste poporul tãu; ºi cei ce te urãsc vor fugi
cu toþii de la faþa ta; ºi sabia ta va zdrobi pe toþi vrãjmaºii tãi, pentru cã
Domnul este ajutorul tãu. Dar fi rãbdãtor, pentru cã nu vei câºtiga
împãrãþia prin rãpire într-un chip lumesc, ci o vei câºtiga cu ajutorul
Domnului; cãci Domnul va doborî pe cei ce acum te urãsc, ºi Domnul
va lua împãrãþia de la ei, pentru cã ºi-a adus aminte de tine ºi te-a uns
drept rege.”34 Auzind cuvintele acestea, Ethelbald s-a umplut de bucurie
ºi de nãdejde în bunãtatea lui Dumnezeu, ºi a plecat mângâiat.
Ibidem, p. 56
Ibidem, p. 57
34
Ibidem, p. 57-58. Cât de asemãnãtoare trebuie sã fie aceste cuvinte de îmbãrbãtare spuse de
Sfântul Guthlac cu cele spuse de Sfântul Daniil Sihastrul Sfântului ªtefan cel Mare, înainte ca
acesta sã urce pe tronul Moldovei!
32
33
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Moartea cuviosului ºi preaslãvirea sa
19. Dupã ce trecuserã 15 ani de vieþuire în pustie, a venit vremea
ca Dumnezeu sã-l cheme la el pe slujitorul sãu cel iubit. Cãci acesta
repede a ajuns la mãsura sfinþeniei, a bãrbatului desãvârºit, ºi pentru
aceasta Dumnezeu nu l-a mai lãsat în aceastã lume de necaz ºi durere.
Era în timpul Postului Mare, în Miercurea mare. Venind ucenicul
sãu, Bettelin, de care am vorbit ºi mai înainte, pentru a vorbi cu sfântul,
l-a gãsit suflând din greu ºi palid la faþã. Vãzându-l bolnav, l-a întrebat
cu neliniºte despre pricina suferinþei sale. Cuviosul i-a rãspuns cu greu:
„Pricina bolii mele este aceasta, cã sufletul trebuie sã fie luat din acest
trup; cãci într-a opta zi va fi sfârºitul bolii mele. ªi se cuvine ca sufletul
sã fie pregãtit, încât sã-L pot urma pe Dumnezeu.”35 Auzind aceste
cuvinte, Bettelin s-a aruncat plângând la picioarele pãrintelui sãu, însã
Guthlac l-a mângâiat astfel: „Fiul meu, nu fi îndurerat, cãci pentru
mine nu e o nenorocire sã merg la Domnul Dumnezeul meu.”36
Apoi au venit Paºtele, iar cuviosul a slujit Sfânta Liturghie,
mulþumindu-I lui Dumnezeu pentru boala sa. Dupã ce trecuserã ºapte
zile de boalã, Bettelin a venit din nou la sfânt, pe la ceasul al ºaselea din
zi37, cerându-i cu lacrimi ultimele sfaturi. Cu mare greu, cuviosul i-a
spus: „Timpul este foarte aproape acum, fiul meu, aºa cã ia seama la
ultimele mele învãþãturi. Dupã ce sufletul meu va pãrãsi trupul, du-te
atunci la sora mea38 ºi spune-i cã m-am ferit de tovãrãºia ei aici pe pãmânt,
ºi nu am vrut s-o vãd, pentru ca apoi noi doi sã ne vedem din nou în cer,
înaintea feþei lui Dumnezeu.”39 Apoi i-a dat ultimele sfaturi despre chipul
în care sã fie îngropat trupul sãu. Vãzând Bettelin cã într-adevãr sfântul
se apropia de moarte, l-a întrebat un lucru care îl chinuia de multã vreme.
De când venise pe insulã, în fiecare dimineaþã ºi seara, îl auzea pe sfânt
grãind în chilia sa cu cineva, deºi Bettelin ºtia cã Guthlac trãia în deplinã
Felix, op. cit., p. 58
Ibidem, p. 59
37
Adicã pe la ora 12 la amiazã.
38
Sora sfântului, pe nume Pega, ducea ºi ea viaþã pustniceascã pe o insulã aflatã în apropiere de
Crowland, la Peakirk (care înseamnã „biserica lui Pega”). Pega a murit la Roma, în timp ce se afla
în pelerinaj acolo, ºi dupã moarte a ajuns sã fie cinstitã ca sfântã, fiins sãrbãtoritã la 8 ianuarie.
39
Felix, op. cit., p. 59
35

36
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singurãtate. ªi a îndrãznit sã-i cearã sfântului sã-i descopere aceastã
tainã. Iar cuviosul nu l-a lãsat nemângâiat pe ucenic:
„«Fiul meu, nu fi tulburat; lucrurile pe care nu le-am spus nici unui
om înainte, câtã vreme am trãit, þi le voi descoperi ºi le voi face cunoscute
þie. Din al doilea an de când am trãit în sãlbãticie, seara ºi dimineaþa
devreme, Dumnezeu Însuºi a trimis un înger pentru mângâierea mea,
care mi-a descoperit tainele cereºti cele care nu sunt îngãduite omului
sã le spunã; ºi mi-a uºurat greutatea luptei mele cu cuvinte îngereºti.»
Apoi, dupã ce a spus aceste cuvinte, ºi-a rezemat capul pe perete ºi ºi-a
tras cu greu rãsuflarea. Când ºi-a revenit, a ieºit din gura lui o mireasmã
precum mirosul celor mai dulci flori. ªi în seara urmãtoare, când fratele
mai înainte numit [Bettelin] a cãzut la rugãciune, a vãzut casa înconjuratã
de o mare strãlucire; ºi strãlucirea aceea a rãmas pânã în zori.”40 Iar
când s-a fãcut dimineaþã, sfântul s-a miºcat din nou, spunându-i
ucenicului sãu pentru ultima oarã: „Fiul meu, pregãteºte-te sã pleci în
cãlãtoria pe care þi-am poruncit-o, cãci acum este timpul ca sufletul meu
sã pãrãseascã mãdularele acestea obosite ºi sã plece în frumuseþea cea
fãrã sfârºit, în Împãrãþia cerurilor.”41
ªi dupã aceea s-a împãrtãºit pentru ultima datã cu Trupul ºi Sângele
Mântuitorului nostru, ca merinde pentru viaþa cea pururea fiitoare. „Apoi
ºi-a ridicat ochii înspre cer, ºi ºi-a întins mâinile, ºi cu bucurie ºi-a trimis
sufletul în fericirea veºnicã.”42 ªi în timp ce îºi dãdea sufletul în mâinile
Atotputernicului Dumnezeu, Bettelin a vãzut întreaga casã inundatã de
luminã cereascã, ºi un stâlp de foc care se întindea de la pãmânt la cer,
strãlucind cu o luminã neasemuitã, încât covârºea cu totul strãlucirea
soarelui la amiazã. ªi întreg cerul rãsuna de cântece îngereºti, iar insula
toatã s-a umplut de o mireasmã negrãitã.43 Aceasta se întâmpla în ziua
de 11 aprilie a anului 714, când cuviosul avea numai 41 de ani.
Apoi, Bettelin a fãcut dupã cum i se poruncise. Cuprins de teamã
ºi cutremur, a plecat îndatã la sora lui Guthlac, la Sfânta Pega, vestindu-i
moartea iubitului sãu frate. ªi întorcându-se înapoi, cei doi l-au îngropat
pe sfânt în paraclis, dupã cuviinþã.
Ibidem, p. 59-60
Ibidem, p. 60
42
Ibidem, p. 60
43
Cf. ibidem, p. 60
40
41
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20. Iar dupã un an de zile, Dumnezeu le-a pus în gând sã descopere
trupul lui Guthlac, pentru a-l aºeza într-o raclã spre cinstire. Cãci mulþi
veneau la el, primind vindecare de neputinþele lor, întocmai cum primiserã
înainte de adormirea sfântului. ªi au gãsit trupul lui neputrezit, de parcã
atunci fusese îngropat. Pânã ºi hainele rãmãseserã neatinse de trecerea
vremii. Sfânta Pega, bucurându-se nespus de aceastã nouã minune a
fratelui ei, a aºezat trupul la loc potrivit pentru închinare.
21. Când prinþul Ethelbald a auzit de moartea lui Guthlac, îndatã a
fost prins de o tristeþe amarnicã, cãci cuviosul fusese singurul lui sprijin
în vremuri de restriºte, ºi acum se vedea lipsit ºi de aceastã ultimã nãdejde.
Cãci duºmanii lui încã îl prigoneau ºi el vedea cã profeþia sfântului nu
fusese încã împlinitã. Deci mergând îndatã la mormântul pãrintelui sãu,
s-a aºezat deasupra lui, plângând amarnic ºi rugându-se.
Iar apoi s-a fãcut noapte ºi Ethelbald s-a dus la culcare. Adormind
cu greu, din pricina supãrãrii, deodatã a fost trezit de o luminã orbitoare
care strãlucea în întreaga colibã. ªi s-a înfricoºat de aceastã vedere strãinã.
Dar apoi l-a vãzut în mijlocul luminii pe fericitul Guthlac, care i-a spus:
„Sã nu te temi, ci sã fii hotãrât, cãci Dumnezeu este ajutorul tãu; ºi am
venit la tine pentru cã Dumnezeu, prin mijlocirea mea, þi-a auzit
rugãciunea. ªi sã nu fii trist, deoarece zilele amãrãciunilor tale au trecut;
cãci înainte ca soarele sã facã un înconjur de 12 luni pe bolta cereascã,
vei stãpâni împãrãþia aceasta pentru care ai luptat atâta.”44
Într-adevãr, dupã nici un an, în 716, Ethelbald a luat împãrãþia,
murind duºmanii sãi. ªi a stãpânit în pace poporul încredinþat lui vreme
de 41 de ani. Tot el a zidit la Crowland o mãnãstire mare, fãcând ºi o
raclã pentru moaºtele sfântului. Stareþ al mãnãstirii a fost ales Sfântul
Cissa, care era un pãgân întors la credinþã, despre care Guthlac profeþise
cã avea sã-i fie urmaº încã înainte ca Cissa sã fi primit botezul creºtin.45
Pentru rugãciunile Sfântului Cuviosului Pãrintelui nostru Guthlac,
sihastrul din Crowland, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieºte-ne ºi ne mântuieºte pe noi. Amin!

44
45

Ibidem, p. 62
Sfântul Cissa este sãrbãtorit la 23 septembrie.
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Viaþa Sfântului Bonifatie, luminãtorul Germaniei

Troparul Sfântului Bonifatie, glas V:

O, Sfinte Bonifatie, sfinþite mucenice ºi întocmai cu apostolii,
vlãstar dumnezeiesc al Angliei, fala Germaniei, lauda Franþei
ºi slava Olandei! Împodobit în haine înroºite cu sângele jertfei tale,
mijloceºte cu îndrãznealã înaintea tronului Împãratului tuturor,
sã dea lumii pace ºi sufletelor noastre mare milã.
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Introducere
Sfântul Bonifatie, deºi ºi-a petrecut cea mai mare parte a vieþii
sale în þinuturile Germaniei, departe de casa ºi de þara sa, poate fi
socotit drept unul dintre cei mai mari sfinþi de neam englez care au
trãit vreodatã. Prin munca sa neobositã ºi plinã de râvnã, el a izbutit sã
aducã la credinþa în Hristos neamuri întregi de pãgâni sãlbatici ºi sã
aºeze o rânduialã trainicã atât în Biserica nou întemeiatã de el, cât ºi în
Biserica francilor, care în vremea lui ajunsese la stare de decãdere.
Pentru aceasta, un scriitor englez din veacul trecut spunea cã Sfântul
Bonifatie a fost „un om care a avut o mai mare înrâurire asupra istoriei
Europei decât orice alt englez a avut vreodatã.”1 Sã vedem aºadar,
care a fost viaþa acestui mare sfânt, numit astãzi pe drept cuvânt
Apostolul pãmânturilor germane.2
Naºterea ºi anii de tinereþe ai sfântului
Bonifatie s-a nãscut în þinutul Devon din Anglia3, într-un sat numit
Crediton, în jurul anului 675 d. Hr. Pãrinþii lui, despre care se ºtiu
puþine lucruri 4, i-au pus la botez numele Winfrith, care înseamnã
„prieten al pãcii”. De mic copil, Winfrith avea o mare dragoste pentru
Bisericã, astfel cã ori de câte ori veneau în casa lor propovãduitori sau
preoþi, pentru a le vorbi despre Hristos, el le asculta cuvintele ºi le
sorbea cu nesaþ.
În scurtã vreme sfântul s-a aprins de dorinþa de a merge la mãnãstire,
astfel cã dupã trecerea câtorva ani s-a hotãrât sã-i spunã tatãlui sãu despre
Ch. Dawson, apud. Phillips, Andrew, St. Boniface of Devon, în Orthodox England, vol. 7,
nr. 4, Felixstowe, Suffolk, 2004, p.2
2
Cea mai timpurie viaþã a lui Bonifatie a fost scrisã de un preot englez, pe nume Willibald
(care nu trebuie confundat cu Sfântul Willibald, episcop de Eichstätt), la mai puþin de 13 ani
dupã moartea lui Bonifatie. Ea poate fi gãsitã în Talbot, C. H., The Anglo-Saxon Missionaries
in Germany, Sheed & Ward, London ºi New York, 1954, 1981, pp. 25-64. Tot acolo se
gãsesc ºi o parte dintre scrisorile Sfântului Bonifatie (pp. 65-152).
3
Acest þinut se gãseºte în partea de sud-vest a Angliei.
4
Se crede cã tatãl lui era englez ºi mama britanã.
1
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hotãrârea pe care o luase. Acesta însã avea alte gânduri pentru fiul sãu,
vrând sã-l lase pe Winfrith moºtenitor al întregii sale averi. De aceea sa aprins de mânie ºi a încercat în orice chip sã-i zãdãrniceascã copilului
dorinþa de cãlugãrie. Sfântul însã a rãbdat neclintit toate ispitele pe care
i le fãcea tatãl sãu, pânã ce acesta, pedepsit de Dumnezeu, s-a îmbolnãvit
greu. Dupã ce s-a chinuit o vreme astfel, ºi-a dat seama cã necazul i se
întâmplase din pricinã cã nu-i îngãduia fiului sã-ºi urmeze calea. De
aceea i-a dat lui Winfrith binecuvântare sã plece, astfel cã acesta, încã
mic fiind, a plecat la mãnãstirea din Examchester, care se afla la micã
depãrtare de casa sa. Ajuns acolo s-a dus la stareþul Wulfhard, care l-a
primit pe sfânt în obºte, deºi era doar un copil.
Fiind ascultãtor faþã de toþi din mãnãstire, ºi mai ales faþã de stareþ,
Winfrith a ajuns sã fie iubit de cãtre întreaga obºte. Mai ales, avea o
mare dragoste pentru citit ºi pentru învãþãturã. Willibald, preotul care
a scris viaþa sfântului, vorbeºte în astfel de cuvinte despre acest lucru:
„Era înzestrat cu o scânteie de dar dumnezeiesc, pe care cu atâta
stãruinþã a îngrijit-o prin învãþãturã, încât fiecare ceas ºi fiecare clipã a
lungii ºi neobositei sale vieþi a slujit doar pentru a înmulþi darurile
dumnezeieºti care fuseserã revãrsate asupra sa.”5
În scurtã vreme, mica mãnãstire din Examchester s-a dovedit a fi
neîndestulãtoare pentru a potoli setea de învãþãturã a tânãrului cãlugãr.
De aceea, Winfrith a cerut binecuvântarea stareþului pentru a se muta
la o altã mãnãstire, unde sã-ºi poatã împlini dorinþa de cunoaºtere.
Acesta l-a lãsat sã plece, iar sfântul a ales mãnãstirea din Nursling,
unde pe vremea aceea era stareþ un om foarte învãþat pe nume Winbert.
Sub îndrumarea lui, Winfrith a învãþat în chip desãvârºit limba latinã
ºi în scurtã vreme a ajuns un învãþãtor vestit, încât mulþimi nenumãrate
de cãlugãri ºi de cãlugãriþe îl cãutau de pretutindeni, mai ales pentru a
auzi minunatele sale tâlcuiri ale Sfintei Scripturi. Îi uimea pe cei din
jur prin darul pe care-l avea de la Dumnezeu, cãci deºi îi întrecea pe
toþi în cunoaºtere, se purta cu desãvârºitã smerenie chiar ºi faþã de
ucenicii sãi, cãrora le cerea adeseori sfatul. De asemenea, deºi atât de
mulþi îl socoteau drept pãrinte duhovnicesc, omul lui Dumnezeu nu
5

Willibald, The Life of St. Boniface, în Talbot, C. H., op. cit., p. 29
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se dãdea înapoi niciodatã de la lucrul de mânã pe care îl avea de fãcut,
cãci nu vroia cu nici un chip sã încalce rânduiala mãnãstirii. „În acest
chip,” scrie Willibald, „era o pildã tuturor, atât prin cuvânt ºi faptã, cât
ºi prin credinþã ºi curãþie.”6 Într-adevãr, deºi ajunsese un om atât de
învãþat, sfântul rãmãsese în primul rând un cãlugãr. Întotdeauna se
trezea înainte de începerea privegherilor pentru a putea sã se roage
mai mult. De asemenea, trãia în mare înfrânare, încât nu bea niciodatã
bere sau vin.
Dupã ce a ajuns la vârsta legiuitã (de 30 de ani), Winfrith a primit
ºi harul preoþiei. Era deja cunoscut în întregul Wessex7. De pildã, odatã
a luat parte la un sinod întrunit în þinutul sãu, unde se adunaserã mai
mulþi stareþi de la toate mãnãstirile. Când, la sfârºitul sinodului, regele
i-a întrebat pe stareþi cine ar fi omul cel mai potrivit pentru a-i vesti
arhiepiscopului de Canterbury hotãrârile luate, cu toþii l-au numit întrun glas pe Winfrith. Lucrul acesta nu era defel unul uºor, deoarece toþi
se temeau cã arhiepiscopul nu îºi va da binecuvântarea pentru sinod.
Cu toate acestea, în câteva zile Winfrith s-a întors biruitor, ºi toþi s-au
minunat de înþelepciunea ºi priceperea cu care îºi îndeplinise sarcina.
De atunci înainte, faima lui Winfrith a început sã se rãspândeascã cu
repeziciune în toatã þara, încât atât regele cât ºi arhiepiscopul ajunseserã
sã aibã mare dragoste pentru el.
Prima cãlãtorie în Frisia
Însã toatã cinstea ºi dragostea cu care îl înconjurau oamenii îi
aduceau sfântului lui Dumnezeu un mare chin, cãci el în chip desãvârºit
ura slava omeneascã cea deºartã. De aceea, a început sã-i rãsarã în
suflet gândul de a pleca din þara sa, mãcar cã o iubea nespus, deoarece
simþea cã faima pe care o avea îi primejduia mântuirea. În vremea
aceea, mulþi englezi hotãrau sã plece de bunãvoie din þara ºi din neamul
lor, pentru a propovãdui credinþa creºtinã la popoarele care încã zãceau
în întunericul închinãrii la idoli. Astfel cã ºi sfântul s-a aprins de dorul
Ibidem, în loc. cit., p.31
Regatul Wessex se afla în partea de sud-vest a Angliei, ºi era numit astfel pentru cã era locuit
de saxonii de apus (West Saxons).
6
7
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de a-l mãrturisi pe Hristos în faþa celor ce încã nu auziserã de El. Dupã
ce multã vreme a stãruit gândul acesta în sufletul lui, Winfrith s-a hotãrât
sã-i împãrtãºeascã ºi stareþului dorinþa sa cea mare. La început, Winbert
nu a primit, cãci îl vroia pe sfânt alãturi de el, însã vãzând cã tânãrul
preot rãmâne statornic în hotãrârea sa, i-a dat în cele din urmã
binecuvântarea sã plece.
Era primãvara anului 716 d. Hr., când Winfrith avea în jur de
patruzeci de ani. Dupã ce a cumpãnit bine locul propovãduirii sale, a
ales þara Frisiei. Aceasta se afla la micã depãrtare de coastele Angliei,
în pãmântul Olandei de astãzi, iar poporul care trãia acolo vorbea o
limbã foarte asemãnãtoare cu limba englezã. De asemenea, lucrarea
Bisericii engleze începuse acolo în urmã cu mai bine de 30 de ani,
prin Sfântul Wilfrid. Acesta fusese urmat de ucenicul sãu, Willibrord
(Clement) 8, cel ce mai târziu avea sã ajungã „Apostolul Frisiei”.
Willibrord fusese hirotonit arhiepiscop la Roma, ºi îºi alesese drept
scaun episcopal oraºul Utrecht, de unde a început sã ducã o muncã
neobositã de încreºtinare a locurilor care se aflau sub ascultarea sa.
Winfrith a plecat plin de râvnã, însoþit de alþi trei fraþi din mãnãstire.
Însã încã nu venise vremea ca omul lui Dumnezeu sã aducã roadele
dragostei sale. Într-adevãr, când a ajuns în Frisia, starea lucrurilor era
cum nu se poate mai proastã. Willibrord fugise de curând din þarã din
pricina prigoanei pornite de Radbod, conducãtorul pãgân al frisienilor.
Acesta, vrând sã se rãzbune pe duºmanii sãi, francii, care erau creºtini,
distrusese toate bisericile ºi mãnãstirile din þarã, deschizând din nou
capiºtile pãgâneºti ºi readucând jertfele idolilor. Deºi Winfrith a izbutit
sã vorbeascã nevãtãmat cu Radbod, care era un om cumplit de crud ºi
de sângeros, în scurtã vreme ºi-a dat seama cã împrejurãrile nu îi
îngãduiau încã sã-ºi împlineascã gândurile sale. De aceea, dupã ce a
petrecut vara cutreierând þara în lung ºi în lat, s-a întors din nou la
mãnãstirea din Nursling.
Cu toate acestea, timpul cât a stat în Frisia sfântul nu l-a socotit
câtuºi de puþin pierdut. Dimpotrivã, el a folosit din plin prilejul care îi
fusese dat pentru a putea sã-ºi dea seama de greutãþile ºi ispitele lucrãrii
8

Despre Sfântul Clement ºi lucrarea lui, v. mai sus, p. 86,
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pentru care ardea sufletul sãu. Astfel, vãzuse cã adevãrata problemã
era decãderea cumplitã care domnea în rândul Bisericii francilor. Cum
vom vedea mai încolo, aceasta ajunsese într-o stare cum nu se poate
mai smintitoare, lucru care punea piedici foarte mari oricãrei adevãrate
lucrãri de încreºtinare. Pentru aceasta, sfântul ºi-a dat seama cã primul
lucru pe care trebuia sã-l facã era acela de a înnoi viaþa Bisericii france.
Însã pentru ca sã poatã face aceasta, omul lui Dumnezeu nu avea altã
cale decât aceea de a câºtiga ajutorul ºi binecuvântarea celui mai înalt
scaun al Patriarhiei Apusului.
Dupã ce sfântul a rãmas doi ani în mãnãstire, stareþul Winbert a
trecut la cele veºnice. Într-un glas, cãlugãrii i-au cerut lui Winfrith sã
le rãmânã povãþuitor, însã acesta nu a primit, pentru cã vroia sã-ºi
urmeze chemarea la propovãduire. Având binecuvântarea episcopului
sãu, Daniil de Winchester, omul lui Dumnezeu a început sã se
pregãteascã pentru o nouã cãlãtorie. De îndatã ce ierarhul i-a gãsit un
înlocuitor pentru mãnãstire, Winfrith a pornit bucuros la drum, însoþit
de câþiva ucenici de-ai sãi. Era pentru ultima datã când îºi vedea þara
cea iubitã.
Lucrarea ca apostol în pãmânturile germane
S-a hotãrât ca, înainte de a-ºi începe munca, sã meargã întâi sã se
închine la mormintele Apostolilor, în Roma. Fiind iarnã, a trecut cu
greu Alpii, însã în cele din urmã a ajuns la Biserica Sfântului Petru,
unde a rãmas mai multe zile în post ºi rugãciune, mulþumindu-I lui
Dumnezeu cã-l învrednicise sã ajungã pânã acolo. Mai ales, omul lui
Dumnezeu îl ruga pe mai-marele Apostolilor sã binecuvânteze munca
pe care avea de gând sã o facã, astfel ca aceasta sã aducã roadã cât
mai bogatã.
Apoi s-a dus sã se întâlneascã cu papa Grigorie al II-lea, om
sfânt ºi luminat de Dumnezeu. 9 Acesta l-a primit cu dragoste, ºi de
Sfântul Grigorie al II-lea (669-731 d. Hr.) a fost un mare sprijin pentru Bonifatie, el
trimiþând ca propovãduitor în Germania ºi pe Sfântul Corbinian. Grigorie a luptat din greu
împotriva iconoclasmului, strãduindu-se totodatã sã întãreascã viaþa cãlugãreascã din Italia (ºi
mai ales mãnãstirea Montecassino). Este sãrbãtorit la 11 februarie.

