Viaţa Sfântului Columban din Luxeuil şi Bobbio
Dintre nenumăraţii călugări irlandezi care au propovăduit credinţa creştină neamurilor păgâne din
pământurile Europei, cel mai însemnat şi mai cunoscut a fost de bună seamă Sfântul Columban, întemeietorul
mănăstirilor din Luxeuil şi Bobbio. Om năvalnic din fire (asemeni tuturor irlandezilor) şi de o mare înfrânare,
Sfântul Columban a lăsat Europei o moştenire deosebit de bogată, mai ales prin multele mănăstiri pe care el şi
ucenicii săi le-au întemeiat peste tot în apus. Din această pricină, viaţa sfântului, scrisă la puţin timp după
moartea sa, de un călugăr pe nume Iona1, s-a bucurat în vechime de mare cinste şi preţuire. Noi ne vom strădui
să arătăm, în cele ce urmează, luptele spre mântuire prin care Sfântul Columban a ajuns vrednic de Împărăţia
cerurilor şi de dragostea tuturor.
Naşterea şi anii de tinereţe ai sfântului
Columban s-a născut în partea de răsărit a Irlandei, în ţinutul Leinster, în jurul anului 543 d. Hr. Aproape
nimic nu se ştie despre părinţii lui. Totuşi, călugărul Iona ne spune că mama sfântului, în timp ce-l purta în
pântece, a avut un vis în care i s-a descoperit că va naşte un mare ales al lui Dumnezeu. Astfel, fiind cufundată
adânc în somn într-una din nopţi, a văzut deodată soarele răsărind din pântecele ei, şi strălucind cu lumină
puternică peste întreaga lume.2 Întrebând oameni sfinţi despre aceasta, toţi i-au spus că visul este un semn de la
Dumnezeu că pruncul ce se va naşte va fi un povăţuitor spre mântuire atât pentru ea, cât şi pentru mulţi alţii.
Din această pricină, după naşterea lui Columban mama sa a început să-i poarte mare grijă, într-atâta încât
priveghea mereu asupra lui, şi nu îndrăznea să-l încredinţeze nici măcar rudelor apropiate. Iar sfântul creştea, cu
darul lui Dumnezeu, în fapte bune şi în înţelepciune. Încă de mic copil avea mare dragoste de învăţătură, şi cu
trecerea timpului a ajuns să cunoască desăvârşit nu doar Sfintele Scripturi, ci şi gramatica şi celelalte ştiinţe.
Însă vrăjmaşul mântuirii, care nicicând nu doarme, nu putea să îndure sporirea binecuvântatului copil, şi de
aceea „a început să-şi întoarcă armele ucigaşe asupra lui, pentru a-l prinde în plasele sale pe acest tânăr pe carel vedea înaintând aşa de repede în har.”3 Iar săgeata vrăjmaşului a venit prin ispitele trupeşti. Într-adevăr, pentru
că sfântul era frumos la chip şi înţelept la minte, şi mereu vesel şi deschis faţă de toţi, multe dintre tinerele
irlandeze s-au aprins de dragoste faţă de el şi căutau să-l câştige de soţ. Însă Columban pornise cu alte gânduri
în viaţă, deoarece el încă de mic hotărâse să se închine în întregime numai lui Hristos şi Bisericii Sale.
Văzându-se aşadar înconjurat de atâtea fecioare frumoase, sfântul a început să şovăie în alegerea sa, neştiind pe
ce cale să o apuce. „Se temea,” ne spune călugărul Iona, „ca nu cumva, prins în capcană de poftele lumii, să fi
cheltuit în zadar atâta muncă pentru gramatică, retorică, geometrie şi Sfintele Scripturi.”
Fiind astfel sfâşiat în dorinţele sale, Columban a început să se roage fierbinte lui Dumnezeu, cerându-I cu
lacrimi să-l lumineze asupra căii pe care să o urmeze. Iar Stăpânul a toate nu a lăsat neascultată rugăciunea lui.
Astfel, într-una din zile, în timp ce sfântul se frământa neliniştit asupra acestor lucruri, a ajuns la o pustnică cu
viaţă sfântă care trăia în apropiere de satul lui, în adâncul pădurii. După ce au vorbit câtva timp, pustnica a
început dintr-o dată să-l mustre pe tânăr cu cuvinte însuflate de Dumnezeu: „Eu, pe cât mi-a stat în putere, am
pornit la luptă. Iată, doisprezece ani au trecut de când sunt departe de casă şi am căutat acest loc de pribegie. Cu
ajutorul lui Hristos, niciodată de atunci nu m-am mai ocupat cu îndeletniciri lumeşti; după ce am pus mâna pe
plug, nu m-am mai întors înapoi. Şi dacă nu m-ar fi împiedicat slăbiciunea firii mele femeieşti, aş fi trecut
marea şi mi-aş fi ales drept casă un loc mai bun printre străini. Iar tu, arzând de focul tinereţii, stai liniştit în
pământul tău de naştere…; din slăbiciune asculţi, chiar împotriva voinţei tale, de glasul trupului, şi crezi că te
poţi însoţi cu partea femeiască fără păcat. Dar adu-ţi aminte de amăgirile Evei, căderea lui Adam; [adu-ţi
aminte] cum Samson a fost înşelat de Dalila; cum David a fost dus la fărădelege de frumuseţea Batşebei; cum
înţeleptul Solomon a fost prins în capcană de dragostea unei femei. Pleacă, tinere, pleacă! Fugi de stricăciunea
în care, după cum ştii, mulţi au căzut! Leapădă calea care duce la porţile iadului!”4
Până în străfund au săgetat cuvintele femeii inima omului lui Dumnezeu. Parcă într-o clipită, tot vălul şi
ceaţa care-i acoperiseră atâta vreme ochii au căzut, şi sufletul sfântului s-a umplut de bucurie şi pace. Primise
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Intrat în mănăstirea din Bobbio la trei ani după moartea Sfântului Columban, Iona şi-a adunat mărturiile despre omul lui Dumnezeu
chiar de la ucenicii şi cunoscuţii cuviosului.
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3
Life 7
4
Life 8

1

încredinţare lăuntrică asupra voii lui Dumnezeu, şi de aceea orice şovăială îi dispăruse din inimă. Astfel aprins
de focul dumnezeiesc, Columban nu şi-a mai amânat nici cu o zi plecarea. De cum a ajuns acasă, le-a spus
prietenilor şi rudelor sale hotărârea pe care o luase, şi a început să se pregătească de drum. Mama sfântului,
care-l iubea mai mult decât orice pe lume, a început să plângă şi să se jeluiască cu glas mare, rugându-l cu
lacrimi în ochi să nu o părăsească. Însă altă dragoste ardea de acum în inima tânărului, dragostea cea nepotolită
care îl rupe pe om de pământ şi îl urcă la cer, şi de aceea sfântul i-a răspuns neîndoit mamei sale: „Oare n-ai
auzit că: ‚Cel ce iubeşte pe tată sau pe mamă mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine?’” Atunci
femeia, văzând că nu poate să-şi înduplece fiul prin lacrimi şi rugăminţi, s-a aruncat deznădăjduită la pământ în
faţa lui, pentru a-i împiedica plecarea. Însă Columban ştia prea bine că nu mai poate rămâne nici o clipă în
lumea aceasta deşartă şi trecătoare. De aceea, deşi inima îi era frântă de durere pentru suferinţa mamei sale, cu
un salt hotărât a sărit peste femeia întinsă în faţa uşii, rugând-o să nu se lase cu totul stăpânită de durere, căci
„el trebuie să meargă oriunde îl va duce calea mântuirii.”5 Era pentru ultima dată când o vedea în viaţa aceasta.
Astfel plecat de la casa sa, sfântul şi-a îndreptat paşii spre un mare învăţat al acelor vremuri, Cuviosul
Sinell, bărbat cu viaţă sfântă, vestit în toată Irlanda pentru cunoaşterea desăvârşită a Sfintei Scripturi. Petrecând
ca ucenic al acestui plăcut al lui Dumnezeu, Columban a sporit neîncetat în cunoaşterea cuvântului lui
Dumnezeu, încât a ajuns să ştie pe de rost atât întreaga Psaltire6, cât şi multe alte locuri din Sfânta Scriptură.
Intrarea în mănăstire
După ce a adunat de la Sfântul Sinell comorile învăţăturii, omul lui Dumnezeu a hotărât să-şi împlinească
visul de a se închina lui Hristos în viaţă călugărească. Pentru aceasta a ales mănăstirea din Bangor, unde era
stareţ Sfântul Comgall, om desăvârşit în vârtute şi puternic în cuvânt. Mănăstirea pe care acesta o întemeiase la
Bangor ajunsese încă din vremea lui cea mai mare mănăstire din Irlanda, în ea nevoindu-se nu mai puţin de
3000 de călugări. Dintre aceştia, mulţi atinseseră măsura sfinţeniei, şi de aceea mănăstirea era o lumină nu doar
pentru întreaga Irlandă, ci şi pentru multe pământuri din apus. Sfântul Comgall aşezase în ea o rânduială foarte
aspră, care stăruia mai ales asupra ascultării desăvârşite de stareţ. Într-adevăr, anume prin ascultare izbutise
Comgall să adune atâţia bărbaţi sfinţi în jurul lui, şi se spune că la moartea duhovnicului său, sfântul le-a spus
ucenicilor: „Duhovnicul7 meu a murit, iar eu nu mai am cap; nici voi nu mai aveţi cap, pentru că un om care şia pierdut duhovnicul este ca un trup fără cap.” Sub povăţuirea unui astfel de om sfânt, Columban a putut să
înainteze cu paşi repezi pe calea mântuirii. Aceasta cu atât mai mult cu cât omul lui Dumnezeu era râvnitor spre
toată fapta cea bună, întrecându-i pe mulţi dintre călugări în nevoinţele şi ascultarea sa. Călugărul Iona vorbeşte
astfel despre viaţa sfântului la Bangor: „Aici Columban s-a dăruit în întregime postului şi rugăciunii, purtării
jugului celui uşor al lui Hristos, omorârii poftelor trupului, luării asupra lui a crucii lui Hristos şi urmării Lui.”8
După ce sfântul a sporit mai mulţi ani sub povăţuirea Sfântului Comgall, desăvârşindu-se în dragoste şi în
ascultare, a venit vremea ca lumina lui să fie pusă în sfeşnic şi să strălucească în toată lumea, după cum văzuse
şi mama sa cu mult timp înainte în vis. Astfel, în inima lui Columban s-a aprins dorinţa de a-L propovădui pe
Hristos popoarelor care zăceau încă în întunericul păgânătăţii. Şi fiind stăpânit vreme îndelungată de acest dor,
a hotărât să vorbească cu stareţul său despre aceasta. Însă Comgall nicidecum nu vroia să se lipsească de aşa un
mare dar de la Dumnezeu, şi de aceea a şovăit vreme îndelungată în a-i da sfântului binecuvântare de plecare.
Văzând însă că ucenicul stăruie în hotărârea sa, Comgall şi-a dat seama că Însuşi Dumnezeu însufleţea inima
fiului său spre propovăduire, şi de aceea până la urmă s-a lăsat înduplecat şi i-a îngăduit să plece. „Prin urmare
stareţul l-a chemat pe Sfântul Columban la el şi, deşi îndurerat, a pus înainte binele celorlalţi mai degrabă decât
binele său, şi i-a dăruit [sfântului] legătura păcii, puterea mângâierii şi însoţitori cunoscuţi pentru evlavia lor.”
Plecarea la propovăduire
Şi astfel, înarmat cu binecuvântarea părintelui său, Columban a început să se pregătească de plecare. Cu
multă înţelepciune şi-a ales 12 însoţitori de o râvnă şi un cuget cu el, între care strălucea mai ales Cuviosul Gall,
viitorul apostol al Elveţiei. Apoi urcându-se într-o mică corabie şi-a părăsit pentru totdeauna ţara lui mult iubită,
luând asupra sa jugul cel greu al pribegiei şi al înstrăinării de bunăvoie pentru Hristos. Era anul 590 d. Hr., şi
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Ca ucenic al Cuviosului Sinell, Columban a scris chiar o tâlcuire a Psaltirii Prorocului David, care însă nu s-a mai păstrat.
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Columban avea în jur de 45 de ani. După o călătorie de mai multe zile, călugării au ajuns cu bine pe coastele de
apus ale Bretaniei, unde trăia un neam celt înrudit cu irlandezii9. Rămânând puţină vreme în acele locuri, au
hotărât să treacă în pământurile Galiei, unde „în vremurile acelea, fie din pricina numeroşilor duşmani din
afară, fie datorită nepăsării episcopilor, credinţa creştină aproape dispăruse. Doar crezul mai rămăsese. Însă
harul mântuitor al pocăinţei şi năzuinţa de a dezrădăcina poftele trupului nu puteau fi găsite decât în puţini
dintre oameni.”10 De aceea de cum au ajuns în Galia, călugării au început să propovăduiască peste tot cuvântul
mântuirii, întorcând nenumărate suflete la credinţa în Hristos şi la o adevărată viaţă creştinească. Columban
strălucea tuturor prin darul învăţăturii şi al cuvântului, pe care-l avea din prisosinţă, şi mai ales prin faptul că
împlinea el însuşi tot ce propovăduia. Cel mai mult însă îi uimea pe oameni viaţa cu totul netrupească pe care o
duceau cei treisprezece călugări, şi dragostea şi pacea desăvârşită care sălăşluia între ei. Prin aceasta, ei arătau,
după cuvântul Mântuitorului, că sunt adevăraţi ucenici ai lui Hristos, şi de aceea poporul îi cinstea ca pe nişte
îngeri în trup. Călugărul Iona vorbeşte în cuvinte minunate despre aceasta: „Aşa de mare era smerenia lui şi a
ucenicilor lui, încât după cum copiii lumii acesteia caută cinste şi putere, ei dimpotrivă, se întreceau unul cu
altul în dobândirea smereniei. [...] Atâta credinţă şi dragoste sălăşluia în fiecare dintre ei, încât pentru ei exista o
singură voinţă şi o singură lepădare de sine. Simplitatea şi cumpătarea, smerenia şi blândeţea, îi împodobeau pe
toţi deopotrivă. Păcatul trândăviei şi al vrajbei fuseseră alungate. Mândria şi semeţia erau ispăşite prin pedepse
aspre. Batjocura şi invidia fuseseră izgonite prin sârguinţă stăruitoare. Atât de mare era puterea răbdării, a
dragostei şi a blândeţii lor, încât nimeni nu putea să se îndoiască că Dumnezeul milei locuia în mijlocul lor.
Dacă vedeau că vreunul dintre ei se afla în greşeală, se străduiau toţi împreună, cu acelaşi drept, să-l oprească
pe păcătos prin mustrările lor. Toate le aveau de obşte. Dacă vreunul spunea despre ceva că este al său, era scos
din părtăşia cu ceilalţi şi pedepsit prin canoane. Nimeni nu îndrăznea să întoarcă răul cu rău, sau să scape vreun
cuvânt aspru; aşa că oamenii trebuie să fi crezut că o viaţă îngerească este trăită de oameni muritori.”
