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ON THE PATH OF THE CROSS

Abstract: We are urged to walk with much humility and gratitude on the 
path of the Cross, especially since this road is no longer as easy in our spiritual 
ascent to the Kingdom of God, since we must walk under the burden of our 
cross that has been given to us. we lead it without murmur and with the 
assumption of those who hope in Christ the Lord. In the shadow of the cross, 
so many angels descended in time to comfort those who have fallen into the 
despair of life, to wipe away the tears of those without relief, and to open a 
window to the heights of heaven

Keywords : humility, path, cross, life

Un nou volum de interviuri adunate în colecţia Convorbiri duhovniceşti cu 
Înaltpreasfinţitul Părinte  Ioan,   Mitropolitul Banatului  a deschis porţile 
editurii Agnus din Sibiu care a primit cu multă bucurie tipărirea unei lucrări 
ce depăşeşte cadrul obişnuit al unei mărturisiri despre credinţă şi duhovnicie. 

Toate răspunsurile înşiruite într-un colar de gânduri curate sunt desprinse 
din experienţa unui  ierarh consacrat în inima munţilor Carpaţi, acolo unde 
doar Dumnezeu i-a vorbit printre stâncile albe de piatră şi  umbra brazilor ce 
acoperă taina omului. 

Descătuşat de problemele lumii moderne şi rămas în dialog doar cu Cerul 
şi cu fapta cea bună ce s-a oglindit în zecile de lăcaşuri sfinte rămase mărturie 
peste timp în lacrimile multor confraţi români din Eparhia Covasnei şi Harghitei, 
care acum îşi pot pleca genunchiul în faţa icoanelor sfinte ale Ortodoxiei 
noastre, Înaltpreasfinţia Sa a rezemat pe umărul său crucea neamului nostru 
şi a nu a lasat-o nici astazi în Câmpia Banatului, bucurându-se că i-a dat 
Dumnezeu această ascultare să fie un nou Simon din Cirene care nu se îndoieşte 
de biruinţa crucii în lumea simbolurilor sfinte adesea neluate în seamă. 
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După alte două volume, Pe cărarea Raiului şi Înviatul din Nazaret apărute 
la editura Sofia din Bucureşti şi sub aceeaşi coordonare a vrednicei slujitoare 
a lui Hristos în propovăduirea adevărului de credinţă, prof.dr.Luminiţa Cornea, 
acum suntem îndemnaţi să păşim cu multă smerenie şi recunoştinţă Pe cărarea 
Crucii, mai ales că drumul acesta nu mai e la fel de uşor în urcuşul nostru 
duhovnicesc spre Împărăţia Lui Dumnezeu, dat fiind că trebuie parcurs sub 
povara crucii noastre ce ne-a fost dată să o ducem fără cârtire şi cu asumarea 
celor nădăjduite în Hristos Domnul. La umbra crucii s-au coborât în timp atâţia 
îngeri meniţi să mângâie pe cei căzuţi în deznădejdile vieţii, să şteargă lacrimile 
celor fără de alinare şi să deschidă o fereastră spre înaltul cerului.

O cruce de lumină pierdută în razele multor turle sfinte ale vechilor lăcaşuri 
de rugăciune şi-a găsit amprenta pe coperta acestui volum, datorită măiestriei 
artistului plastic Lelia Floarea Brânda care a intitulat sugestiv tabloul realizat 
Calea, surpinzând drumul crucii ce ne apropie de Dumnezeu prin lumină şi 
culoare, ca o binevenită completare la cuvâtul tipărit.

Trecerea cu pas de om aşezat pe cărarea Bisericii prin fiecare mare sărbătoare 
de la Naşterea Domnului la Învierea Domnului şi de la Rusalii la Adormirea 
Maicii Domnului, ne dă posibilitatea de a-l asculta pe Înaltpreasfinţitul Părinte 
Ioan Mitropolitul Banatului despicând cuvântul evanghelic în zeci de forme 
uşor accesibile ascultătorilor şi cititorilor pentru că, o dată citite sau auzite 
cuvintele sale rămân ca un ecou în minte şi se redefinesc în chip nou într-o 
altă convorbire cu folos duhovnicesc. 

Metaforele abundente şi pildele scoase din lada de zestre a românului 
înţelept fac cititorul să uite pentru o clipă că e în locul  în care se află pentru 
că e prins de mână de vrednicul ierarh şi dus în faţa icoanei pentru rugăciune 
şi împărtăşanie din potirul sfintei nostre credinţe.

La fel, îndemnul de a nu judeca se strecoară aproape nebănuit de firesc în 
paginile cărţii dat fiind că astăzi judecăm în fiecare ceas toate cele ce vedem 
şi auzim, dar nu în sensul judecăţii de valoare ci mai ales în negativismul 
monden care ar vrea să înlocuiască adevărul şi binele cu orice altceva.