9
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îndatã a vãzut cã avea în faþa lui un ales al lui Dumnezeu. Auzind
despre gândurile lui Winfrith s-a umplut de bucurie, fãgãduind cã îi
va da binecuvântarea sa ºi tot ajutorul de care era în stare. Vreme de
mai multe luni, cei doi sfinþi s-au întâlnit ca sã vorbeascã despre marea
sarcinã pe care Winfrith ºi-o luase pe umeri. În cele din urmã, în luna
mai a anului 719, Patriarhul a hotãrât sã-l trimitã pe sfânt la
propovãduire. I-a schimbat numele în Bonifatie10, de bunã seamã în
cinstea Sfântului Mucenic Bonifatie din Tarsul Ciliciei, care este
prãznuit în 14 mai. De atunci înainte, sfântul a rãmas cunoscut cu
acest nume. Grigorie i-a mai dat lui Bonifatie o scrisoare, prin care îi
binecuvânta plecarea cu cuvinte pline de îmbãrbãtare: „Sã
propovãduieºti cuvântul lui Dumnezeu acelor popoare care sunt încã
legate în cãtuºele pãgânãtãþii. Sã îi înveþi slujirea împãrãþiei lui
Dumnezeu, convingându-i sã primeascã adevãrul în numele lui Hristos,
Domnul Dumnezeul nostru. Sã întipãreºti în sufletele lor învãþãtura
Legãmântului celui Nou ºi a celui Vechi, fãcând aceasta în duh de
dragoste ºi de cumpãtare, ºi cu dovezi pe mãsura înþelegerii lor.”11
Dupã aceasta, sfântul lui Dumnezeu, încãrcat cu daruri ºi sfinte
moaºte, a trecut Alpii, plecând înspre Thuringia, un þinut pãduros din
Germania, aflat la rãsãrit de Rin ºi la miazãnoapte de Dunãre. Bonifatie
a gãsit aici o Bisericã aflatã în ruinã. Deºi o mare parte dintre thuringieni
fuseserã încreºtinaþi cu mai mult timp în urmã, mai ales de cãlugãri
irlandezi rãtãcitori ºi de preoþi franci, cei mai mulþi dintre ei cãzuserã
din nou în slujirea idolilor, în timp ce ceilalþi amestecau credinþa în
zeii pãgâneºti cu credinþa în adevãratul Dumnezeu. Sfântul s-a strãduit
vreme de câteva luni sã reînsufleþeascã viaþa creºtinilor de aici, mai
ales mustrând pe acei preoþi a cãror viaþã nu era demnã de treapta la
care fuseserã ridicaþi. Greutãþile de aici s-au dovedit însã a fi prea
mari, ºi de aceea Bonifatie s-a îndreptat cãtre þinuturile francilor pentru
a le cere ajutorul.
Ajungând lângã Rin, a aflat vestea cã Radbod, prigonitorul
creºtinilor, murise ºi cã Sfântul Willibrord se întorsese în Frisia. De
aceea, de îndatã a plecat într-acolo, pentru a-l ajuta pe arhiepiscop în
10
11

Care în limba latinã înseamnã „fãcãtor de bine”.
Talbot, C. H., op. cit., Scrisoarea 12, p. 68
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Harta Thuringiei, Bavariei ºi a þinuturilor înconjurãtoare la începutul sec. al VIII-lea.
folk, 2004, p. 4
Adaptatã dupã ***, Orthodox England, vol. 7, nr
nr.. 4, Felixstowe, Suf
Suffolk,

munca sa. Vreme de trei ani, între 719 ºi 722, Bonifatie a rãmas împreunã
cu Willibrord, propovãduind fãrã zãbavã în rândul poporului, botezând
oamenii, rezidind bisericile ºi mãnãstirile dãrâmate ºi construind altele
noi. Prin împreunã-lucrarea celor doi, unul bãtrân ºi încercat, celãlalt
tânãr ºi plin de râvnã, Biserica din Frisia a atins din nou înflorirea la
care se aflase înainte de prigoana lui Radbod. Vãzând cu câtã putere
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lucreazã Dumnezeu prin Bonifatie, Willibrord a vrut sã-l hirotoneascã
pe sfânt episcop ajutãtor, însã acesta nu a primit, spunând cu smerenie
cã încã nu împlinise vârsta hotãrâtã de Sfinþii Pãrinþi.12
De cum ºi-a dat seama cã în Frisia lucrurile erau pe calea cea bunã,
Bonifatie l-a rugat pe Sfântul Willibrord sã-i dea binecuvântare sã plece
din nou în þinuturile în care fusese trimis de la bun început. Deºi mâhnit
cã se lipseºte de aºa un mare sprijin, Willibrord a fost nevoit sã
încuviinþeze hotãrârea preotului, cãci vedea foarte bine cã voia lui
Dumnezeu era ca lumina pe care o rãspândea Bonifatie sã strãluceascã
ºi altor popoare. Primind îngãduinþã de plecare, sfântul s-a îndreptat
spre þinutul Hesse, care era aºezat la rãsãrit de râul Rin. Acesta era locul
în care omul lui Dumnezeu îºi începea cu adevãrat apostolia, cãci la
vremea în care Bonifatie ajungea acolo, þinutul zãcea în întregime în
întunericul slujirii idoleºti. Pãmânturile acestea retrase fuseserã cu
desãvârºire trecute cu vederea, atât de episcopul de Mainz, sub a cãrui
stãpânire se aflau, cât ºi de cãlugãrii rãtãcitori irlandezi, care încã nu
ajunseserã aici. Folosindu-se de cele învãþate în Frisia, Bonifatie nu a
pierdut timpul defel, ci a început sã propovãduiascã cu râvnã aprinsã
prin toatã þara. A izbutit sã boteze pe doi dintre conducãtorii pãgânilor,
doi fraþi gemeni, ºi alãturi de aceºtia alte câteva mii de pãgâni. Cu ajutorul
lor, sfântul a zidit ºi o micã bisericã, prima din acel þinut. Însã însoþitorii
omului lui Dumnezeu erau puþini, iar Bonifatie avea mare nevoie de
oameni ºi mai ales de preoþi. De aceea a trimis o scrisoare la Roma,
pentru a-i cere Sfântului Grigorie sfatul în aceastã privinþã, dar ºi pentru
a-l întreba în legãturã cu alte nedumeriri ale lui. Grigorie l-a îndemnat
sã vinã la Roma pentru a putea sã-i dea ajutorul de care avea nevoie.
Hirotonia întru episcop
Astfel cã, dupã puþin timp de la sosirea în Hesse, iatã-l pe Bonifatie
fãcând din nou drumul spre oraºul Apostolilor, pentru a se sfãtui cu
Patriarhul Apusului în cele ce þineau de propovãduirea sa. Sfântul
Grigorie vroia de mult sã-l hirotoneascã pe Bonifatie episcop, însã îi
ascundea omului lui Dumnezeu aceasta, ºtiind smerenia lui. De aceea,
12

50 de ani.
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dupã ce Bonifatie s-a închinat la mormintele Apostolilor, Grigorie i-a
cerut sfântului sã facã o mãrturisire de credinþã. Era luna noiembrie a
anului 722. Vãzând cã în toate Bonifatie mãrturisea credinþa cea dreaptã
a Bisericii celei una, sfinte, soborniceºti ºi apostoleºti, Grigorie i-a
descoperit omului lui Dumnezeu cã are de gând sã-l hirotoneascã
episcop. Cu capul plecat, sfântul a primit porunca Patriarhului, nu de
bunãvoie, ci din ascultare faþã de mai-marele sãu. Se pãstreazã pânã
astãzi jurãmântul pe care Bonifatie l-a fãcut deasupra mormântului
Sfântului Apostol Petru, prin care fãgãduia sã pãstreze pânã la moarte
credinþa cea adevãratã a Bisericii, „în care, fãrã nici o îndoialã, stã
întreaga mântuire a creºtinului.”13 Sfântul a fost hirotonit episcop la
sfârºitul lunii, în 30 noiembrie, de ziua Sfântului Apostol Andrei. Avea
în pãstorire întreaga Germanie aflatã la rãsãrit de Rin, ºi el trebuia sã
dea ascultare doar Scaunului Romei, ºi nu nevrednicilor episcopi franci.
Vom vedea mai departe ce mare însemnãtate a avut acest fapt în
propovãduirea omului lui Dumnezeu.
Sfântul Grigorie i-a dat lui Bonifatie, pentru a-l ajuta în lucrarea
sa, nu mai puþin de 5 scrisori, prin care îl arãta tuturor drept un vrednic
ºi adevãrat pãstor, care avea ca ascultare „sã lumineze acele pãrþi ºi sã
propovãduiascã cuvântul credinþei, astfel ca prin propovãduire sã îi
înveþe [pe pãgâni] calea vieþii veºnice; iar când va gãsi [oameni] care
au rãtãcit de pe cãrarea adevãratei credinþe sau care au fost înºelaþi de
viclenia diavolului, sã-i mustre ºi sã-i aducã înapoi la adãpostul
mântuirii.”14 Mai ales, scrisorile erau îndemnuri ca în Bisericile pe care
le va întemeia, Bonifatie sã þinã neabãtute canoanele ºi rânduielile
Bisericii, deoarece în acele pãrþi cea mai mare greutate era viaþa
dezlânatã, atât a credincioºilor, cât mai ales a preoþimii. De pildã,
urmând canoanelor Sfinþilor Pãrinþi, papa Grigorie îi poruncea
episcopului „sã nu hirotoneascã un om care a fost cãsãtorit de douã
ori, sau care s-a cãsãtorit cu o femeie care nu era fecioarã, sau care nu
este îndeajuns de învãþat, sau care suferã de vreo neputinþã trupeascã
oarecare, sau care e cunoscut pentru orice altã nelegiuire.”15
Talbot, C. H., op. cit., Scrisoarea 16, p. 70
Ibidem, Scrisoarea 17, p. 71
15
Ibidem, Scrisoarea 18, p. 72
13
14
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Cu aceste scrisori, ºi cu încã multe alte daruri, mai ales cãrþi ºi
sfinte moaºte, Bonifatie a plecat din nou spre Germania, pentru a-ºi
urma, astfel însufleþit, munca sa cea binecuvântatã. Mai întâi s-a
îndreptat spre curtea regelui francilor, Charles Martel, pentru a-i arãta
acestuia scrisoarea din partea papei, cât ºi pentru a se asigura de sprijinul
lui. Charles Martel era mai puþin un creºtin ºi mai mult un om al
armelor 16. Însã deºi era credincios mai mult pe dinafarã, regele s-a
dovedit a fi un ajutor însemnat în munca de propovãduire a lui
Bonifatie, mai ales prin faptul cã i-a îngãduit sfântului sã-ºi desfãºoare
lucrarea neîmpiedicat.
Dupã ce l-a vãzut pe rege, sfântul a plecat din nou înspre Hesse,
unde Dumnezeu avea sã îi aducã cea mai mare biruinþã în pãmânturile
Germaniei. Ajuns între credincioºi, el a început iarãºi sã propovãduiascã
ºi sã boteze oamenii, însã deºi erau mulþi cei ce-i primeau cuvintele,
Bonifatie nu era mulþumit de roadele pe care le aducea munca sa. În
scurtã vreme ºi-a putut da seama din ce pricinã rãspândirea cuvântului
lui Dumnezeu era împiedicatã. În chiar inima þinutului Hesse, la
Geismar, se afla un stejar uriaº, numit „stejarul lui Thor”17, de care era
legatã întreaga slujire idoleascã a germanilor. Câtã vreme stejarul acela
era în picioare, germanii nu puteau sã se desprindã de copacul cãruia
i se închinaserã din vechime ca unui dumnezeu. Aflând de la creºtini
despre aceasta, Bonifatie s-a aprins de râvnã dumnezeiascã ºi, fãrã a
bãga în seamã nici o primejdie, a luat o secure ºi s-a dus la Geismar.
Ajuns acolo, a gãsit stejarul înconjurat de o mulþime mare de pãgâni,
care de cum l-au vãzut au început sã-l înjure ºi sã-l blesteme, scrâºnind
cu mânie din dinþi ºi aºteptând sã se coboare fulger din cer pentru a-l
opri pe creºtin. Bonifatie însã nu s-a înspãimântat, ci fãrã ºovãialã a
ridicat securea ºi a lovit cu putere în scoarþa copacului. Iar atunci, sub
privirile înmãrmurite ale pãgânilor, o palã iute de vânt s-a coborât din
cer, doborând cu zgomot mare stejarul cel bãtrân, care a cãzut
despicându-se în patru bucãþi. Acestea au cãzut pe pãmânt, la picioarele
El a fost regele care i-a învins pe sarazini la Tours (în anul 732), oprindu-le astfel înaintarea
spre Europa.
17
Thor era zeul tunetului la vechii germani.
16
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sfântului, în chipul unei cruci. Germanii câþi erau acolo, înfricoºaþi de
minunea cea mare a lui Bonifatie, au început sã-L slãveascã pe
Dumnezeul creºtinilor, trecând cu toþii la credinþã. Apoi, omul lui
Dumnezeu a construit din lemnul stejarului o bisericã, închinatã
Sfântului Apostol Petru. Mai târziu, pe locul acestei biserici avea sã fie
construitã cunoscuta mãnãstire de la Fritzlar.
De atunci încolo munca lui Bonifatie a început sã se rãspândeascã
în chip nemaivãzut. Dupã doar un an, sfântul putea sã se întoarcã liniºtit
în Thuringia, pentru a vesti cuvântul lui Dumnezeu ºi în acest þinut în
care propovãduise înainte. Aici însã, lucrurile erau cu mult mai încurcate.
În timp ce în Hesse omul lui Dumnezeu avusese de biruit numai
împotrivirea pãgânilor, în noul þinut avea duºman mult mai de temut pe
fraþii cei mincinoºi. Aceºtia erau în primul rând episcopii ºi preoþii franci
nevrednici, care trãiau în desfrânãri ºi dezmãþuri cumplite, în beþii ºi în
rãzboaie. Într-adevãr, episcopii ajunseserã un fel de regi nemiloºi, care
asupreau poporul ºi puneau mari piedici în munca cea binecuvântatã a
lui Bonifatie. Anume pentru aceasta, sfântul lui Dumnezeu avea mereu
nevoie de sprijinul ºi de ajutorul Patriarhului Romei, care îi dãduse chiar
puterea sã pedepseascã ºi sã cateriseascã pe orice cleric pe care l-ar fi
socotit nevrednic de slujirea sa. Multe greutãþi avea Bonifatie ºi cu
cãlugãrii rãtãcitori irlandezi, care deºi rãspândeau cuvântul lui
Dumnezeu, o fãceau în chip nestatornic ºi fãrã a lãsa o temelie trainicã.
Din aceastã pricinã, mulþi dintre creºtini cãzuserã în nenumãrate ºi felurite
erezii, astfel cã sfântul episcop avea de luptat ºi pentru curãþirea Bisericii
sale de învãþãturile greºite ºi mincinoase.
Bonifatie scria mereu papei pentru a-l întreba despre împrejurãrile
mai grele pe care le întâlnea în lucrarea sa. Se pãstreazã ºi câteva
dintre rãspunsurile Sfântului Grigorie, prin care acesta îl îmbãrbãta
mereu pe omul lui Dumnezeu, îndemnându-l sã înfrunte cu vitejie
orice ispite i se iveau în cale: „Sã nu te înfricoºezi,” spune patriarhul,
„de ameninþãri ºi sã nu fii abãtut de temeri. Þine-þi încrederea
nestrãmutatã în Dumnezeu ºi vesteºte cuvântul adevãrului. Dacã voinþa
ta va fi statornicã în fapte bune, Dumnezeu o va încununa cu ajutorul
Lui. Astfel, cu cât mai mulþi oameni o sã întorci de la greºelile cãilor
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lor (ºi cã lucrul acesta este astfel, o ºtim din scrisoarea ta), cu atât mai
mult ne vom bucura ºi Îi vom mulþumi lui Dumnezeu pentru câºtigarea
sufletelor.”18
Din toate aceste scrisori trimise de sfânt, se poate vedea cu uºurinþã
ce greutãþi fãrã seamãn avea de întâmpinat Bonifatie în propovãduirea
sa. De multe ori îi lipseau chiar ºi lucrurile cele mai simple, cum ar fi
mâncarea sau un loc în care sã doarmã. Însã pe toate acestea sfântul le
rãbda cu mare statornicie ºi vitejie, pentru cã sufletul sãu era în
întregime închinat slujbei pe care o primise de la Însuºi Dumnezeu
prin Apostolul Sãu, Petru. Cel mai mult, Bonifatie avea nevoie de
oameni de un cuget ºi o râvnã cu el, care sã-l ajute în rãspândirea
cuvântului lui Dumnezeu într-o þarã atât de întinsã ºi neprimitoare.
Pentru aceasta, el s-a hotãrât sã cearã ajutorul fraþilor englezi, care nul uitaserã, ºi care priveau cu mare însufleþire la tot ce se întâmpla cu
fostul lor învãþãtor. Într-adevãr, mulþi au rãspuns chemãrii sale ºi, lucrul
cel mai însemnat, dintre aceºtia mulþi au fost oameni sfinþi, care aveau
aceeaºi þintã ºi dorire, anume înflorirea Bisericii ºi slava neamului lor.
De altfel, în scrisorile sale Bonifatie îi chema pe englezi la propovãduire
arãtându-le cã încreºtinarea germanilor era o datorie a neamului lor,
deoarece germanii erau, dupã cum spune sfântul, „de un os ºi de un
sânge cu noi.”19
Vom aminti, mãcar în treacãt, pe câþiva dintre cei care au rãspuns
chemãrii lui Bonifatie ºi fãrã de care lucrarea lui nu ar fi putut aduce
roade atât de trainice ºi de bogate. Fiecare aveau daruri diferite: unii
erau fãcãtori de minuni, alþii aveau darul de a cârmui oamenii, alþii
aveau darul propovãduirii. Sfântul Wigbert, englez de neam, a fost
numit egumen al mãnãstirii Fritzlar20. Sfântul Eoban, viitorul episcop
de Utrecht, a fost unul dintre ucenicii alãturi de care Bonifatie avea sã
primeascã cununa muceniciei.21 Sfântul Burchard, de asemenea englez,
Talbot, C. H., op. cit., Scrisoarea 24, p. 79.
Ibidem, Scrisoarea 46, p. 96, în care Bonifatie cere rugãciunile englezilor pentru încreºtinarea
saxonilor.
20
Mai târziu a fost numit stareþ ºi la mãnãstirea din Ohrdurf. A murit în anul 738 ºi este
sãrbãtorit la 12 aprilie. V. ºi Talbot, C. H., op. cit., p. 22.
21
V. mai jos, pp. 287 sq.
18
19
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a fost hirotonit episcop de Würzburg.22 Sfântul Lull, fost ucenic de-al
lui Bonifatie la Nursling (în Anglia), a ajuns urmaº al sfântului ºi
Arhiepiscop de Mainz. 23 Mai erau ºi cele douã rude ale omului lui
Dumnezeu, sfinþii fraþi Willibald ºi Winebald, precum ºi mulþi, mulþi
alþii.24
Un alt lucru de cãpãtâi în lucrarea pe care sfântul a desfãºurat-o
între neamurile germane a fost sprijinul pe care el l-a primit de la mai
multe femei cu viaþã sfântã. Acestea îl ajutau atât la scrierea de cãrþi
sfinte, cât ºi la conducerea mãnãstirilor de maici pe care Bonifatie le-a
zidit în întreaga þarã. Dintre aceste cãlugãriþe, cele mai de seamã au
fost Sfânta Walburga, stareþã la Heidenheim, sora Sfinþilor Willibald ºi
Winebald, ale cãrei moaºte izvorãsc mir pânã în ziua de astãzi25; Sfânta
Tecla, stareþã la Kitzingen26, ºi mai ales Sfânta Lioba, stareþa de la
Bischofsheim, care a fost una dintre cele mai bune prietene ale lui
Bonifatie ºi rudã a lui.27
Pe toþi aceºti vrednici ucenici, Bonifatie îi trimitea la propovãduire
prin toatã þara. Mai ales, omul lui Dumnezeu s-a nevoit sã umple
întreaga Germanie de mãnãstiri ºi schituri, cãci la fel ca în întreaga
istorie a Bisericii, mãnãstirile au fost inima ºi puterea propovãduirii
lui. Într-adevãr, acestea luminau þinuturile dimprejur, atât prin cãlugãrii
Sfântul Burchard a întemeiat la rândul lui mai multe mãnãstiri, dintre care cea mai însemnatã
a fost cea a Sfântului Andrei. A murit în anul 753 ºi este sãrbãtorit la 14 octombrie.
23
A murit în 786 ºi este sãrbãtorit la 16 octombrie.
24
Printre care îi mai pomenim ºi pe cei doi buni prieteni ºi împreunã-lucrãtori, Sfântul
Liafwine (†773 d. Hr.), prãznuit la 12 noiembrie, ºi Sfântul Marchelm (†762 d. Hr.), prãznuit
la 14 iulie, care au propovãduit în rândul frisienilor din apropierea râului Ysel (în Olanda de
astãzi).
25
Mãnãstirea de la Heideheim, la care era stareþã Sfânta Walburga, era singura mãnãstire
dublã din Germania. Sfânta a murit în anul 779 ºi este sãrbãtoritã la 25 februarie.
26
Prãznuitã la 15 octombrie.
27
Se pare cã Sfânta Lioba a fost veriºoarã a lui Bonifatie. Cãlugãritã în Anglia, Lioba a venit
în Germania în anul 748, la cererea lui Bonifatie, fiind însoþitã de mai multe cãlugãriþe. A fost
un mare sprijin pentru sfântul arhiepiscop, ºi mãnãstirile întemeiate de ea au avut o însemnãtate
deosebitã în încreºtinarea Germaniei, deoarece Lioba era vestitã pretutindeni pentru sfinþenia
ºi pentru înþelepciunea ei. Într-adevãr, dupã moartea lui Bonifatie, Lioba a rãmas o adevãratã
urmaºã a lui, la ea venind pentru sfat atât regii, cât ºi episcopii germani ºi franci. A murit în
anul 781 d. Hr. ºi este sãrbãtoritã la 28 septembrie. V. viaþa ei, în Talbot, C. H., op. cit., pp.
205-228.
22
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lor, cât ºi prin rugãciunile ºi învãþãtura care se fãceau în ele. Pãgânii
puteau vedea în mãnãstiri pilde vii de oameni în întregime închinaþi lui
Hristos, iar de la aceºtia se umpleau ºi ei de dorinþa de a-I sluji
adevãratului Dumnezeu. Anume prin aceste mãnãstiri a izbutit Bonifatie
sã cucereascã atât de repede întreaga Germanie.
Munca sfântului înainta cu paºi repezi. Mulþimi nenumãrate de
pãgâni primeau credinþa creºtinã, încât de multe ori ucenicii lui
Bonifatie erau nevoiþi sã boteze câteva sute sau chiar mii de oameni.
Pânã în anul 732, când viaþa sfântului avea sã se schimbe din nou,
Bonifatie pusese deja temeliile unei Biserici sãnãtoase ºi trainice, care
depãºea cu mult Biserica francilor, atât în ceea ce priveºte viaþa
cãlugãreascã cât ºi în ceea ce priveºte învãþãtura.
Ridicarea la treapta de arhiepiscop
al pãmânturilor germane
În anul 731 d. Hr., sfântul papã Grigorie al II-lea a murit, ºi în
locul lui a fost ales un alt Grigorie, al III-lea, numit cel Tânãr, care era
de neam sirian. Noul Patriarh s-a dovedit la fel de deschis ºi de
binevoitor faþã de Bonifatie ca ºi cel de dinainte. Astfel, în anul 732
Bonifatie i-a trimis pe niºte ucenici de-ai sãi la Grigorie, pentru a-l
încredinþa de credincioºia lui. Ca rãspuns, patriarhul nu numai cã i-a
încãrcat pe trimiºi cu cãrþi, sfinte moaºte ºi alte daruri, ci a dat ºi o
hotãrâre prin care îl ridica pe Bonifatie la treapta de Arhiepiscop al
întregii Germanii de la rãsãrit de Rin, trimiþându-i pallium-ul
arhiepiscopal 28 ºi dându-i puterea de a hirotoni ºi de a numi episcopi
în întreaga eparhie.
Noul arhiepiscop a continuat sã-i trimitã papei scrisori prin care
îi cerea acestuia ajutorul ºi povãþuirea în toate greutãþile care se iveau
în propovãduirea sa. Când a vãzut cã în Thuringia ºi în Hesse lucrurile
mergeau pe calea cea bunã, Bonifatie s-a hotãrât sã facã o nouã cãlãtorie
la Roma, a treia, pentru a se sfãtui cu Sfântul Grigorie. Vroia sã-i cearã
patriarhului sãu binecuvântare de a-i aduce la Hristos pe saxonii pãgâni
Pallium-ul era un omofor episcopal, purtat în Apus de ierarhii care se aflau sub ascultarea
Patriarhiei Romei.
28
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care trãiau la miazãnoapte, ºi care pricinuiau multe neajunsuri Bisericii
nou-întemeiate de el. A ajuns în oraºul Apostolilor în anul 738, însoþit,
ca de obicei, de mai mulþi dintre ucenicii sãi. Însã deºi papa îl iubea ºi
îl cinstea nespus, nu i-a îngãduit sfântului sã-ºi îndeplineascã gândul,
deoarece socotea cã mai întâi era nevoie ca Bisericile deja întemeiate
în pãmânturile germane sã fie întãrite cât mai mult. Pentru aceasta, i-a
încredinþat omului lui Dumnezeu o nouã sarcinã, aceea de a pune în
ordine Bisericile mai vechi ale Bavariei ºi Alemaniei, curãþându-le de
învãþãturile strãine ºi de slujitorii nevrednici. Sfântul Grigorie ºtia foarte
bine cã singur Bonifatie era în stare sã facã aceasta, cu darul pe carel avea de la Dumnezeu. ªi sfântul s-a supus cu smerenie poruncii
episcopului sãu, cãci ºtia cã fãrã ascultarea de Apostoli nimic din cele
ce izbutise sã facã nu s-ar fi putut vreodatã înfãptui.
Bonifatie depãºise vârsta de 60 de ani ºi era cunoscut de cãtre
toþi ca un adevãrat sfânt al lui Dumnezeu. Ajunsese un om în care
Duhul Sfânt lucra cu putere multã ºi care doar cu câteva cuvinte putea
sã schimbe în întregime viaþa celorlalþi. Pentru aceasta, nenumãraþi
erau cei care îi cãutau sfatul ºi învãþãturile cele însuflate de Dumnezeu.
Dintre oamenii care se strângeau sã-l asculte, nu puþini luau hotãrârea
sã-i urmeze sfântului în propovãduire. Din pricina aceasta, Bonifatie
a plecat din Roma însoþit de mulþi noi ucenici – englezi, cei mai mulþi,
dar ºi franci ºi bavarezi. Dintre aceºtia, cei mai de seamã au fost fraþii
sfinþi Winebald ºi Willibald, de care am pomenit ºi înainte29.
În luna februarie a anului 739, omul lui Dumnezeu ajungea în
Bavaria30, pentru a lua de la bun început munca pe care o desfãºurase
Intrând de tineri în viaþa cãlugãreascã, cei doi fraþi au plecat împreunã cu tatãl lor, Sfântul
Richard, într-un pelerinaj la Roma. Winebald a rãmas acolo pentru a-ºi desãvârºi învãþãtura,
însã Willibald s-a îndreptat spre Palestina, închinându-se vreme de mai mulþi ani la Locurile
Sfinte. A stat doi ani la Constantinopol, ajungând apoi pânã în Cipru ºi Patmos. Întors în
Italia, a intrat în mãnãstirea de la Montecassino, iar apoi a ajuns la Roma, unde împreunã cu
fratele sãu l-a întâlnit pe Bonifatie. Cei doi l-au urmat pe acesta în Germania, fiindu-i de mare
folos arhiepiscopului în propovãduirea sa. Winebald a murit în mãnãstirea din Heidenheim,
în anul 761, ºi este sãrbãtorit la 18 decembrie. Willibald a murit la Eichstätt (unde era
episcop), în anul 787, fiind prãznuit la 7 iulie. Moaºtele lui se aflã pânã azi în catedrala din
Eichstätt. Descrierea cãlãtoriei sale la Locurile Sfinte din Rãsãrit se gãseºte la Talbot, C. H.,
op. cit., pp. 153-180
30
Þinut aflat în sudul Germaniei ºi nordul Austriei de astãzi.
29
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în celelalte locuri. Starea lucrurilor era însã oarecum diferitã faþã de
ceea ce avusese de întâmpinat pânã atunci. Într-adevãr, acest þinut
fusese încreºtinat cu mai mult timp în urmã, atât de episcopi franci
cât ºi de cãlugãri irlandezi, de multe ori oameni cu viaþã sfântã. Aceºtia
întemeiaserã mãnãstiri în nu puþine locuri, zidind de asemenea ºi
multe biserici. Cu toate acestea, vieþii creºtine de acolo îi lipseau
ordinea ºi rânduiala, deoarece nu existau nici episcopi ºi nici eparhii,
iar mãnãstirile ºi bisericile lucrau fiecare separate unele de altele.
Astfel cã, de cum a sosit, sfântul a fãcut primii paºi pentru a aduce
unitate în Biserica ce îi fusese datã în grijã, pentru ca aceasta astfel
înnoitã sã poatã aduce mãrturie puternicã în faþa pãgânilor care mai
trãiau acolo.
În primul rând, sfântul a întemeiat patru eparhii, una la
Regensburg, una la Salzburg, una la Friesing ºi una la Passau, cãrora
le-a hirotonit episcopi dintre ucenicii sãi cei mai vrednici. Apoi, ca ºi
în Thuringia ºi Hesse, s-a îngrijit de zidirea de mãnãstiri ºi schituri,
prin care lucrarea sa era mult înlesnitã. Primul dintre aceste sfinte
lãcaºuri omul lui Dumnezeu l-a ridicat în anul 741, în cinstea Sfântului
Mavrichie, la Altaich. Nenumãrate altele au urmat dupã acesta, încât
în întregul þinut s-au zidit, în 40 de ani, nu mai puþin de o sutã de
mãnãstiri. Tot în anul 741 Bonifatie a întemeiat o altã episcopie, la
Eichstät, în fruntea cãreia l-a hirotonit pe Sfântul Willibald, cel care i
se alãturase în Roma.
În toate faptele sale, sfântul avea binecuvântarea deplinã a
Patriarhului Romei. Acesta îi rãspundea întotdeauna la scrisori cu
cuvinte de povaþã ºi îmbãrbãtare, încredinþat fiind în întregime de darul
ce sãlãºluia ºi lucra cu putere în omul lui Dumnezeu. Iatã, de pildã,
sfaturile Sfântului Grigorie în privinþa propovãduirii Evangheliei:
„Întãreºte mintea fraþilor tãi ºi a credincioºilor care sunt împrãºtiaþi în
Apus ºi continuã sã propovãduieºti oriunde Dumnezeu îþi dã prilejul
sã mântuieºti suflete. Când apare nevoia, sfinþeºte, dupã canoane,
episcopi, care sã se afle sub ascultarea ta, ca trimis al nostru, ºi învaþã-i
sã pãstreze credinþa cea apostoleascã ºi soborniceascã. În chipul acesta
îþi vei asigura o mare rãsplatã ºi vei câºtiga un popor desãvârºit
atotputernicului Dumnezeu. Nu te feri, iubite frate, de la cãlãtoriile
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anevoioase ºi lungi fãcute în slujba credinþei creºtine, cãci este scris
cã strâmtã e poarta ºi îngustã calea care duce la viaþã.”31
Deoarece în timpul cât lucrase în Bavaria începuserã sã aparã greutãþi
în Bisericile din Thuringia ºi Hesse, Bonifatie a hotãrât, dupã cuvântul
papei, sã aºeze ºi aici episcopi dintre ucenicii sãi. În þinutul Hesse a întemeiat
o episcopie la Buraburg, în apropiere de mãnãstirea Fritzlar, în timp ce
þinutul Thuringiei l-a împãrþit în douã, aºezând episcopi la Erfurt ºi
Würzburg. Astfel, în scurt timp sfântul arhiepiscop a hirotonit în întreaga
Germanie nu mai puþin de opt episcopi, care îi dãdeau ascultare deplinã,
în timp ce cei din Alemania32, care nu fuseserã hirotoniþi de el, îl
recunoºteau drept conducãtor. Bonifatie, fãrã a avea încã un scaun
episcopal al sãu, devenise un adevãrat mitropolit al pãrþilor germane.33
De multã vreme sfântul purta în gând sã zideascã o mãnãstire în
care sã se poatã retrage la bãtrâneþe, dar ºi unde sã se odihneascã pânã
la a Doua Venire a Domnului. Pentru aceasta, a ales pe un vrednic
ucenic de-al sãu, numit Sturm, de neam bavarez, pe care l-a trimis în
pãrþile de rãsãrit ale Thuringiei, pentru a gãsi un loc potrivit în care sã
ridice mãnãstirea. Dupã lungi ºi chinuitoare cãutãri, ucenicul s-a întors
la arhiepiscop pentru a-i vesti cã nu fusese în stare sã afle nici un loc
potrivit. Defel tulburat, Bonifatie l-a îmbãrbãtat pe Sturm, zicându-i:
„Un loc a fost cu adevãrat pregãtit în pustie, iar când Hristos va vrea,
îl va arãta slujitorilor Sãi. Pentru aceasta, continuã cãutarea, ºtiind ºi
crezând cã neapãrat îl vei gãsi.”34 ªi într-adevãr, în cele din urmã Sturm
a gãsit un loc minunat, într-o vale mãnoasã, înconjuratã de munþii din
care izvorãºte râul Fulda, aflat chiar în inima Germaniei. Dupã ce l-a
înºtiinþat pe arhiepiscop, ucenicul cel credincios a început de îndatã
zidirea mãnãstirii, în luna ianuarie a anului 744 înãlþând prima bisericã
de piatrã, închinatã Mântuitorului Hristos.
Iatã în ce cuvinte minunate îi înfãþiºeazã Bonifatie Patriarhului
sãu primii paºi ai nou-întemeiatei mãnãstiri: „Se aflã un loc împãdurit
Mt. 7, 14; Talbot, C. H., op. cit., Scrisoarea 45, p. 95
Elveþia de astãzi.
33
Cf. Phillips, Andrew, St Boniface of Devon, în Orthodox England, vol. 8, nr. 1, Felixstowe,
Suffolk, 2004, p. 7
34
Talbot, C. H., op. cit., p. 185
31
32
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în mijlocul întinsei pustietãþi care se gãseºte între popoarele cãrora le
propovãduiesc. Acolo am aºezat niºte cãlugãri care trãiesc dupã
rânduiala Sfântului Benedict, ºi care zidesc o mãnãstire. Sunt oameni
nevoitori, care se înfrâneazã de la carne ºi de la vin ºi de la bãuturi
tari, care nu þin slujitori, ci se mulþumesc cu lucrul mâinilor lor. […]
Aici, cu binevoitoarea voastrã îngãduinþã, mã gândesc sã-mi odihnesc
pentru puþin timp trupul cel îmbãtrânit ºi obosit, ºi dupã moartea mea
tot aici sã fiu îngropat. Cele patru popoare cãrora le-am propovãduit,
cu harul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, locuiesc, dupã cum
ºtiu toþi, de jur împrejurul acestui loc ºi, câtã vreme mai trãiesc ºi îmi
pãstrez judecata, pot, cu sprijinul vostru, sã le fiu de folos.” 35 ªi
într-adevãr, de multe ori sfântul rãmânea mai mult timp în mãnãstire,
pentru a-i ajuta pe fraþi ºi pentru a se liniºti. Cel mai adesea petrecea
zile întregi în rugãciune pe un deal aflat în apropierea mãnãstirii, care
din pricina aceasta era numit „dealul episcopului”.
Dupã ce temelia mãnãstirii a fost aºezatã, Bonifatie l-a trimis pe
Sturm în Italia, la Montecassino, mãnãstirea întemeiatã de Sfântul
Benedict, pentru a deprinde viaþa cãlugãreascã. Când Sturm s-a întors
la Fulda în anul 750, a fost hirotonit preot ºi numit egumen. Mãnãstirea
a fost fãcutã stavropighie 36 ºi, pentru sfinþenia întemeietorului ºi a
stareþului ei, în scurtã vreme a ajuns cea mai mare mãnãstire germanã.
La moartea Sfântului Sturm, în anul 779, nu mai puþin de 400 de
cãlugãri se nevoiau acolo.37
Numirea ca mitropolit ºi rânduirea Bisericii france
Dupã atâtea fapte slãvite, dupã atâta luptã ºi nevoinþã, munca
Sfântului Bonifatie încã nu ajunsese la sfârºit. Dimpotrivã, Dumnezeu
îi pregãtise alesului Sãu încã o lucrare, una chiar mai anevoioasã decât
cele pe care sfântul le înfãptuise pânã atunci. Era vorba despre înnoirea
Talbot, C. H., op. cit., Scrisoarea 86, p. 136
Adicã era supusã doar Patriarhiei Romei, ºi nu episcopului de Mainz.
37
Sfântul Sturm a fost foarte iubit de ucenicii sãi ºi astãzi este socotit cel de-al doilea apostol
al Germaniei, dupã Sfântul Bonifatie. Este sãrbãtorit la 17 decembrie. V. viaþa lui, în Talbot,
C. H., op. cit., pp. 181-204
35
36
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ºi curãþarea Bisericii care îi fãcuse cele mai multe necazuri ºi ispite în
toatã propovãduirea sa, Biserica francilor. În multe dintre scrisorile
trimise de Bonifatie, fie papei, fie altor cunoscuþi ºi prieteni, sfântul
vorbeºte neîncetat despre marile greutãþi pe care le avea din partea
episcopilor nevrednici. Aceasta cu atât mai mult cu cât sfântul, în
jurãmântul fãcut la hirotonia sa, fãgãduise ca, dacã nu va putea sã-i
întoarcã pe episcopii stricaþi din cãile lor spurcate, sã se fereascã de
orice amestec cu ei. ªi într-adevãr, omul lui Dumnezeu s-a strãduit
mereu sã þinã neabãtut acest jurãmânt, pe care îl fãcuse chiar pe
mormântul Sfântului Apostol Petru. De pildã, într-una din scrisorile
pe care i le trimitea fostului sãu episcop, Daniil de Winchester, Bonifatie
se plângea cã atunci când avea de mers la curte pentru a cere sprijinul
regelui în vreo problemã oarecare, nu putea sã-i ocoleascã pe acei
episcopi pe care ar fi vrut nici sã nu-i vadã. „Suntem atenþi, totuºi,” îi
aratã Bonifatie episcopului, „sã nu ne împãrtãºim împreunã cu ei din
Sfântul Trup ºi Sânge al Domnului, în timpul slujirii Liturghiei.”38 Iatã
grija cea mare a sfântului lui Dumnezeu! Deºi avea deja mai mult de
70 de ani, deºi era cinstit de toþi ca un sfânt în viaþã, deºi încreºtinase
mii ºi sute de mii de oameni, el totuºi se temea ca nu cumva „sã capete
pãcatul prin însoþirea cu ei.”39
Cu toate acestea, Dumnezeu a adus ºi prilejul pentru ca înnoirea
Bisericii france sã poatã fi înfãptuitã. Acesta a venit în preajma anului
741, când au murit atât Charles Martel, regele cel pe jumãtate creºtin
al francilor, cât ºi Sfântul Papã Grigorie al III-lea. În rãstimpul tulbure
care a urmat morþii regelui franc, pe scaunul Romei a ajuns Patriarh
Zaharia, ultimul papã de neam grec40. Deºi la început legãturile dintre
Zaharia ºi Bonifatie au avut unele greutãþi, în scurtã vreme episcopul
Romei s-a încredinþat de faptul cã omul lui Dumnezeu era o luminã
pentru întreaga creºtinãtate a acelor vremuri. De aceea, fãrã nici o
ºovãialã l-a sprijinit pe Bonifatie, ajutorul lui dovedindu-se hotãrâtor
în munca de îndreptare a Bisericii france.