Din pricina aceasta, faima propovăduitorilor irlandezi s-a răspândit în scurtă vreme în toate pământurile
france. Până la urmă, vestea despre ei a ajuns şi la urechile domnitorului acelor locuri, regele Guntram al
Burgundiei, care l-a chemat pe Columban la curte pentru a vedea dacă lucrurile pe care le auzise despre el erau
adevărate. Ajuns acolo, cuviosul a început să-i vorbească regelui cu cuvinte pline de înţelepciune, încât acesta a
rămas uimit de harul Duhului Sfânt ce sălăşluia în el. De aceea dându-şi seama ce comoară avea în faţa ochilor,
a început să-l roage stăruitor pe sfânt să rămână în pământurile lui. Îi făgăduia că îi va da orice îi va cere, numai
să nu plece în vreo ţară străină. Când a aflat că sfântul nu voia nimic din lumea aceasta, regele i-a spus: „Dacă
vrei să iei crucea lui Hristos asupra ta şi să urmezi Lui, atunci caută liniştea unei sihăstrii. Numai fii atent ca,
pentru sporirea răsplăţii tale şi pentru binele nostru duhovnicesc, să rămâi în regatul nostru şi să nu pleci la
popoarele vecine.”11 Columban a primit cu bucurie cererea regelui, şi şi-a ales un loc retras şi singuratic, aflat în
inima munţilor Vosgi, în apropierea unui vechi castel roman cu numele Annegray.
Întemeierea mănăstirilor de la Annegray, Luxeuil şi Fontaine
Primii ani în acest loc au fost pentru tânăra obşte plini de greutăţi şi necazuri. Ajunşi la Annegray, călugării
s-au aşezat cum au putut între zidurile părăsite ale castelului, începând să ducă o viaţă de aspră nevoinţă.
Ispitele nu au întârziat să apară. La puţine zile după sosirea lor, unul dintre fraţi a fost lovit de o febră puternică,
ajungând pe patul de moarte. Pentru că nu aveau nimic de mâncare, decât numai coji de copaci şi rădăcini,
călugării au hotărât să facă post şi rugăciune pentru ca Dumnezeu să le trimită ajutor pentru fratele bolnav.
Vreme de trei zile nu au mâncat şi nu au băut nimic. Când deja ajunseseră la capătul puterilor, pe neaşteptate la
poarta castelului a apărut un om cu o căruţă încărcată cu pâine şi alte mâncăruri. A mărturisit că simţise în
inima sa un îndemn puternic „de a ajuta din propria lui avere pe cei ce, de dragul lui Hristos, sufereau aşa o
mare sărăcie în pustie.”12 Punând jos cele pe care le adusese, ţăranul l-a rugat cu lacrimi în ochi pe sfânt să se
roage pentru soţia lui, care se chinuia amarnic de friguri. Văzându-i zdrobirea inimii, Columban nu a putut să
nu dea ascultare cererii binefăcătorului lor, şi de aceea i-a chemat pe fraţi şi împreună au făcut toţi rugăciune
pentru vindecarea femeii. Când bărbatul s-a întors acasă, şi-a găsit soţia deplin însănătoşită, şi întrebând şi-a dat
seama că minunea se petrecuse în chiar ceasul când Columban se ruga în biserică împreună cu ucenicii săi.
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Călugării trăiau în pustie în lipsuri cumplite, supunându-se, după obiceiul irlandezilor, la mari nevoinţe şi
înfrânări. Se întâmpla adesea ca vreme de mai multe zile la rând să nu aibă altceva de mâncare decât ce le dădea
pustia. „Prin asprimea lor desăvârşită,” spune călugărul Iona, „toate poftele trupului au fost izgonite, încât
prădătorul şi hoţul tuturor vârtuţilor a fost pus pe fugă.”13 Odată însă, când trecuseră deja nouă zile de când se
hrăniseră numai cu coji şi rădăcini, Dumnezeu a hotărât să le trimită o mângâiere, descoperind stareţului unei
mănăstiri din apropiere sărăcia lor. De îndată, stareţul a chemat un ucenic de încredere şi l-a trimis la pustnici
cu mâncare din belşug. Ucenicul însă nu ştia drumul spre Annegray, şi de aceea când s-a făcut noapte s-a
pierdut prin pădurea deasă şi neumblată. Neştiind ce să facă, s-a gândit să se lase în voia cailor, căci Dumnezeu,
Care îl povăţuise pe stareţ să trimită mâncare călugărilor, va descoperi şi cailor calea spre locul lor de nevoinţă.
Şi într-adevăr, în scurtă vreme călugărul a ajuns la porţile sihăstriei. Când Columban a văzut darurile primite, a
căzut cu lacrimi înaintea lui Dumnezeu, mulţumindu-I pentru dragostea şi purtarea Lui de grijă cea nemăsurată.
În scurtă vreme vestea despre minunile sfântului s-a răspândit peste tot în acele ţinuturi, astfel că tot mai
mulţi oameni veneau la Annegray, fie pentru a primi sfat şi povaţă de mântuire, fie pentru a dobândi uşurare de
neputinţele şi grijile ce-i apăsau. Ca un părinte iubitor, Columban îi primea şi-i mângâia pe toţi, deşi dorul cel
mare al inimii sale era viaţa în singurătate. De aceea, văzându-se înconjurat de atâta lume, a hotărât să-şi caute
un loc retras în apropiere de mănăstire, unde să se poată nevoi şi ruga în linişte. Odată, în timp ce cutreiera
pădurile în căutarea unui astfel de loc, se întreba dacă ar fi mai de dorit, „să sufere ocări din partea oamenilor,
sau să fie lăsat pradă furiei fiarelor sălbatice. În timp ce se gândea la aceasta, însemnându-şi mereu fruntea cu
semnul crucii şi rugându-se, a hotărât că este mai bine să sufere cruzimea fiarelor sălbatice, fără vreun păcat din
partea lor, decât nebunia oamenilor, care astfel şi-ar pierde sufletul.”14 S-a arătat însă că gândul nu fusese unul
întâmplător, căci la scurtă vreme o haită de lupi l-a înconjurat pe cuvios. Acesta a rămas nemişcat în mijlocul
lor, cerând ajutor şi izbăvire de la Dumnezeu. Lupii au început să se apropie încet de el, însă Columban stătea
fără frică şi se ruga. Fiarele chiar au apucat cu dinţii hainele lui, dar văzând că sfântul nu dă nici un semn de
slăbiciune, i-au dat drumul şi au plecat „Şi astfel îndepărtând, prin tăria lui, ispita, a scăpat de nenorocire. Însă
nu ştia sigur dacă fusese o înşelăciune a diavolului sau dacă lucrul acela se întâmplase de adevărat.”
Până la urmă, sfântul a găsit o peşteră aflată într-o stâncă prăpăstioasă, într-un loc aproape cu neputinţă de
ajuns, foarte potrivit pentru dorinţele sale. Când însă a intrat înăuntru pentru a o cerceta, a dat peste un urs uriaş,
care îşi făcuse sălaşul acolo. Netulburat, Columban i-a poruncit fiarei să plece, iar aceasta l-a ascultat supusă,
căci omul lui Dumnezeu dobândise, prin viaţa lui sfântă, putere de stăpân asupra animalelor. După ce s-a aşezat
în acest chip minunat în peşteră, Columban şi-a început viaţa de aspră nevoinţă, petrecând în post şi rugăciune
neîncetată, rupt cu desăvârşire de grijile şi tulburările lumeşti. „Era atât de slăbit de post, încât de-abia mai
părea în viaţă. Nici nu mânca altceva decât puţine dintre ierburile pământului sau dintre micile mere care cresc
în acea pustietate […]. Băutura lui era apa. Şi cum era întotdeauna ocupat cu alte griji, nici pe aceasta nu o avea
tot timpul.”15 Un băiat pe nume Domoalis mergea din când în când la peşteră pentru a-i spune sfântului
problemele mănăstirii, iar apoi se întorcea la fraţi cu sfaturile şi poruncile lui. Odată, când băiatul rămăsese mai
multe zile în peşteră împreună cu omul lui Dumnezeu, a început să se plângă că îi era greu să tot coboare după
apă pe primejdioasele cărări ale muntelui. Văzându-l mâhnit, Columban i-a spus să sape o mică groapă în
stâncă, şi în timp ce Domoalis făcea aceasta, a început să se roage fierbinte. În scurtă vreme din groapă a ţâşnit
un izvor cu apă rece şi bună de băut, care se păstrează până astăzi.
Cu timpul, tot mai mulţi fraţi au început să se strângă sub ascultarea lui Columban, văzând că omul lui
Dumnezeu era un povăţuitor nemincinos pe calea mântuirii. Când călugării nou-veniţi nu au mai încăput la
Annegray, sfântul a fost nevoit să caute un loc potrivit pentru a zidi o altă mănăstire. L-a găsit la mică depărtare
de Annegray, pe locul unei vechi aşezări romane numite Luxeuil. Acolo a întemeiat în anul 595 d. Hr. o nouă
mănăstire, care avea să o depăşească în scurtă vreme pe cea din Annegray şi să ajungă cea mai mare mănăstire
din Galia. Într-adevăr, auzind despre ea, nenumăraţi tineri au alergat la Columban, arzând de dorinţa de a se
închina lui Hristos în viaţă călugărească. Din această pricină, în curând nici măcar mănăstirea din Luxeuil nu a
mai fost îndeajuns de încăpătoare pentru ucenicii omului lui Dumnezeu, şi sfântul a hotărât să mai zidească o
mănăstire în locul numit Fontaines. Iată ce ne spune despre aceasta călugărul Iona: „După ce a aşezat cetele de
călugări în aceste locuri, el stătea pe rând la fiecare din cele două mănăstiri, şi plin de Duhul Sfânt a aşezat
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rânduiala pe care trebuiau să o urmeze călugării. Din această rânduială, cititorul şi ascultătorul înţelept poate
afla măsura şi felul învăţăturii sfântului.”16
Rânduiala Sfântului Columban
Într-adevăr, această rânduială pe care cuviosul a aşezat-o în mănăstirile sale dă din plin măsura înţelepciunii
şi sfinţeniei omului lui Dumnezeu. În scrierea ei, Columban s-a folosit mai ales de învăţăturile Sfântului Ioan
Casian şi ale celorlalţi părinţi ai răsăritului, şi de aceea în ea se poate lesne simţi duhul călugăriei adevărate. Pe
lângă aceasta, rânduiala sfântului, urmând tuturor rânduielilor irlandeze şi mai ales celei de la Bangor, era
deosebit de aspră. Pentru cea mai mică abatere erau prevăzute pedepse şi canoane grele, începând de la cititul
de psalmi, şi ajungând până la post cu pâine şi apă (pe o zi sau mai multe), sau chiar la lovituri de bici şi bătaie.
Ne vom opri mai pe larg asupra acestei rânduieli, deoarece socotim că sfaturile şi învăţăturile cuprinse în ea
sunt de mare folos sufletesc până în zilele noastre, ele strălucind mai ales prin dreaptă socoteală şi înţelepciune.
Vom arăta, rând pe rând, care erau învăţăturile omului lui Dumnezeu despre viaţa călugărească.
Întâi de toate, temelia vieţii de mănăstire era ascultarea desăvârşită faţă de stareţ. Celor care nu ascultau li se
dădeau pedepse aspre, ajungând chiar până la scoaterea din mănăstire. La întrebarea: „Dar până unde trebuie să
meargă ascultarea?”, Columban răspunde: „Până la moarte, desigur, de vreme ce Hristos L-a ascultat pe Tatăl
până la moarte pentru noi.”17 Însă ascultarea nu trebuie făcută cârtind sau cu nemulţumire, căci atunci ea nu este
primită înaintea lui Dumnezeu. „De aceea nimic nu trebuie refuzat în ascultarea lor de către adevăraţii ucenici
ai lui Hristos, oricât de greu şi de anevoios ar fi, ci trebuie împlinit cu râvnă, cu bucurie, căci dacă ascultarea nu
este de acest fel, ea nu este plăcută Domnului.”
Însă ascultarea nu înseamnă doar împlinirea poruncilor stareţului, ci mai ales supunerea tuturor gândurilor,
cuvintelor şi faptelor la judecata unui părinte duhovnicesc. Din aceasta ia naştere marea vârtute călugărească a
tăierii voii. În sfaturile sale, Columban urmează întru totul învăţăturile Sfinţilor Părinţi. „Partea de căpătâi a
rânduielii călugăreşti,” spune el, „este omorârea voii, de vreme ce cu adevărat ni se porunceşte în Scriptură: ‚Nu
fă nimic fără sfat.’ Deci, dacă nimic nu trebuie făcut fără sfat, înseamnă că pentru toate trebuie cerut sfat. [...] Şi
chiar dacă această nevoinţă pare grea celor nesimţitori, anume ca un om să atârne întotdeauna de buzele altuia,
totuşi pentru cei ce sunt statorniciţi în frica lui Dumnezeu, acest lucru va fi socotit plăcut şi sigur, dacă este
păzit în întregime şi nu în parte, căci nimic nu este mai plăcut decât siguranţa conştiinţei şi nimic nu e mai sigur
decât iertarea sufletului, pe care nimeni nu şi-o poate dobândi prin străduinţa lui, de vreme ce ea aparţine de
drept judecăţii altora.”18 Prin ascultare, arată sfântul, omul capătă linişte desăvârşită sufletului şi încredinţarea
mântuirii, deoarece cel ce se supune judecăţii mai-marilor nu poartă răspunderea faptelor sale, fiind astfel scutit
de judecată. „Deci oricine a întrebat întotdeauna, dacă păzeşte ce i s-a spus, nu va greşi niciodată, căci dacă
răspunsul celuilalt este greşit, nu va fi nici o greşeală în credinţa celui care crede şi în truda celui care ascultă,
nici nu va fi lipsit de răsplata de a fi întrebat.” În schimb, cel care „a judecat ceva de capul lui, când ar fi trebuit
să întrebe, acela este găsit greşit în chiar faptul că a cutezat să judece când ar fi trebuit să fie judecat; chiar dacă
acel lucru se va dovedi a fi fost drept, lui i se va socoti ca greşit, de vreme ce s-a îndepărtat în aceasta de calea
cea dreaptă; căci omul a cărui datorie este doar de a asculta, acela nu îndrăzneşte să judece ceva de capul lui.”