Tocmai de aceea în viziunea ierarhului bănăţean Crucea de pe Golgota este 
axa lumii şi scara iubirii, întrucât nu doar că a fost biruită moartea ci s-a arătat 
iubirea necondinţionată a Domnului Hristos la care suntem chemaţi a fi părtaşi 
pentru ca noi să nu mai trăim murind, ci să trăim înviind.

Întrebarea despre rai sau iad, despre bine şi rău nu mai oferă un spectru 
antagonic în răspunsurile ierarhului nostru întrucât le aşează pe filieră de 
complementaritate, accentuând înţelegerea păcatului şi gravitatea acestuia, ca 
prin căinţă şi iertare să dobândeşti accesul spre Binele absolut. Numai 
conştientizând starea de suferinţă în care iubirea moare, poţi gusta din veşnicia 
iadului, şi în acest fel poţi urca la desluşirea fericirii al cărui izvor veşnic e 
numai Dumnezeu. 
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Maica Domnului este aşezată într-o viziune transcedentală în care se 
deschide doar o imagine din cinstea pe care i-o acordă Fiul Său, Domnul nostru 
Iisus Hristos, întrucât cetele îngereşti nu pot să se apropie de tronul lui 
Dumnezeu, însă în braţele Maicii Domnului s-a aşezat Mântuitorul şi ne-a 
prefigurat gustarea raiului, aşa cum ne spune mereu cu multă emoţie si Părintele 
Mitropolit când zice că ar renunţa la multe lucruri din lume să mai poată simţi 
liniştea, siguranţa şi iubirea braţelor maicii sale.

Părintele Mitropolit Ioan al Banatului transpune cum nu se poate mai bine 
în filele acestei cărţi dragostea faţă de glia străbună a neamului nostru, greu 
încercat de focul istoriei insângerate, crucificat de multe ori fără altă vină decât 
aceea de fi în cărările altora. Prima Evanghelie deschisă în faţa ierarhului 
nostru a fost chipul mamei blânde şi curate, ce nu s-a dat înapoi de la nimic  
lăsând drumul neted pentru cel dăruit de Dumnezeu să ducă mai departe crezul 
ei sfânt în Maica Domnului şi în Fiul ei, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, însă 
odată cu aceasta i-a întipărit în inimă, pe lângă harul credinţei şi dragostea faţă 
de locul natal şi neamul lui.

Tot în acest cadru descriptiv e aşezată şi ţara noastră, cu munţi, dealuri şi 
câmpii brăzdate de lacrimile râurilor ce o străbat dintr-un capăt în altul. Ţara 
trebuie să o respecţi, să o iubeşti şi să o simţi ca pe o maică a ta, asemenea 
ostaşului rănit în războaie, nu pentru că o vezi sau că îţi vorbeşete, ci pentru 
că o simplă atingere pe frunte îţi dă semnul recunoaşterii mâinii ce te-a legănat. 
Cu aceeaşi transifigurare şi cu ochii scăldaţi în lacrimi ne vorbeşte despre 
tricolorul ţării noastre, asemânându-l cu icoana neamului nostru, de multe ori 
stropită cu sângele atâtor eroi şi martiri căzuţi pe câmpurile de luptă. În ceea 
ce priveşte cultura şi limba română în viziunea ierarhului nostru sunt cei mai 
de seamă grăniceri ai neamului şi ai spaţiului nostru românesc, coordonate 
esenţiale pentru unitatea poporului român, ce s-au întins mai sus de crestele 
Carpaţilor şi au definit conceptul Marii Uniri de la 1918.

Tot textul cărţii are o gramatică rar întâlnită, presărată cu foarte multe 
exclamaţii de mărturisire a adevărului biblic care nu acceptă  alte interpretări 
decât cele din vieţile sfinţilor care pot da un sens mai uşor de înţelegere, însă 
nu în areal filosofic, ci natural, simplu şi pragmatic, pe înţelesul fiecărui om. 
Dacă se citeşte cu răbdare acest volum, din fiecare pagină se poate creiona o 
lecţie catehetică, în cel mai aplicat mod posibil, dat fiind că este la îndemână 
o istorioară, o pildă ce poate înlesni cuvântul către ascultători sau cititori.

Cu un stil aparte, inconfudabil, vrednicul ierarh al Banatului ne oferă şi 
prin această lucrare o nouă lecţie de viaţă creştină firească, lucrând cuvântul 
spre împlinire şi arătâd că faptele sale întrec de multe ori al său cuvânt, 
parafrazând un vers de la poetului creştin Traian Dorz.