Ibidem, Scrisoarea 63, p. 119
Ibidem, Scrisoarea 63, p. 119
40
Despre Sfântul Zaharia, v. mai sus, nota 40, p. 28.
38
39
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La scurtã vreme dupã aceasta, starea lucrurilor a început sã se
limpezeascã ºi între franci, iar dintre fiii lui Charles Martel, doi au
ajuns sã-ºi împartã tronul: Carloman a luat partea de rãsãrit, care era
vorbitoare de limbã germanã41, ºi Pepin al III-lea a luat partea de apus,
care era vorbitoare de limbã francezã.42 Cel dintâi dintre ei, Carloman,
era un creºtin trãitor, care pânã la urmã avea sã moarã cãlugãr la
mãnãstirea de pe Montecassino, ºi care avea sã se dovedeascã de mare
ajutor Bisericii lui Hristos. În acesta, Bonifatie a gãsit omul care sã-l
sprijine la punerea în faptã a gândurilor sale. Ca întotdeauna în munca
sa de propovãduire, sfântul nu a vrut sã facã nimic fãrã ascultare.
Pentru aceea, a început sã-i scrie Patriarhului Romei, pentru a-i arãta
nelegiuirile care trebuiau neapãrat îndepãrtate ºi pentru a-i cere sfat în
privinþa cãilor prin care sã facã aceasta.
Mai ales, Bonifatie îi cerea Sfântului Zaharia binecuvântarea pentru
a întruni un sinod al întregii Biserici france aflate sub cârmuirea lui
Carloman. Trecuserã mai mult de 80 de ani de când un astfel de sinod
fusese þinut ultima oarã, ºi întreaga viaþã bisericeascã cãzuse într-o
ruinã cumplitã. Pentru a ne putea da seama de starea jalnicã în care se
afla Biserica francã în acele vremuri, ajunge sã aruncãm o privire asupra
rãspunsului lui Zaharia, prin care îl îndemna pe Bonifatie sã facã tot
ce depinde de el pentru a curãþa Biserica cea bolnavã: „Dacã vezi
episcopi, sau preoþi, sau diaconi trãind în preacurvie sau având mai
mult de o singurã soþie, în contrazicere vãditã cu hotãrârile ºi legiuirile
Pãrinþilor, sau vãrsând sânge de creºtini sau de pãgâni, sau lucrând în
orice alt chip împotriva legii bisericeºti, trebuie sã-i opreºti, cu putere
apostoleascã, de la îndatoririle lor preoþeºti: cãci astfel de oameni sunt
osândiþi chiar de purtarea lor de preoþi mincinoºi. [...] Cum tâlcuiesc
ei cuvântul lui Dumnezeu: Preoþii mei sã se cãsãtoreascã o singurã
datã? Sau cuvintele Apostolului: Bãrbaþi ai unei singure femei ?43 ªi
aceasta este aºa doar înainte de a primi preoþia, cãci apoi nu mai le
este îngãduit sã se cãsãtoreascã.”44 Iatã cuvintele luminate de Dumnezeu
Elveþia ºi Germania de astãzi.
Mare parte din Franþa de astãzi.
43
I Tim. 3, 2
44
Ibidem, Scrisoarea 52, p. 103
41
42
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ale papei! ªi într-adevãr, Bonifatie n-a mai aºteptat alt îndemn. De
îndatã a început sã stãruie pe lângã regele Carloman, care în luna
aprilie a anului 742 a întrunit primul sinod pentru þinuturile france
aflate sub stãpânirea lui. Greutãþile pe care le avea de întâmpinat
Bonifatie erau uriaºe, însã omul lui Dumnezeu, cu darul pe care-l avea
ºi cu binecuvântarea Patriarhului, a izbutit sã le biruiascã.
A urmat la scurtã vreme un alt sinod, în martie 743, tot în
pãmânturile aflate sub stãpânirea lui Carloman, iar apoi, în martie 744,
un al treilea, pentru partea de apus a regatului, aflatã sub stãpânirea
lui Pepin. Apoi, sfântul s-a gândit sã uneascã într-un sinod întreaga
Bisericã francã, ºi cu ajutorul celor doi domnitori ºi-a vãzut, în anul
745, gândul împlinit. Sinoadele erau conduse chiar de Bonifatie ºi au
dat mai multe canoane menite sã stârpeascã toate nelegiuirile ºi
smintelile din Bisericã. În sinodul din 745 au fost osândiþi doi episcopi
eretici, unul franc ºi unul irlandez, care-i tulburau pe credincioºi prin
învãþãturile lor mincinoase.45 Apoi, sinodul a ales oraºul Mainz ca scaun
mitropolitan al Bisericii germane.
Dupã acestea, în anul 747 sfântul a hotãrât sã mai þinã un sinod,
ca o încununare a celor de dinainte, în care sã înfãþiºeze pe scurt toate
hotãrârile date pânã atunci. Toatã aceastã muncã uriaºã, prin care
Bonifatie s-a strãduit sã orânduiascã Bisericile din întreg nord-vestul
Europei, nu a rãmas fãrã roade. În primul rând, sfântul a izbutit sã
înnoiascã, pentru o vreme, Biserica cea decãzutã a francilor, aºezând
în ea învãþãturile ortodoxe ale Patriarhiei Romei, condusã la vremea
aceea de ultimul papã grec, Sfântul Zaharia. Apoi, omul lui Dumnezeu
a dat o pildã vrednicã tuturor Bisericilor din Apus, pildã urmatã chiar
ºi de Biserica în care se nãscuse sfântul, cea englezã. Aceasta,
însufleþitã de sinoadele lui Bonifatie, a hotãrât adunarea unui sobor a
toatã Anglia, la Cloveshoe, în 746. Dupã aceste sinoade, puterea
sfântului a ajuns atât de mare, încât atunci când în anul 749 Pepin a
ajuns pe tronul întregului regat franc46, Bonifatie a fost cel care l-a uns
rege.
45
46

V. ibidem, Scrisoarea 59, pp. 107-116
Carloman îºi lepãdase tronul pentru a se cãlugãri.
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Ultima lucrare în Frisia. Moartea sfântului
Sfântul avea deja 75 de ani, ºi se apropia de sfârºitul vieþii sale
pãmânteºti. Cu toate acestea, încã nu obosise ºi nici nu se gândea sã
se retragã la liniºte în mãnãstirea din Fulda. Dimpotrivã, în mintea lui
stãruia gândul de a se întoarce pentru a propovãdui în þinutul pe care
voise sã îl încreºtineze la începutul lucrãrii sale. Era vorba de Þara
Frisiei, a cãrei parte de rãsãrit rãmãsese încã în întregime pãgânã. Înainte
însã de a-ºi putea împlini gândurile cele binecuvântate, trebuia sã fie
încredinþat cã Biserica germanã se afla pe mâini bune. Într-adevãr,
omul lui Dumnezeu ºtia cã sfârºitul sãu este la uºã ºi din aceastã pricinã
s-a îngrijit sã-ºi gãseascã un vrednic urmaº pe scaunul arhiepiscopal.
Pentru aceasta, l-a hirotonit episcop pe Sfântul Lull, care îi fusese ucenic
încã de pe vremea când Bonifatie se afla în Anglia, ºi în anul 752 l-a
aºezat Arhiepiscop de Mainz în locul sãu.
Dupã ce a rânduit toate pentru turma sa cea iubitã, pe care acum
o pãrãsea pentru a nu se mai întoarce vreodatã, sfântul l-a chemat pe
Lull ca sã-i dea ultimele îndrumãri. „Cu toatã convingerea sã-i întorci
pe oameni de pe cãile greºelii; sã sfârºeºti zidirea mãnãstirii din Fulda,
care acum se construieºte, ºi sã duci acolo trupul acesta al meu care
este acum slãbit de truda anilor.”47 Auzind de la Bonifatie cã nu se vor
mai vedea în viaþa aceasta, Lull a izbucnit în plâns. Cu blândeþe, omul
lui Dumnezeu ºi-a liniºtit fiul, iar apoi l-a rugat ca alãturi de el sã o
înmormânteze ºi pe ucenica sa cea iubitã, Sfânta Lioba, când aceasta
va muri.
Apoi, în vara anului 753 s-a îndreptat, împreunã cu mai mulþi
însoþitori, spre Frisia. Ajungând în Utrecht, l-a aºezat acolo arhiepiscop
pe un ucenic de-al sãu, Eoban, de neam englez, iar apoi s-a îndreptat
fãrã zãbavã înspre partea de rãsãrit a þãrii, care, cum am spus, era
locuitã de pãgâni. Împreunã cu ucenicii sãi a strãbãtut þara în lung ºi-n
lat, propovãduind peste tot cu putere mare, zidind peste tot biserici ºi
botezând mii de oameni. Sfântul Eoban îl ajuta în toate, deoarece omul
47