Cu adevărat, mare este această vârtute a ascultării, şi dulci sunt roadele ei, însă cu neputinţă de înţeles pentru
cei ce cugetă lumeşte. Aceasta, pentru că în ascultare se ascunde tainic smerenia cea dătătoare de mântuire, prin
care în inima omului coboară pacea şi liniştea Duhului Sfânt. Căci pentru cel ce a dobândit smerenia, pentru
acela „chiar şi lucrurile amare sunt dulci, şi lucrurile socotite înainte grele şi anevoioase, se simt simple şi
uşoare, şi chiar tăierea voii, care este de neîndurat pentru cei mândri şi împietriţi la inimă, se face mângâiere
pentru cei ce găsesc plăcere doar în ceea ce este smerit şi blând.” Tocmai de aceea, rânduiala sfântului stăruie
îndelung asupra cât mai desei mărturisiri a tuturor gândurilor şi cugetelor, fără de care nu poate fi sporire în
viaţa duhovnicească. „A fost hotărât de către Sfinţii Părinţi, dragii mei fraţi, să facem mărturisirea tuturor
slăbiciunilor noastre, nu doar a celor de moarte, ci şi a celor mici, înainte de masă sau înainte de a merge la
culcare sau oricând este nevoie, de vreme ce mărturisirea şi pocăinţa slobozesc din moarte.”
Pe această temelie a ascultării şi a tăierii voii sunt zidite apoi toate celelalte vârtuţi ale vieţii călugăreşti. De
aceea, după ce a arătat învăţătura Părinţilor despre ascultare, Sfântul Columban vorbeşte cu mare dar despre
fiecare vârtute în parte. Despre feciorie, cel de-al doilea stâlp al vieţii călugăreşti, cuviosul spune: „Cu adevărat,
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fecioria unui călugăr se judecă după gândurile lui [...]. Căci ce folos are dacă este fecior în trup, dar nu este
fecior la minte? Căci Dumnezeu, fiind Duh, sălăşluieşte în duhul şi în mintea pe care le-a văzut nepângărite, în
care nu este nici un gând desfrânat, nici o pată a unui duh necurat, nici o urmă de păcat.”19 Tot la fel vorbeşte
sfântul şi despre cea de a treia făgăduinţă călugărească, sărăcia, arătând că un călugăr adevărat nu trebuie doar
să nu aibă nimic din cele pământeşti, dar nici măcar să nu le dorească pe acestea, încredinţat fiind că răsplata şi
comoara lui se află în cer. „De aceea,” spune el, „goliciunea şi dispreţuirea bogăţiilor sunt prima desăvârşire a
călugărilor, însă cea de a doua este curăţarea de patimi, şi cea de a treia este deplina şi veşnica dragoste de
Dumnezeu şi neîncetata iubire a lucrurilor dumnezeieşti, care urmează uitării lucrurilor pământeşti.”20
Cum am spus la început, rânduiala Sfântului Columban era una deosebit de aspră, atât în ceea ce priveşte
înfrânarea trupească, cât şi în ceea ce priveşte pedepsele pentru greşeli. Călugării trebuiau să tacă în mănăstire,
nevorbind decât când era neapărată nevoie şi ferindu-se mai ales de clevetire, minciună, râs şi altele asemenea.
În ceea ce priveşte mâncarea, sfântul dă dovadă de multă dreaptă socoteală, sfaturile lui fiind de folos până azi.
Deşi aşează în mănăstire o măsură de post aspră (călugării mâncau doar hrană vegetală uscată, întotdeauna
seara şi niciodată pe săturate), omul lui Dumnezeu continuă spunând: „Folosul vieţii (prin mâncare) trebuie să
fie cumpătat, tot la fel cum munca trebuie să fie cumpătată, căci aceasta este adevărata dreaptă socoteală, ca
putinţa urcuşului duhovnicesc să poată fi păstrată printr-o înfrânare care pedepseşte trupul. Căci dacă înfrânarea
depăşeşte măsura, atunci ea este o patimă şi nu o vârtute; căci vârtutea susţine şi păstrează lucrurile bune. De
aceea trebuie să postim zilnic, tot la fel cum trebuie să ne hrănim zilnic, şi în vreme ce trebuie să mâncăm
zilnic, trebuie să mulţumim trupul în chip sărăcios şi cumpătat; căci trebuie să mâncăm zilnic, anume pentru că
trebuie să înaintăm zilnic, să ne rugăm zilnic, să muncim zilnic, să citim zilnic.”21 Se poate lesne vedea în
rândurile de mai sus înţelepciunea Părinţilor pustiei, pe care Columban îi urma întru totul în duh şi în trăire.
Şi în privinţa pravilei de rugăciune rânduiala Sfântului Columban se dovedeşte a fi destul de grea. În ceea
ce priveşte rugăciunea de obşte în biserică, în mănăstirile omului lui Dumnezeu se slujeau, pe lângă Liturghie,
şi Utrenia, Ceasurile şi Vecernia. La slujbe se foloseau mai ales citiri din Psaltirea Proorocului David, însă
numărul psalmilor se schimba după anotimp. Astfel, de pildă, la utrenia din duminici, care se slujea noaptea, se
citeau iarna (când nopţile sunt mai lungi) 75 de psalmi, primăvara şi toamna 36, iar vara 24. Tot la fel se făcea
şi la celelalte slujbe, însă cu mai puţini psalmi. Mai mult, sfântul a rânduit în mănăstirile sale aşa-numita slujbă
neadormită22, adică rugăciunile şi slujbele se săvârşeau zi şi noapte, fără oprire. Apoi, pe lângă rugăciunea de
obşte, sfântul vorbeşte şi despre pravila de chilie a călugărului, arătând marea însemnătate a rugăciunii de toată
vremea. Asemenea Părinţilor răsăritului, Columban stăruie asupra trezviei sufletului, învăţând că adevăratul
călugăr are întotdeauna mintea la Dumnezeu, fie că se roagă, fie că lucrează, fie că citeşte, fie că orice altceva
face. El chiar vorbeşte despre rugăciunea neîncetată din inimă, care este de fapt treapta cea mai înaltă a vieţii
lăuntrice a călugărului, spre care trebuie să tindă orice rugăciune adevărată. „Şi astfel, deşi timpul statului în
picioare (adică a privegherii) sau a cântatului poate să fie diferit, totuşi rugăciunea din inimă şi din minte care,
cu ajutorul lui Dumnezeu, este neîncetată, e de o singură desăvârşire.”23
În sfârşit, Columban mai vorbeşte despre încă o virtute, pe care, asemenea Sfântului Antonie, o socotea a fi
cea mai de preţ a vieţii călugăreşti, şi o încununare a tuturor celorlalte. Este vorba despre dreapta socoteală, fără
de care călugărul poate să se nevoiască şi să lupte în zadar. „Cât de trebuincioasă este dreapta socoteală pentru
călugări este arătat de greşeala multora, şi dovedit de căderea unora, care începând fără dreaptă socoteală şi
petrecându-şi timpul fără o cunoştinţă cumpătată, nu au fost în stare să sfârşească o viaţă vrednică de laudă;
căci la fel cum greşeala îi stăpâneşte pe cei ce umblă fără cărare, la fel şi pentru cei ce trăiesc fără dreaptă
socoteală, necumpătarea este aproape, iar aceasta este întotdeauna opusul virtuţii, care se găseşte la mijloc între
cele două extreme.”24 Sfântul Columban arată că prin dreapta socoteală, sau discernământ, nevoitorul poate să
deosebească binele de rău, urmând celui dintâi şi fugind de cel din urmă. Fără ea, călugărul poate cădea fie în
dreapta, prin nevoinţe peste măsură, fie în stânga, lenevindu-se în lupta împotriva patimilor. „Şi această măsură
a dreptei socoteli, cântărind toate faptele noastre pe cântarul dreptăţii, în nici un chip nu ne lasă să ne abatem de
la ceea ce este drept, sau să cădem în vreo greşeală, dacă urmăm întotdeauna ei ca unei călăuze. Căci în vreme
ce întotdeauna trebuie să ne ferim (de la orice parte), după spusa: ‚să nu vă abateţi nici la dreapta nici la stânga,’
trebuie în acelaşi timp să înaintăm mereu prin dreapta socoteală, adică prin lumina lui Dumnezeu, zicând şi
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cântând foarte adesea stihul biruitor al Psalmistului ‚Dumnezeul meu, luminează-mi întunericul, căci în Tine
mă voi izbăvi de ispită.’ De aceea, sfântul arată că adevăratul călugăr trebuie să se roage cu stăruinţă lui
Dumnezeu pentru a primi darul dreptei socoteli, prin care poate fi ferit de orice cădere: „De aceea trebuie să ne
rugăm neîncetat lui Dumnezeu să ne dăruiască lumina adevăratei drepte socoteli care să ne lumineze calea,
înconjurată din toate părţile de întunericul cel mai adânc al lumii, astfel ca adevăraţii Lui închinători să poată
trece acest întuneric fără greşeală faţă de El.”
După ce aşează astfel aceste adevărate comori de înţelepciune ale vieţii călugăreşti, omul lui Dumnezeu îşi
încheie rânduiala arătând pe scurt şi cuprinzător trăsăturile adevăratului călugăr. Dăm în întregime aceste ultime
sfaturi, pentru marea lor frumuseţe. „Călugărul să trăiască într-o obşte sub ascultarea unui părinte şi în tovărăşie
cu mai mulţi; ca de la unul să înveţe umilinţa, şi de la altul răbdarea. Căci unul poate să-l înveţe tăcerea, iar
altul smerenia. Să nu facă ceea ce vrea, să mănânce ceea ce i se dă, să păstreze atât cât a primit, să ducă la bun
sfârşit lucrul său, să se supună celui de care nu-i place. Să vină ostenit la patul său şi să doarmă umblând, şi să
fie silit să se trezească înainte ca somnul să i se fi sfârşit. Să păstreze tăcerea când suferă răul, să se teamă de
mai-marele obştii ca de un domn, să-l iubească ca pe un părinte, să creadă că tot ce porunceşte acela este
sănătos pentru el, şi să nu judece părerea bătrânului, de vreme ce are datoria de a asculta şi de a împlini ceea ce
i se cere, după cum spune Moise „Ascultă, Israele” şi celelalte.”25
Viaţa la Luxeuil
Urmând minunatei rânduieli aşezate de părintele lor, ucenicii sfântului simţeau că trăiesc încă de pe acest
pământ în mijlocul raiului. Într-adevăr, prin înţelepciunea omului lui Dumnezeu, toate ispitele erau biruite, şi
între călugări domnea o pace şi o dragoste desăvârşită. Sfântul înşuşi, deşi era căutat de mulţimi nenumărate de
oameni, ducea viaţă de post şi rugăciune în adâncul pustiei. Se păstrează mai multe istorisiri despre faptele sale
minunate din această vreme, care arată atât darul lui Dumnezeu ce sălăşluia în el, cât şi puterea cea mare pe
care o are ascultarea de stareţ. Astfel, odată Columban se afla în pustie împreună cu prietenul şi ucenicul său,
Sfântul Gall. Petrecuseră mai bine de 50 de zile în înfrânare, şi cuviosul l-a rugat pe Gall să meargă să aducă
nişte peşte de la un râu aflat în apropiere. Ucenicul s-a dus însă în alt loc în care ştia că se găseşte mai mult
peşte, fără a-i spune nimic sfântului. Ajungând acolo şi coborând mreaja în apă, a văzut uimit cum peştii se
loveau de mreajă ca de un zid, şi nu se prindeau în ea. După ce s-a trudit zadarnic întreaga zi, Gall s-a întors
descumpănit la Columban, spunându-i că nu izbutise să prindă nimic. Mustrându-l pentru neascultarea lui,
sfântul i-a spus să meargă la râul la care-i spusese de la bun început. De data aceasta Gall a ascultat fără
împotrivire şi în scurtă vreme s-a întors înapoi cu mreaja plină de peşti.
Altădată, în timp ce sfântul se nevoia în peştera sa, i s-a descoperit că o boală lovise mănăstirea din Luxeuil,
încât aproape nici un frate nu mai rămăsese sănătos. Luminat de Dumnezeu, Columban a găsit un chip cu totul
minunat de a-i tămădui pe călugări, încercându-le totodată şi ascultarea. Astfel, venind la mănăstire şi găsindu-i
pe bolnavi, s-a prefăcut supărat şi le-a poruncit să meargă să adune secerişul de pe unul din câmpurile aflate în
apropierea mănăstirii. „Atunci, cei ale căror conştiinţe erau aprinse de focul ascultării au ascultat şi, mergând la
locul de secerat, au încercat, plini de credinţă, să secere grâul de pe pământ. Părintele, văzând că erau plini de
credinţă şi de harul ascultării, le-a spus: ‚Opriţi-vă şi odihniţi mădularele voastre slăbite de boală.’”26 Când
aceştia s-au oprit din lucru, au văzut cu mirare şi bucurie că toată boala şi durerea dispăruse din trupurile lor.
Cei neascultători, însă, au avut de plătit greu pentru fapta lor, căci boala i-a mai chinuit încă un an de zile.
Altădată o furtună cumplită a lovit acel ţinut în vremea secerişului. Ploaia şi vântul nu se opriseră de mai
multe zile şi grâul putrezea pe câmp. Sfântul se afla la mănăstirea din Fontaines, unde o ţarină adusese roadă
foarte bogată. Neştiind ce să facă, cuviosul a început să se roage, şi după câteva zile le-a poruncit fraţilor să-şi
ia secerile şi să meargă pe câmp. Deşi nu înţelegeau ce avea de gând sfântul, ucenicii au făcut ascultare. Cerul
era întunecat de nori grei, ploua cu găleata şi vântul spulbera totul în cale. Ajunşi la locul cu pricina, Columban
a luat patru dintre cei mai evlavioşi ucenici ai săi şi, sub privirile uimite ale fraţilor, i-a aşezat pe fiecare în câte
un colţ al ţarinii, îndemnându-i să privegheze în rugăciune. Apoi, împreună cu ceilalţi călugări, s-a apucat de
secerat. Atunci, minune! Furtuna s-a potolit de îndată şi soarele a apărut din spatele norilor, iar fraţii au putut să
adune grâul liniştiţi, slăvind pe Dumnezeu pentru că-i învrednicise să aibă aşa un părinte sfânt.
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Tot în legătură cu puterea ascultării, mai pomenim o întâmplare minunată din viaţa omului lui Dumnezeu.
Odată, în timpul mesei, chelarul mănăstirii s-a dus în pivniţă pentru a aduce nişte bere pentru fraţi. După ce a
destupat butoiul şi a aşezat cana sub el, a auzit pe unul din fraţi strigând că îl cheamă părintele. „El, arzând de
focul ascultării, a uitat să pună la loc dopul şi ducându-l în mână, s-a grăbit la binecuvântatul bărbat [la Sfântul
Columban].”27 După ce a făcut ceea ce-i poruncise stareţul, ucenicul s-a întors repede înapoi, crezând că tot
butoiul se golise. Când a ajuns însă în pivniţă, a putut să vadă cum îi răsplăteşte Dumnezeu pe cei cu adevărat
ascultători, căci deşi cana era plină ochi cu bere, nici un strop din butoi nu căzuse pe pământ.
