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România
Rom
nia pentru Sibiel

 Nu ºtiu dacã v-aþi numãrat mãcar o datã printre cele 15.000 de
persoane care viziteazã anual Muzeul de Icoane din Sibiel... Dacã nu
aþi fãcut-o
fãcut-o,, ar trebui sã o faceþi, iar dacã v-aþi lãsat deja cucerit de
sutele de icoane de la Sibie
Sibiell , ar trebui probabil sã vã alãturaþi
campaniei "România pentru Sibiel", o campanie la care ziaristul italian
Giovanni Ruggeri ne cheamã pentru a salva un patrimoniu supus unei
distrugeri progresive 
De vreo 6-7 ani încoace, un
ziarist italian își leagă numele
de cel al Muzeului de Icoane
pe sticlă preot Zosim Oancea
din Sibiel. A vorbit despre
muzeu în interviuri, în întâlniri
organizate în România sau în
alte ţări și a conceput un
volum de prezentare a imensului patrimoniu muzeal, în
limbile română, engleză, franceză, germană și italiană. De
ce? Poate pentru că a simţit
că întâlnirea cu Muzeul de
Icoane pe sticlă de la Sibiel

este unul dintre acele puţine în cadrul a două interviuri
momente care îţi marchează recent acordate în România și
viaţa.
Ungaria. "Mergeţi la muzeu în
De un timp însă, acţiunile lui februarie, mergeţi în martie:
Giovanni Ruggeri de pro- veţi „muri” de frig și veţi vedea
movare a patrimoniului din cum se degradează icoanele.
Sibiel înglobează și un sem- Muzeul a apărut prin sacrificiile
nal de alarmă: frigul pătrun- localnicilor din Sibiel și cu
zător din muzeu, condiţiile sprijinul Consiliului Ecumenic
improprii de expunere a unor al Bisericilor din Europa și
icoane vechi de 200 sau 300 astăzi este administrat de
de ani duc încet-încet la Biserica Ortodoxă Română din
degradarea acestui patrimo- Sibiu/Sibiel; nu pot să cred –
niu. Acesta este semnalul de nu vreau să cred – că Biserica
alarmă pe care ziaristul îl trage Ortodoxă și satul Sibiel vor
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Izvorul Tãmãduirii
Ne aflăm în săptămâna
numită după tradiţia ortodoxă
"Săptămâna Luminată", fiindcă e luminată de Învierea
Domnului. Ea vine după o
altă săptămână, rămasă în
istoria creștină ca o săptămână întunecată, neagră,
după o săptămână numită
"Săptămâna Patimilor". Așadar, după o săptămână a tristeţii, Învierea a adus o săptămână a bucuriei, săptămâna
aceasta în care ne aflăm
acum, la câteva zile de la
Paști.
În această săptămână,
vinerea, în fiecare an, Biserica a rânduit prăznuirea
sărbătorii "Izvorul Tămăduirii",
o sărbătoare a luminii ca și
Învierea. Sărbătoarea are un
specific menit să mângâie, să
încurajeze și să învioreze prin
adieri de speranţă inima
omenească
aflată
în
suferinţă.
Ea este o sărbătoare închinată Maicii Domnului, amintind de o minune petrecută
în secolul al V-lea, minune
care a fost săvârșită de către
Sf. Fecioară Maria. Din sinaxarul zilei aflăm că
împăratul Leon Machelie,
înainte de a ajunge pe tronul
Bizanţului, fiind într-una din
zile la vânătoare, a găsit un
orb rătăcit prin pădure și pe
care l-a luat să-l călăuzească.
Orbul, fiind cuprins de sete,
l-a rugat pe Leon să-i caute
apă să bea, însă acesta nu
găsi prin apropiere. Deodată
a auzit un glas care-i zicea:
"Nu e nevoie să te ostenești,
Leone, căci apa este aproape, pătrunde mai adânc în
pădurea aceasta și, luând
cu mâinile apă tulbure,
potolește setea orbului și
apoi unge cu ea ochii lui cei
întunecaţi, și vei cunoaște
de îndată cine sunt eu care
sălășluiesc aici de multă