Talbot, C. H., op. cit., p. 54
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lui Dumnezeu era deja foarte bãtrân. Cu astfel de roade bogate,
Bonifatie s-a întors toamna în Germania, pentru a ierna acolo ºi pentru
a aduce mai multe ajutoare, cãci vedea cã ºi aceastã ultimã lucrare a
sa fusese binecuvântatã de Dumnezeu.
Când s-a întors în anul urmãtor, a hotãrât sã propovãduiascã în
pãrþile de dincolo de râul Zuyder Zee, în chiar capãtul de miazãnoapte
al Frisiei. În cele din urmã a ajuns la un loc numit Dokkum, unde ºi-a
aºezat tabãra. Acolo i-a chemat pe toþi cei pe care-i botezase în lunile
de dinainte, spunându-le sã se adune în locul acela de sãrbãtoarea
Cincizecimii, pentru a fi unºi cu Sfântul Mir48. În acel an, 754 d. Hr.,
sãrbãtoarea Pogorârii Sfâtului Duh cãdea în ziua de 5 iunie. Dimineaþa
devreme însã, când Bonifatie îi aºtepta pe credincioºi, în locul lor a
venit mulþime nenumãratã de rãzboinici pãgâni, care vroiau sã-i prade
pe propovãduitori. De îndatã, slujitorii sfântului au luat armele pentru
a-ºi apãra stãpânul, însã Bonifatie, strângând iute moaºtele sfinþilor,
le-a strigat oamenilor cu cuvinte neînfricate: „Fiilor, încetaþi lupta.
Lãsaþi-vã armele jos, cãci ni se spune în Scripturã […] sã biruim rãul
cu bine 49. Ceasul pe care l-am aºteptat atâta este aproape, ºi ziua
slobozirii noastre a sosit. Mângâiaþi-vã întru Domnul ºi rãbdaþi cu
bucurie patima pe care El ne-a pregãtit-o cu milostivire. Puneþi-vã
încrederea în El, ºi El va da mântuire sufletelor voastre.”50 Apoi i-a
adunat alãturi de el pe toþi preoþii, întãrindu-i ºi pe aceºtia cu bãrbãþie:
„Fraþilor, fiþi cu inima dârzã. […] Nu fiþi robi ai plãcerilor trecãtoare
ale acestei lumi. Nu fiþi înºelaþi de linguºirea deºartã a pãgânilor, ci
rãbdaþi cu minte statornicã lovitura iute a morþii, ca sã puteþi domni cu
Hristos pentru veºnicie.” 51 Încã rostind Bonifatie aceste cuvinte,
pãgânii au nãvãlit cu strigãte cumplite în tabãrã, omorându-i fãrã milã
pe mucenicii lui Hristos ºi spãlându-ºi sãbiile în sângele lor cel sfânt.
Nu mai puþin de 52 de oameni ºi-au dat viaþa pentru credinþã în ziua
aceea de Rusalii. Printre aceºtia a primit cununa muceniciei ºi Eoban,
În vreme ce în rãsãrit episcopii sfinþeau ºi binecuvântau Sfântul Mir, dându-l apoi preoþilor
pentru a-i unge pe credincioºi, în apus ungerea era de obicei sãvârºitã doar de episcopi.
49
Rom. 12, 21
50
Talbot, C. H., op. cit., p. 56
51
Ibidem, p. 56-57
48
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episcopul de Utrecht. Se spune cã Bonifatie, sfântul lui Dumnezeu, a pierit
în timp ce þinea deasupra capului o Evanghelie, cãci vroia „sã fie apãrat în
moarte de cartea pe care a iubit atâta sã o citeascã în timpul vieþii.”52
Dupã acest mãcel, pãgânii s-au hotãrât sã-ºi împartã prada. Au
aflat mai multe cufere închise, în care socoteau cã o sã gãseascã aur ºi
comori bogate. Însã pentru cã oamenii lui Dumnezeu aveau cu ei ºi
mult vin pentru Sfânta Liturghie, pãgânii fãrã zãbavã au început sã-ºi
sãrbãtoreascã trista biruinþã. Pedeapsa lui Dumnezeu a cãzut chiar
atunci asupra lor, cãci dupã ce s-au îmbãtat bine, au început sã se
certe de la comorile pe care încã nici nu le vãzuserã. În cearta lor
aprinsã, mai mult de jumãtate dintre ei ºi-a pierdut viaþa. Ceilalþi, dupã
ce au vãrsat sângele tovarãºilor lor, au deschis înfriguraþi cuferele, în
care au gãsit doar niºte cãrþi bisericeºti. Înnebuniþi de mânie, au risipit
toate cãrþile pe câmpie, iar apoi s-au întors la casele lor.
Mai apoi, niºte creºtini au adunat moaºtele sfinþilor, pe care le-au
adus cu mare cinste în oraºul Utrecht. Deºi Bonifatie ceruse ca trupul sãu
sã fie dus la mãnãstirea din Fulda, mai-marele oraºului a citit în auzul
tuturor o hotãrâre prin care regele poruncea ca moaºtele sfântului sã fie
lãsate în oraº. În timp ce oamenii ascultau, clopotele bisericii au început
dintr-odatã sã batã singure, spre spaima ºi mirarea tuturor. Cu toþii au
înþeles cã voia sfântului nu era sã rãmânã acolo. De aceea, trupul lui
Bonifatie a fost dat unor ucenici de-ai lui Lull, care veniserã din Mainz
anume pentru a lua moaºtele mucenicului. În cântece de psalmi, aceºtia
au dus cinstitul odor pe râul Rin în sus, pânã la Mainz. Bonifatie a fost
întâmpinat în oraº ca un mare sfânt al lui Dumnezeu: „ªi deºi atât strãinii
cât ºi orãºenii erau împovãraþi de durere ºi jale, totuºi simþeau în acelaºi
timp o mare bucurie. Cãci deºi, pe de o parte, erau loviþi de durere când se
gândeau la împrejurãrile morþii sale, simþeau, pe de altã parte, cã el îi va
apãra pentru totdeauna atât pe ei cât ºi pe urmaºii lor.”53
Simþind aºa mare har, nu au mai vrut sã lase nici de aici moaºtele
sã plece. Însã Bonifatie a apãrut în vis unui diacon, mustrându-l cu
Cf. Andrew, Phillips, op. cit., în loc. cit., p. 7. Pânã astãzi la Biblioteca de Stat din Fulda se
pãstreazã o Evanghelie foarte veche, strãpunsã de sabie, socotitã a fi chiar cea þinutã de
Bonifatie deasupra capului la moartea sa.
53
Talbot, C. H., op. cit., p. 60
52
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cuvinte aspre. „Pentru ce întârziaþi sã mã duceþi la locul meu de la
Fulda? Scoalã-te ºi du-mã în pustia unde Dumnezeu a înainte-rânduit
un loc pentru mine.” 54 Nevrând sã se împotriveascã voii sfântului,
oamenii l-au dus cu mare cinste pe mucenic la mãnãstirea din Fulda.
În scurtã vreme, mormântul lui Bonifatie, aºezat în chiar inima
pãmântului pe care îl încreºtinase, a devenit un însemnat loc de
închinare, slãvit prin nenumãrate minuni. Dintre acestea, una dintre
cele mai mari a fost chiar aducerea la credinþa creºtinã a întregii
Frisii. Într-adevãr, dupã moartea cea slãvitã a sfântului, care de
bunãvoie s-a adus pe sine jertfã pentru pãgânii din acele locuri,
oamenii au fost strãpunºi la inimã de pocãinþã, ºi cu toþii s-au întors
la Hristos, primind botezul creºtin.
Sfântul Bonifatie ºi lucrarea sa de propovãduire
Dupã ce ne-am strãduit sã arãtãm pe scurt viaþa sfântului lui
Dumnezeu, ne vom opri acum puþin pentru a vedea cum a putut un
singur om, chiar ºi atât de dãruit de Dumnezeu ca Bonifatie, sã aducã
la Hristos atâtea mulþimi de popoare ºi sã schimbe în întregime viaþa
bisericeascã a Europei de apus. Cea dintâi pricinã pentru acest lucru a
fost, fãrã doar ºi poate, sfinþenia omului lui Dumnezeu. Într-adevãr,
anume pentru cã sfântul s-a strãduit mereu, în toatã viaþa sa, sã
împlineascã poruncile lui Hristos, cuvintele lui au fost îmbrãcate cu
puterea de a întoarce pe calea vieþii veºnice atâta mulþime de oameni.
Urmarea poruncilor lui Hristos a fost adevãratul izvor al tuturor
biruinþelor de care omul lui Dumnezeu s-a învrednicit în pãmânturile
germane. „Nici un om”, îi scria Bonifatie Sfintei Edburga, „nu ar putea
revãrsa luminã asupra acestor locuri întunecate ºi ascunse ºi nu ar
putea sã se fereascã de cursele care îi împresoarã cãrarea, dacã nu ar
avea cuvântul lui Dumnezeu ca un felinar care sã-i povãþuiascã paºii
ºi ca o luminã care sã-i strãluceascã în cale.”55
Ibidem, p. 194
Ibidem, Scrisoarea 30, p. 88, prin care Bonifatie îi mulþumea stareþei pentru niºte cãrþi pe
care i le trimisese. Edburga era uceniþã a Sfintei Mildred din Minster. A murit în anul 751 d.
Hr. ºi este sãrbãtoritã la 13 decembrie.

54
55
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Trãirea lãuntricã a omului lui Dumnezeu, atât de puþin vãditã în
istorisirea vieþii sale, poate fi ghicitã mai ales din scrisorile lui, în care
el îºi mãrturiseºte mare parte din neliniºtile ºi frãmântãrile sufletului.
Iatã, de pildã, ce îi scrie aceleiaºi prietene Edburga: „În fiecare parte
gãsesc durere ºi chin, lupte în afarã ºi temeri înãuntru. Lucrul cel mai
rãu e cã trãdarea fraþilor mincinoºi depãºeºte rãutatea pãgânilor
necredincioºi.” 56 Pe lângã aceste greutãþi pe care Bonifatie a izbutit,
prin rãbdarea ºi prin iertarea lui, sã le biruiascã, scrisorile ne mai aratã
un om care era întru totul locuit de Sfântul Duh, ºi care avea o credinþã
de nestrãmutat în ajutorul ºi puterea nemãrginitã a lui Dumnezeu, dar
ºi o ascultare desãvârºitã faþã de patriarhul sãu. Într-adevãr, Bonifatie
ºtia cã prin aceastã ascultare era tainic ferit de ispita cea cruntã a
mândriei, dar mai ales cã astfel aducea mereu asupra sa binecuvântarea
lui Dumnezeu.
Altã pricinã însemnatã pentru care propovãduirea sfântului a adus
atâta roadã, a fost, dupã cum am vãzut, numãrul neînchipuit de mare
de englezi care au venit în ajutorul omului lui Dumnezeu. Toþi aceºtia
au rãspuns chemãrii sfântului, pe de o parte datoritã puterii de
convingere a lui Bonifatie, care avea sãlãºluind în el darul lui
Dumnezeu, ºi pe de altã parte datoritã marii dragoste pe care sfântul o
purta þãrii ºi neamului sãu. Dragostea aceasta poate fi lesne vãzutã în
scrisorile sfântului. Iatã, de pildã, ce scria într-una dintre ele: „Mã
veselesc în faptele bune ºi în faima poporului meu, dar sunt îndurerat
ºi rãnit de pãcatele ºi de ruºinea lui.”57 ªi acestea, fãrã doar ºi poate,
nu erau câtuºi de puþin cuvinte goale. Dimpotrivã, chiar aflat la atâta
depãrtare de casã, Bonifatie nu ºovãia sã trimitã mereu scrisori în þarã,
pentru a-i mustra aspru pe toþi care pãtau cinstea neamului sãu. Cu
adevãrat, sfântul nu se uita la faþa omului, ci dojenea deopotrivã
episcopi ºi stareþi, domnitori ºi oameni de rând.
Se pãstreazã una dintre aceste scrisori ale omului lui Dumnezeu,
în care îl certa în cuvinte aspre chiar pe regele unuia dintre þinuturile

Greenaway, G.W., Saint Boniface, London, 1955, Scrisoarea 65, la Andrew, Phillips, op.
cit., în loc. cit., p.8
57
Ibidem, Scrisoarea 74, apud. ibidem, p. 8
56
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engleze, deoarece îndrãznea sã trãiascã în desfrânare ºi îngãduia ºi
poporului sã petreacã astfel: „Dacã neamul englez […] defãimeazã
cãsãtoria cea legiuitã ºi trãieºte pe faþã în preacurvie precum poporul
Sodomei, atunci trebuie sã ne aºteptãm ca de la o astfel de împreunare
cu târfele sã se nascã un popor stricat, decãzut ºi înnebunit de poftã.
În cele din urmã întregul neam, întorcându-se la cãi josnice ºi ruºinoase,
nu va mai fi puternic în rãzboi, statornic în credinþã, cinstit de oameni
sau plãcut privirii lui Dumnezeu. Astfel s-a întâmplat ºi cu alte popoare
[…]. S-au întors de la Dumnezeu ºi s-au dat poftei, pânã când
Preaputernicul Dumnezeu a îngãduit ca pedepsele acestor nelegiuiri
sã-i nimiceascã, mai întâi lãsându-i sã piardã cunoºtinþa lui Dumnezeu,
iar apoi îngãduind asupra lor atacul pãgânilor.” 58 Cumplite cuvinte,
dar cuvinte însuflate de Dumnezeu, pe care de bunã seamã Bonifatie
le-ar fi putut spune oricãrui popor, din orice vreme. Însã cu toate acestea,
poate cã ele ni se potrivesc mai ales nouã, în vremurile pe care le
trãim acum.
Tot din aceastã scrisoare mai poate fi vãzutã încã o pricinã pentru
care omul lui Dumnezeu a izbutit sã întoarcã la Hristos atâtea mii de
oameni: neînfricarea ºi bãrbãþia sa cea mare. Într-adevãr, Bonifatie nu
se sfia de nimeni, îndrãznind chiar sã-l mustre ºi pe patriarhul sãu, pe
Sfântul Zaharia, pentru multele destrãbãlãri care aveau loc între cetãþenii
oraºului Apostolilor, prin care se puneau piedici mari propovãduirii
lui. În toatã viaþa sa ºi, de altfel, chiar ºi în moarte, sfântul a fost purtat
de o vitejie desãvârºitã, cu care a putut înfrunta mereu mulþimi
nenumãrate de pãgâni sãlbatici ºi sângeroºi. Toatã aceastã bãrbãþie a
sa izvora mai ales din faptul cã sfântul era pãtruns de marea rãspundere
pe care o purta pentru sufletele oamenilor care îi fuseserã daþi în grijã.
Iatã, de pildã, ce îi scrie Arhiepiscopului Cuthbert de Canterbury despre
datoria slujitorilor altarului: „Cãci, dupã cuvântul lui Dumnezeu spus
lui Iezechiel, când unui om îi este încredinþatã propovãduirea
Evangheliei, chiar ºi dacã ar trãi o viaþã sfântã, cu toate acestea, dacã
îi este teamã sau ruºine sã mustre pe cei ce trãiesc în chip netrebnic,
va pieri alãturi de toþi care pier datoritã tãcerii lui. ªi ce îi va folosi sã
58

Talbot, C. H., op. cit., Scrisoarea 73, p. 124
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scape de pedeapsa pentru pãcatele sale, dacã va fi pedepsit pentru
pãcatele celorlalþi?”59
Cu adevãrat, omul lui Dumnezeu nu s-a tras niciodatã înapoi de
la a mustra ºi a învãþa pe alþii, de la a sfãtui ºi a îndemna. ªi pentru
aceastã viaþã a lui neobositã, pusã în întregime în slujba lui Hristos ºi
a Bisericii Sale, Dumnezeu l-a rãsplãtit pe alesul Sãu cu cinste ºi slavã
nespusã. La scurtã vreme dupã moartea sa, episcopul Milret de
Worcester îi scria Sfântului Lull cuvinte minunate despre cel care fusese
apostolul pãmânturilor germane, spunându-i cã Bonifatie, „slava ºi
cununa a tot ce a odrãslit vreodatã þara aceasta [Anglia], […] ºi-a sfârºit
cãlãtoria cu o încordare desãvârºitã, ajungând la o slãvitã moarte de
mucenic al lui Hristos; iar acum stã cu slavã în Ierusalimul cel ceresc
pentru a fi, dupã cum cred, un credincios mijlocitor pentru pãcatele
noastre.”60 Iar un alt episcop englez, Sfântul Cuthbert de Canterbury61,
îi scria aceluiaºi Lull, pentru a-l înºtiinþa cã hotãrâse prãznuirea Sfântului
Bonifatie în întreaga þarã, la data de 5 iunie, ºi cã de atunci înainte
omul lui Dumnezeu avea sã fie socotit, dupã Sfântul Grigorie cel Mare
ºi Sfântul Augustin de Canterbury, cel de-al treilea ocrotitor al Angliei.
Din mormântul sãu de la Fulda, în care trupul sfântului odihneºte
pânã astãzi, Bonifatie continuã sã apere atât pãmânturile Europei de
Apus, cât ºi cele ale Angliei sale iubite, fiind, dupã cuvintele
episcopului Milret, un puternic mijlocitor înaintea tronului lui
Dumnezeu pentru oricine îi cere cu credinþã ºi nãdejde ajutorul.
Pentru rugãciunile Sfântului Sfinþitului Pãrintelui nostru Bonifatie,
luminãtorul ºi apostolul Germaniei, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, întoarce toate popoarele la cunoºtinþa Ta ºi miluieºte-ne ºi
ne mântuieºte pe noi, în veci. Amin!

Talbot, C. H., op. cit., Scrisoarea 34, p. 132-133
Talbot, C. H., op. cit., Scrisoarea 48, p. 148
61
Acest Sfânt Cuthbert, Arhiepiscop de Canterbury, nu trebuie confundat cu Sfântul Cuthbert
din Lindisfarne (v. viaþa lui mai sus). El a murit în anul 761 d. Hr. ºi este sãrbãtorit la 26
octombrie.
59
60
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Viaþa Sfântului Edmund Mucenicul,
regele Angliei de Rãsãrit

Troparul Sfântului Edmund, glas IV
IV::

Prin suferinþele sale cele mai presus de minte, Edmund, regele
mucenic, a schimbat coroana pãmânteascã pentru cea cereascã,
ºi întãrindu-se cu putere de sus pe chinuitori i-a biruit ºi a socotit
întru nimic ispitele demonilor. Iar acum sã se bucure împreunã cu el
tot pãmântul Angliei, care a dobândit în cer un ocrotitor preaminunat,
care neîncetat se roagã lui Hristos Dumnezeu sã mântuiascã
sufletele noastre.
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Introducere. Starea Angliei
în vremea binecredinciosului domnitor
Mulþi dintre vechii domnitori englezi s-au învrednicit a dobândi
cununa sfinþeniei, însã dintre ei cel mai iubit ºi mai cinstit a fost de
bunã seamã Sfântul Mucenic Edmund, regele Angliei de Rãsãrit. Socotit
în vechime apãrãtorul ºi ocrotitorul întregii Anglii, Sfântul Edmund a
pãtimit pentru Hristos moarte muceniceascã în anul 869 d. Hr., când
încã nu împlinise 28 de ani. La mai bine de o sutã de ani dupã aceasta,
în anul 985, un cãlugãr franc pe nume Abbo, din mãnãstirea Fleury, a
scris în limba latinã cea dintâi „viaþã” a sfântului, de fapt o scurtã
descriere a muceniciei plãcutului lui Dumnezeu. Sfântul Abbo ºi-a
întemeiat „viaþa” pe mãrturia unui om care a vãzut cu ochii lui moartea
regelui mucenic, ºi de aceea lucrarea lui este de mare însemnãtate
pânã astãzi1. Pe lângã aceastã primã „viaþã”, mulþi alþii au scris despre
omul lui Dumnezeu, însã la vreme îndelungatã dupã moartea lui, ºi
din pricina aceasta mãrturiile lor sunt mai puþin sigure2.
Înainte de a începe însã sã vorbim despre Sfântul Edmund va
trebui sã ne oprim mai întâi asupra stãrii Angliei în vremea de dinaintea
urcãrii sale pe tron. Pe atunci, Anglia nu era încã o þarã unitã, ci era
împãrþitã în ºapte mici regate care se aflau mereu în rãzboi unul
împotriva celuilalt. Dintre aceste regate, unul se ridica de obicei
V. Abbo din Fleury, The Martyrdom of St. Edmund, King of East Anglia before 870, în
Sweet S., Anglo-Saxon Primer, Oxford University Press, Oxford, 1961, pe Internet la:
http://www.fordham.edu/halsall/source/870abbo-edmund.html. Viaþa scrisã de Sfântul Abbo
a fost tradusã la scurtã vreme în limba englezã veche de cãtre cãlugãrul Aelfric, care ne aratã
de unde îºi culesese Abbo informaþiile: „În zilele regelui Ethelred un oarecare cãlugãr foarte
învãþat pe nume Abbo a venit de dincolo de mare de la miazãzi, din locul de odihnã al Sfântului
Benedict, la Arhiepiscopul Dunstan (Sfântul Dunstan de Canterbury), cu trei ani înainte ca
Dunstan sã moarã. În timpul convorbirii lor, Dunstan i-a spus povestea Sfântului Edmund,
întocmai dupã cum spãtarul lui Edmund i-o spusese regelui Ethelstan când Dunstan era tânãr,
iar spãtarul om bãtrân.” Abbo a rãmas vreme de trei ani în Anglia, dupã care s-a întors la
mãnãstirea din Fleury, unde a ajuns stareþ. Pânã la urmã a murit ca mucenic în anul 1004, ºi
este sãrbãtorit la 13 noiembrie.
2
Aceste mãrturii sunt importante mai ales pentru anii de tinereþe ai Sfântului Edmund. Dintre
ele, cea mai sigurã ºi mai demnã de crezare este cea a lui Geoffrey de Wells, care a scris la
jumãtatea veacului al XII-lea.
1
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deasupra celorlalte, ºi din pricina aceasta regele lui era socotit un fel
de conducãtor al întregii Anglii, purtând numele de „Bretwalda”, adicã
„stãpânitor al Britaniei.” La sfârºitul veacului al VIII-lea, Bretwalda al
Angliei era regele Merciei, pe nume Offa, om crud ºi nemilos, care
asuprea cumplit regatele învecinate. Unul dintre aceste regate era ºi
cel al Angliei de Rãsãrit, care în acea vreme trãia în pace ºi bunãstare,
avându-l ca domnitor pe blândul ºi evlaviosul rege Ethelbert. Însã în
anul 794 nenorocirea s-a abãtut asupra micului regat, cãci blândul
Ethelbert a fost omorât miºeleºte de cãtre Offa. Dupã moartea lui,
Anglia de Rãsãrit a ajuns vreme de aproape treizeci de ani sub
stãpânirea lacomã a Merciei. Deºi despre domnitorii regatului din
aceastã vreme se ºtiu foarte puþine lucruri sigure, se pare cã la câþiva
ani dupã moartea lui Ethelbert, pe tronul Angliei de Rãsãrit s-a urcat
un rege credincios, numit Offa (altul decât regele Merciei), care ºi-a
cârmuit þara în anii grei de asuprire strãinã.
Naºterea ºi anii de tinereþe ai sfântului
Când Mercia ºi-a întins stãpânirea asupra Angliei de Rãsãrit, mulþi
dintre nobilii englezi au ales sã fugã în pãmânturile Saxoniei (în
Germania de astãzi), pentru a-ºi scãpa viaþa ºi averile. Saxonia, de
altfel, era locul din care îºi trãgea obârºia neamul englez, ºi poporul
care trãia acolo era foarte înrudit cu englezii. Printre aceºti nobili fugiþi
din Anglia de Rãsãrit se afla ºi o rudã apropiatã a regelui Offa, pe
nume Alcmund, care pentru vitejia ºi înþelepciunea lui a fost ales rege
al Saxoniei. Domnind peste þinuturile Holstein ºi Angeln, aflate la
miazãnoapte de oraºul Hamburg, Alcmund ºi-a gãsit acolo o soþie
bunã ºi credincioasã, pe nume Siwara, care i-a nãscut doi fii. Cel dintâi,
pe nume Edwold, s-a întors de mic în Anglia ºi, mânat de dorul lui
dupã Dumnezeu, a ajuns pustnic în valea râului Cerne din þinutul
Dorset, unde mai târziu s-a întemeiat o mare mãnãstire numitã Cerne
Abbas.
Însã nouã despre cel de-al doilea fiu ne este vorba, care încã
dinainte de a se naºte s-a arãtat a fi un ales al lui Dumnezeu. Astfel, în
timp ce regele Alcmund se afla într-un pelerinaj la Roma, o femeie
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credincioasã de acolo i-a descoperit cã vãzuse „o mare luminã
strãlucind din sânul lui, o luminã care, asemenea soarelui, va strãluci
de la rãsãrit pânã la apus.” 3 ªi într-adevãr, când s-a întors acasã,
Alcmund a avut bucuria sã vadã cã în ziua de Crãciun a anului 841
soþia sa îi nãscuse un fiu, cãruia i-au pus numele Edmund4. Despre
copilãria lui Edmund se cunosc foarte puþine lucruri, însã ºtim cã sfântul
a fost crescut încã de mic în dragoste de Dumnezeu ºi de þarã. Astfel,
Sfântul Abbo ne spune cã Edmund „încã din fragedã pruncie l-a urmat
pe Hristos din toatã inima.”5 Fiind dat la cele mai bune ºcoli ale vremii,
sfântul a învãþat limba latinã ºi a început sã înveþe Psaltirea pe de rost.
Tatãl lui, regele Alcmund, îi spunea adeseori poveºti de vitejie din
trecutul poporului englez, poveºti care înflãcãrau inima tânãrului ºi o
aprindeau de dragoste pentru neamul ºi þara sa.
Între timp, în Anglia lucrurile începuserã sã se schimbe. Astfel,
locul Merciei în fruntea regatelor engleze fusese luat de Wessex, ai
cãrui domnitori aveau sã înfãptuiascã mai târziu unirea întregii Anglii.
În ceea ce priveºte Anglia de Rãsãrit, regele Offa îºi împlinise cu multã
vrednicie datoria. În lunga sa domnie izbutise de mai multe ori sã-i
biruiascã pe mercieni, uneori cu ajutorul Wessexului, iar în anul 838
învinsese un duºman nou ºi încã necunoscut, pe vikingii danezi carei atacaserã þara dinspre miazãnoapte. Însã regele era deja foarte înaintat
în vârstã, ºi singurul sãu fiu, pe nume Fremund, alesese sã lepede
slava lumeascã pentru a se cãlugãri6. Vãzând cã nu are urmaº pe tron
ºi fiind îngrijorat peste mãsurã de soarta þãrii sale, regele se ruga cu
lacrimi lui Dumnezeu pentru a-i trimite un moºtenitor vrednic. În
mâhnirea ºi în neliniºtea sa, Offa a hotãrât pânã la urmã sã facã un
pelerinaj la Locurile Sfinte, nãdãjduind cã în felul acesta Dumnezeu îi
va împlini dorinþa.
Phillips, Andrew, The Lighted Way: Orthodox Christian Perspectives for The Third
Millenium, The English Orthodox Trust, Seekings House, Felixstowe, England, 1999, p. 45
4
Pânã ºi numele lui Edmund s-a dovedit a fi o prevestire, cãci în limba englezã veche el
înseamnã „binecuvântatã apãrare,” iar Edmund cu adevãrat s-a arãtat a fi un neînfricat ºi
binecuvântat apãrãtor al poporului sãu.
5
Mackinlay, Fr. J.B., St Edmund King and Martyr, Art and Book Company, 1893, p. 27,
apud. Phillips, Andrew, op. cit., p. 46
6
Fremund, care a dus viaþã sihãstreascã, avea sã fie omorât de cãtre pãgânii danezi în anul
866, fiind prãznuit ca mucenic la 11 mai.
3
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A pornit aºadar în anul 853 spre Þara Sfântã, ºi în drumul sãu sa abãtut mai întâi prin Saxonia, la ruda sa Alcmund, unde, dupã cum
spun cronicarii, l-a întâlnit ºi pe Edmund. Atât de uimit a fost Offa de
înþelepciunea ºi de curãþia tânãrului bãrbat, încât cu multã bucurie a
înþeles de îndatã cã acela era urmaºul pe care i-l trimisese Dumnezeu,
ºi rãspunsul la toate rugãciunile lui. De aceea, în faþa tuturor nobililor
englezi care-l însoþeau, Offa i-a fãgãduit lui Edmund inelul sãu de
rege, iar apoi a plecat mai departe la Ierusalim. Nu ºtim mai multe
despre pelerinajul evlaviosului domnitor, decât cã a ajuns cu bine la
Mormântul Domnului ºi cã la întoarcere s-a oprit ºi în capitala Imperiului
Roman, la Constantinopol, pentru a se închina Lemnului Sfintei Cruci,
adus acolo de cãtre Sfânta Elena în veacul al IV-lea. Aici, regele a
primit ºi o bucãþicã din Sfânta Cruce, care mai târziu avea sã-i fie datã
lui Edmund. La scurtã vreme dupã ce a plecat din Constantinopol,
bãtrânul rege s-a îmbolnãvit ºi, istovit de lunga sa cãlãtorie, s-a oprit
la mãnãstirea Sfântului Gheorghe din Dardanele. Aici ºi-a dat împãcat
sufletul în mâinile lui Dumnezeu, dupã ce mai întâi s-a împãrtãºit ºi i
s-a fãcut Sfântul Maslu. Înainte de a-ºi da ultima suflare, Offa a întãrit
din nou în faþa tuturor alegerea pe care o fãcuse ca Edmund sã-i fie
urmaº pe tronul Angliei de Rãsãrit. Dupã moartea lui, nobilii s-au întors
în grabã în Saxonia, unde i-au vestit lui Alcmund ultima dorinþã a
vãrului sãu. Deºi întristat, cãci Edmund era încã foarte tânãr, Alcmund
i-a îngãduit fiului sãu sã plece ºi astfel, în anul 855, tânãrul de doar 14
ani pornea spre pãmântul moºilor ºi strãmoºilor sãi.7
Urcarea sfântului pe tronul Angliei de Rãsãrit
Ajuns pe coasta Angliei dupã o cãlãtorie de mai multe zile, Edmund
a fost întâmpinat de episcopul locului, Hunbert, care deja auzise de
moartea bãtrânului domnitor ºi de urmaºul pe care acesta ºi-l alesese.
Se spune cã la sosirea lui Edmund, Dumnezeu a arãtat un nou semn al
sfinþeniei tânãrului domn, cãci din locul în care acesta a pãºit pe þãrm,
de îndatã a þâºnit un izvor de apã. Aceasta a încredinþat pe toþi câþi
Nu trebuie sã ne mire vârsta fragedã a lui Edmund, cãci în acele vremuri nu era neobiºnuit
ca regii sã se urce de foarte tineri pe tron.