În timpul şederii sale la Luxeuil, sfântul a strălucit din plin cu darul facerii de minuni şi al tămăduirii
bolilor. De pildă, odată când un frate şi-a tăiat cu secera un deget în timp ce lucra, omul lui Dumnezeu i l-a pus
la loc şi, lipindu-l cu scuipat, l-a vindecat de îndată. Altădată, în acelaşi fel, când unui preot de mir i s-a înfipt o
aşchie mare în cap, cuviosul l-a vindecat tot cu scuipat. Mai târziu, acest preot a fost martorul unei alte minuni a
cuviosului. Astfel, trecând odată împreună cu Columban pe lângă un hambar de grâu care era aproape gol,
preotul a început să-l mustre pe sfânt pentru că nu se ocupase să strângă mai multă mâncare pentru ucenicii săi.
Cuviosul i-a răspuns: „Dacă oamenii slujesc cu adevărat Făcătorului lor, nu vor simţi niciodată vreo nevoie,
căci după cum spune vocea Psalmistului: ‚Nu am văzut pe cel drept părăsit şi nici seminţia lui cerşind pâine.’”28
Şi într-adevăr, când a doua zi dimineaţa preotul a trecut pe lângă acel hambar, l-a găsit plin de grâu.
În vremea aceea, mai-mare al acelui ţinut era un om foarte credincios, pe nume Waldelen, care însă nu putea
avea copii. Din această pricină s-a dus mâhnit cu soţia sa la omul lui Dumnezeu, cerându-i să facă rugăciune
pentru ei, spunând că au multă avere şi nu au cui s-o lase. Sfântul le-a răspuns: „Dacă făgăduiţi să închinaţi
Domnului darul Lui şi să-mi daţi mie copilul ca să-l cresc încă de la cristelniţă, o să chem mila Domnului peste
voi ca să aveţi nu doar pe cel pe care-l veţi închina Domnului, ci oricâţi veţi mai vrea.”29 Părinţii au primit
bucuroşi, şi de cum s-au întors acasă femeia a rămas însărcinată. După ce a născut pruncul, căruia i-a pus
numele Donat, mama sa l-a dus şi l-a lăsat la mănăstire. Cu timpul, copilul a ajuns ucenic credincios al lui
Columban, iar după moartea sfântului a fost ales episcop de Besançon şi a întemeiat o mănăstire în care a aşezat
rânduiala omului lui Dumnezeu. După Donat, cei doi soţi au mai avut alţi trei copii, un băiat şi două fete, toţi
credincioşi şi sănătoşi. Cel de al doilea fiu a fost urmaş tatălui său, întemeind şi el o mănăstire, iar mama celor
trei, pe nume Flavia, a întemeiat la moartea soţului ei o mănăstire de maici, rămânând în ea până la moarte.
Cum am văzut şi mai înainte, omul lui Dumnezeu primise putere de stăpân asupra animalelor. Lucrul acesta
poate fi văzut din multe alte întâmplări din viaţa sa. De pildă, aflându-se odată în mănăstirea din Luxeuil, şi-a
lăsat mănuşile pe o piatră şi a intrat să mănânce. Între timp, un corb a venit şi a furat una din mănuşi. Când
ucenicii au văzut că aceasta lipsea, au început să întrebe în dreapta şi-n stânga cine a luat-o. Cuviosul însă le-a
spus: „‚Nu este nimeni care să fi cutezat să se atingă de ceva fără binecuvântare, decât numai acea pasăre pe
care Noe a trimis-o şi care nu s-a mai întors înapoi la arcă.’ Şi a adăugat că corbul nu va putea să-şi hrănească
puii dacă nu va aduce de îndată înapoi lucrul furat.”30 Într-adevăr, în scurtă vreme corbul a venit cu mănuşa în
cioc şi a lăsat-o în mijlocul mănăstirii. Nu şi-a luat însă zborul, ci a aşteptat răbdător să-şi primească pedeapsa,
până ce sfântul i-a îngăduit să plece. Altădată, când sfântul umbla prin pădure rugându-se, a văzut un cerb mort
şi un urs stând lângă el şi pregătindu-se să-l mănânce. Columban însă i-a poruncit ursului să nu strice pielea,
deoarece avea nevoie de ea pentru papuci. „Atunci fiara, uitându-şi sălbăticia, s-a făcut blândă, şi gudurându-se
şi plecându-şi capul a părăsit hoitul fără nici un crâcnet.”31 „Şi să nu vă miraţi” ne spune călugărul Iona, „că
fiarele şi păsările se supuneau astfel poruncii omului lui Dumnezeu. Căci am aflat de la [...] ucenicul său de
chilie că l-a văzut adesea pe Columban rătăcind prin sălbăticie postind şi rugându-se, şi chemând păsările şi
fiarele sălbatice. Acestea veneau de îndată la porunca lui şi el le mângâia cu mâna. Păsările şi fiarele se jucau
bucuroase, gudurându-se pe lângă el, întocmai cum se gudură pisicile pe lângă stăpânele lor. [...] Şi mi-a spus
că l-a văzut adesea chemând din vârful copacilor pe acel mic animal căruia oamenii îi spun de obicei veveriţă şi
luându-l în mână şi punându-l pe gât şi îngăduindu-i să intre şi să iasă din sânul lui.”32
Vom mai aminti încă o minune din vremea când sfântul stătea la Luxeuil, care arată marea îndrăzneală pe
care acesta o câştigase înaintea lui Dumnezeu. Odată unul din fraţi, care se numea tot Columban, s-a îmbolnăvit
şi se afla pe patul de moarte. În timp ce-şi aştepta bucuros plecarea, a văzut un bărbat luminos apropiindu-se de
el şi zicând: „Nu pot să te slobozesc acum de trupul tău, pentru că sunt împiedicat de rugăciunile părintelui tău
27
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Columban.”33 Auzind acestea, călugărul s-a mâhnit şi a trimis repede după omul lui Dumnezeu. Acesta se afla
în biserică rugându-se cu lacrimi pentru ucenicul său iubit, care era unul dintre cei doisprezece însoţitori cu care
plecase cu mult timp în urmă din Irlanda. Când sfântul a ajuns lângă călugăr şi a aflat descoperirea de care se
învrednicise ucenicul său, s-a bucurat mult şi a chemat un preot să-l împărtăşească. Apoi, i-a dat acestuia ultima
sărutare, iar călugărul cel credincios a plecat spre veşnicile lăcaşuri liniştit şi cu faţa strălucind de bucurie.
Ispitele episcopilor franci
Însă vrăjmaşul mântuirii nu putea să îndure viaţa îngerească dusă de aceşti bărabţi sfinţi, şi nici atâtea
suflete câştigate prin ei pentru Hristos şi pentru Biserică. De aceea a început să caute în fel şi chip un mijloc
potrivit pentru a opri minunata lucrare pe care Columban o făcea în ţinuturile france. Aceasta cu atât mai mult
cu cât în vremea aceea Biserica francă se afla într-o stare de mare decădere. Într-adevăr, deşi francii primiseră
credinţa în Hristos cu mai mult timp în urmă, mulţi dintre ei rămăseseră creştini doar cu numele. Lucrul cel mai
dureros era însă faptul că o mare parte dintre episcopii şi preoţii franci duceau o viaţă cu totul nevrednică de
chemarea lor, asuprindu-i pe oameni şi fiind în întregime robiţi de bogăţiile acestei lumi, trăind în desfrânări
sau luptând în războaie. Omul lui Dumnezeu, fiind năvalnic din fire şi neînfricat, a început să mustre cu
asprime pe păstorii nevrednici, îndemnându-i să-şi schimbe viaţa şi să se pocăiască. Prin aceasta, el şi-a atras
însă ura episcopilor franci, care oricum erau plini de invidie pentru cinstea cu care era înconjurat Columban. Şi
până la urmă au găsit o pricină potrivită pentru a-i face omului lui Dumnezeu greutăţi şi necazuri, anume faptul
că sfântul, venind în Franţa, păstra în mănăstirile sale obiceiurile pe care le deprinsese în mănăstirile irlandeze.
Într-adevăr, în vremea aceea Biserica Irlandei se deosebea de celelalte Biserici din apus prin unele obiceiuri
de mai mică însemnătate, care nu aveau legătură cu învăţătura de credinţă a Bisericii. Cea mai mare dezbinare
se făcea datorită faptului că irlandezii ţineau Paştele la o dată diferită de restul apusului. Pricina pentru aceasta
era însă una foarte simplă. Când Sfântul Patrick adusese pentru întâia dată credinţa creştină în Irlanda, el
aşezase în insulă tradiţiile răspândite pe atunci în Biserica din Galia. Mai apoi, aceste tradiţii au fost încet-încet
îmbunătăţite, însă Biserica Irlandei, aflată la chiar marginea lumii de atunci, nu a putut ţine pasul cu ele. Astfel,
data Paştelui ţinută de irlandezi era data ţinută în întregul apus în timpul Sfântului Patrick, adică înainte de
Sinodul I Ecumenic. Când mai apoi Părinţii de la sinod au hotărât că alta este data corectă de ţinere a Paştelui,
toată Biserica din apus a urmat acestei hotărâri. Schimbarea nu a mai ajuns însă şi în Irlanda, şi tocmai de aici
izvorau toate neînţelegerile. Folosindu-se de aceste lucruri, episcopii franci au început să-l atace aprig pe omul
lui Dumnezeu, cerându-i fie să primească obiceiurile Bisericii france, fie să se întoarcă în ţara sa. Văzându-se
încolţit din toate părţile, Columban a hotărât să trimită o scrisoare Patriarhului Apusului, care în acea vreme era
Sfântul Grigorie Dialogul. Întrebându-l despre învăţătura Bisericii, Columban îi arăta papei temeiurile tradiţiei
irlandeze, cerându-i totodată sfatul dacă trebuie să slujească şi să se împărtăşească din acelaşi potir cu episcopii
nevrednici. Scrisoarea lui Columban nu a mai ajuns însă la Sfântul Patriarh, şi de aceea răspunsul lui nu a venit.
Din această pricină, episcopii franci au hotărât întrunirea unui sinod împotriva omului lui Dumnezeu la
Chalon, în anul 602 d. Hr. Pentru a se apăra, Columban le-a trimis o scrisoare foarte frumoasă, care se păstrează
până astăzi, şi despre care vom vorbi în cele ce urmează. Mai întâi, sfântul îi îndeamnă pe episcopi să ţină cât
mai des sinoade, îngrijindu-se însă ca înainte de a lua orice hotărâri, să păzească poruncile Mântuitorului şi să
se curăţe de toate patimile, şi mai ales de mândrie. Apoi, cuviosul arată că doar acela este păstor adevărat, care
împlineşte ceea ce propovăduieşte, şi doar pe acela oile îl urmează şi îl ascultă în toate. De aceea, învaţă sfântul,
adevărata pace în Biserică nu poate veni decât atunci când toţi se străduiesc să împlinească poruncile de-viaţăfăcătoare ale Mântuitorului nostru, şi mai cu seamă dragostea şi smerenia. „Căci multă vătămare s-a făcut şi se
face păcii Bisericii datorită deosebirii şi mulţimii obiceiurilor; şi totuşi dacă noi, după cum am spus, ne grăbim
mai întâi să vindecăm otrava mândriei şi a invidiei şi a slavei deşarte prin practicarea adevăratei smerenii, după
învăţătura Mântuitorului nostru, Care spune spre pilda noastră: „Învăţaţi de la Mine, că sunt blând şi smerit cu
inima,” şi aşa mai departe, atunci toţi, ajunşi desăvârşiţi şi fără nici un cusur, cu ura dezrădăcinată, ne vom
putea iubi unii pe alţii din toată inima, ca nişte ucenici ai Domnului nostru Iisus Hristos.”34 Într-adevăr, cât de
înţelepte şi de pline de folos sunt aceste cuvinte! Deşi fiecare popor, după felul lui de a fi, are obiceiuri diferite,
totuşi acestea sunt ţinute laolaltă, câtă vreme în oameni sălăşluieşte smerenia şi dragostea. Fără acestea două,
deosebirile duc la neînţelegeri, la ceartă, la ură, şi în cele din urmă chiar la dezbinare.
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Tocmai de aceea, omul lui Dumnezeu punea înainte de orice pacea şi liniştea Bisericii, jertfind toate pentru
ea, chiar pe sine însuşi şi liniştea lui. „Să nu fie, aşadar, ca eu să mă cert cu adunarea voastră, şi neînţelegerea
noastră între creştini să-i bucure pe duşmanii noştri, vorbesc despre evrei, eretici sau neamuri păgâne – să nu
fie, într-adevăr, să nu fie.”35 De aceea, cu cuvinte smerite şi blânde, Columban le cere episcopilor ca, dacă nu-i
dau dreptate în tradiţia ţării lui, să-l lase măcar să trăiască netulburat în locul în care Dumnezeu i-l rânduise în
acele pământuri străine: „Un lucru aşadar cer de la sfinţiile voastre, ca să-mi purtaţi cu pace şi dragoste neştiinţa
şi, după cum spun unii, neobrăzarea mea mândră în scris, care a fost pricinuită de nevoie, şi nu de mândrie,
după cum dovedeşte chiar nevrednicia mea; şi de vreme ce nu sunt eu pricinuitorul acestei deosebiri [a datei
Paştelui], şi am venit în aceste pământuri ca un pribeag de dragul Mântuitorului Hristos, Domnul şi Dumnezeul
nostru al tuturor, vă rog fierbinte în numele Domnului nostru, [...] să-mi fie îngăduit, cu pacea şi dragostea
voastră, să mă bucur de liniştea acestor păduri şi să trăiesc alături de oasele celor şaptesprezece fraţi ai mei
morţi, după cum şi până acum mi s-a îngăduit să trăiesc doisprezece ani printre voi, pentru ca să mă pot ruga
după datorie pentru voi, după cum am făcut şi până acum. Să ne încapă, vă rog, Galia împreună, pe noi, pe care
ne va încăpea şi Împărăţia cerurilor, dacă faptele noastre sunt bune; căci o singură împărăţie avem făgăduită şi o
singură nădejde a chemării noastre în Hristos, cu Care împreună vom domni, dacă într-adevăr suferim aici cu
El, ca la fel să fim şi slăviţi împreună cu El.” Cu glas stăruitor şi rugător, Columban cere îngăduinţa şi mila
episcopilor, arătându-le că el nu venise în pământurile france pentru nici un alt ţel, decât pentru acela de a-I
sluji cât mai deplin lui Hristos. „Căci acestea sunt legile noastre: poruncile Domnului şi ale apostolilor, şi în ele
este pusă încrederea noastră; acestea sunt armele noastre, scutul şi sabia, acestea sunt apărarea noastră; acestea
ne-au adus din pământul nostru de naştere; şi tot pe acestea căutăm să le păzim, deşi uşuratic; în acestea ne
rugăm şi nădăjduim să rămânem până la moarte, după cum i-am văzut pe înaintaşii noştri făcând. Iar voi,
sfinţilor părinţi, vedeţi ce faceţi cu săracii voştri ostaşi şi cu bătrânii voştri pribegi; căci după cum socotesc, este
mai de folos pentru voi să mângâiaţi decât să tulburaţi.” Iar în încheiere, omul lui Dumnezeu scrie: „Cât despre
celelalte, părinţilor, rugaţi-vă pentru noi, după cum şi noi facem pentru voi, chiar aşa nenorociţi cum suntem, şi
nu voim să ne socotim înstrăinaţi de voi; căci toţi suntem împreună-mădulare ale unui singur trup, fie franci, fie
britani, fie irlandezi, fie de orice neam am fi.”