vreme". Și făcând așa, orbul
s-a tămăduit de suferinţa sa.
După ce a ajuns împărat al
Bizanţului, conform proorociei, Leon a zidit lângă acest
izvor o biserică închinată
Maicii Domnului, cea care
făcuse minunea vindecării
orbului în acel loc.
Multe minuni s-au petrecut
apoi în decursul vremurilor la
această biserică prin puterea
sfinţitoare a apei tămăduitoare din acest izvor, asemănător întrucâtva apei de la
Vitezda (Ioan 5, 1-4). Numeroși bolnavi și-au redobândit
sănătatea trupească și
sufletească. Mulţi împăraţi și
împărătese ale Bizanţului au
fost vindecaţi de apa
tămăduitoare a acestui izvor.
De
aceea,
Biserica
Ortodoxă a apreciat că, între
minunile Maicii Domnului, un
loc de frunte îl ocupă cele
săvârșite în Biserica cu
numele "Izvorul Tămăduirii"
din apropierea Constantinopolului, motiv pentru care
a rânduit prăznuirea acestui
centru de manifestare a
puterii Maicii Domnului,
printr-o sărbătoare închinată
ei. Iar ziua aleasă a fost cea
de vineri din "Săptămâna
Luminată", căci în această zi,
cu o săptămână mai înainte,
Maica Domnului a plâns
chinurile și moartea dumnezeiescului său Fiu, iar acum
apare ca ocrotitoare a vieţii și
"izvor al tămăduirilor".
În această zi, în toate
bisericile, după Sf. Liturghie
se face sfinţirea cea mică a
apei, după rânduiala specială
din "Săptămâna Luminată",
la care participă numeroși
credincioși, care cinstesc
astfel prin participarea lor
această sărbătoare închinată
Sf. Fecioare Maria, Maica
tuturor celor necăjiţi și întristaţi.
Gh. DOBRIN

PUBLICITATE

accepta distrugerea progresivă a acestui patrimoniu
religios, artistic și uman de o
inestimabilă valoare. Responsabilii muzeului trebuie să
înceapă imediat un „război
pașnic” împotriva indiferenţei.
Vă propun să promovăm cu
toţii o campanie: România
pentru Muzeul din Sibiel!", a
spus Giovanni Ruggeri în
interviul publicat recent în

revista "Contemporanul. Ideea
europeană".
În final, doar câteva cuvinte:
în ianuarie 2009 am fost în
Muzeul de Icoane pe Sticl[
din Sibiel și, deși a trecut mai
bine de un an de atunci, doar
gândul la acea vizită mă face
să îngheţ. În interiorul muzeului, termometrul număra
mult mai puţine grade decât
afară. (M. S.)