7
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erau acolo cã tânãrul fusese ales de Însuºi Dumnezeu pentru a-ºi cârmui
poporul cu cinste ºi cu dreptate8. Dupã aceasta, Edmund s-a îndreptat
mai întâi spre Attleborough, capitala de atunci a regatului, unde a fost
primit de cãpeteniile engleze ca urmaº al regelui Offa. La puþin timp
dupã aceasta, tânãrul a plecat împreunã cu episcopul Hunbert în Wessex,
pe atunci cel mai puternic dintre regatele engleze, pentru a se întâlni
acolo cu regele Ethelwulf. Ajuns la Winchester, capitala Wessexului,
în toamna anului 855, tânãrul domnitor a luat parte la o mare adunare
þinutã în acel oraº, în care cei ce erau de faþã au jurat sã lupte pânã la
moarte împotriva noului duºman care ameninþa pãmânturile engleze,
sãlbaticii vikingi pãgâni. La aceastã adunare, Edmund a legat o prietenie
strânsã cu fiul regelui Ethelwulf, pe nume Alfred, care pe atunci era
doar un bãiat. Mai târziu, Alfred avea sã ajungã cel mai mare dintre
regii Angliei, cel care a pus temeliile unui regat englez unit ºi puternic
ºi a izbutit sã ridice de pe pãmânturile Angliei nemilosul jug viking.
Apoi, dupã ce a dobândit în felul acesta sprijinul Wessexului,
Edmund s-a întors la Attleborough, unde în ziua de Crãciun a anului
855 cãpeteniile engleze l-au recunoscut drept conducãtor. Mai rãmânea
însã drum lung pânã ce Edmund sã poatã fi încoronat rege, cãci
poporul încã nu auzise de noul domnitor. Pe lângã aceasta, stãpânirea
lui se întindea doar asupra pãrþii de miazãnoapte a regatului, cealaltã
parte aflându-se sub cârmuirea Wessexului. Din aceastã pricinã,
Edmund a început sã cãlãtoreascã prin întreaga þarã în lung ºi-n lat,
cãutând sã dobândeascã sprijinul ºi încrederea poporului. Vreme de
un an de zile a strãbãtut fãrã odihnã regatul, ajungând sã câºtige, prin
bunãtatea ºi înþelepciunea lui, dragostea oamenilor. Mai ales,
domnitorul strãlucea prin credinþa lui nestrãmutatã în Dumnezeu ºi
prin marea sa evlavie, cãci deja învãþase, sub îndrumarea episcopului
Hunbert, întreaga Psaltire pe de rost. Avea de asemenea o mare dragoste
pentru numele Mântuitorului Hristos, dragoste care avea sã-l însoþeascã
pânã la moarte. În scurtã vreme, întreaga þarã a ajuns sã vuiascã de
ºtirile despre noul rege, care se trãgea din familia domnitoare englezã
ºi purta pe deget inelul bunului rege Offa. De bunã seamã cã toþi
Locul în care a pãºit Edmund pe þãrm se numeºte pânã azi „Capul Sfântului Edmund,” ºi
izvorul din acel loc este socotit fãcãtor de minuni.

8
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auziserã chipul minunat în care fostul lor domnitor îl alesese pe Edmund
ca urmaº pe tronul sãu, ºi de aceea în scurt timp întregul popor l-a
primit pe Edmund cu bucurie ca domn al sãu. Astfel, în ziua de Crãciun
a anului 856, episcopul Hunbert l-a uns rege pe tânãrul bãrbat, iar
apoi, sub privirile pline de bucurie ale oamenilor, a aºezat pe capul lui
coroana de domnitor. Potrivit slujbei de încoronare din acele vremuri,
sfântul a jurat cu mâna pe cruce în faþa întregului popor zicând: „În
numele Sfintei Treimi, fie ca în toate zilele vieþii mele, Biserica lui
Dumnezeu ºi poporul creºtin sã fie þinute în pace, cinste ºi onoare. Iar
toatã rãpirea ºi orice fel de nedreptate sã le fie oprite tuturor supuºilor
mei, ºi dreptatea ºi mila sã fie pãzite în toate judecãþile, pentru ca ºi
Marele ºi Milostivul Dumnezeu sã ne ierte pe noi pe toþi cu mila Lui
cea pururea-fiitoare.”9
Dupã urcarea sa pe tron, sfântul a început sã se osteneascã cu
timp ºi fãrã timp pentru binele poporului sãu. Ajutat de mai mulþi
oameni de încredere, dintre care cel mai de seamã era episcopul
Hunbert, Edmund îºi cârmuia þara cu înþelepciune, iar oamenii se
bucurau nespus cã Dumnezeu le trimisese un asemenea rege blând ºi
plin de credinþã. Într-adevãr, atât de pãtruns era sfântul de datoria pe
care o avea înaintea lui Dumnezeu ºi a poporului sãu, încât întreaga
sa viaþã a rãmas necãsãtorit ºi feciorelnic, cãci, dupã cum spune Sfântul
Apostol Pavel, „a ales mai bine sã pãtimeascã cu poporul lui
Dumnezeu, decât sã aibã dulceaþa cea trecãtoare a pãcatului.”10 Despre
domnia lui Edmund, Abbo din Fleury vorbeºte în cuvinte minunate:
„Edmund cel Binecuvântat, Regele Angliei de Rãsãrit, era înþelept ºi
vrednic, ºi înãlþat între cinstiþii slujitori ai Preaputernicului Dumnezeu.
Era smerit ºi neprihãnit ºi a rãmas atât de neclintit încât nu s-a întors
vreodatã spre patimi ruºinoase, ºi nici nu ºi-a pãtat cinstea în vreun
fel, ci mereu lua seama la adevãrata învãþãturã. Era milostiv cu cei
sãraci ºi cu vãduvele, întocmai ca un pãrinte, ºi cu bunãvoire îºi
îndruma poporul mereu spre dreptate, ºi îi pedepsea pe cei cruzi ºi
trãia fericit în adevãrata credinþã.”11
Mackinlay, Fr. J.B., op. cit., pp. 65-66, apud. Phillips, Andrew, op. cit., p. 52
Evr. 11, 25
11
Abbo din Fleury, op. cit.
9
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Nãvãlirea vikingilor
Însã dupã aproape zece ani de domnie, în care Edmund ºi-a
cârmuit poporul cu pace ºi dreptate, sporind în înþelepciune ºi virtute,
în micul regat al Angliei de Rãsãrit a izbucnit dintr-odatã furtuna.
20.000 de vikingi danezi sãlbatici, însetaþi de sânge ºi bogãþii, au
coborât din corãbiile lor pe coastele Angliei de Rãsãrit, avându-l în
frunte pe sângerosul Ingvar, împreunã cu cei doi fraþi ai sãi, Ubba ºi
Halfdan. Vikingii, neam nordic pãgân ºi de o mare cruzime, se trãgeau
din pãmânturile Scandinaviei, ºi de la sfârºitul veacului al VIII-lea
începuserã sã pustiascã cu tot mai mare sãlbãticie coastele Angliei ºi
ale Irlandei, în cãutare de comori ºi de avere. Pânã atunci, atacurile
lor aveau ca scop mai ales jaful ºi prada, ºi de aceea ei îºi îndreptau
atenþia îndeosebi spre mãnãstirile bogate ºi lipsite de apãrare care se
aflau pe malul mãrii. Nãvãlind ca niºte lupi din corãbiile lor iuþi ºi
uºoare, vikingii nu rãmâneau niciodatã prea mult în pãmânturile
Angliei, ci se întorceau în þãrile lor dupã ce-ºi dobândeau prada doritã.
De aceastã datã însã lucrurile se schimbaserã, cãci pãgânii aveau de
gând sã cucereascã þara în întregime, ºi atacul lor era mai grozav ca
niciodatã.
Cu toate acestea, vikingii nu râvneau regatul Angliei de Rãsãrit,
care era slab ºi sãrac, ci mult mai bogatul regat al Northumbriei, în
care se aflau cele mai mari ºi mai cunoscute mãnãstiri engleze. Pãgânii
coborâserã pe coastele Angliei de Rãsãrit doar pentru a fura caii ºi
nutreþul de care aveau nevoie pentru a ataca puternicul regat din nord.
Prins pe nepregãtite, Edmund a putut face puþine lucruri pentru a-ºi
apãra þara. Nu ºtim aproape nimic despre felul în care a fãcut aceasta,
decât cã tânãrul domnitor, care avea deja 24 de ani, a izbutit sã scape
de mai multe ori ca prin minune din mâinile pãgânilor. Dupã nici un
an de stat în Anglia de Rãsãrit, aceºtia ºi-au început atacul asupra
Northumbriei, ºi deja în iarna anului 866 izbutiserã sã îngenuncheze
întreaga þarã, înfrângând în primãvara anului viitor ºi cea din urmã
împotrivire englezã. Regatul Northumbriei ajunsese în stãpânirea lor,
ºi avea sã rãmânã astfel pentru mulþi ani de atunci înainte.
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Vãzând primejdia care le ameninþa þara, englezii s-au adunat de
îndatã pentru a pune la cale un plan de apãrare, ºi când vikingii au
atacat în toamna anului 868 Mercia, o uriaºã oaste englezã le-a ieºit
în întâmpinare. În fruntea ei stãtea Ethelred, regele Wessexului, carel avea alãturi pe fratele sãu mai tânãr, Alfred, ºi pe Sfântul Edmund.
Vãzând mulþimea englezilor, danezii au fugit speriaþi ºi, ca rãzbunare,
au pustiit toate marile mãnãstiri din Northumbria. Au fost distruse
atunci Lindisfarne, Coldingham, Jarrow, Wearmouth ºi Whitby, ºi o
mulþime nenumãratã de cãlugãri ºi cãlugãriþe a fost trecutã prin
ascuþiºul sabiei. La Coldingham, de pildã, a primit cununa muceniciei
Sfânta Ebbe cea Tânãrã, împreunã cu toatã obºtea ei. Nici nu e de
mirare cã Sfântul Abbo, scriind în anul 985, îi numea pe vikingi
„ostaºii lui Antihrist.”
Între timp, Edmund se ostenea neobosit pentru a ridica o apãrare
cât mai puternicã împotriva vikingilor, cãci simþea cã þara avea sã-i fie
atacatã din nou. Deºi îºi dãdea seama cã puterile lui era mult prea mici
pentru a putea face faþã pãgânilor, totuºi credinciosul domnitor s-a
îngrijit sã ridice întãrituri de pãmânt pentru a-ºi apãra þara, adunând
totodatã cât mai multã oaste. ªi într-adevãr, presimþirile lui s-au adeverit
în vara anului 869, când uriaºa oaste a vikingilor a nãvãlit din nou
asupra þãriºoarei lui Edmund. Se pare cã pãgânii Ingvar ºi Ubba îºi
împãrþiserã oamenii în douã, ºi în felul acesta au nãvãlit în Anglia de
Rãsãrit din douã pãrþi. Una dintre oºti a atacat pe uscat dinspre
miazãnoapte, pustiind pe drum mãnãstirile Merciei de rãsãrit: Bardney,
Thorney, Peterborough ºi Ramsey – la Peterborough omorând 85 de
cãlugãri împreunã cu stareþul lor, Headda. În acest timp, cealaltã oaste
a intrat „vâslind în Anglia de Rãsãrit”12, dupã cum spune Sfântul Abbo,
ºi au atacat mai întâi mãnãstirea din Crowland, unde au mucenicit 81
de cãlugãri, printre care ºi pe bãtrânul stareþ Teodor, pe care l-au
înjunghiat în faþa altarului. Apoi ºi-au vãrsat mânia asupra celorlalte
mãnãstiri aflate în mlaºtinile Angliei de rãsãrit, la Soham ºi Ely, omorând
ºi acolo cãlugãri nenumãraþi. Despre mãnãstirea de maici din Ely, un
vechi cronicar englez vorbeºte în cuvinte miºcãtoare: „Îndrãzneþele
fecioare ale lui Hristos, fiicele celor mai de vazã familii saxone ale
12

Ibidem.
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Angliei, au fost jertfite celor mai crude munci pãgâneºti, ºi în curând
flãcãrile au înghiþit toate clãdirile de pe Insula Ely.”13
Vãzându-se cuprins din douã pãrþi, Edmund a hotãrât sã atace
mai întâi oastea care nãvãlise pe uscat. Aceasta se aºezase la Thetford,
unde gãsise loc bun de iernat, ºi acolo a lovit Edmund târziu în toamna
anului 869. Vreme de ºapte ore bãtãlia s-a purtat fãrã oprire, cu multã
vãrsare de sânge de ambele pãrþi, ºi pânã la urmã englezii au ieºit
biruitori. Preþul biruinþei s-a dovedit a fi însã unul foarte mare, cãci
Edmund pierduse în luptã aproape întreaga oºtire. Pe lângã aceasta,
cealaltã oaste vikingã se apropia cu paºi repezi, ºi din pricina aceasta
Edmund s-a vãzut nevoit sã se retragã în grabã în locul numit
Haegilisdun14. Aici, a încercat din nou sã gãseascã o cale pentru a-ºi
apãra þara de cotropitorii pãgâni.
Mucenicia sfântului
Lucrurile pãreau însã fãrã ieºire. Domnitorul pierduse în luptã pe
cei mai buni ºi mai viteji dintre ostaºii sãi, iar pãgânii se apropiau de el
cu puteri noi ºi proaspete. Ingvar trebuie sã-ºi fi dat seama de asta,
cãci a trimis regelui englez o solire de pace. Aceasta venea însã cu un
preþ. Edmund trebuia sã se supunã regelui pãgân, recunoscându-l ca
stãpân, ºi sã-i dea jumãtate din avere: „Ingvar, regele nostru, cutezãtor
ºi biruitor pe mare ºi pe uscat, are stãpânire asupra multor popoare, ºi
acum a venit în aceastã þarã cu oºtirea lui pentru a ierna aici împreunã
cu oamenii sãi. Îþi porunceºte sã împarþi cu el de îndatã bogãþiile tale
ascunse ºi averile strãmoºeºti, ºi sã fii supus (vasal) lui, dacã vrei sã
rãmâi în viaþã, cãci nu ai putere ca sã i te împotriveºti.”15
Auzind cuvintele pline de înfumurare ale solului, Edmund l-a
chemat de îndatã pe episcopul sãu credincios, Hunbert16, pentru a se
sfãtui cu el. Deja albit de ani, episcopul se temea pentru viaþa tânãrului
rege, ºi de aceea l-a îndemnat sã primeascã cererile pãgânilor ºi sã se
Phillips, Andrew, op. cit., p. 55
În satul Hoxne de astãzi.
15
Abbo din Fleury, op. cit.
16
Deºi Abbo nu ne spune numele acestui episcop, putem bãnui cã nu putea fi altul decât
Hunbert, deºi acesta era deja foarte bãtrân.
13
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supunã lor. Vikingii erau mult prea puternici, spunea el, ºi deja
stãpâneau aproape întreaga þarã. Altfel, singura scãpare ar fi fost fuga.
Însã Edmund ardea de dragoste pentru þarã ºi pentru credinþã, ºi
de aceea nu a putut sã primeascã nici unul dintre sfaturile episcopului.
El era rege creºtin, ºi nu putea nici mãcar gândi sã se supunã unui
necredincios. De aceea i-a rãspuns lui Hunbert cu glas hotãrât ºi sigur:
„«Iatã, episcope, bietul popor al acestei þãri suferã deja în chip ruºinos.
Mai degrabã aº muri luptând pentru ca poporul meu sã stãpâneascã în
continuare pãmântul lui de naºtere.» Episcopul a spus: «Iatã, iubite
rege, poporul tãu zace mort. Nu ai oameni ca sã poþi lupta, ºi piraþii
vor veni ºi te vor lega de viu. Scapã-þi viaþa fugind sau scapã-te pe
tine însuþi supunându-te lor.» Atunci regele Edmund a rãspuns, cãci
era viteaz peste mãsurã: «Aceasta o voiesc ºi o doresc din toatã inima
mea, ca sã nu rãmân eu singur viu dupã ce iubiþii mei supuºi vor fi
omorâþi în paturile lor împreunã cu copiii ºi soþiile lor de cãtre aceºti
piraþi. Nu mi-a stat niciodatã în fire sã fug. Mai degrabã aº muri pentru
þara mea, dacã nevoia o cere. Atotputernicul Dumnezeu ºtie cã nu mã
voi lepãda niciodatã de închinarea la El, nici de dragostea adevãrului
Lui. Dacã mor, trãiesc.»” 17 Apoi, întorcându-se cãtre solul pãgân,
Edmund i-a spus acestuia neînfricat: „Du-te acum degrabã ºi spune-i
crudului tãu domnitor: «Nicicând în viaþa aceasta nu se va supune
Edmund lui Ingvar, cãpetenia pãgânã, dacã acesta nu se va supune el
mai întâi credinþei în Mântuitorul Hristos.»”18
Cu aceste cuvinte rãsunând încã în urechi, pãgânul s-a întors la
stãpânul sãu ºi i-a vestit rãspunsul lui Edmund. Mâniat de îndrãzneala
creºtinului, Ingvar a pornit cu toatã oºtirea spre Haegilisdun. Între
timp, bunul domnitor le dãduse drumul oamenilor sãi, iar el se dusese
în bisericuþa din apropiere pentru a se ruga lui Dumnezeu. ªtia ce
avea sã urmeze, ºi de aceea nu-ºi luase armele cu el, cãci nu vroia sã
spurce cu sânge locaºul lui Dumnezeu. Când pãgânii furioºi s-au
nãpustit în bisericã, l-au gãsit pe sfântul domnitor rugându-se liniºtit,
cerându-i lui Dumnezeu sã-l întãreascã în chinuri ºi sã trimitã pace ºi
izbãvire poporului sãu. Cu sãlbãticie s-au aruncat asupra regelui
17
18

Ibidem.
Ibidem.
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îngenuncheat, ºi au început sã-l chinuie ºi sã-l batjocoreascã. Despre
cele ce au urmat, Sfântul Abbo ne vorbeºte în cuvinte cutremurãtoare:
„Necredincioºii l-au legat pe Edmund ºi l-au batjocorit cu neruºinare,
ºi l-au bãtut cu bâtele. Apoi l-au dus pe credinciosul rege la un copac
tare, ºi l-au legat cu lanþuri grele, ºi l-au bãtut vreme îndelungatã cu
biciul. Între loviturile de bici, Edmund chema cu adevãratã credinþã
numele Mântuitorului Hristos. Din pricina credinþei lui, din pricinã cã
Îl chema pe Hristos, pãgânii s-au aprins cumplit de mânie. Atunci au
început sã-ºi arunce suliþele asupra lui, de parcã s-ar fi jucat, pânã ce
l-au acoperit în întregime cu loviturile lor, dupã cum fusese [chinuit]
ºi Sfântul Sebastian. Când Ingvar, necredinciosul pirat, a vãzut cã
cinstitul rege nu se leapãdã de Hristos, ci cu nestrãmutatã credinþã
cheamã mereu numele Lui, a poruncit ca capul lui Edmund sã fie
tãiat, ºi pãgânii au fãcut aceasta. Cãci în vreme ce el încã Îl chema pe
Hristos, pãgânii l-au dus pe sfântul bãrbat pentru a-l da morþii, ºi cu o
singurã loviturã i-au tãiat capul, ºi sufletul lui a plecat bucuros spre
Hristos.” 19 Era ziua de 20 noiembrie a anului 869.
În apropiere, ascuns bine în niºte tufiºuri, credinciosul spãtar al
lui Edmund privea cu lacrimi în ochi chinurile viteazului sãu domnitor.
Tot el a vãzut cum pãgânii, chiuind cu glasuri sãlbatice ºi bucurânduse de moartea regelui englez, au aruncat capul sfântului în niºte tufiºuri
înalte, pentru a nu fi gãsit de supuºii sãi. Apoi, sãrbãtorindu-ºi fapta
nelegiuitã, s-au îndepãrtat în corãbiile lor, pentru a pustii þara rãmasã
fãrã rege.
La scurt timp dupã aceasta, oamenii credincioºi din împrejurimi
s-au apropiat plângând cu durere multã, ºi au luat cu mare cinste trupul
iubitului lor domnitor ºi l-au aºezat într-un sicriu de lemn. Apoi, au
început sã caute capul sfântului, pentru a-l putea îngropa alãturi de
trup. Se zice cã vreme de patruzeci de zile au cãutat în zadar cinstitele
moaºte, ºi când deja ajunseserã la capãtul puterilor, au început sã strige
deznãdãjduiþi: „Unde eºti? Unde eºti?” Iar atunci minune s-a petrecut,
cãci Dumnezeu a vrut sã le arate cã îl primise pe binecredinciosul
domnitor ca pe un mucenic ºi plãcut al Sãu. La strigãtele îndurerate
19