Izgonirea din mănăstire
Din păcate însă, aceste cuvinte calde ale lui Columban nu au găsit înţelegere în rândul episcopilor franci,
care nu şi-au lepădat nici ura şi nici patimile, ci au continuat să-l prigonească pe propovăduitorul irlandez. Cu
toate acestea, duşmanii sfântului nu puteau să-i facă prea mare rău, deoarece Columban dobândise trecere
înaintea regelui, şi era cinstit de acesta ca un plăcut al lui Dumnezeu. Acest lucru a început însă să se schimbe
odată cu moartea credinciosului rege Guntram, apărătorul lui Columban. Pentru a înţelege însă mai bine aceste
lucruri, va trebui să ne oprim pe scurt asupra regatului franc din acele vremuri. Acesta cuprindea mare parte din
Franţa şi Germania de astăzi, şi era împărţit în trei regate mai mici: Neustria, Austrasia şi Burgundia. Neustria
se găsea în partea de nord-vest a regatului36 şi era condusă de regele Clotar al II-lea. Austrasia se găsea în
partea de nord-est37 şi, la venirea omului lui Dumnezeu, îl avea ca rege pe Childebert al II-lea. Acesta însă era
foarte tânăr, şi de aceea treburile regatului erau conduse de mama lui, regina Brunhilda. Burgundia se găsea în
partea de sud-est a regatului38, şi era condusă, după cum am văzut, de regele Guntram. Mănăstirile Sfântului
Columban se găseau în apropiere de graniţa dintre Burgundia şi Austrasia39. Când în anul 592 Guntram a murit,
regina Brunhilda a dobândit stăpânire şi asupra Burgundiei, punându-l pe tron pe fiul ei, Childebert. Acesta a
murit însă în anul 595, şi stăpânirea celor două regate a trecut în mâna fiilor lui Childebert, Teodebert şi
Teoderic. Teodebert a primit Austrasia, iar Teoderic Burgundia. Cu toate acestea, în fapt Brunhilda conducea
cu mână de fier ambele regate. Regele Teoderic, ajuns domnitor al Burgundiei, îl cinstea mult pe omul lui
Dumnezeu, însă nu ducea o viaţă de adevărat creştin, ci trăia în desfrânare. De aceea, ori de câte ori venea la
mănăstire, Columban nu şovăia să-l mustre pentru păcatele sale, îndemnându-l să se pocăiască şi să se
căsătorească în chip legiuit. Până la urmă sfaturile cuviosului au dat rod, şi regele a făgăduit să se întoarcă din
căile lui păcătoase. Când însă bunica lui, regina Brunhilda, a auzit acest lucru, s-a aprins de mânie, căci se
temea că dacă Teoderic îşi va lua o regină, ea îşi va pierde puterea şi stăpânirea asupra lui.
35
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De aceea, Brunhilda căuta 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 nişte treburi. Atunci, Brunhilda a
adus la sfânt pe copiii nelegiuiţi ai lui Teoderic, cerându-i să-i binecuvânteze. Columban însă nu ştia jumătăţile
de măsură şi de aceea i-a răspuns: „Să ştii că aceşti băieţi nu vor purta nicicând sceptrul de rege, căci au fost
născuţi în păcat.”40 Turbând de mânie, femeia i-a vestit regelui ce se întâmplase, şi după plecarea omului lui
Dumnezeu, a început prigoana împotriva lui. Mai întâi a dat poruncă ca nici unul dintre ucenicii lui Columban
să nu poată părăsi mănăstirea, şi nimeni să nu-i primească pe călugări în casele lor sau să le dea vreun ajutor.
Când sfântul a aflat despre aceasta s-a hotărât să meargă la rege pentru a-i mustra slăbiciunea. Ajuns la palat
nu a vrut însă să intre înăuntru, ci a rămas la poartă în rugăciune. Când Teoderic a auzit aceasta, a trimis
slujitori la el cu mâncare şi băutură, căci se temea de puterea omului lui Dumnezeu şi vroia să-l îmbuneze.
Văzându-i venind, cuviosul le-a spus cu voce hotărâtă: „Cel Preaînalt nu primeşte darurile celor netrebnici,” şi
în chiar clipa aceea toate farfuriile şi paharele s-au spart, iar mâncarea şi băutura s-au risipit pe pământ. Aflând
de la slujitorii îngroziţi ce se întâmplase, Teoderic s-a înspăimântat şi a făgăduit sfântului că nu-l va mai necăji
cu nimic şi îşi va schimba viaţa.
Însă regele nu şi-a ţinut mult timp cuvântul, căci Brunhilda a început din nou să-l întărâte în fel şi chip
împotriva omului lui Dumnezeu, îndemnându-i şi pe ceilalţi de la curte să facă la fel. În scurtă vreme, regina a
dezlănţuit o nouă prigoană împotriva lui Columban şi a mănăstirilor sale. Până la urmă, Teoderic însuşi s-a dus
la Luxeuil pentru a-l scoate pe cuvios din mănăstire. Găsise pricină împotriva lui faptul că mănăstirile sfântului
aveau rânduiala ca nici un mirean, bărbat sau femeie, să nu poată intra înăuntru. „La aceste învinuiri, Columban
a răspuns, căci era fără frică şi plin de bărbăţie, că nu era în obiceiul lui să îngăduie mirenilor să intre în casa
slujitorului lui Dumnezeu, ci că pregătise un loc potrivit [afară] în care toţi cei ce veneau erau primiţi. Regele a
răspuns: ‚Dacă vrei să te mai bucuri de darurile şi de bunăvoinţa noastră, în viitor tuturor trebuie să li se
îngăduie intrare liberă peste tot.’ Columban a răspuns: ‚Dacă îndrăzneşti să încalci rânduiala călugărească în
orice lucru cât de mic, nu voi mai primi în viitor nici un dar sau ajutor de la tine. Iar dacă vii aici ca să distrugi
mănăstirile slujitorului lui Dumnezeu şi să slăbeşti ordinea şi rânduielile lor, îţi spun că regatul tău va fi distrus,
şi toată familia ta împreună cu el.’”41 Înspăimântat, regele a dat să plece, căci deja păşise înăuntrul mănăstirii,
însă i-a mai spus omului lui Dumnezeu: „Vrei să te cinstesc cu cununa muceniciei; să nu crezi că sunt aşa de
nesăbuit încât să fac o asemenea nelegiuire. Ci voi face un lucru mai înţelept şi mai de folos. De vreme ce nu
urmezi obiceiurile noastre, te voi trimite înapoi în ţara din care ai venit.” Astfel, după ce regele a plecat, unul
dintre nobili l-a luat pe Columban şi l-a dus în surghiun în oraşul Besançon, poruncindu-i să aştepte acolo până
ce regele va hotărî ce să facă în privinţa lui. În acel oraş se afla o închisoare mare în care îşi aşteptau pedeapsa
mulţi osândiţi la moarte, şi sfântul s-a gândit să meargă să le propovăduiască şi lor cuvântul mântuirii. A intrat
în închisoare neîmpiedicat de nimeni, şi, cu darul lui Dumnezeu, a izbutit să-i aducă pe cei de acolo la pocăinţă,
încât toţi au făgăduit că dacă li se va ierta pedeapsa îşi vor schimba viaţa. Cuprins de milă, sfântul i-a poruncit
ucenicului care-l însoţea să rupă lanţurile celor legaţi, iar acesta a îndeplinit porunca fără nici o greutate. După
ce sfântul a spălat picioarele întemniţaţilor, i-a trimis pe toţi la biserică pentru a-şi împlini făgăduinţa făcută
înaintea lui Dumnezeu. Ajungând însă la biserică, fugarii au găsit uşile încuiate, şi în scurtă vreme i-au văzut pe
paznici venind în fugă pe urmele lor. Astfel încolţiţi din toate părţile, au început să-l mustre pe sfânt pentru că
le dăduse drumul. Însă Columban şi-a ridicat de îndată ochii spre cer, şi suspinând s-a rugat pentru mântuirea
celor aflaţi în nevoie. Ca la o poruncă, uşile s-au deschis şi, după ce întemniţaţii au intrat speriaţi înăuntru, s-au
închis în urma lor cu zgomot mare. Oricât s-au chinuit apoi ostaşii, nu au mai putut să deschidă uşile, şi până la
urmă i-au lăsat pe întemniţaţi în pace, socotind că Însuşi Dumnezeu îi iertase pentru rugăciunile Sfântului
Columban. După această minune slăvită, oamenii din oraş au început să-l privească pe sfânt cu multă teamă, şi
nimeni nu mai îndrăznea să se atingă de el sau să-i facă vreun rău. Văzând aceasta, Columban s-a hotărât să se
întoarcă la mănăstire şi, după mai multe zile de mers, a ajuns netulburat acolo.
Când Brunhilda şi Teoderic au auzit aceasta, s-au înfuriat încă şi mai tare, şi au trimis ostaşi pentru a-l duce
pe Columban înapoi. Ajungând la mănăstire, aceştia au început să-l caute pe sfânt pretutindeni, însă nu au putut
nicicum să-l găsească. O putere dumnezeiască le întuneca mintea şi ochii, încât deşi sfântul se afla în biblioteca
mănăstirii citind o carte, ostaşii treceau pe lângă el şi chiar îi atingeau hainele fără a-l vedea. Singur căpitanul
ostaşilor s-a învrednicit să-l vadă, însă nu a spus nimic celorlalţi, căci îl iubea pe cuvios şi venise doar pentru
că-i fusese poruncit. Până la urmă, ostaşii s-au întors înapoi şi i-au spus regelui că nu l-au găsit nicăieri.
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Сu inima împietrită, Teoderic nu s-a lăsat abătut din gândurile sale nelegiuite, şi a trimis mai mulţi ostaşi,
împreună cu un slujitor credincios al lui, pentru a-l căuta pe omul lui Dumnezeu. Când aceştia au ajuns la
mănăstire, Columban se afla în biserică împreună cu fraţii. Găsindu-l cântând, trimişii i-au spus: „‚O, omule al
lui Dumnezeu, te rugăm din inimă să asculţi porunca regelui şi a noastră, şi să te întorci în locul din care ai
venit.’ Dar Columban le-a răspuns: ‚Nu cred că ar fi plăcut Ziditorului meu să mă întorc la casa pe care am
părăsit-o din pricina dragostei mele pentru Hristos.’”42 Însă ostaşii stăruiau cu lacrimi înaintea lui Columban,
neştiind ce să facă, căci pe de o parte regele îi ameninţase că-i va omorî dacă nu-l vor scoate pe cuvios din
mănăstire, iar pe de alta se temeau să se atingă de sfânt, ştiind puterea dumnezeiască ce sălăşluia în el.
Până la urmă, pentru a nu primejdui viaţa ostaşilor, cuviosul s-a plecat cererii lor, spunându-le că va face tot
ce îi vor spune. Apoi s-a întors spre ucenicii săi, care începuseră să plângă, şi cu voce liniştită „i-a mângâiat,
spunându-le să-şi pună nădejdea în Domnul şi să aducă mare laudă Atotputernicului Dumnezeu.”43 Văzând însă
că ucenicii rămân nemângâiaţi, sfântul a îngăduit celor ce vroiau să îndure suferinţele pribegiei să vină după el.
Într-o clipă toţi fraţii s-au aşezat în spatele stareţului, făgăduindu-i să-l urmeze oriunde va merge. Însă o nouă
lovitură a căzut peste ei, căci ostaşii le-au spus că porunca regelui îngăduia doar irlandezilor şi britanilor să
plece, în timp ce ceilalţi călugări trebuiau să rămână mai departe în mănăstire. Deşi cu inima frântă de durere,
Columban s-a supus şi în aceasta voinţei lui Dumnezeu, „rugându-se Domnului, Mângâietorul tuturor, să-i ia în
grija Lui pe cei ce sălbăticia regelui îi rupsese de la el.” L-a aşezat stareţ în locul lui pe unul dintre cei mai
vrednici ucenici ai săi, Sfântul Attala, şi apoi, stăpânindu-şi cu greu lacrimile, a plecat în urma ostaşilor.
Pribegia prin Galia
Şi astfel, în vara anului 610 d. Hr., când sfântul se apropia de cel de-al 70-lea an al vieţii, a început lunga
călătorie spre oraşul Nantes, în apropiere de coastele Bretaniei, de unde trebuia să ia corabia spre ţara sa. Aveau
de străbătut întreaga Galie. Pe drum, mulţime de îndrăciţi şi neputincioşi veneau la omul lui Dumnezeu, auzind
de trecerea lui, pentru a primi dezlegare de durerile şi suferinţele lor. După câteva zile de mers, călugării au
ajuns istoviţi la râul Loire, unde-i aştepta o corabie. În timp ce se chinuiau să urce în ea, unul dintre paznici s-a
mâniat şi, luând o vâslă, l-a lovit cu putere pe unul din ucenicii sfântului. Acesta, fiind şi aşa mâhnit peste
măsură, i-a spus paznicului: „De ce, omule crud, adaugi la durerea mea? Oare nu este vina nelegiuirii tale de
ajuns pentru distrugerea ta? De ce eşti nemilos cu cei milostivi? De ce loveşti un mădular obosit al lui Hristos?
De ce îţi verşi mânia asupra celui blând? Să ţii minte că vei fi pedepsit de Dumnezeu în chiar locul acesta în
care în mânia ta ai lovit un mădular al lui Hristos.”44 Şi într-adevăr, la întoarcerea sa, paznicul s-a înecat în
chiar locul în care îi profeţise sfântul.