Bazele Muzeului din Sibiel au fost puse în 1969, când
preotul Zosim Oancea a început sã strângã vechi icoane
de la oamenii din sat. A gândit un muzeu pentru ele, dar
donaþiile sãtenilor ºi achiziþiile pãrintelui Zosim Oancea au
fãcut ca în curând clãdirea sã fie prea micã pentru
mulþimea icoanelor
icoanelor.. Aºa cã, în anii comunismului, preotul
Zosim Oancea a construit, lângã bisericã, un nou sediu
pentru Muzeul de Icoane pe sticlã. Acum, pe pereþii albi ai
muzeului sunt înºiruite, pe unul sau pe douã rânduri,
aproape 700 de icoane pe sticlã: provin din zone diferite
ale României ºi din secole diferite.
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Prea - cinstita
demonizare
Dragoș BAKO
dragosbako@tribuna.ro
Vă mai amintiţi lecţiile de istorie
din "Epoca de aur", în care ni
se spunea că românii sunt un
popor viteaz, drept și harnic
cum nu s-a mai văzut? Nu
spunem că n-ar fi oameni viteji,
cinstiţi sau harnici printre
români, că n-am avut destule
figuri care să ne servească
drept model. Însă de la starea
de fapt până la zugrăveala
ideală ce ni se oferea spre
contemplare, era ceva cale de
bătut. N-aș putea spune că
divinizarea strămoșilor a fost
un lucru în întregime greșit,
dacă mă gândesc doar la faptul
că aveam niște modele; mai mult
sau mai puţin cosmetizate, mai
mult sau mai puţin umflate. Niște
modele pe care am reușit să le
ucidem, să le îngropăm în
douăzeci de ani. Niște modele
pe al căror mormânt se lăfăie
azi bălăriile. Ultimele scandaluri
care au avut în prim-plan Justiţia
cea năzdrăvană, deseori
certată de tutorele european au
reușit și ele, într-un timp foarte
scurt să cimenteze îndoiala:
adică s-a săvârșit decredibilizarea coanei Justiţica. Cum?
Prin scandaluri intens mediatizate, prin fluturarea stenogramelor prin presă. E adevărat,
există o mulţime de magistraţi
predispuși la corupţie. Asta nu
e o noutate. Ce spune însă nea

Ion când ajunge în faţa Palatului
de Justiţie pentru vreo pricină
cu niște pământ? Că toţi sunt o
apă și-un pământ și că
dreptatea e doar în Ceruri. Că
știe el, de la televizor, că
judecătorii-s corupţi. Și-apoi, își
mută gândul către parlamentari:
altă specie păguboasă. Tot de
la televizor și din ziare știe nea
Ion că parlamentarii nu-s buni
de nimic, că doar sug sângele
poporului și trândăvesc pe
banii contribuabilului. Îi trimite și
pe ăștia acolo unde știe el și
unde nu putem noi scrie. Drept
e că și parlamentarii au hibe,
slavă Domnului, că trag la
aghioase de se cutremură
pereţii Camerelor din Palatul
Parlamentului. Demni de dispreţ
sunt pentru nea Ion și medicii,
pentru că patruzeci la sută
dintre ei pun diagnostice
greșite; așa l-a auzit el spunând
pe domnul președinte. Și,
probabil că știe el ce spune,
că-i om luminat, nu degeaba-i
președinte. Și aici există un
sâmbure de adevăr, pentru că
sunt medici care nimeresc bolile
precum meteorologii prognozele. Numai că aici se impun
niște discuţii suplimentare. În
fine, nea Ion, îndoit până peste
poate de judecători, parlamentari, medici, își aduce aminte și
de profesorii care cer salarii
mari și pe care îi pun mereu
guvernanţii cu botul pe labe,
ridiculizându-i și umilindu-i ca
pe niște cerșetori de la capra
podului. Vasăzică toţi sunt o apă
și-un pământ, sunt condamnaţi,
executaţi, îngropaţi. Desigur,
omul nostru are o mulţime de
probleme pe cap, n-are timp și
nici putere să întoarcă lucrurile
astea pe toate feţele. Pentru el,
lucrurile sunt albe sau negre,
iar nuanţa o stabilește televizorul. Decredibilizându-se (de
multe ori conștient, intenţionat)
instituţiile statului, puteri precum
Parlamentul, Justiţia sau Presa,
tagme precum cea a medicilor
sau a profesorilor, nu se face
altceva decât să ne afundăm
în criza morală, să ne pregătim
pentru orbecăiala fatală prin
cotloanele societăţii. Repet: nici
parlamentarii, nici magistraţii, nici
medicii, nici profesorii nu sunt
îngeri, însă, demonizându-i
public, nu vom ajunge mai sus
de locul în care ne aflăm azi.
Mai jos, da. Se poate.
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