Ibidem.
306

VIEÞILE SFINÞILOR ORTODOCªI DIN APUS. SFINÞII INSULELOR BRITANICE

ale oamenilor s-a auzit rãspuns limpede venind dinspre pãdure: „Aici!
Aici!” ªi astfel, cu lacrimi de bucurie în ochi, oamenii au alergat spre
locul din care veneau strigãtele, ºi cu uimire au gãsit acolo un lup care
þinea între labe cinstitul cap al mucenicului. Din porunca lui Dumnezeu,
lupul pãzise rãbdãtor capul toate aceste zile. „Apoi, oamenii locului
au aºezat capul împreunã cu trupul ºi l-au îngropat în grabã, cum au
putut mai bine, ºi în curând au înãlþat o micã bisericuþã deasupra
lor.”20 De-abia dupã ce rãmãºiþele sfântului au fost aºezate în mormânt,
lupul s-a întors liniºtit în pãdure.
Moaºtele ºi cinstirea sfântului
Însã minunea petrecutã cu lupul s-a arãtat a fi o adevãratã
prevestire, cãci dupã cum acesta fusese îmblânzit prin puterea lui
Edmund, tot la fel în scurtã vreme alþi lupi, mai sãlbatici, aveau sã fie
îmblânziþi ºi aduºi la credinþã prin rugãciunile ºi jertfa sfântului
domnitor. Astfel, dupã moartea acestuia, vikingii, numiþi ºi „lupii
mãrii”, au început sã prade fãrã milã þara, pânã când la sfârºitul anului
870 o puternicã oaste a Wessexului le-a ieºit în întâmpinare. În fruntea
ei se afla regele Ethelred, care-l avea alãturi pe Alfred, fratele lui.
Însufleþiþi de moartea muceniceascã a lui Edmund, englezii au luptat
cu mare vitejie ºi au izbutit sã-i înfrângã pe pãgâni. La mai puþin de un
an dupã aceasta, Ingvar murea pe câmpul de luptã, iar Ubba era nevoit
sã fugã din þarã. Lucrurile începeau deja sã se schimbe pentru englezi,
care dobândiserã în cer un mare mijlocitor pentru neamul lor. Când
peste puþini ani vikingii s-au întors din nou în Anglia, cu o oaste ºi mai
puternicã, Alfred, ajuns între timp rege, le-a ieºit iarãºi în întâmpinare.
Dupã mai multe lupte pierdute, tânãrul rege a izbutit sã câºtige în vara
anului 878 o rãsunãtoare biruinþã asupra pãgânilor, omorându-l pe
Ubba pe câmpul de luptã. La scurtã vreme dupã aceasta, Guthrum,
noul conducãtor al vikingilor, primea împreunã cu toþi supuºii lui
botezul creºtin. De bunã seamã, aceasta a fost cea dintâi mare minune
a lui Edmund, faptul cã la mai puþin de zece ani dupã moartea sa,
20
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vikingii care îl omorâserã pentru Hristos primeau credinþa creºtinã.
Cu adevãrat, sângele mucenicului adusese roadã însutitã.
Dar sã ne întoarcem acum la trupul omului lui Dumnezeu. Dupã
îngroparea lui, în mica bisericuþã de lemn care fusese ridicatã deasupra
mormântului sãu au început sã se petreacã minuni. Câteodatã, noaptea,
oamenii vedeau un stâlp de foc strãlucind pânã la cer în acel loc.
Apoi, într-una din nopþi, doi oameni au ajuns obosiþi la micul lãcaº.
Unul era orb din naºtere, iar celãlalt îi purta de grijã. Se rãtãciserã în
întunericul nopþii ºi s-au bucurat mult gãsind un loc de adãpost. În
timp ce dormeau, însã, au fost treziþi dintr-odatã de o luminã orbitoare
care se înãlþa deasupra lor pânã la cer. Dimineaþa, orbul a vãzut pentru
întâia datã lumina soarelui, ºi cu bucurie ºi-a dat seama cã fusese
tãmãduit. În scurtã vreme, vestea despre aceastã minune s-a rãspândit
pretutindeni, ºi oameni mulþi au început sã vinã sã se închine la moaºtele
domnitorului. Deja Edmund era socotit sfânt ºi chiar Alfred, prietenul
lui bun, a poruncit sã se batã monede cu chipul mucenicului, pe care
scria: „Sfântul Edmund Regele.”
Însã de-abia în anul 902 a ajuns sfântul sã fie cinstit pretutindeni.
În acel an, episcopul Londrei a hotãrât sã mute trupul mucenicului
într-un loc mai de cinste, ºi a ales pentru aceasta vechea mãnãstire din
Bedricsworth21. Deºi distrusã de vikingi, mãnãstirea adãpostea preoþi
de mir care puteau sã îngrijeascã cinstitele moaºte. Astfel, dupã ce
mai întâi a zidit un paraclis în cinstea lui Edmund, episcopul, însoþit
de mulþime de popor, s-a îndreptat spre bisericuþa de lemn pentru a
aduce rãmãºiþele sfântului. Iar atunci altã minune s-a petrecut, cãci
Dumnezeu a vrut sã arate din nou slava cu care îl învrednicise pe
plãcutul Sãu. Astfel, când oamenii au deschis sicriul, au gãsit nu oase
goale, cum se aºteptau, ci trupul întreg ºi neputrezit al mucenicului,
care rãspândea o mireasmã îmbãtãtoare. „Edmund era întreg de parcã
ar fi fost viu, cu trup curat, iar gâtul lui, care fusese înainte tãiat, se
vindecase. Doar ca un fir roºu de mãtase de jur împrejurul gâtului mai
arãta oamenilor felul în care fusese omorât. De asemenea, rãnile pe
Aceastã mãnãstire a fost întemeiatã în anul 637 de Sfântul Sigebert, un alt rege mucenic al
Angliei de Rãsãrit, primul dintre regii englezi care a primit haina cãlugãreascã.
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care cruzii pãgâni le fãcuserã trupului sãu prin nenumãratele lovituri
de suliþã fuseserã vindecate de cãtre Dumnezeul cel ceresc.”22 Astfel
scria, în anul 985, Sfântul Abbo din Fleury, care adãuga: „ªi Edmund
zace astfel nestricat pânã în zilele noastre, aºteptând învierea ºi slava
veºnicã. Trupul lui, care zace neputrezit, ne spune cã a trãit feciorelnic
în lumea aceasta, ºi cã cu o viaþã curatã s-a dus la Hristos.”23 La scurt
timp dupã aceasta, lângã moaºtele sfântului s-a aºezat o vãduvã foarte
credincioasã, pe nume Oswyn, care îngrijea cu mare evlavie trupul
domnitorului, tãindu-i în fiecare an, în Joia Mare, unghiile ºi pãrul.
Dupã mutarea moaºtelor, mãnãstirea din Bedricsworth a ajuns în
scurt timp la mare slavã. Atât de mare era cinstirea sfântului în popor,
încât biserica în care odihneau moaºtele lui a fost în întregime
împodobitã cu aur ºi argint, iar mãnãstirea a ajuns sã fie numitã St.
Edmundstowe, adicã „locul sfânt al lui Edmund.” În anul 929, la
mãnãstire a venit însuºi rege Angliei, Ethelstan, pentru a se închina
sfântului mucenic. Printre alþii, regele era însoþit ºi de sfetnicul sãu,
tânãrul cãlugãr Dunstan, care avea sã ajungã mai târziu unul dintre
cei mai mari arhiepiscopi de Canterbury. Dunstan a aflat atunci povestea
muceniciei sfântului din chiar gura bãtrânului spãtar al lui Edmund,
care fusese martor la moartea lui, ºi care avea atunci aproape 100 de
ani. Apoi, mult mai târziu, la trei ani înainte de a muri, Dunstan avea
sã-i povesteascã Sfântului Abbo mãrturia spãtarului.
Din aceastã vreme ni s-au pãstrat mai multe minuni petrecute la
moaºtele omului lui Dumnezeu. Odatã, de pildã, ºapte hoþi s-au înþeles
sã prade mãnãstirea, atraºi de bogãþiile pe care poporul le aducea la
sfântul lãcaº. Neºtiind pe unde era mai uºor de intrat în bisericã, s-au
hotãrât sã încerce fiecare prin alt loc. Însã nici nu s-au apucat bine de
lucru, cã puterea lui Dumnezeu i-a oprit dintr-odatã pe toþi ºi au rãmas
astfel nemiºcaþi, þinuþi parcã de o mânã nevãzutã, fiecare în locul în
care se afla. Dimineaþa, când oamenii au venit la bisericã, nu ºtiau
dacã sã plângã sau sã râdã, vãzând un hoþ agãþat pe acoperiº, altul
stând cu un ciocan în faþa uºii, altul încercând sã spargã fereastra, iar
altul sãpând pe dedesubt.
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Apoi, în anul 950, moaºtele au fost aºezate într-o nouã raclã, mai
bogatã ºi mai frumoasã, ºi din nou trupul s-a arãtat a fi nestricat. La
puþin timp dupã aceasta, un om de neam mare, mândru ºi necredincios,
a venit la mãnãstire bãtându-ºi joc de sfânt ºi cerând sã i se arate
moaºtele, cãci nu credea cã sunt întregi. „Dar de îndatã ce a vãzut
trupul sfântului a înnebunit, ºi a început sã rãcneascã groaznic, ºi s-a
sfârºit nenorocit de o moarte cumplitã.”24
În anul 990, episcopul Londrei a hotãrât sã gãseascã un cãlugãr
care sã se îngrijeascã de cinstitele moaºte, cãci preoþii cãsãtoriþi nu
duceau o viaþã vrednicã de chemarea lor. Pentru aceasta l-a ales pe
cãlugãrul Ailwin, care avea o dragoste ºi evlavie fãrã margini pentru
Edmund. Atât de mare era îndrãzneala cãlugãrului cãtre sfânt, încât
acesta adesea vorbea cu el de parcã ar fi fost faþã cãtre faþã. Când în
1010 vikingii pãgâni au nãvãlit din nou în Anglia, Ailwin s-a temut
pentru moaºtele sfântului ºi a hotãrât sã le mute la Londra. Intrând în
oraº cu racla în care se gãsea trupul omului lui Dumnezeu, cãlugãrul
a fost întâmpinat de episcopul locului împreunã cu mulþime nenumãratã
de popor. Toþi erau peste mãsurã de bucuroºi cã se învredniciserã sã
primeascã în oraºul lor un aºa mare plãcut al lui Dumnezeu. Iar
dragostea lor nu a rãmas nerãsplãtitã, cãci numai în acea zi la moaºtele
sfântului s-au petrecut 18 vindecãri minunate: orbii îºi cãpãtau vederea,
surzii auzul, muþii vorbirea, slãbãnogii umblau ºi toþi neputincioºii
primeau izbãvire de bolile lor. Vreme de trei ani, moaºtele au rãmas în
mare cinste în biserica Sfântului Grigorie cel Mare din Londra, ºi atâtea
minuni s-au petrecut la ele, încât oamenii veneau neîncetat de la mari
depãrtãri pentru a se închina la mucenicul lui Hristos. Cu adevãrat,
începând din aceastã vreme, Edmund poate fi socotit ca ocrotitorul ºi
apãrãtorul întregii Anglii.
În anul 1013 Ailwin a socotit cã primejdia trecuse ºi s-a întors cu
trupul sfântului la St. Edmundstowe. Cu mare greutate a izbutit sã
pãrãseascã Londra, cãci oamenii nu vroiau nicidecum sã se lipseascã
de aºa o mare mângâiere de la Dumnezeu. Însã nici n-a apucat bine sã
aºeze trupul mucenicului în mãnãstire, cã vikingii au atacat din nou
pe neaºteptate regatul englez. De astã datã în fruntea lor se afla un
24
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pãgân de o cruzime cu totul neobiºnuitã, pe nume Sven, care îºi omorâse
tatãl pentru a se urca pe tron. Înfrângând de mai multe ori oastea
englezã, Sven a pus peste bietul popor un bir uriaº. Când Ailwin a
auzit cã ºi mãnãstirea lui trebuia sã plãteascã, a fost cuprins de mare
tulburare, cãci pânã atunci locaºul fusese scutit de orice dãri. Mâhnit,
a început sã se roage cu credinþã sfântului, ºi în timpul rugãciunii a
adormit. În vis i s-a arãtat domnitorul, „strãlucind ºi plin de slavã, cu
haine albe ca zãpada”25, ºi i-a spus sã meargã la Sven ºi sã-i spunã sã
nu punã bir asupra mãnãstirii, „cãci sunt un apãrãtor grozav al poporului
meu.”26 Când s-a trezit, Ailwin s-a supus ascultãtor poruncii sfântului
ºi fãrã fricã s-a dus în tabãra pãgânilor, cerând sã vorbeascã cu regele
lor. Când Sven a auzit cuvintele cãlugãrului a început sã râdã în hohote,
ºi l-a izgonit mânios cu cuvinte de ocarã ºi batjocurã. În noaptea
urmãtoare însã, pãgânul murea în chinuri groaznice, strigând
înspãimântat cã Edmund îl lovise cu suliþa. Pentru a doua oarã dupã
moartea sa, mucenicul îºi izbãvea þara de furia pãgânilor vikingi.
Canute (Knut), fiul lui Sven, care i-a urmat acestuia pe tron, a
tras învãþãturã din moartea tatãlui sãu. Ca ispãºire pentru pãcatele lui,
regele a întemeiat în anul 1020 o nouã mãnãstire pentru moaºtele
sfântului, cunoscutã drept Bury St. Edmunds, pe care a înzestrat-o cu
mari bogãþii27. În scurtã vreme cãlugãrii au zidit o mare bisericã de
piatrã în care au aºezat trupul sfântului mucenic. La mutarea moaºtelor
în noua bisericã a luat parte regele Canute, împreunã cu Ailwin, care
ajunsese episcop, ºi mulþime nenumãratã de popor. Trupul sfântului
era tot nestricat, ºi binecredinciosul domnitor purta încã pe piept
bucãþica din Sfânta Cruce pe care regele Offa o primise cu aproape
trei sute de ani în urmã în dar din Constantinopol.
De trei ori au mai fost vãzute dupã aceasta întregi moaºtele
sfântului. Prima datã a fost în 1050, când o femeie mutã care se
vindecase prin mijlocirea lui Edmund l-a vãzut de trei ori pe sfânt în
vedenie, spunându-i cã sicriul de lemn în care se gãsea trupul lui a
Phillips, Andrew, op. cit., p. 66
Ibidem, p. 66
27
Pe locul mãnãstirii s-a ridicat mai târziu oraºul Bury St. Edmunds, al cãrui nume înseamnã
chiar „oraºul Sfântului Edmund.”
25
26
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început sã putrezeascã ºi trebuie schimbat. Stareþul de atunci al
mãnãstirii, Leofstan, s-a îndoit la început de cuvintele femeii, însã
pânã la urmã a fost înduplecat de stãruinþa ei. Când mormântul a fost
deschis, o mireasmã minunatã s-a rãspândit în întreaga bisericã, ºi
cãlugãrii au vãzut cu uimire cã într-adevãr carii roseserã o parte din
sicriu. Mai târziu, acest stareþ Leofstan a poruncit sã fie îngropat alãturi
de vãduva Oswyn ºi de episcopul Ailwin, la picioarele sfântului. Apoi,
trupul a mai fost vãzut întreg în anul 1095, când a fost mutat într-o
nouã raclã, ºi iarãºi în 1198, când dupã un foc mare care a mistuit
mãnãstirea a fost cercetat din nou. Era încã nevãtãmat ºi fãcãtor de
minuni, cãci mulþi bolnavi au primit atunci vindecare.
La mai puþin de douãzeci de ani dupã aceasta însã, în 1217, niºte
ostaºi francezi au furat moaºtele ºi le-au dus în oraºul Toulouse, unde
le-au aºezat într-un paraclis din catedrala oraºului. Când dupã câtva
timp trupul sfântului a fost cercetat din nou, nu s-au mai gãsit moaºtele
întregi, ci doar sfintele sale oase, galbene ca ceara ºi rãspândind bunã
mireasmã. Acest lucru s-a petrecut de bunã seamã din rânduiala lui
Dumnezeu, însã poate ºi din pricinã cã atâtea mâini nelegiuite se
atinseserã fãrã evlavie de trupul sfântului. Moaºtele lui au rãmas apoi
la Toulouse pânã la începutul veacului trecut, ºi Edmund a ajuns sã fie
socotit unul dintre ocrotitorii oraºului.
În acest timp, în Anglia evlavia faþã de sfânt a început sã scadã
tot mai mult în rândul poporului. „Cu cât înaintãm în veacul al XII-lea
ºi mai departe,” spunea un pãrinte ortodox englez, „cu atât mai mult
se pare cã harul de la mormântul Sfântului Edmund a secat, sau, mai
bine zis, cã a secat sincera cinstire a oamenilor faþã de sfânt.”28 Din
aceastã pricinã, tot mai puþine minuni au avut loc la mãnãstirea din
Bury St. Edmunds, pânã când în anul 1539, la reforma anglicanã,
regele Henric al VIII-lea a distrus mãnãstirea ºi a poruncit ca Edmund
sã fie scos de tot din rândul sfinþilor englezi.
Deºi prigonit în acest fel, sfântul domnitor a rãmas mai departe în
inima ºi evlavia poporului de rând, care nu l-a uitat nicicând pe ocrotitorul
lui ceresc. Apoi, în anul 1848 o nouã întâmplare minunatã a însufleþit
cinstirea lui Edmund în rândul englezilor. Atunci, vechiul stejar despre
28

Ibidem, p. 69
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care bãtrânii spuneau cã era chiar cel pe care fusese chinuit sfântul, s-a
prãbuºit sub propria lui greutate. Nimeni nu mai credea povestea
bãtrâneascã, însã numãrând inelele copacului s-a vãzut cã vârsta lui era
mai mare de o mie de ani. Dar aceasta nu a fost tot. În timp ce tãiau
stejarul, oamenii au gãsit în chiar inima lui un vârf de lance ruginit
înþepenit acolo. Un fior i-a strãbãtut pe toþi ºi pe ochii lor s-au ivit
lacrimile. Þineau în mânã chiar una dintre lãncile care strãpunseserã în
urmã cu mai bine de o mie de ani trupul mucenicului lui Hristos, Edmund.
Dupã aceasta, episcopul de Toulouse a dãruit mai multe pãrticele
din sfintele moaºte diferitor biserici din Anglia, iar apoi, în anul 1901,
a dãruit episcopului romano-catolic al Angliei întreg trupul sfântului,
pãstrând pentru sine doar capul lui. În chip de neînþeles însã, episcopul
nu a dus trupul domnitorului în oraºul sãu din Bury St. Edmunds, de
unde fusese furat în urmã cu aproape 700 de ani, ci l-a aºezat într-o
micã bisericã din satul Arundel, unde se pãstreazã închis ºi necunoscut
pânã în zilele noastre. ªi astfel, trupul Sfântului Edmund aºteaptã
rãbdãtor ºi smerit vremea în care poporul englez se va întoarce la
vechea credinþã a strãmoºilor sãi, pentru a-i aduce cinstire dupã
cuviinþã, ca unui mare sfânt ºi plãcut al lui Dumnezeu. Cãci, dupã
cum spunea în anul 985 Sfântul Abbo din Fleury, „neamul englez nu
este lipsit de sfinþii Domnului, cãci în Anglia zac astfel de sfinþi ca
acest sfânt rege [Edmund], ºi Cuthbert Binecuvântatul, ºi Sfânta Audrey
la Ely, ºi de asemenea sora ei [Werburga], toþi întregi la trup, adeverind
credinþa. Mai sunt de asemenea ºi mulþi alþi sfinþi englezi, care lucreazã
minuni multe, dupã cum este cunoscut peste tot, spre slava Celui
Atotputernic, în Care ei au crezut.”29
Pentru rugãciunile Sfântului Mucenic Edmund, ocrotitorul ºi
apãrãtorul Angliei, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, întoarce
poporul englez la dreapta credinþã ºi miluieºte-ne ºi ne mântuieºte pe noi.
Amin!

29

Abbo din Fleury, op. cit.
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Imne închinate Sfântului Edmund din slujba lui,
scrisã în anul 985 de cãtre Sfântul Abbo din Fleury: 30

La v ecernia Sfântului Edmund
Bucurã-te, rege al anglilor,
Ostaº al Regelui îngerilor,
O, Edmund, floarea mucenicilor,
Întocmai ca trandafirul ºi liliacul!
Roagã-te neîncetat Domnului
Pentru mântuirea credincioºilor.
La mãriri
Saltã tu, Sfântã Bisericã a întregului popor englez, cã iatã þi s-a
dat sã-l lauzi pe preaslãvitul rege ºi nebiruitul mucenic Edmund, care
biruind pe domnii acestei lumi, s-a dus la cer în mare biruinþã. O,
Sfinte Pãrinte Edmund, ascultã-i pe cei ce se roagã þie.
La prima miezonopticã
I. Edmund, bãiat cu cuget sfânt, se trãgea dintr-un vechi neam de
regi. ªi Împãratul cel ceresc l-a ales ca sã-l aducã în cer ºi sã-l facã
împreunã-moºtenitor Lui. Harul Duhului Sfânt a luminat copilãria sa,
cãci Duhul Domnului Iisus care sãlãºluia în el era plãcut Lui.
II. Netrecãtoare a fost slava, ºi mare apãrarea noastrã, cãci unsul
lui Dumnezeu, Edmund, a fost ridicat pe tronul þãrii, ºi în Biserica lui
Dumnezeu a strãlucit întocmai ca un stâlp de luminã. Viaþa lui, slãvitã
prin virtuþi, plinã a fost de sfinþenie ºi împodobitã de toatã cucernicia.

30

Imnele se gãsesc (în traducere englezã) la Phillips, Andrew, op. cit., pp. 77-78
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III. Sfântul ostaº al lui Hristos, Edmund, plin de Duhul Sfânt, a
grãit regelui astfel: Prietenia ta nu-mi pleacã voinþa ºi ameninþãrile ºi
chinurile tale nu mã înfricoºeazã. Cãci slãvit este sã mori pentru Domnul,
mai dulci decât mierea ºi fagurele sunt pentru mine focul ºi sabia.
La a doua miezonopticã
Imn: Edmund într-adevãr a grãit, însã Duhul Sfânt vorbea prin
buzele lui: Ameninþãrile chinurilor nu mã înfricoºeazã ºi prietenia unui
rege nu mã face sã ºovãi. Plãcut este sã mori pentru Dumnezeu; o, de
mi s-ar dãrui sã ajung jertfã lui Dumnezeu!
Imn: Legat cu lanþuri, în chip jalnic este acum batjocorit ºi legat
de copac, ºi însemnat cu biciul; iar apoi cu bucurie pentru Hristos
îmbrãþiºeazã multe chipuri de moarte.
Imn: Dupã mãsura slavei rãsplãþii, aºa creºte ºi durerea, cãci ca
o þintã este aºezat ºi acoperit cu sãgeþi. ªi o mie de morþi îmbrãþiºeazã,
în timp ce cu necontenitã bucurie se roagã lui Hristos.
IV. Sfântul Domnului se face tot mai viteaz, pe mãsurã
durerea; aºezat ca o þintã, este îngropat acum într-o ploaie de
în toate mucenicul stã neînvins ºi biruitor. Râuri de sânge
fiecare mãdular al lui, ºi pe tot trupul lui nu este loc în care
ranã.

ce creºte
suliþe. ªi
curg din
sã nu fie

V. Ingvar porunceºte sã fie tãiat capul mucenicului care de-abia
mai rãsuflã, dar Îl mãrturiseºte pe Hristos. ªi astfel Edmund îºi sfârºeºte
acum mucenicia ºi bucurându-se merge la Dumnezeu. Tãiat de trup,
preasfântul cap rãspunde cuvintelor de rugãciune ale oamenilor.
VI. Poporul cel credincios al lui Dumnezeu a pornit pentru a gãsi
capul despãrþit de trup, dar viu încã. Vãrsând lacrimi, oamenii spun:
Vai, bunule pãstor, vai, blândule pãrinte Edmund, unde eºti? Iar Domnul
a auzit strigãtul celor sãraci ºi a primit suspinele robilor Sãi.
315

VLAD BENEA

La a treia miezonopticã
Imn: Dând drumul gãrzii, tiranul a hotãrât ca luptãtorului lui
Dumnezeu Edmund sã-i fie tãiat capul; iar acela a cântat imne lui
Dumnezeu ºi bucurându-se ºi-a trimis sufletul în ceruri.
Imn: O, neînfrântule mucenic! O, Edmund, martor neºovãielnic!
Ziua de azi te-a slobozit de pe pãmânt ºi te-a dus pe tine biruitor în
curþile raiului; mijloceºte în cer pentru noi cei ce aici pe pãmânt
suspinãm cãtre tine.
Imn: Poporul credincios al lui Dumnezeu a pornit pentru a gãsi
capul despãrþit de trup, dar viu încã. Vãrsând lacrimi, oamenii spun:
Vai, bunule pãstor, vai, blândule pãrinte Edmund, unde eºti?
VII. Capul mucenicului rostea cuvinte. Iatã-l pe cel pe care-l
cãutaþi, spune el, iatã-mã pe mine, ocrotitorul vostru cãtre Dumnezeu.
Blândul pãrinte s-a milostivit cãtre iubiþii sãi, pe care i-a mângâiat cu
calde cuvinte.
VIII. Minunatã a fost mâna lui Dumnezeu asupra lui. Cãci acolo
stãtea un lup care priveghea cu durere asupra mucenicului. ªi oamenii,
bucurându-se nespus la vederea minunii, au izbucnit în lacrimi.
IX O, neînfrântule mucenic! O, Edmund, martor neºovãielnic!
Ziua de azi te-a slobozit de pe pãmânt ºi te-a dus pe tine biruitor în
curþile raiului; mijloceºte în cer pentru noi cei ce aici pe pãmânt
suspinãm cãtre tine. Strãlucind înaintea tronului lui Dumnezeu în
preamãrita ta hainã, te rugãm, iubitorule pãrinte, mijloceºte în cer pentru
noi cei ce aici pe pãmânt suspinãm cãtre tine. O, mucenice, sufletele
noastre se înalþã cãtre tine în durerea noastrã. Plângem pentru pãcatele
noastre vechi ºi oftãm din pricina nedreptãþilor noastre. O, Edmund,
rege ºi mucenic, nãdejdea noastrã, cu îndurare primeºte fãgãduinþele
robilor tãi, ºi nouã, celor ce de pe pãmânt îþi trimitem suspinele noastre
îndurerate, dãruieºte-ne bucuriile raiului.
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Epilog
Mãrturisiþi-vã Domnului, cã este bun, cã în veac este mila Lui.
Sã spunã cei izbãviþi de Domnul, pe care El i-a izbãvit
din mâna vrãjmaºului.
Din þãri i-a adunat pe ei, de la rãsãrit ºi de la apus,
de la miazãnoapte ºi de la miazãzi. (Ps. 106, 2)
Nu te teme!, cã Eu cu tine sunt; de la rãsãrit voi aduce
sãmânþa ta ºi de la apus te voi aduna. Voi zice miazãnoaptei:
„Adu!” ºi miazãzilei: „Nu opri! Adu-i pe fiii Mei din þara de departe
ºi pe fiicele Mele de la marginile pãmântului,
pe toþi câþi sunt chemaþi cu numele Meu.” (Is. 43, 6-7)
ªi vor veni de la rãsãrit ºi de la apus,
de la miazãnoapte ºi de la miazãzi ºi vor ºedea la masã
întru Împãrãþia lui Dumnezeu. (Lc. 13, 29)
Iatã cã, dupã mãrturia Scripturilor Vechiului ºi Noului Legãmânt,
Dumnezeu ºi-a adunat sfinþii din toatã lumea, de la rãsãrit ºi de la
apus, de la miazãnoapte ºi de la miazãzi. ªi aceºti sfinþi, adunaþi de la
toate marginile pãmântului, se odihnesc acum, ºi pururi se vor odihni,
în patria cea una a tuturor aleºilor lui Dumnezeu, Împãrãþia cerurilor,
unde toþi împreunã înalþã într-un glas cântare de laudã Preasfintei Treimi.
Iar noi am vrut sã scriem, cu ajutorul lui Dumnezeu, vieþile câtorva
dintre sfinþii care au strãlucit în pãmânturile din Apus, anume în Insulele
Britanice, în vremea când în acele locuri se mãrturisea dreapta credinþã.
Chiar dacã, poate, ei ni se par oarecum strãini ºi numele lor ciudate,
totuºi nu trebuie sã uitãm cã ei sunt sfinþi ai noºtri, sfinþi ai Bisericii
Ortodoxe, ºi cã ei se roagã neîncetat în cer pentru noi ºi pentru întreaga
lume. ªi deºi necunoscuþi nouã pânã acum, totuºi ei sunt cinstiþi de
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Bisericã an de an, alãturi de toþi ceilalþi sfinþi, în întâia Duminicã dupã
Rusalii, Duminica Tuturor Sfinþilor. Atunci, Biserica Ortodoxã îi
prãznuieºte pe toþi cei ce s-au sfinþit în întregul pãmânt, de la începutul
lumii ºi pânã astãzi, din toate timpurile ºi din toate locurile. Iatã, de
pildã, cum glãsuieºte una dintre minunatele cântãri ale acestei sãrbãtori:
„Pe cei ce s-au luptat cu credinþã în toate pãrþile lumii, pe Apostoli, pe
mucenici, pe preoþii cei de-Dumnezeu-înþelepþiþi, pe cinstitele femei, pe
adunarea cea sfântã, cu sfinþite cântãri, dupã datorie, sã o lãudãm; cã
cei pãmânteºti s-au adunat laolaltã cu cei cereºti ºi prin patimã au câºtigat,
cu darul lui Hristos, nepãtimirea; ºi acum, ca niºte stele strãlucitoare
luminându-ne pe noi, cu îndrãznealã se roagã pentru sufletele noastre.”1
Iar o altã cântare, cel puþin la fel de frumoasã ca aceasta, spune aºa:
„Duhovniceºte sã prãznuim întru unirea credinþei praznicul cel a toatã
lumea, al celor ce din veac au bineplãcut lui Dumnezeu: pe cinstiþii
patriarhi, soborul proorocilor, podoaba Apostolilor, adunarea
mucenicilor, lauda pustnicilor, pomenirea Tuturor Sfinþilor; cã ei se roagã
neîncetat sã se dãruiascã pace lumii ºi sufletelor noastre mare milã.”2 ªi
între aceºti sfinþi care s-au luptat în toate pãrþile lumii, la loc de cinste
stau, de bunã seamã, ºi sfinþii care au strãlucit în Apus.
Dar nu trebuie sã gândim cã Biserica lui Hristos îi pomeneºte pe
sfinþii Apusului doar o singurã datã pe an. Câtuºi de puþin! Ci la fiecare
slujbã, oricât de neînsemnatã ar fi ea, preotul îi cheamã în ajutor ºi pe
aceºti sfinþi, alãturi de toþi ceilalþi. Astfel, când dã binecuvântarea de
sfârºit, el zice: „Hristos, Adevãratul Dumnezeul nostru, pentru rugãciunile
Preacuratei Maicii Sale ºi ale tuturor sfinþilor, sã ne mântuiascã ºi sã ne
mântuiascã pe noi. Amin!” Când rosteºte aceste cuvinte, preotul cere
mijlocirea nu doar a sfinþilor din Rãsãrit, ci ºi a sfinþilor Apusului.
De aceea, ºtiind cã sfinþii Apusului sunt sfinþii noºtri ºi cã ei se
roagã cu lacrimi pentru noi în Împãrãþia cerurilor, alãturi de toþi ceilalþi
sfinþi, sã le cerem ºi noi cu credinþã ºi cu dragoste ajutorul,
neîndoindu-ne câtuºi de puþin cã ei ne ascultã ºi ne rãspund la toate
rugãciunile ºi durerile noastre. ªi fie ca pentru rugãciunile lor,
Dumnezeu sã ne dea mântuire ºi iertare de pãcate. Amin!
Stihirã la Vecernia din Duminica Tuturor Sfinþilor, în ***, Penticostar, Ed. IBMBOR,
Bucureºti, 1999, p. 358
2
Stihirã la Litia din Duminica Tuturor Sfinþilor, în ibidem, p. 360
1
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Acatist cãtre toþi Sfinþii
care au strãlucit în pãmânturile Apusului
Dupã obiºnuitul început se zice