Mai întâi, călugării s-au oprit în oraşul Orleans, aşezându-se în nişte corturi pe marginea râului, căci nu le
fusese îngăduit să intre în nici o biserică. Deoarece nu mai aveau nimic de mâncare, Columban a trimis pe doi
dintre ucenici în oraş pentru a cumpăra ceva. Însă oamenii se fereau de ei, temându-se de mânia regelui, şi
nimeni nu îndrăznea să le dea sau să le vândă ceva. Pe când călugării se întorceau mâhniţi la stareţ, pe drum au
întâlnit o femeie de neam sirian, care i-a întrebat despre pricina supărării lor. Aflând ce li se întâmplase, femeia
le-a spus: „Veniţi, domnii mei, la casa slujitoarei voastre şi luaţi orice aveţi nevoie. Căci şi eu sunt o străină din
îndepărtatul pământ al răsăritului.”45 Soţul femeii era orb, şi când ucenicii au ajuns la casa ei şi au văzut
aceasta, i-au spus că stareţul lor îl poate vindeca. Plin de credinţă, bărbatul i-a urmat pe călugări la Sfântul
Columban. Când acesta a aflat despre dragostea şi despre milostenia femeii, s-a bucurat mult şi i-a chemat pe
toţi fraţii, spunându-le să facă rugăciune pentru însănătoşirea omului. După ce au stat mai multă vreme în
genunchi, Columban s-a ridicat şi, văzând credinţa bărbatului, a însemnat cu semnul crucii ochii lui. De îndată
acesta şi-a recăpătat vederea şi a slăvit pe Dumnezeu, Care nu lasă nerăsplătită nici cea mai mică facere de bine.
După aceasta, surghiuniţii şi-au continuat călătoria, ajungând în oraşul Tours. Omul lui Dumnezeu i-a rugat
cu lacrimi în ochi pe paznici să-i îngăduie să se închine la moaştele Sfântului Martin, însă aceştia s-au arătat
neînduplecaţi, poruncindu-le corăbierilor să vâslească cu şi mai multă putere şi să nu se oprească în oraş.
„Sfântul Columban, văzând aceasta, şi-a ridicat ochii cu tristeţe la cer, îndurerat nespus că i se face o asemenea
supărare, şi că nu îi este îngăduit să vadă mormintele sfinţilor.”46 Atunci, ca la o poruncă, corabia s-a oprit pe
loc, fiind parcă ţinută de o putere nevăzută, şi toate străduinţele corăbierilor de a înainta au rămas în zadar.
42

Life 36
Life 37
44
Life 40
45
Life 41
46
Life 42
43

12

Văzând aceasta, ostaşii şi-au dat seama că Dumnezeu Însuşi vroia ca alesul Său să rămână în oraş, şi de aceea
au tras corabia la mal. Cu mare bucurie Columban s-a dus la moaştele Sfântului Martin, mulţumindu-i din
inimă pentru ajutorul său, şi a rămas întreaga noapte în rugăciune la mormântul lui. Dimineaţa, episcopul
locului l-a chemat pe sfânt la masă. Întâlnindu-se acolo cu un slujitor al lui Teoderic, cuviosul i-a spus acestuia
să-l vestească pe rege să se pocăiască, căci altfel în mai puţin de trei ani el şi întreaga lui familie avea să moară.
Până la urmă călugării au ajuns în oraşul Nantes, ţinta călătoriei lor, de unde aveau să ia o corabie înspre
Irlanda. La intrarea în oraş i-a întâmpinat un cerşetor cerând milostenie. Omul lui Dumnezeu i-a poruncit unuia
dintre ucenici să-i dea ceva de mâncare, însă fratele a spus că nu mai aveau aproape nimic. „Atunci dă-i tot ce
ai,” a spus sfântul, „şi nu ţine nimic pentru mâine.”47 Deşi fraţii erau foarte slăbiţi, căci nu mâncaseră nimic de
trei zile, ucenicul l-a ascultat fără şovăială pe stareţ. De cum a făcut aceasta, un bărbat necunoscut a ajuns în
dreptul lor şi le-a spus că stăpâna lui îl trimisese cu mâncare pentru noii veniţi. Văzând aceasta, călugării au
căzut în genunchi înaintea bunătăţii lui Dumnezeu, mulţumindu-I cu lacrimi pentru purtarea Lui de grijă. După
aceasta, paznicii au găsit o corabie care se îndrepta spre Irlanda, şi au urcat toate lucrurile sfântului în ea.
Scrisoarea către ucenici
În timp ce-şi aştepta plecarea, omul lui Dumnezeu le-a scris ucenicilor care rămăseseră la Luxeuil o ultimă
scrisoare, în care se poate vedea din nou înţelepciunea sfântului, şi mai ales dragostea neţărmurită pe care el o
purta fiilor săi. Scriindu-le, sfântul vroia să-i întărească în cumplita ispită care se ridicase asupra lor, şi de aceea
sfaturile lui vorbesc îndelung despre păstrarea răbdării în greutăţi şi despre păzirea dragostei şi a păcii în obşte.
Astfel, încă de la început sfântul spune: „De vreme ce, după cuvântul Domnului, ‚s-a întâmplat necaz şi
prigoană pentru cuvânt,’ nici un alt sfat nu vi se potriveşte acum, decât că să luaţi seama, ca nu cumva să fiţi
acel pământ pietros, care prin sărăcia lui nu poate hrăni sămânţa pe care a primit-o. [...] Şi să nu nădăjduiţi că
doar oamenii vă prigonesc; sunt diavoli în cei ce pizmuiesc binele vostru; împotriva lor luaţi armura lui
Dumnezeu, spre care arată apostolul, şi faceţi o cărare spre cer, azvârlind, cum s-ar zice, săgeţile rugăciunii
înflăcărate.”48 Rugăciunea, învaţă sfântul, este singura cale de ieşire din ispite, însă ea este ascultată doar atunci
când între fraţi domneşte dragoste şi înţelegere desăvârşită. De aceea, Columban îşi îndeamnă ucenicii să lupte
din răsputeri pentru a păstra pacea şi dragostea între ei, căci fără unitatea desăvârşită în cuget şi în duh, obştea
nu va putea face faţă greutăţilor: „Dacă nu aveţi unul şi acelaşi ţel şi una şi aceeaşi lepădare, e mai bine să nu
trăiţi împreună.” Sau: „Luaţi seama ca nu cumva să fie între voi cineva care să nu aibă acelaşi ţel cu voi, oricine
ar fi acela; căci mai mult rău ne-au făcut cei dintre noi care nu erau de un gând cu noi (decât cei din afară).”
După aceste cuvinte către fraţi, Columban îşi îndreaptă atenţia spre cel pe care-l lăsase stareţ în locul lui,
Sfântul Attala, căruia îi dă câteva sfaturi nepreţuite despre anevoioasa sarcină a călăuzirii sufletelor. De altfel,
anume aici stă marea comoară a înţelepciunii omului lui Dumnezeu. Mai întâi, cuviosul îl povăţuieşte pe Attala
să îndepărteze fără şovăială din obşte pe oricine va vedea semănând ceartă şi dezbinare. „Să nu fie nimeni între
voi care să nu fie una cu voi. Căci tu (Attala) trebuie să te îngrijeşti îndeosebi pentru pace, pururi neliniştit de a
păstra unitatea duhului în legătura păcii. Căci ce folos este să ai un singur trup, dacă nu ai şi o singură inimă?”
După aceasta, Columban dă şi alte sfaturi despre cum trebuie să fie un adevărat ocârmuitor de suflete. Mai întâi,
el învaţă că un bun păstor foloseşte poveţele şi îndemnurile potrivit cu starea sufletească a fiecărui om în parte.
„Ai învăţat,” spune cuviosul, „că nu toate sfaturile sunt potrivite pentru toţi, de vreme ce firile sunt felurite şi
felul de a fi al oamenilor se deosebeşte mult de la unul la altul. [...] Tot la fel fii şi tu în multe feluri şi mlădios
în îndrumarea celor care te ascultă cu credinţă şi cu dragoste.” Apoi, Columban îi arată ucenicului că trebuie să
se ferească chiar şi de dragostea peste măsură a fraţilor, care nu este lipsită de primejdie. De aceea, sfântul îl
îndeamnă pe Attala să îmbine cu mult discernământ grija pentru sufletele fraţilor cu grija pentru sine însuşi, şi
să se retragă din când în când la linişte pentru a putea să se ocupe şi de mântuirea lui.
Apoi, sfântul dă ucenicului său iubit o minunată învăţătură despre felul în care adevăraţii creştini trebuie să
rabde toate greutăţile şi necazurile care se abat asupra lor cu îngăduinţa lui Dumnezeu. Mai întâi cuviosul îl
îndeamnă pe Attala să nu se mire câtuşi de puţin de ceea ce li se întâmplase. „Nu este un lucru nou ceea ce ni sa întâmplat; aceasta mai cu seamă am propovăduit în fiecare zi. […] Evangheliile sunt pline de acest lucru, şi
îndeosebi din aceasta sunt alcătuite; căci acesta este adevărul Evangheliei, că adevăraţii ucenici ai lui Hristos
cel răstignit trebuie să-L urmeze cu crucea. O mare pildă a fost arătată, o mare taină a fost descoperită; Fiul lui
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Dumnezeu de bunăvoie S-a urcat pe cruce ca un nelegiuit (căci S-a adus pe Sine pentru că El Însuşi a voit-o),
lăsându-ne nouă pildă ca să-I urmăm paşii. Binecuvântat este aşadar omul care se face părtaş acestei pătimiri şi
ruşini.”49 Într-adevăr, anume în această pătimire şi ruşine se ascund toate binecuvântările şi bucuriile raiului,
toată taina mântuirii neamului omenesc. De aceea, Columban îl îndeamnă pe Attala să primească cu răbdare şi
îndelungă-răbdare tot ceea ce venise peste ei, având în minte că răsplata pe care o va primi va fi veşnică. „De
aceea să purtăm cu răbdare, de dragul adevărului, toate potrivniciile, ca să fim părtaşi la patimile Domnului;
căci dacă pătimim împreună cu El, vom şi domni împreună cu El. Şi ce altceva mai trebuie adăugat la aceasta în
afară de stăruinţă? Căci cel ce va răbda până la sfârşit, acela se va mântui.”
Însă răbdarea şi stăruinţa nu stau nicidecum în puterea omului, ci sunt daruri cereşti, şi de aceea omul
trebuie să le ceară necontenit de la Dumnezeu, făcând aceasta nu cu mândrie şi îngâmfare, ca şi cum ar fi cineva
pentru că rabdă, ci dimpotrivă, cu smerenie şi umilinţă. „Căci nu sunt vrednici de milă decât aceia care se
mărturisesc înaintea Domnului a fi netrebnici, şi care se simt nevrednici de mântuire prin ei înşişi, decât doar
dacă mila Domnului îi va răpi din primejdii. Şi deşi văd în ei fapte bune, totuşi temându-se de judecăţile lui
Dumnezeu şi tânguindu-se că au făcut multe nedreptăţi, se încred cu smerenie doar în bunătatea lui Dumnezeu.”
Sfântul stăruie îndelung înaintea lui Attala, rugându-l ca, în vreme ce rabdă ocara, să nu se lase biruit de
mândria cea pierzătoare, care îl trânteşte pe om la iad din cele mai înalte trepte ale sfinţeniei. În cuvintele lui
Columban, Dumnezeu grăieşte omului mândru cuvinte neînduplecate: „De vreme ce prin sfinţenia ta te-ai
ridicat în mândrie, acum coboară şi fii numărat în rândul păcătoşilor, căci tot ce se face cu mândrie se socoteşte
ca nimic înaintea Mea.”
Însă ca un părinte iubitor, Columban îl îndeamnă pe ucenic să nu se tulbure din pricina mulţimii ispitelor, ci
să-I mulţumească lui Dumnezeu pentru ele, ştiind că acestea sunt anume îngăduite de El pentru a pregăti
adevăraţilor Săi ucenici o mai bogată răsplată şi cunună. „Dacă îndepărtezi duşmanul, îndepărtezi şi lupta; dacă
îndepărtezi lupta, îndepărtezi şi cununa – însă dacă acestea rămân, acolo unde sunt ele trebuie să fie bunătate,
priveghere, râvnă, răbdare, credincioşie, înţelepciune, statornicie, chibzuinţă, iar dacă nu sunt, va urma
distrugerea – şi, pentru a încheia, dacă iei libertatea, iei şi vrednicia.” Şi în toate acestea, nădejdea trebuie să fie
mereu numai în bunătatea şi milostivirea lui Dumnezeu, şi nicidecum în puterile omului, căci acestea sunt cu
desăvârşire neputincioase în a birui nenumăratele necazuri care se ascund pe calea cea strâmtă a mântuirii.
„Vezi împotrivirile care ne înconjoară, şi vârtejurile asurzitoare care ne lovesc din toate părţile, preaiubite
ucenic, ca să nu mai pomenim de cei ce ne pândesc dinăuntru şi luptă zilnic împotriva noastră. Astfel că în
mijlocul atâtor primejdii, deşi a voi şi a alerga este datoria ta, totuşi aceasta nu este şi în puterea ta; căci dacă
mila lui Dumnezeu nu dăruieşte voinţa, tăria omenească nu este îndeajuns de puternică pentru a atinge, în
mijlocul atâtor puteri potrivnice, ţinta pe care o vrea.”
Deşi sfântul se străduie din greu să-şi înfrâneze dragostea şi simţămintele, în cuvintele lui se simte lesne
zbuciumul lăuntric care îl lupta pe omul lui Dumnezeu din pricina despărţirii de copii săi dragi. Astfel, de pildă,
într-un loc scrie: „Am vrut să îţi scriu o scrisoare cu lacrimi, dar pentru că îţi ştiu inima, […] am vrut mai bine
să opresc lacrimile, decât să le stârnesc. Astfel că mi-am netezit graiul în afară, şi durerea am închis-o înăuntru.
Vezi, lacrimile curg, dar e mai bine să oprim izvorul, căci nu este a ostaşului viteaz să se plângă în luptă.” Grija
sfântului pentru mântuirea ucenicilor săi era nemărginită. Chiar şi silit să-şi încheie scriitoarea, el se grăbeşte să
le mai dea câteva sfaturi şi poveţe. „Acum, în timp ce scriu, un om a venit la mine, spunându-mi că corabia care
mă va duce fără să vreau în ţara mea e pregătită. […] Să nu mă căutaţi din dragoste, ci doar din nevoie. Fie ca
să nu sărăciţi prin ceea ce s-a întâmplat, şi prin această despărţire să nu căutaţi o libertate care v-ar coborî la
robia faţă de patimi. Cel ce iubeşte unitatea este al meu; nu este al meu cel ce dezbină.” Iar apoi, încheindu-şi
scrisoarea, sfântul dă ucenicilor săi ultima binecuvântare părintească: „Iar dacă lucrurile vă plac astfel şi
Dumnezeu zideşte cu voi acolo, să vă înmulţiţi cu binecuvântarea Lui până la mii şi mii50. Rugaţi-vă pentru
mine, inimile mele, ca să trăiesc în Dumnezeu.”