Condac 1:
Pe sfinþii care au strãlucit în pãmânturile Apusului în vechime ºi
acele pãrþi le-au luminat prin nevoinþele ºi luptele lor, pe aceºtia toþi sã-i
lãudãm ºi noi acum dupã cuviinþã. ªi sã le cântãm lor ca unora ce pururea
se roagã înaintea lui Dumnezeu pentru noi, zicându-le aºa: Bucuraþi-vã,
sfinþilor toþi, care în pãmânturile Apusului aþi mãrturisit dreapta credinþã!
Icos 1:
Minunat s-a slãvit întru voi, sfinþilor Apusului, numele cel întru
totul sfânt al Mântuitorului nostru Hristos. Cã privind viaþa ºi faptele
voastre cele spre mântuire, popoarele Apusului s-au învãþat sã se închine
Dumnezeului celui Adevãrat ºi sã vã cinsteascã pe voi cu bucurie, zicând:
Bucuraþi-vã, apostoli ºi mucenici, cuvioºi ºi episcopi, cã voi
sunteþi lauda ºi bucuria întregului Apus;
Bucuraþi-vã, cã voi înaintea tuturor sunteþi roada cea mai de preþ
a acelor locuri;
Bucuraþi-vã, cã sângele vostru sfânt a spãlat toatã întinãciunea
pãgâneascã;
Bucuraþi-vã, cã prin învãþãturi pline de putere poporul din
neºtiinþã l-aþi scos;
Bucuraþi-vã, cã în întunericul acelor vremuri aþi strãlucit ca niºte
faruri prealuminate;
Bucuraþi-vã, cã v-aþi arãtat înaintea lumii întregi povãþuitori
nemincinoºi pe calea mântuirii;
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Bucuraþi-vã, cã prin aceasta sunteþi pãrinþi în Hristos pentru toate
neamurile Apusului;
Bucuraþi-vã, cã pânã acum vã rugaþi neîncetat pentru ele în ceruri;
Bucuraþi-vã, cã voi mai ales sunteþi nãdejdea cea tare a acelor
locuri;
Bucuraþi-vã, cã întru voi se laudã toþi credincioºii apuseni;
Bucuraþi-vã, cã pe aceºtia îi învãþaþi sã aducã lui Dumnezeu
dreaptã cinstire;
Bucuraþi-vã, cã întreg Apusul îl chemaþi la pocãinþã ºi întoarcere
la Dumnezeu;
Bucuraþi-vã, sfinþilor toþi, care în pãmânturile Apusului aþi
mãrturisit dreapta credinþã!
Condacul al 2-lea:
ªi pãmânturile Apusului s-au învrednicit de minunaþii Apostoli ai
lui Dumnezeu, care cu râvnã nestinsã au propovãduit peste tot vestea
cea bunã a mântuirii neamului nostru. Iar prin aceºtia popoarele
Apusului s-au nãscut pentru întâia datã la Hristos ºi au început sã-I
cânte Lui ca Unui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 2-lea:
Luminãtori ai Apusului s-au fãcut prin truda lor cea neobositã
Sfinþii Apostoli. Cã ei puterea cea întunecatã a vrãjmaºului au socotit-o
întru nimic, ºi cu neînfricare au rãspândit lumina lui Hristos
pretutindeni. Pentru aceasta au ºi mãrturisit încã pânã la sânge adevãrul
ºi s-au învrednicit sã audã din gura tuturor cântãri de laudã ca acestea:
Bucuraþi-vã, Apostoli ai lui Hristos, care v-aþi nevoit sã duceþi
vestea cea bunã în pãmânturile Apusului;
Bucuraþi-vã, cã voi mai întâi sunteþi pãrinþii ºi ocrotitorii acelor locuri;
Bucuraþi-vã, aºadar, Sfinþilor Petru ºi Pavel, mai-marii Apostolilor,
cã aþi întemeiat cea dintâi Bisericã în Apus;
Bucuraþi-vã, cã prin voi Roma pãgânã a început a aduce jertfã
curatã Adevãratului Dumnezeu;
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Bucuraþi-vã, cã nu v-aþi spãimântat de toatã înfricoºarea ºi
prigoana necredincioºilor;
Bucuraþi-vã, cã pânã la urmã credinþa voastrã în Hristos aþi
pecetluit-o cu însuºi sângele vostru;
Bucurã-te, apoi, Sfinte Iacove, Apostole, fiule al lui Zevedeu,
care ai luminat pãmânturile Spaniei;
Bucurã-te, cã moaºtele tale odihnesc pânã azi în acele pãrþi,
aducând tuturor mângâieri;
Bucurã-te ºi tu, Sfinte Apostole Simon Zelotul, care în Britania ai
dus credinþa în Hristos cel înviat;
Bucurã-te, cã asemenea celorlalþi Apostoli ºi tu ai primit moarte
pentru viaþa cea veºnicã;
Bucurã-te, Sfinte Aristobul, care Sfântului Simon i-ai urmat în
propovãduire;
Bucurã-te, cã ai ajuns cel dintâi episcop al Britaniei ºi mucenic al
lui Hristos;
Bucuraþi-vã, sfinþilor toþi, care în pãmânturile Apusului aþi
mãrturisit dreapta credinþã!
Condacul al 3-lea:
Lãsat-au Apostolii Domnului, în locurile pe care le-au luminat,
ucenici ºi urmaºi vrednici, care cu nimic nu au fost mai prejos pãrinþilor
lor, ci întru totul le-au urmat în râvnã ºi-n lucrare. Cã ei prin pilda
vieþii lor popoarele cele pãgâne le-au ridicat de la slujirea idoleascã ºi
le-au adus la închinarea Singurului Dumnezeu, învãþându-le sã-I cânte
Acestuia neîncetat: Aliluia!
Icosul al 3-lea:
Sã cântãm ºi noi într-un glas tuturor celor ce s-au învrednicit a fi
urmãtori Sfinþilor Apostoli, care lucrarea acelora au dus-o mai departe
ºi pãmântul Apusului l-au sfinþit prin cuvintele ºi sângele lor; ºi sã le
zicem lor, ca unora ce pânã azi se roagã pentru noi înaintea tronului
lui Dumnezeu, unele ca acestea:
321

VLAD BENEA

Bucuraþi-vã, toþi cei ce v-aþi arãtat minunaþi ucenici ai ucenicilor
lui Hristos;
Bucuraþi-vã, cã alãturi de pãrinþii voºtri v-aþi nevoit cu râvnã pentru
luminarea Apusului;
Bucurã-te, aºadar, între ei toþi, Sfinte Clement, cã mai-marele
Apostolilor te-a sfinþit episcop al Romei;
Bucurã-te, cã turma cea încredinþatã þie ai pãstorit-o cu deplinã
înþelepciune ºi vrednicie;
Bucurã-te, apoi, Sfinte Ignatie, episcop de Antiohia, cã ºi tu ai
primit hirotonia din mâinile Sfântului Petru;
Bucurã-te, purtãtorule de Dumnezeu, cã scrierile tale ne sunt de
mare mângâiere pânã în ziua de astãzi;
Bucurã-te, cã mucenicia ta cea slãvitã este pentru toþi pildã de
bãrbãþie ºi vitejie în faþa morþii;
Bucurã-te ºi tu, Sfinte Iustin, filosofule, cã prin cãrþile tale ai
întãrâtat mânia vrãjmaºilor lui Hristos;
Bucurã-te, cã neîndurând înþelepciunea ta cea dumnezeiascã,
aceºtia te-au mucenicit în arenele Romei;
Bucurã-te, apoi, Sfinte Irineu, episcop de Lyon, cã din Asia Micã
ai ajuns sã luminezi pãmânturile Galiei;
Bucurã-te, cã prin scrierile tale de-Dumnezeu-însuflate ai luptat
neîncetat împotriva tuturor eresurilor;
Bucurã-te, cã pentru aceasta toþi creºtinii te cinstesc ca pe un
mare Stâlp ºi Pãrinte al Bisericii;
Bucuraþi-vã, sfinþilor toþi, care în pãmânturile Apusului aþi
mãrturisit dreapta credinþã!
Condacul al 4-lea:
Cântare de laudã sã aducem acum tuturor celor ce în pãmânturile
Apusului au pãtimit pentru Hristos pânã la sânge, ºi prin bãrbãþia lor
moartea au biruit; iar lui Dumnezeu, Celui ce i-a întãrit pe ei în chinuri
ºi munci mai presus de minte, sã-I cântãm cu toþii neîncetat, zicând:
Aliluia!
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Icosul al 4-lea:
Sângele vostru, cinstiþilor mucenici, cu bucurie l-aþi vãrsat pentru
Împãratul Hristos, ºi Lui v-aþi adus jertfã bineprimitã. Iar neamurile
Apusului vãzând rãbdarea voastrã cea negrãitã, au înþeles cã Însuºi
Dumnezeul slavei locuia întru voi, ºi minunându-se de una ca aceasta
au început sã vã cânte vouã cu credinþã aºa:
Bucuraþi-vã, Tatiana ºi Anastasia, împreunã cu Sofia ºi cu cele
trei fiice ale ei;
Bucuraþi-vã, Cecilia ºi Agnia, care v-aþi arãtat femei fãrã seamãn
în vitejie;
Bucuraþi-vã, Lavrentie, Arhidiacone, împreunã cu Sebastian,
slãvitul mucenic;
Bucuraþi-vã, bunilor biruitori, cã voi prin pãtimirile voastre cele
cumplite aþi sfinþit Roma pãgânã;
Bucuraþi-vã, apoi, toþi cei ce întreg pãmântul Apusului l-aþi umplut
de luptele voastre;
Bucuraþi-vã, Agata ºi Lucia, muceniþe slãvite, cã în Italia bine
v-aþi nevoit;
Bucuraþi-vã, Valentin ºi Ianuarie, episcopi prealuminaþi, cã
învãþãtura voastrã aþi pecetluit-o cu sânge;
Bucurã-te, apoi, Cipriane, ierarhe, împreunã cu Perpetua ºi
Felicita, ºi cu toþi cei ce pentru Hristos s-au jertfit în pãmânturile Africii;
Bucurã-te, Mavrichie, mucenic minunat, cã alãturi de ostaºii tãi
în Elveþia ai stat neînfricat în faþa morþii;
Bucurã-te, Vichentie, diacone, cã Spania ai sfinþit-o prin chinurile
tale cele înfricoºãtoare;
Bucurã-te, Alban, viteaz luptãtor, cã te-ai adus cea dintâi jertfã
curatã a Britaniei cãtre Dumnezeul cel Adevãrat;
Bucurã-te, Ursula, mireasã a lui Hristos, care cu sângele tãu ai
spãlat pãmântul Germaniei;
Bucuraþi-vã, sfinþilor toþi, care în pãmânturile Apusului aþi
mãrturisit dreapta credinþã!
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Condacul al 5-lea:
Vãzând vrãjmaºul mântuirii noastre cã nu poate birui credinþa
ucenicilor lui Hristos prin chinuri ºi prigoniri fãrã seamãn, a abãtut
asupra lor mulþime de învãþãtori ºi dascãli mincinoºi, care prin
înºelãciune au dus poporul cel credincios în rãtãcire. Dar împotriva
unora ca aceºtia s-au ridicat Pãrinþi desãvârºiþi, mari în cuvânt ºi-n
faptã, care cu înþelepciunea Duhului Sfânt au biruit tot eresul, ºi pe
oameni i-au învãþat sã aducã dreaptã cinstire lui Dumnezeu, zicând:
Aliluia!
Icosul al 5-lea:
Pe neînfricaþii mãrturisitori ai credinþei celei ortodoxe, care în
pãmânturile Apusului cu vitejie au luptat pentru adevãr, ºi prin nevoinþele
lor cele multe minciuna din rândul poporului lui Hristos au stârpit-o, pe
aceºtia toþi sã-i lãudãm ºi noi acum cu bucurie, ºi sã le cântãm lor ca
unor aleºi ai Preamilostivului Dumnezeu, zicându-le aºa:
Bucurã-te, Sfinte Osie de Cordoba, cã în fruntea celui dintâi sobor
a-toatã-lumea ai stat;
Bucurã-te, Sfinte Ilarie, episcop de Poitiers, cã ºi tu ai apãrat cu
neînfricare dreapta credinþã;
Bucurã-te, cã pentru aceasta din mâinile hulitorilor arieni
nenumãrate prigoniri ºi chinuri ai rãbdat;
Bucurã-te, apoi, Ambrozie, ierarhe, cã oraºul Milanului l-ai pãstorit
cu înþelepciunea ta cea dumnezeiascã;
Bucurã-te, cã prin cuvântãrile ºi scrierile tale ai întors mulþime de
oameni la Hristos;
Bucurã-te ºi tu, Augustine, fericite, cã pentru rugãciunile maicii
tale, Monica, Dumnezeu te-a întors din calea pierzãrii;
Bucurã-te, cã ai ajuns episcop preaînþelept ºi mare luptãtor
împotriva ereticilor;
Bucurã-te, apoi, Ieronime, cuvioase, cã prin scrierile tale cele
multe ai luminat pãmânturile Apusului;
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Bucurã-te, Sfinte Leon, papã al Romei, cã la soborul din Calcedon
în chip minunat ai luptat pentru credinþa ortodoxã;
Bucurã-te, cã având luminã de la Dumnezeu, poporul cel
încredinþat þie l-ai povãþuit neabãtut pe calea mântuirii;
Bucurã-te, Sfinte Martin, papã neînfricat, cã împreunã cu Sfântul
Maxim aþi mãrturisit pânã la moarte adevãrul;
Bucurã-te, cã pentru dreapta credinþã aþi îndurat cu bucurie toate
chinurile împãratului celui rãucredincios;
Bucuraþi-vã, sfinþilor toþi, care în pãmânturile Apusului aþi
mãrturisit dreapta credinþã!
Condacul al 6-lea:
Sfârºindu-se prin rânduiala lui Dumnezeu ºirul prigoanelor celor
cumplite, nu s-a sfârºit ºi ºirul mucenicilor lui Hristos. Cãci cei ce
pânã atunci în chip vãzut îºi vãrsaserã sângele pentru credinþã, au
început sã se jertfeascã în chip nevãzut pentru ea, rãstignindu-ºi prin
post ºi prin lacrimi toate poftele cele rele. Pentru aceasta s-au ºi fãcut
ca niºte îngeri în trup ºi s-au învãþat sã-I aducã lui Dumnezeu neîncetat
cântarea: Aliluia!
Icosul al 6-lea:
ªi pãmânturile Apusului au rodit bãrbaþi ºi femei desãvârºiþi în
sfinþenie, care prin nevoinþele lor cele mai presus de fire au câºtigat
bucuriile cele nepieritoare ale Raiului, ºi tuturor pildã nemincinoasã
pe calea mântuirii s-au fãcut. Iar noi sã-i cinstim mai întâi pe cei ce au
strãlucit în pãmânturile Galiei, întemeind viaþa cãlugãreascã în acele
pãrþi, ºi sã le zicem lor cu bucurie aºa:
Bucurã-te, Sfinte Martin, milostivule, cã dintre toþi apusenii tu
mai întâi ai gustat dulceaþa vieþii cãlugãreºti;
Bucurã-te, cã urmând þie mulþime de credincioºi au ales sã lepede
slava trecãtoare a lumii acesteia;
Bucurã-te, cã strãlucind prin darul facerii de minuni, ai ajuns
episcop de Tours ºi mare ocrotitor al Apusului;
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Bucurã-te, apoi, Sfinte Ioan Casian, cã alãturi de cuviosul
Gherman te-ai adãpat din învãþãtura pãrinþilor pustiei;
Bucurã-te, cã prin scrierile tale cele minunate te-ai fãcut adevãrat
începãtor al vieþii cãlugãreºti în Apus;
Bucurã-te, Sfinte Honorat, cã în insula Lerins ai întemeiat cea
mai vestitã mãnãstire a Galiei;
Bucurã-te, cã în ea s-a nevoit mulþime nenumãratã de pãrinþi
cuvioºi, prin care Galia a ajuns Tebaida Apusului;
Bucurã-te, aºadar, împreunã cu Ilarie ºi Evherie, cu Chesarie ºi
Vichentie, ºi cu mulþi alþi cãlugãri sfinþiþi;
Bucurã-te apoi, Sfinte Grigorie, episcop de Tours, care cu râvnã
te-ai nevoit pentru slava sfinþilor din pãrþile tale;
Bucurã-te, Sfinte Gherman, episcop de Auxerre, cã prin darurile
tale ai luminat Britania ºi Galia;
Bucurã-te ºi tu, Genevieva, binecuvântato, cã de micã ai tânjit
dupã viaþã pustniceascã;
Bucurã-te, cã te-ai arãtat apoi preaputernicã ocrotitoare a Parisului
prin neîncetatele tale rugãciuni;
Bucuraþi-vã, sfinþilor toþi, care în pãmânturile Apusului aþi
mãrturisit dreapta credinþã!
Condacul al 7-lea:
Izvorând din pãmânturile Galiei ca dintr-o fântânã limpede ºi
preacuratã, viaþa cãlugãreascã s-a rãspândit peste tot în Apus, rodind
în toate neamurile pãrinþi cuvioºi plini de virtute; care cu glas curat ºi
cu mulþumitoare inimã au cântat lui Dumnezeu, pentru ei ºi pentru
întreaga lume, cântarea: Aliluia!
Icosul al 7-lea:
Sã-i lãudãm acum toþi într-un glas pe cei ce s-au nevoit pentru
Hristos în pãmânturile Britaniei ºi ale Italiei, ºi prin luptele lor s-au
fãcut pãrinþi luminaþi ai vieþii cãlugãreºti din acele pãrþi ºi apostoli ai
acelor locuri, ºi sã le cântãm lor ca unor preaminunaþi biruitori în lupta
împotriva puterilor vrãjmaºului, zicându-le aºa:
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Bucurã-te, Sfinte Ninian, cuviosule, cã la picioarele Sfântului
Martin ai deprins toate tainele vieþii cãlugãreºti;
Bucurã-te, cã desãvârºit în sfinþenie ajungând, te-ai fãcut
luminãtor al Scoþiei, pãmântul tãu de naºtere;
Bucurã-te, apoi, Sfinte Patrick, minunatule propovãduitor, cã prin
râvna ta cea dumnezeiascã pãmântul Irlandei l-ai adus la Hristos;
Bucurã-te, cã prin aceasta te-ai fãcut pãrinte al neamului irlandez,
pentru care te rogi neîncetat pânã astãzi;
Bucurã-te, cã mulþime nenumãratã de ucenici þi-a urmat pe cãile
sfinþeniei;
Bucurã-te, între ei toþi, Brigid, cuvioaso, cã prin dragostea ta cea
nespusã te-ai fãcut maica întregii Irlande;
Bucurã-te ºi tu, Sfinte David, episcop prealuminat, cã în Þara
Galilor ai întemeiat mãnãstiri nenumãrate;
Bucurã-te, cã pentru aceasta poporul galez te cinsteºte pânã azi
ca pe un ocrotitor al lui înaintea lui Dumnezeu;
Bucurã-te, apoi, Sfinte Benedict, mare nevoitor, cã pãmântul Italiei
l-ai luminat cu viaþa ta cea nepãmânteascã;
Bucurã-te, cã prin Rânduiala ta cea minunatã te-ai fãcut adevãrat
pãrinte al tuturor cãlugãrilor din Apus;
Bucurã-te ºi tu, Sfinte Alexie, Omule al lui Dumnezeu, cã în
cetatea Romei ai trãit în deplinã smerenie;
Bucurã-te, cã pentru multele tale daruri lumea întreagã te cinsteºte
ca pe un mare cuvios;
Bucuraþi-vã, sfinþilor toþi, care în pãmânturile Apusului aþi
mãrturisit dreapta credinþã!
Condacul al 8-lea:
Nu a putut rãbda vrãjmaºul mântuirii sã vadã popoarele Apusului
înãlþând toate într-un glas cântare de laudã Adevãratului Dumnezeu,
ºi pentru aceasta a abãtut asupra lor valuri de popoare pãgâne ºi
sãlbatice, care cu cruzimea lor au trecut totul prin sabie ºi foc. Dar în
acele vremuri de mari greutãþi s-au ridicat în Apus propovãduitori
luminaþi, cu nimic mai prejos celor dintâi apostoli, care prin râvna lor
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cea neobositã au întors ispita vrãjmaºului în binecuvântare cereascã,
ºi neamurile cele pãgâne le-au nãscut la Hristos, învãþându-le sã-I cânte
Lui ca Unui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 8-lea:
Glas de laudã sã aducem acum tuturor celor ce din neamul francilor
au câºtigat prin nevoinþele lor Raiul, ºi cu râvnã au adus mulþime de
oameni la Hristos. Cã ei strãlucind cu darurile cele dumnezeieºti, poporul
l-au luminat ºi l-au pãstorit cu înþelepciune, ºi pentru aceasta s-au ºi
învrednicit sã audã din gura tuturor cântãri ca acestea:
Bucurã-te, Sfinte Remigiu, arhiepiscop minunat, cã tu mai întâi
te-ai fãcut apostol al francilor;
Bucurã-te, cã mânat de râvnã sfântã l-ai botezat pe Clovis, regele
franc, împreunã cu mulþime de popor pãgân;
Bucurã-te, Sfântã Clotilda, femeie minunatã, cã prin lacrimile tale
pe soþul tãu l-ai adus la Hristos;
Bucurã-te, cã împreunã cu Sfânta Radegunda ºi Sfânta Batilda
aþi dat tuturor pildã de soþii ºi regine creºtine;
Bucurã-te, apoi, Sfinte Gherman, episcop al Parisului, cã pentru
milostenia ta ai fost numit „pãrintele sãracilor”;
Bucurã-te, cã ai strãlucit înaintea lumii întregi prin bunãtatea ºi
blândeþea ta cea fãrã margini;
Bucurã-te, Sfinte Eligiu, fierar iscusit, cã dãrnicia ta a îmblânzit
inimile cele împietrite ale pãgânilor;
Bucurã-te, cã ajungând episcop de Noyon ai întors mulþime de
germani sãlbatici la Hristos;
Bucurã-te ºi tu, Sfinte Amand, cã în pãmânturile Þãrilor de Jos
cu jertfelnicie ai propovãduit credinþa creºtinã;
Bucurã-te, Sfinte Lambert, cã împreunã cu ucenicul tãu Hubert
ºi tu te-ai nevoit pentru luminarea acelor locuri;
Bucurã-te, apoi, Sfinte Leger, episcop viteaz, cã nu te-ai sfiit sã
mustri fãrãdelegile regelui ºi ale supuºilor lui;
Bucurã-te, cã pentru aceasta în fel ºi chip ai fost chinuit, ºi pânã
la urmã ai primit moarte muceniceascã;
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Bucuraþi-vã, sfinþilor toþi, care în pãmânturile Apusului aþi
mãrturisit dreapta credinþã!
Condacul al 9-lea:
Vãzându-se pãstorii Apusului covârºiþi de mulþimea neamurilor
pãgâne, cu înþelepciune au socotit sã meargã sã le cucereascã ei pentru
Hristos. Iar pentru aceasta au trimis oameni luminaþi de Dumnezeu ºi
desãvârºiþi în virtute, care luptând cu neînfricare, întunericul pãgânãtãþii
l-au biruit ºi s-au fãcut pãrinþi în Hristos pentru multe neamuri, împreunã
cu care au ºi cântat neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 9-lea:
Prin Grigorie, minunatul papã al Romei, ºi prin Augustin,
cãlugãrul cel credincios, poporul englez mai întâi dintre neamurile
germane s-a nãscut la viaþa cea nouã ºi a adus jertfã curatã lui Hristos
mulþime de sfinþi. Cãrora sã le cântãm ºi noi acum cu bucurie, ca
unora ce s-au fãcut vrednici de Împãrãþia cerurilor ºi de cinstirea lumii
întregi, ºi sã le zicem aºa:
Bucurã-te, mai întâi, Sfinte Grigorie, mare patriarh, cã în deplinã
înþelepciune ai pãstorit pãmânturile Apusului;
Bucurã-te, cã arzând de râvnã pentru Hristos te-ai nevoit sã aduci
popoarele pãgâne la credinþã;
Bucurã-te, cã pentru aceasta pe Sfântul Augustin l-ai trimis
propovãduitor, ºi împreunã cu el eºti numit pânã azi „apostolul
englezilor”;
Bucurã-te apoi, Sfinte Augustin, cã ai nãscut poporul englez la
Hristos, botezându-l pe regele lor Ethelbert;
Bucurã-te, cã ajungând arhiepiscop de Canterbury, împreunã cu
ucenicii tãi ai început încreºtinarea Angliei întregi;
Bucuraþi-vã, aºadar, Paulin, Birin ºi Felix, apostoli minunaþi, cã
voi v-aþi fãcut pãrinþi ai englezilor în Hristos;
Bucuraþi-vã, Sigebert, Oswald ºi Edwin, regi mucenici, care aþi
apãrat pânã la sânge credinþa creºtinã;
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Bucuraþi-vã, Aidan, Chad ºi Botolf, pãrinþi cuvioºi, cã în
pãmânturile Angliei aþi întemeiat viaþa cãlugãreascã;
Bucuraþi-vã, Teodor, Wilfrid ºi Ioan, episcopi preaînþelepþi, cã
prin voi Biserica Angliei a ajuns plinã de slavã;
Bucuraþi-vã, Audrey, Hilda ºi Mildred, sfinte maici, cã prin
nevoinþele voastre aþi întrecut pe mulþi dintre bãrbaþi;
Bucuraþi-vã, între toþi sfinþii englezi, Cuthbert, mare fãcãtorule
de minuni, ºi Guthlac, pãrinte al pustiei;
Bucurã-te ºi tu, Beda, cuvioase, cãlugãr înþelept, cã toatã viaþa
þi-ai închinat-o scrierilor sfinte;
Bucuraþi-vã, sfinþilor toþi, care în pãmânturile Apusului aþi
mãrturisit dreapta credinþã!
Condacul al 10-lea:
ªi pãmânturile Spaniei s-au învrednicit de propovãduitori ºi
episcopi minunaþi, care prin truda lor cea neobositã au adus poporul
cel pãgân la Hristos ºi pe eretici i-au întors la dreapta credinþã, ºi pe
toþi i-au chemat sã aducã slavã ºi cinste Adevãratului Dumnezeu ºi
sã-I cânte cu mulþumire mereu: Aliluia!
Icosul al 10-lea:
Pe cei ce în Spania au mãrturisit în chip luminat dreapta credinþã
în Mântuitorul Hristos, ºi pentru ea au luptat pânã la moarte, pe toþi
aceºtia sã-i cinstim ºi noi acum dupã vrednicie. ªi sã le aducem lor
cântãri de laudã, ca unora ce întunericul minciunii l-au risipit ºi biruitor
au fãcut adevãrul, zicându-le cu bucurie aºa:
Bucurã-te, Sfinte Martin, arhiepiscop de Braga, cã prin râvna ta
poporul suevilor l-ai adus la dreapta credinþã;
Bucurã-te, cã pentru aceasta ºi pentru multe altele eºti socotit
pânã azi luminãtor ºi pãrinte al acelor locuri;
Bucurã-te, apoi, Sfinte Hermenegild, cã din neamul vizigoþilor
tu mai întâi ai mãrturisit credinþa cea ortodoxã;
Bucurã-te, cã pentru aceasta încã ºi moarte ai rãbdat, înfruntându-l
pe tatãl tãu, regele cel rãucredincios;
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Bucurã-te, Sfinte Leandru, cã prin lucrarea ta vizigoþii au lepãdat
erezia arianã;
Bucurã-te, cã ajungând episcop de Sevilla cu multã înþelepciune
te-ai nevoit pentru binele pãstoriþilor tãi;
Bucurã-te, cã în aceasta ai fost ajutat ºi de fraþii tãi dupã trup,
Sfinþii Fulgentie ºi Florentina;
Bucurã-te, apoi, Sfinte Isidor, cã tu eºti al patrulea ºi cel mai cinstit
fiu al acestei familii preasfinte;
Bucurã-te, cã pe scaunul Sevillei urmaº fratelui tãu ai fost, ºi
te-ai arãtat cãlãuzitor neînºelat pe calea mântuirii;
Bucurã-te, cã prin nenumãratele tale scrieri lumea ai luminat, ºi
eºti socotit pânã azi Pãrinte al Bisericii;
Bucurã-te ºi tu, Sfinte Ildefons, arhiepiscop de Toledo, cã ucenic
Sfântului Isidor ºi înþelept pãstor te-ai arãtat;
Bucurã-te, cã arzând de dragoste pentru Preacurata Maicã a
Domnului, ai apãrat în scris pururea-fecioria ei;
Bucuraþi-vã, sfinþilor toþi, care în pãmânturile Apusului aþi
mãrturisit dreapta credinþã!
Condacul al 111-lea:
1-lea:
Strãlucit-a lumina lui Hristos ºi în pãmânturile cele neprimitoare
ale germanilor, cã Dumnezeul slavei a chemat toate popoarele la slujirea
Lui. Pentru aceasta sã-I cântãm Celui ce cu milostivirea Sa cea
necuprinsã a mântuit din stricãciune neamul omenesc, ºi sã ne închinãm
Lui ca Unui Dumnezeu, zicând: Aliluia!
Icosul al 111-lea:
1-lea:
Pe propovãduitorii cei minunaþi, cei rãsãriþi din neamul
irlandezilor ºi al englezilor, care mulþime de popoare au luminat, ºi
prin râvna ºi înþelepciunea lor s-au arãtat a fi de o cinste cu Sfinþii
Apostoli, pe aceºtia sã-i cinstim ºi noi acum dupã cuviinþã. ªi sã le
cântãm lor, ca unora ce au adus lui Hristos roadã nenumãratã de popor
pãgân, zicându-le aºa:
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Bucurã-te, Sfinte Columba, irlandez minunat, cã prin râvna ta ai
luminat pãmânturile Scoþiei;
Bucurã-te, cã întemeind vestita mãnãstire din Iona, te-ai fãcut
apostol ºi pãrinte al picþilor celor pãgâni;
Bucurã-te, apoi, Sfinte Columban, cã din Irlanda plecând ai ajuns
propovãduitor neînfricat la multe neamuri;
Bucurã-te, cã ai întemeiat multe mãnãstiri în Apus ºi ai aºezat în
ele rânduialã dupã învãþãtura pãrinþilor pustiei;
Bucurã-te, cã fãrã ºovãialã ai mustrat nelegiuirile episcopilor ºi
dregãtorilor nevrednici, pentru care nenumãrate prigoane ai rãbdat;
Bucurã-te ºi tu, Sfinte Gall, cã te-ai învrednicit sã fii ucenic al
Sfântului Columban ºi apostol iubit al Elveþiei;
Bucurã-te apoi, Sfinte Clement, englez preaînþelept, cã pe Hristos
L-ai propovãduit în rândul pãgânilor sãlbatici;
Bucurã-te, cã pentru râvna ta cea aprinsã porþi pânã azi numele
de „Apostol al Frisiei”;
Bucurã-te ºi tu, Sfinte Bonifatie, cã alãturi de Sfântul Clement ai
dus vestea cea bunã în pãmânturile Germaniei;
Bucurã-te, cã prin tine ºi prin ucenicii tãi sfinþi, Dumnezeu a rânduit
sã aducã la Sine întreg poporul german;
Bucurã-te, cã având binecuvântarea sfântului papã Zaharia, te-ai
nevoit sã îndrepþi nelegiuirile francilor;
Bucurã-te, cã þi-ai încununat sfânta lucrare cu cununa muceniciei,
pe care ai primit-o la adânci bãtrâneþi;
Bucuraþi-vã, sfinþilor toþi, care în pãmânturile Apusului aþi
mãrturisit dreapta credinþã!
Condacul al 12-lea:
Neamurile cele cumplite de la miazãnoapte au fost cele din urmã
roade pe care poporul cel dreptcredincios din Apus le-a adus
Dumnezeului celui Adevãrat. Cã luminându-se cu dreapta credinþã,
poporul vikingilor a început sã se închine cu râvnã Mântuitorului
Hristos, ºi sã-I cânte Lui cu glas minunat, zicând: Aliluia!
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Icosul al 12-lea:
Cu laude sã-i cinstim pe toþi cei ce în Apus au strãlucit în vremurile
din urmã ºi s-au fãcut prin nevoinþele lor moºtenitori Raiului. Cã unii
ºi mucenicie au rãbdat pentru Hristos, iar alþii L-au propovãduit în
faþa pãgânilor cu neînfricare. Pentru aceasta sã le cântãm lor dupã
vrednicie zicând:
Bucuraþi-vã, toþi cei ce în pãmânturile Iberiei aþi pãtimit moarte
din mâna agarenilor celor necredincioºi;
Bucuraþi-vã, Evloghie ºi Gheorghe, cã împreunã cu mulþi alþii cu
sângele vostru oraºul Cordobei l-aþi sfinþit;
Bucuraþi-vã, apoi, toþi cei ce în Irlanda ºi Anglia aþi rãbdat
mucenicie din mâna sãlbaticilor vikingi;
Bucuraþi-vã, cã pentru jertfa voastrã Dumnezeu a întors poporul
care vã prigonea la credinþa în El;
Bucurã-te, între toþi noii mucenici, Edmund, rege slãvit, cã prin
chinurile tale ai ajuns mare ocrotitor al Angliei;
Bucurã-te, apoi, Sfinte Ansgar, cã tu mai întâi L-ai binevestit pe
Hristos în rândul vikingilor pãgâni;
Bucurã-te, cã ai ajuns episcop de Hamburg ºi eºti pânã azi cinstit
ca „Apostol al Nordului”;
Bucurã-te, Sfinte Olaf, viteazule, cã fiind viking de neam te-ai
adus jertfã curatã Adevãratului Dumnezeu;
Bucurã-te, cã ai ajuns rege creºtin al Norvegiei, ºi pentru credinþa
ta cea neclintitã ai fost omorât de pãgâni;
Bucurã-te ºi tu, Sfinte Sigfrid, episcopule, cã prin luptele tale ai
luminat pãmântul Suediei ºi pe regele pãgân l-ai adus la Hristos;
Bucurã-te, apoi, Sfinte Dunstan, arhiepiscop de Canterbury, cã
prin înþelepciunea ºi blândeþea ta ai ajuns pãrinte iubit al întregii Anglii;
Bucurã-te, cã l-ai uns rege pe Edward, nevinovatul mucenic, ale
cãrui moaºte aduc mângâiere creºtinilor ortodocºi pânã astãzi;
Bucuraþi-vã, sfinþilor toþi, care în pãmânturile Apusului aþi
mãrturisit dreapta credinþã!
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Condacul al 13-lea:
Celui ce pe sfinþii Sãi i-a chemat din tot pãmântul ºi de la marginile
lumii i-a adunat pe cei plãcuþi ai Lui, lui Dumnezeu, Cel slãvit în Sfânta
Treime, sã-I cântãm ºi noi acum cu mulþumire. Cã El prin Sfântul Ioan
arhiepiscopul, alesul Sãu, pe sfinþii cei vechi ai Apusului ni i-a
descoperit nouã în vremurile acestea din urmã, spre bucuria ºi
mângâierea noastrã. Pentru aceasta, dar, ºi pentru toate celelalte, sã-I
mulþumim Lui ca unui Dumnezeu al nostru preaiubit, ºi sã I ne închinãm
în glas de laudã zicând: Aliluia!
Acest Condac se zice de trei ori.
ªi iarãºi Icosul 1: Minunat s-a slãvit întru voi
voi... ºi Condacul 1: Pe sfinþii
care au strãlucit
strãlucit...
Apoi aceastã