Apoi, cu lacrimi în ochi, sfântul a trimis scrisoarea şi s-a urcat în corabia care avea să-l ducă în ţara pe care
o părăsise în urmă cu mai bine de douăzeci de ani. Însă gândurile lui Dumnezeu nu sunt la fel cu gândurile
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Scrisoarea 4
Şi într-adevăr, Dumnezeu a binecuvântat mănăstirea, care în scurtă vreme a ajuns să numere câteva sute de călugări. Deşi Sfântul
Attala nu a rămas multă vreme acolo, căci s-a alăturat Sfântului Columban, şi a ajuns mai apoi urmaş al acestuia la stăreţia Mănăstirii
din Bobbio, locul lui a fost luat de un alt vrednic ucenic al lui Columban, Sfântul Eustatie. Sub povăţuirea lui, mănăstirea de la
Luxeuil a ajuns cel mai însemnat centru duhovnicesc al întregii Galii, din ea ieşind nenumăraţi călugări sfinţi, care au răspândit
pretutindeni în Galia duhul călugăriei Sfântului Columban. Unii dintre ei au întemeiat mănăstiri şi au ajuns cunoscuţi stareţi, iar alţii
au ajuns episcopi cu viaţă sfântă. Dintre aceşti plăcuţi ai lui Dumnezeu, nu putem să nu-i pomenim pe Sfântul Filibert, stareţ la
Jumieges, sau pe Sfântul Wandrille, stareţ la La Fontenelle.
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oamenilor. Astfel, de îndată ce corabia a ieşit din port şi s-a îndreptat spre mare, un val uriaş a venit din larg,
măturând totul în cale, şi a adus corabia pe uscat, lăsând-o nevătămată la o depărtare destul de mare de mal.
După ce vreme de trei zile a tot aşteptat ca marea să crească pentru a putea porni din nou, căpitanul corabiei şi-a
dat seama că pricina pentru care nu pot pleca este Columban. De aceea a dat poruncă ca toate lucrurile sfântului
să fie aruncate din corabie, iar apoi l-a dat jos şi pe el51. De îndată ce a făcut aceasta, un nou val a venit dinspre
mare, luând corabia şi ducând-o în larg. Astfel, toţi au înţeles că nu era voia lui Dumnezeu ca sfântul să se
întoarcă în Irlanda, şi de aceea nimeni nu a mai îndrăznit să-i facă ceva. Slăvind pe Dumnezeu pentru chipul
minunat în care îi împlinise rugăciunile, Columban „s-a întors la casa în care stătuse înainte, şi nimeni nu i s-a
împotrivit, ba mai mult, toţi îl ajutau pe omul lui Dumnezeu, după cât stătea în puterea lor, cu daruri şi cu
mâncare. Şi nici nu ducea lipsă de apărare, căci în toate avea ajutorul Ziditorului său, căci Cel ce-l păzeşte pe
Israel sub umbra aripilor Sale nu doarme niciodată.”52
Drumul spre Italia
După ce a rămas câtva timp în Nantes, Columban a hotărât că venise vremea să treacă în pământurile Italiei,
pentru a propovădui şi acolo cuvântul mântuirii. Mai întâi s-a îndreptat însă spre curtea regelui Neustriei, Clotar
al II-lea, pentru a-i cere ajutorul. Regele, om credincios şi darnic, auzise multe despre omul lui Dumnezeu, şi de
aceea l-a primit cu mare cinste şi bucurie pe sfânt, rugându-l să rămână alături de el. Petrecând acolo puţină
vreme, Columban a văzut nelegiuirile care aveau loc la palat, şi fără şovăială a început să-l mustre pe rege. Iar
acesta nu s-a mâniat defel, ci a primit cu smerenie cuvintele sfântului, vrând să câştige binecuvântarea şi
rugăciunea lui. De aceea „a făgăduit să îndrepte toate după porunca lui Columban,”53 şi astfel sfântul a început
să aibă mare dragoste pentru el. În vremea în care Columban se afla încă la curte, între Teodebert şi Teoderic sa iscat o neînţelegere, şi cei doi fraţi au pornit război unul împotriva altuia. Amândoi au venit la Clotar pentru ai cere ajutorul, şi înainte de a se hotărî cu cine să meargă la luptă, regele s-a dus să ceară sfatul sfântului.
„Acesta, plin de darul profeţiei, i-a răspuns lui Clotar că nu trebuie să se unească cu nici unul dintre ei, căci în
trei ani va primi el amândouă regatele.” Şi regele a ascultat din nou de povaţa omului lui Dumnezeu.
La puţin timp după aceasta, sfântul l-a rugat pe rege să-i dea nişte oameni care să-l ducă nevătămat până la
curtea regelui Teodebert. Deşi mâhnit, căci vroia să-l aibă mereu lângă el, Clotar a împlinit cererea cuviosului,
trimiţându-l înspre răsărit cu oameni de încredere. Ca şi până atunci, peste tot pe unde trecea sfântul săvârşea
minuni şi propovăduia cuvântul lui Dumnezeu. În Paris a tămăduit un îndrăcit. Când a ajuns în oraşul Meaux,
un nobil pe nume Hagneric, om foarte credincios, l-a chemat să rămână în casa lui. Având mare evlavie faţă de
sfânt, Hagneric a stăruit pe lângă omul lui Dumnezeu să-i trimită înapoi pe oamenii lui Clotar, căci vroia să-i
dea el însoţitori de drum. Pentru dragostea lui, Columban a închinat-o lui Hristos pe una dintre fiicele nobilului,
Burgundofara, care avea să ajungă o mare sfântă54. Apoi, în alt oraş cuviosul a fost primit de un om care avea
doi copii mici. Sfântul i-a binecuvântat pe amândoi, şi mai târziu aceştia au ajuns stareţi de mănăstiri. „Atât de
plin de credinţă era sfântul,” povesteşte călugărul Iona, „încât pe cel pe care-l binecuvânta, pe acela ultima zi îl
găsea stăruind în fapte bune.”55
Până la urmă, Columban a ajuns la curtea regelui Teodebert, la Metz, unde se aflau mai mulţi ucenici de-ai
lui, fugiţi de la Luxeuil din pricina prigoanei lui Teoderic. Regele Teodebert l-a primit pe sfânt cu bucurie, şi l-a
rugat să rămână în regatul său pentru a propovădui credinţa creştină. Într-adevăr, o mare parte a regatului, aflată
la răsărit de Rin, zăcea încă în întunericul păgânătăţii. Din această pricină, Columban s-a aprins de râvnă pentru
Hristos, şi a primit cuvintele regelui. Împreună cu ucenicii săi, a hotărât să se aşeze într-un vechi oraş părăsit,
numit Bregenz, pe malul lacului Constanţa56. În acele locuri trăiau suevi şi alemani păgâni. Urcând pe râul Rin
spre acel loc, s-au oprit mai întâi în oraşul Mainz pentru a găsi mâncare. Însoţitorii de drum i-au spus sfântului
că au prieteni în oraş de la care pot aduce mâncare, însă după câteva ore s-au întors cu capetele plecate, fără a fi
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Este vădită asemnănarea dintre această întâmplare şi ceea ce s-a petrecut cu prorocul Iona. De altfel, Columban înseamnă în limba
latină „porumbel”, iar Iona înseamnă acelaşi lucru în limba ebraică.
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Viaţa Sfintei Burgundofara (numită de obicei Fara) a fost scrisă tot de către călugărul Iona. Sfânta a ajuns de tânără călugăriţă,
întemeind mănăstirea Faremoutiers (adică „Mănăstirea Farei”), unde a fost stareţă vreme de 37 de ani. A murit în anul 657 d. Hr. şi
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primit nimic. Văzându-i mâhniţi, cuviosul le-a spus: „Lăsaţi-mă să mă duc şi eu puţin la Prietenul meu.”57 Fără
ca oamenii să-şi fi dat seama ce vrea să spună, Columban s-a dus la biserică şi a început să se roage cu lacrimi
lui Dumnezeu. Când încă nu-şi sfârşise rugăciunea, în biserică a intrat episcopul oraşului. Văzându-l pe sfânt
îngenuncheat în rugăciune şi socotind că este un pelerin, i-a spus că dacă are nevoie de mâncare poate să
meargă la casa lui şi să ia orice doreşte. Astfel ajutat de purtarea de grijă dumnezeiască, Columban s-a întors
zâmbind la corabie, trimiţându-i pe slujitori să aducă mâncare pentru toţi.
Apoi, după mai multe zile de drum au ajuns la Bregenz şi s-au aşezat cum au putut în ruinele fostului oraş.
Columban a găsit acolo o veche biserică romană, închinată Sfintei Aurelia, în care păgânii aduseseră trei idoli
de alamă cărora le slujeau ca unor dumnezei. Arzând de râvnă dumnezeiască, sfântul a scos idolii din biserică şi
a resfinţit locaşul pângărit. Apoi, după ce a aşezat moaştele sfintei la piciorul altarului, a slujit pentru întâia dată
după multă vreme Sfânta Liturghie în acel loc. Pentru că Sfântul Gall, credinciosul său ucenic, ştia bine limba
suevilor, Columban i-a dat ascultare să propovăduiască cu timp şi fără timp credinţa în adevăratul Dumnezeu.
El însuşi străbătea întregul ţinut, învăţându-i pe oameni şi întorcându-i la Hristos prin cuvintele şi minunile sale.
Văzând ţara scufundată în întregime în neştiinţă, Columban a început să ducă un război neînduplecat împotriva
dumnezeilor mincinoşi, răsturnând peste tot idolii şi arzând templele păgâneşti. Odată, de pildă, în timp ce se
afla într-unul din drumurile sale, a întâlnit o mulţime mare de păgâni ducând un vas plin cu bere, pe care aveau
de gând să-l aducă jertfă zeului Odin. Când a aflat ce vor să facă, sfântul a suflat asupra vasului de fier, care s-a
sfărâmat în mii de bucăţi sub privirile îngrozite ale păgânilor, berea vărsându-se toată pe pământ. Văzând
minunea, păgânii au slăvit cu uimire pe Dumnezeul lui Columban, primind chiar atunci botezul din mâinile lui.
Călugărul Iona ne spune: „Mulţi au fost întorşi atunci, prin propovăduirea sfântului om, şi venind la învăţătura
şi la credinţa în Hristos, au fost botezaţi de el. Pe alţii, care erau deja botezaţi dar încă trăiau în necredinţă
păgânească, el, ca un bun păstor, i-a adus prin cuvintele lui la credinţă şi în sânul Bisericii.”58
Propovăduind în rândul păgânilor, sfântul şi ucenicii lui duceau mai departe viaţa lor de aspră nevoinţă. Iar
Dumnezeu era cu ei, şi pentru binecuvântarea stareţului, în toate câte făceau erau ajutaţi şi ocrotiţi de nevăzuta
putere cerească. De pildă, odată o foamete a lovit ţinutul din împrejurimile Bregenzului, şi călugării au rămas
vreme de mai multe zile fără mâncare. Într-una din dimineţi însă, când deja ajunseseră la capătul puterilor, au
găsit câmpul din apropierea mănăstirii acoperit în întregime cu păsări. Mergând să-l întrebe pe stareţ, acesta le-a
spus să ia păsările ca pe însuşi darul lui Dumnezeu, căci El le trimisese, ca şi evreilor mai demult, mâncare din
cer. Şi într-adevăr, când călugării au ieşit în câmp ca să prindă păsările, au văzut cu mirare că acestea stăteau
nemişcate şi nu încercau să scape zburând. Când însă după trei zile cineva a trimis mănăstirii o căruţă cu grâu,
ca la o poruncă toate păsările şi-au luat zborul, fără a se mai întoarce înapoi.
În acest timp, Columban petrecea adesea în singurătate, după dorinţa tainică a inimii lui, nevoindu-se fără a
fi ştiut de lume. Ca şi la Luxeuil, hrana lui era nişte mere mici şi sălbatice, care creşteau din belşug în acele
locuri. Trimiţând însă odată pe unul din ucenici să-i aducă mere, l-a văzut venind înapoi îngrozit, căci dăduse
peste un urs uriaş în locul din care avea obiceiul să culeagă. Auzind aceasta, sfântul i-a dat călugărului toiagul
său, spunându-i să tragă cu el o linie şi să împartă merii în două, iar ursului să-i poruncească să mănânce doar
dintr-o parte, iar de cealaltă nici să nu se atingă. Încrezându-se în porunca stareţului, ucenicul a făcut întocmai,
şi a văzut cu uimire că ursul se supune şi el ascultător cuvintelor omului lui Dumnezeu. Astfel că, în vreme ce
ursul mânca merele dintr-o parte, călugărul le aduna liniştit din cealaltă pentru părintele său.
Însă Dumnezeu nu-i rânduise sfântului să stea vreme îndelungată în acele locuri, căci pregătise o ultimă
lucrare alesului Său. Iar prilejul plecării cuviosului a venit când Teoderic şi Teodebert au început să lupte din
nou unul cu celălalt. Aflând despre aceasta, Columban s-a dus de grabă la Teodebert, spunându-i să intre fără
zăbavă într-o mănăstire dacă mai vrea să-şi păstreze viaţa. Auzind cuvintele cuvintele lui, regele a început să
râdă, căci încă nu se mai auzise ca vreun rege franc să-şi fi lepădat tronul pentru a se călugări. „Dar Columban a
spus că dacă regele nu vrea să primească de bunăvoie cinstea mantiei călugăreşti, în scurtă vreme va fi silit să
facă aceasta împotriva voinţei sale.”59 Apoi, în scurtă vreme a început războiul, şi cei doi fraţi s-au întâlnit pe
câmpul de luptă. În timp ce se purta bătălia, Columban se afla în pustie împreună cu un ucenic de-al său, şi
dintr-odată a căzut într-un somn adânc. Când s-a sculat, l-a chemat repede pe frate, descoperindu-i cu lacrimi în
ochi că tocmai atunci se vărsa mulţime de sânge omenesc. Auzind aceasta, călugărul a spus: „‚Părintele meu,
ajută-l pe Teodebert cu rugăciunile tale, ca să-l înfrângă pe Teoderic, duşmanul nostru comun.’ Columban a
răspuns: ‚Sfatul tău este necugetat şi necredincios, căci Dumnezeu, Care a poruncit să ne rugăm pentru
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duşmanii noştri, nu a voit aşa. Dreptul Judecător deja a hotărât ce vrea în privinţa lor.’”60 Într-adevăr, Teodebert
a fost înfrânt şi bunica lui, Brunhilda, l-a închis mai întâi într-o mănăstire iar apoi după câteva zile l-a ucis fără
milă. La puţin timp după aceasta Teoderic a pierit şi el într-o răscoală, în timp ce se afla în oraşul Metz. Atunci
Brunhilda l-a urcat pe tron pe Sigebert, fiul lui Teoderic. Când Clotar a auzit despre toate acestea, şi a văzut că
trecuseră cei trei ani pe care îi profeţise sfântul, a pornit cu război împotriva lui Sigebert, biruindu-l pe câmpul
de luptă. După ce a câştigat bătălia, Clotar i-a omorât pe toţi fiii lui Teoderic, iar pe străbunica lor, cumplita
Brunhilda, a legat-o de cozile a patru cai sălbatici, care apoi au sfârtecat-o în bucăţi pe nemiloasa femeie. În
felul acesta, toate profeţiile sfântului în privinţa celor trei regi s-au împlinit întocmai.