Rugãciune cãtre toþi Sfinþii
care au strãlucit în pãmânturile Apusului
O, voi, sfinþilor Apusului, care în vechime aþi mãrturisit dreapta
credinþã a Mântuitorului Hristos, ºi pentru ea aþi luptat încã ºi pânã la
moarte, iar prin aceasta v-aþi fãcut vrednici de slava cereascã ºi
moºtenitori ai vieþii celei veºnice! Înaintea voastrã cãdem noi acum,
nevrednicii voºtri urmaºi, ºi vã rugãm cu umilinþã: dupã cum pânã
acum aþi mijlocit cu îndrãznealã înaintea tronului lui Dumnezeu pentru
noi, tot la fel vã rugaþi ºi de acum, sfinþilor, pentru toate popoarele
Apusului, ca Milostivul ºi Îndelung-rãbdãtorul Dumnezeu sã le dea
iertare de pãcate ºi îndreptare vieþii, ºi sã le întoarcã, cu judecãþile pe
care le ºtie, la pocãinþã ºi la dreapta credinþã pentru care voi v-aþi
jertfit.
Încã vã rugãm, sfinþilor, pentru toþi dreptcredincioºii apuseni care
au nevoie de mila ºi de ajutorul vostru: pãziþi-i, cu rugãciunile voastre,
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de toate ispitele care se abat asupra lor; întãriþi-i în dreapta credinþã ºi
daþi-le râvnã spre propovãduirea ei; feriþi-i de toatã rãutatea vrãjmaºilor
vãzuþi ºi nevãzuþi ºi faceþi-i pe ei biruitori înaintea rãu-credincioºilor,
spre slava lui Dumnezeu ºi spre cinstea voastrã. Ca prin voi, sfinþilor
Apusului, dreapta credinþã sã strãluceascã iarãºi cu putere în Apus,
dupã cum strãlucea în vechime, ºi lumina lui Hristos sã lumineze tuturor.
Aºa, sfinþilor, care din rânduiala lui Dumnezeu v-aþi arãtat nouã în
vremurile acestea din urmã, primiþi-ne ºi pe noi, pãcãtoºii, la cinstirea
voastrã, ca pe cei din al 11-lea ceas. ªi rugaþi-vã pentru noi, cei ce vã
cântãm cu nevrednicie cântãri de laudã, ca lesne-iertãtorul Dumnezeu
sã ne facã ºi pe noi pãrtaºi bucuriei Raiului, întru care vã desfãtaþi voi
acum, ºi mântuire sã ne dãruiascã, ca un bun ºi de-oameni-iubitor. Ca
astfel împreunã cu voi, sfinþilor iubiþi ai Apusului, sã-I cântãm ºi sã ne
închinãm Lui neîncetat, ca unui Dumnezeu al nostru Preamilostiv: Tatãlui,
Fiului ºi Sfântului Duh, acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin!
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ANEXÃ
Explicaþia icoanei Sfinþilor Insulelor Britanice de pe copertã

Icoana Sfinþilor Insulei Britanice, cât ºi explicaþia alãturatã, împreunã
cu multe alte icoane ale sfinþilor Insulelor, mi-au fost trimise gratuit de
cãtre D-l Andrew Bond, care conduce serviciul ortodox de informaþie
SGOIS (Saint George Orthodox Information Service). Doresc sã-i
mulþumesc din suflet pe aceastã cale pentru bunãvoinþa ºi bunãtatea sa.
Diagrama indicã locul fiecãrui sfânt în icoanã. Cercurile au fost
numerotate pentru a uºura recunoaºterea. Cei 115 sfinþi pictaþi în icoanã
reprezintã mai puþin de o treime din toþi sfinþii (cunoscuþi) care au
strãlucit pe pãmânturile Insulelor Britanice, în vremea când acolo se
mãrturisea dreapta credinþã.
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1 Mântuitorul Hristos
2 Maica Domnului
3 Sf. Arhanghel Mihail
4 Sf. Iosif din Arimateea
5 Sf. Apostol Aristobul, primul Episcop al Britaniei
6 Sf. Ioan Botezãtorul
7 Sf. Arhanghel Gavriil
8 Sf. Apostol Andrei cel Întâi-chemat, ocrotitorul Scoþiei
9 Sf. Apostol Simon Zelotul
10 Sf. Brendan Marinarul, întemeietorul Mãnãstirii Clonfert, 486-575
d. Hr.
11Sf. Gherman, Episcopul Insulei Man, 410-475 d. Hr.
12 Sf. Failbhe, stareþ la Iona, †680 d. Hr.
13 Sf. Columba, întemeietorul Mãnãstirii Iona, 521-597 d. Hr.
14 Sf. Maelrhys din Bardsey, sec. VI d. Hr.
15 Sf. Eochod, „Apostolul Picþilor din Galloway”, †597 d. Hr.
16 Sf. Kennera, zãvorâtã la Kirk-Kinner, Galloway, sec. V d. Hr.
17 Sf. Theneva, mama Sf. Kentigern, sec. VII d. Hr.
18 Sf. Machar, Episcop de Old Aberdeen, sec. VI d. Hr.
19 Sf. Yrchard, Episcop ºi propovãduitor în rândul picþilor, sec. V d.
Hr.
20 Sf. Ternan, Episcop ºi întemeietor al Mãnãstirii Culrose, Fifeshire,
sec. V d. Hr.
21 Sf. Ninian, „Apostol al picþilor”, Episcop de Whithorn, Scoþia, †432
d. Hr.
22 Sf. Kentigern Mungo, Episcop în Strathclyde, †603 d. Hr.
23 Sf. Kenneth (Cainnech), a zidit cea dintâi bisericã din St. Andrews,
Scoþia, 515-599 d. Hr.
24 Sf. Servan, episcop, „Apostolul Insulelor Orkney”, sec. VI d. Hr.
25 Sf. Cuthbert, Episcop ºi stareþ de Lindisfarne, †687 d. Hr.
26 Sf. Edbert, rege al Northumbriei, †768 d. Hr.
27 Sf. Aidan, Episcop ºi întemeietor al Mãnãstirii Lindisfarne, †651
d. Hr.
28 Sf. Colman, al treilea stareþ ºi episcop de Lindisfarne, †676 d. Hr.
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29 Sf. Finan, al doilea stareþ ºi episcop de Lindisfarne, †661 d. Hr.
30 Sf. Hilda, stareþã la Whitby, 617-680 d. Hr.
31 Sf. MacNis, Episcop ºi stareþ de Kells, †514 d. Hr.
32 Sf. Kevin, stareþ la Glendalough, †618 d. Hr.
33 Sf. Attracta, zãvorâtã la Killaraght ºi Drum, sec. V d. Hr.
34 Sf. Colman din Oughaval, cãlugãr, sec. VI d. Hr.
35 Sf. Monessa, botezatã de Sf. Patrick, †456 d. Hr.
36 Sf. Brigid, stareþã la Kildare, 450-525 d. Hr.
37 Sf. Aedh MacBricc, Episcop de Meath, sec. VI d. Hr.
38 Sf. Dubtach, Arhiepiscop de Armagh, †513 d. Hr.
39 Sf. Patrick, luminãtorul ºi apostolul Irlandei, 389-461 d. Hr.
40 Sf. Brynach din Carn-Englyi (Muntele Îngerilor), în Þara Galilor,
sec. V d. Hr.
41 Sf. Gladys, mama Sf. Cadoc, sec. V d. Hr.
42 Sf. Seiriol din Anglesey, stareþ, sec. VI d. Hr.
43 Sf. Afan, episcop în Þara Galilor, sec. VI d. Hr.
44 Sf. Winifred, stareþã, nepoata Sf. Beuno, †650 d. Hr.
45 Sf. Beuno, întemeietor ºi stareþ al Mãnãstirii Clynnog, †630 d. Hr.
46 Sf. Pabo, prinþ, întemeietorul Mãnãstirii Llanbabon, Anglesey, †510
d. Hr.
47 Sf. Deiniol, primul Episcop de Bangor, Þara Galilor, †545 d. Hr.
48 Sf. Illtyd, întemeietor ºi stareþ al Mãnãstirii Llantwit, ucenic al Sf.
Cadoc, †505 d. Hr.
49 Sf. David, Episcop de Menevia, ocrotitorul Þãrii Galilor, 497-589 d. Hr.
50 Sf. Asaph, Episcop în nordul Þãrii Galilor, †c. 600 d. Hr.
51 Sf. Dubrichie (Dyfrig), episcop ºi întemeietor al mai multor mãnãstiri
galeze, †545 d. Hr.
52 Sf. Kenelm, rege al Merciei, mucenicit în †821 d. Hr.
53 Sf. Egwin, al treilea Episcop de Worcester, †717 d. Hr.
54 Sf. Oswin, rege de Deira (Northumbria), mucenicit în †651 d. Hr.
55 Sf. Oswald, rege al Northumbriei, †642 d. Hr.
56 Sf. Edwin, rege al Northumbriei, 584-633 d. Hr.
57 Sf. Paulin, Episcop de York ºi Rochester, †644 d. Hr.
58 Sf. Herbert, sihastru la Lacul Derwentwater, prietenul Sf. Cuthbert,
†687 d. Hr.
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59 Sf. Socrate ºi
60 Sf. ªtefan, mucenici, în vremea lui Diocleþian, †c. 304 d. Hr.
61 Sf. Gildas Înþeleptul, episcop ºi scriitor bisericesc, †570 d. Hr.
62 Sf. Damian (sau Dyfan), trimis în Britania de papa Elefterie,
mucenicit la Merthyr Dyfan, sec. II d. Hr.
63 Sf. Fugatie, însoþitor ºi împreunã-pãtimitor cu Sf. Damian
64 Sf. Hieu, stareþã la Tadcaster, †657 d. Hr.
65 Sf. Neot, cãlugãr la Glastonbury, sec. IX d. Hr.
66 Sf. Osyth, stareþã în Essex, †c. 675 d. Hr.
67 Sf. Ultan, cãlugãr, frate al Sf. Fursey ºi Foillan, †686 d. Hr.
68 Sf. Cedd, episcop ºi apostol al Essexului, †664 d. Hr.
69 Sf. Felix, episcop ºi luminãtor al Angliei de Rãsãrit, †648 d. Hr.
70 Sf. Foillan, †655 d. Hr., ºi fratele lui
71 Sf. Fursey, †648 d. Hr. cãlugãri irlandezi, au întremeiat mãnãstirea
din Burgh Castle
72 Sf. Edmund, rege al Angliei de Rãsãrit, mucenic, ocrotitor al Angliei,
849-870 d. Hr.
73 Sf. Withburg, întemeietoarea unei mãnãstiri de maici în East
Dereham, †673 d. Hr.
74 Sf. Ia, sora Sf. Euny, muceniþã-fecioarã în Cornwall, a fost vãzutã
trecând Marea Irlandei pe o frunzã, †450 d. Hr.
75 Sf. Gheorghe Purtãtorul de biruinþã, mare mucenic, ocrotitorul
Angliei, ºi
76 Sf. Alban, întâiul mucenic al Britaniei, amândoi omorâþi în timpul
prigoanei lui Diocleþian
77 Sf. Etheldred (Audrey), stareþã la Ely, †679 d. Hr.
78 Sf. Guthlac, sihastru în Crowland, 667-714 d. Hr.
79 Sf. Urith din Chittlehampton, fecioarã, sec. VI d. Hr.
80 Sf. Nonna, mama Sf. David, sec. VI d. Hr.
81 Sf. Petroc, ocrotitorul Cornwallului, stareþ, †594 d. Hr.
82 Sf. Morwenna din Cornwall, fecioarã, sec. V d. Hr.
83 Sf. Gherman, Episcop de Auxerre, venit în Britania pentru a stârpi
erezia pelagianã, 378-448 d. Hr.
84 Sf. Austell din Cornwall, ucenic al Sf. Mewan, sec. VI d. Hr.
85 Sf. Nectan din Hartland, mucenic, sec. VI d. Hr.
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86 Sf. Mewan (sau Meon), stareþ, †617 d. Hr.
87 Sf. Brannock din Braunton, stareþ, sec. VI d. Hr.
88 Sf. Edward Mucenicul, rege al Angliei, moaºtele lui se gãsesc la
mãnãstirea ortodoxã din Surrey, 962-979 d. Hr.
89 Sf. Walburga din Wimborne, stareþã la Heidenheim (Germania),
trupul ei izvorãºte mir pânã astãzi, †779 d. Hr.
90 Sf. Bonifatie din Crediton (Devon), luminãtorul Germaniei, 680755 d. Hr.
91 Sf. Willibald din Wessex, Episcop de Eichstätt (în Germania), 700786 d. Hr.
92 Sf. Elstan, Episcop de Winchester, †981 d. Hr.
93 Sf. Winebald, fratele Sf. Willibald ºi Walburg, †761 d. Hr.
94 Sf. Aldhelm, Episcop de Sherborne, 639-709 d. Hr.
95 Sf. Geraint, rege (?) în Devon, †508 d. Hr.
96 Sf. Edith din Wilton, prinþesã ºi cãlugãriþã, 961-984 d. Hr.
97 Sf. Frideswide, stareþã la Oxford, †735 d. Hr.
98 Sf. Beoca, stareþ la Chertsey, mucenicit †c. 870 d. Hr.
99 Sf. Birinus, Episcop de Dorchester, †650 d. Hr.
100 Sf. Ethelwold, Episcop de Winchester, „pãrintele cãlugãrilor”,
†984 d. Hr.
101 Sf. Swithin, Episcop de Winchester, †862 d. Hr.
102 Sf. Alphege, Episcop de Winchester, †951 d. Hr.
103 Sf. Hedda, Episcop de Winchester, †705 d. Hr.
104 Sf. Cuthman din Steyning (Sussex), sihastru, sec. IX d. Hr.
105 Sf. Ethelburg, stareþã la Lyminge, †647 d. Hr.
106 Sf. Dunstan, Arhiepiscop de Canterbury, 910-988 d. Hr.
107 Sf. Iust, Arhiepscop de Canterbury, †627 d. Hr.
108 Sf. Augustin, Arhiepiscop de Canterbury, apostolul englezilor,
†604 d. Hr.
109 Sf. Erkenwald, Episcop al Londrei, †686 d. Hr.
110 Sf. Teodor din Tars, Arhiepiscop de Canterbury, 602-690 d. Hr.
111 Sf. Adrian din Canterbury, african, stareþ, †710 d. Hr.
112 Sf. Eanswitha (Eanswythe), din Folkestone, stareþã, †640 d. Hr.
113 Sf. Melor din Cornwall, mucenic, †540 d. Hr.
114 Sf. Branwallader, Episcop de Jersey, sec. VI d. Hr.
115 Sf. Helier din Jersey, sihastru-mucenic, sec. VI d. Hr.
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