Însă când se întâmplau acestea, cuviosul părăsise deja ţara. Într-adevăr, când Teodebert a fost învins în luptă
şi mănăstirea din Bregenz a trecut în stăpânirea lui Teoderic, sfântul a hotărât că este timpul să plece. Şi-a
strâns ucenicii şi le-a spus că vroia să treacă Alpii pentru a se opri în Italia. Sfântul Gall, bunul său prieten,
care-l însoţise cu credincioşie în toate călătoriile şi pribegiile lui, era acum greu bolnav, şi i-a spus sfântului că
nu poate să meargă. Cu inima ruptă de durere, cei doi prieteni s-au despărţit pentru totdeauna. Aceasta a fost
însă după rânduiala cea minunată a lui Dumnezeu, căci mai apoi Gall s-a însănătoşit şi s-a retras împreună cu
câţiva ucenici în apropiere de Bregenz, unde a trăit mai bine de treizeci de ani în aspre nevoinţe. Prin cuvintele,
dar mai ales prin pilda vieţii lui, sfântul a propovăduit păgânilor care trăiau în acele locuri, ajungând astăzi să
fie cinstit ca apostolul Elveţiei61. După despărţirea de prietenul său, Columban a ajuns împreună cu ceilalţi
ucenici la Milan, la curtea regelui Agilulf al Lombardiei. Regele era arian, însă cu toate acestea l-a primit pe
omul lui Dumnezeu cu multă dragoste, ascultându-i cuvintele şi primind sfaturile lui. Columban a rămas mai
bine de un an în oraş, apărând cu multă râvnă dreapta credinţă în faţa arienilor.
Scrisoarea Sfântului Columban către papa Romei
În vremea cât a stat la Milan, luptând cu ereticii şi străduindu-se să-l aducă pe rege la Biserica lui Hristos,
omul lui Dumnezeu a trimis şi o scrisoare papei de atunci al Romei, Sfântul Benedict al IV-lea, deoarece auzise
unele zvonuri îngrijorătoare în privinţa dreptei credinţe a Patriarhului său. Deşi zvonurile nu erau întemeiate,
căci Benedict era un episcop cu viaţă sfântă, care „învăţa drept cuvântul adevărului”, scrisoarea lui Columban
rămâne de o însemnătate deosebită, deoarece în ea se poate vedea învăţătura ortodoxă despre scaunul episcopal
al Romei. Cuvintele omului lui Dumnezeu sunt atât de limpezi şi de grăitoare, încât socotim că nu este nevoie
să le însoţim de alte lămuriri prisositoare.
Mai întâi însă trebuie să spunem că în întreaga scrisoare sfântul vorbeşte episcopului său cu cuvinte de mare
cinstire, după cum se cuvenea faţă de un Patriarh, şi încă cel mai de seamă al Bisericii de atunci. Cu toate
acestea, încă de la început Columban îi arată papei neliniştea care-l cuprinsese, auzind din gura unor arieni, că
Patriarhul îi sprijinea pe unii eretici, şi chiar avea părtăşie cu ei. Mânat de această nelinişte, sfântul se simţise
îndatorat să scrie, deşi cel căruia îi cerea socoteală era însuşi Papa Romei. Însemnătatea problemei era însă prea
mare, şi, după cum spune omul lui Dumnezeu, „nu este o neobrăzare [să ridici glasul] atunci când este o nevoie
vădită pentru zidirea Bisericii. [...] [Căci] nu din slavă deşartă sau din neobrăzare îndrăznesc să scriu unor
oameni atât de înălţaţi, eu, o făptură de cea mai joasă speţă; căci durerea mai degrabă decât mândria mă
împinge la [aceasta] [...]. Cu adevărat sunt îndurerat, mărturisesc, pentru defăimarea scaunului Sfântului Petru.”
Apoi, după ce sfântul îi arată papei preţuirea pe care o avea pentru episcopul Romei, atât ca urmaş al
Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, cât şi ca părinte duhovnicesc al irlandezilor, Columban îl îndeamnă cu destulă
asprime pe Patriarh să lupte pentru păstrarea dreptei credinţe în scaunul său: „De aceea, ca să nu te lipseşti de
cinstea apostolească, păstrează credinţa apostolească, statorniceşte-o prin mărturie, întăreşte-o prin scris, apăr-o
printr-un sinod, ca nimeni să nu ţi se poată împotrivi în chip legiuit. [...] Priveghează aşadar, te rog, Papo,
priveghează, şi iarăşi zic: priveghează. [...] Priveghează mai întâi pentru credinţă, apoi pentru faptele credinţei
şi pentru îndepărtarea patimilor, de vreme ce privegherea ta va fi mântuirea multora, tot la fel cum negrija ta va
fi distrugerea multora. [...] Căci e un lucru dureros şi vrednic de plâns, dacă credinţa sobornicească62 nu este
păstrată de scaunul apostolesc [al Romei]. Dar, ca să vorbesc până la capăt, ca nu cumva să pară că te cinstesc
chiar şi pe tine peste măsura ta, este de asemenea un lucru dureros că tu nu ai osândit încă de la bun început pe
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cei ce s-au rupt de tine [...], după ce mai întâi să fi dovedit curăţia credinţei tale [...]; iar din pricina aceasta
[ereticii] îndrăznesc chiar să defaime cel mai de seamă scaun al credinţei ortodoxe.”
Într-adevăr, spune Sfântul Columban, Scaunul Romei este cel mai de seamă scaun al Bisericii, însă doar
atâta vreme cât în el este păstrată fără ştirbire dreapta credinţă. Fără aceasta, episcopul Romei (ca şi orice alt
episcop de altfel) îşi pierde toată cinstea şi puterea. Urmând învăţăturii Părinţilor, Columban arată că cel ce
mărturiseşte adevărul, oricât de neînsemnat ar fi, este mai de seamă decât cel ce a căzut în erezie, fie acela
episcop sau chiar patriarh sau papă: „Deja este vina ta dacă ai greşit faţă de adevărata credinţă şi ţi-ai călcat
credinţa cea dintâi; pe drept cuvânt ţi se împotrivesc supuşii tăi, şi pe drept cuvânt nu au părtăşie cu tine [...].
Căci dacă aceste lucruri sunt mai degrabă adevărate decât false, atunci fiii tăi vor fi cap, iar tu vei fi coadă,
lucru care este o durere chiar şi a-l spune; şi tot la fel ei îţi vor fi judecători, ei, care au păstrat întotdeauna
credinţa ortodoxă, oricine sunt aceştia, chiar dacă par a-ţi fi supuşi; însă ei sunt catolicii adevăraţi şi ortodocşi,
de vreme ce ei nu au primit şi nu au apărat pe nici un eretic sau om îndoielnic, ci au rămas în dragoste plină de
râvnă faţă de adevărata credinţă. [...] Şi astfel, după cum cinstea ta este mare pe măsura demnităţii scaunului
tău, tot la fel este nevoie de mai mare grijă, ca nu cumva să-ţi pierzi demnitatea prin vreo greşeală oarecare.
Căci puterea va fi în mâinile tale doar atâta vreme cât învăţăturile tale vor rămâne sănătoase; căci este
numit purtător al cheilor Împărăţiei cerurilor, cel care deschide prin adevărata cunoştinţă celor vrednici şi
închide celor nevrednici; iar dacă va face în alt fel, nu va mai putea nici să deschidă, nici să închidă.”
Îndemnându-l pe papă să nu se mândrească cu înălţimea scaunului său, Columban îi arată Patriarhului că
întâietatea şi puterea în Biserică sunt date nu de cinstea treptei, ci de păstrarea nestrămutată a dreptei credinţe.
Sfântul continuă: „Astfel, de vreme ce aceste lucruri sunt adevărate şi primite fără împotrivire de către toţi cei
ce gândesc adevărat, deşi este ştiut tuturor şi nimănui nu-i este necunoscut felul în care Mântuitorul nostru a
încredinţat cheile Împărăţiei cerurilor Sfântului Petru, şi poate că tu din pricina aceasta ceri în chip mândru
pentru tine înaintea tuturor celorlalţi o autoritate şi o putere mai mare în lucrurile dumnezeieşti; ar trebui să ştii
(însă) că puterea ta va fi mai mică în ochii Domnului, dacă numai gândeşti aceasta în inima ta, de vreme ce
unitatea credinţei a născut în toată lumea unitatea puterii şi a întâietăţii, în aşa fel încât libertatea ar trebui să fie
dată doar adevărului de către toţi oamenii de pretutindeni, şi tot la fel apropierea greşelii ar trebui să fie respinsă
de către toţi deopotrivă63, de vreme ce dreapta mărturisire i-a dat întâietate chiar şi purtătorului cheilor [Sfântul
Petru], învăţătorul nostru al tuturor; [aşadar] să le fie îngăduit şi supuşilor tăi să te îndemne pentru râvna pentru
credinţă, pentru dragostea pentru pace şi pentru unitatea Bisericii, maica noastră a tuturor.”
Într-adevăr, sfântul dorea mai presus de orice pacea Bisericii, căci „a dezbina Trupul lui Hristos şi a despărţi
mădularele Fiului lui Dumnezeu Însuşi, Mântuitorul lumii, şi a-I sfâşia cămaşa, care este unitatea – a ta este
lucrarea, diavole, dar fie ca Hristos, pacea noastră, Care a făcut cele două una, să biruie asupra ta.” Iar în
această unitate, Columban îi doreşte Patriarhului ca Biserica să-i fie următoare, însă doar atâta vreme cât
Patriarhul însuşi va fi următor Sfântului Petru şi mărturisirii de credinţă făcută de el. Căci unitatea adevărată,
spune sfântul, nu vine altfel decât prin mărturisirea de către toţi creştinii a aceleiaşi drepte credinţe: „De ce
trebuie să apăraţi altceva decât credinţa cea sobornicească, dacă sunteţi creştini adevăraţi de ambele părţi? Căci
nu pot să înţeleg pentru ce pricină un creştin poate să lupte cu un alt creştin în privinţa credinţei; ci orice a fost
spus de către creştinul ortodox, care îl slăveşte drept pe Domnul64, celălalt va răspunde: Amin!, pentru că şi el
iubeşte şi crede la fel. Aşa că şi voi să vorbiţi şi să înţelegeţi acelaşi lucru, ca toţi să fiţi una, toţi creştinii.”
Acestea sunt cuvintele însuflate de Dumnezeu ale sfântului bărbat. Cum am zis, zvonurile de la care pornise
scrisoarea lui nu erau întemeiate, deoarece papa, Sfântul Benedict, era pe deplin ortodox în învăţătură şi ducea o
viaţă de sfinţenie. Lucrul acesta nu scade însă cu nimic însemnătatea învăţăturii Sfântului Columban, căci, după
cum se poate lesne vedea, ea este însăşi învăţătura Bisericii.
Întemeierea mănăstirii din Bobbio şi moartea omului lui Dumnezeu
După ce a petrecut mai bine de un an la curtea regelui Agilulf, Columban a hotărât că venise vremea să se
retragă la iubita lui pustie. După mai multe căutări a găsit în inima Munţilor Apenini o bisericuţă mică, pe
jumătate ruinată, care se afla într-o vale nespus de frumoasă şi de roditoare, numită Bobbio. Sfântul a rămas
uimit şi încântat de frumuseţea acelor locuri, şi plin de bucurie i-a chemat pe fraţi să vadă noua casă pe care le-o
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rânduise Dumnezeu. Deja ştia cu duhul că acela avea să fie locul odihnei lui din lunga pribegie pe acest pământ.
De cum a ajuns acolo, omul lui Dumnezeu a început să lucreze cu hărnicia şi cu însufleţirea sa obişnuită, deşi
era deja bătrân şi bolnav. Însă ca şi întotdeauna, Dumnezeu era cu el, şi minunile nu au întârziat să se arate.
Astfel, munţii dimprejurul mănăstirii erau foarte stâncoşi, şi adesea fraţii erau nevoiţi să taie lemne în locuri în
care animalele de povară nu puteau ajunge. Însă având binecuvântarea stareţului, doi-trei călugări aduceau la
mănăstire copaci uriaşi, care nu ar fi putut fi purtaţi decât de mult mai mulţi oameni. Văzând acest ajutor
minunat al lui Dumnezeu, toţi s-au încredinţat că binecuvântarea cerească era cu ei şi în noua lucrare.
După ce sfântul s-a aşezat la Bobbio, regele Clotar, care ajunsese domnitor al întregului regat franc, l-a
trimis pe stareţul de la Luxeuil, Sfântul Eustatie, cu rugămintea de a-l chema pe Columban la curtea sa, unde va
avea parte de toată cinstirea şi tihna. Bucuros că regele nu-l uitase, sfântul i-a trimis o scrisoare în care îi spunea
cu blândeţe că el este deja bătrân şi nu poate veni. Însă îl ruga pe rege ca în numele prieteniei dintre ei, să ajute
cât mai mult mănăstirea de la Luxeuil şi pe călugării ei. Şi într-adevăr, regele s-a dovedit un mare sprijin al
tinerei mănăstiri cârmuite de Sfântul Eustatie.
Iar apoi, după mai puţin de un an de la venirea sa în Bobbio, omul lui Dumnezeu a închis pentru totdeauna
ochii, şi şi-a dat în mâinile Domnului sufletul său curat şi neprihănit. Despre adormirea sfântului, călugărul Iona
vorbeşte în cuvinte puţine: „După un singur an în mănăstirea lui din Bobbio, Columban, omul lui Dumnezeu,
şi-a sfârşit viaţa sa cuvioasă în cea de-a unsprezece zi a calendelor lui decembrie (la 21 noiembrie, anul 615).
Dacă cineva vrea să cunoască despre lucrarea lui, să o caute în scrierile sfântului. Moaştele lui sunt îngropate
acolo (la Bobbio), unde şi-au dovedit puterea, cu ajutorul lui Hristos.”65
Învăţăturile Sfântului Columban
Într-adevăr, după cum spune călugărul Iona, cine vrea să cunoască lucrarea omului lui Dumnezeu trebuie să
o caute în scierile lui. De aceea înainte de a încheia istorisirea vieţii sfântului, ne vom opri puţin şi asupra
cuvântărilor care ni s-au păstrat de la el, şi mai ales asupra învăţăturii cuprinsă în ele. Este vorba despre
cuvântările pe care sfântul le-a rostit fiilor săi duhovniceşti, prin care căuta să-i întărească în viaţa călugărească.
Mai ales, omul lui Dumnezeu vroia să-i însufleţească pe ucenici spre o cât mai desăvârşită lepădare de sine,
şi de aceea el vorbeşte îndelung despre deşertăciunea lumii acesteia şi despre faptul că adevăratul creştin trebuie
să se lepede de ea, pentru a căuta patria cea netrecătoare şi veşnică, gătită nouă de Preamilostivul Dumnezeu.
„Omul înţelept,” spune sfântul, „nu ar trebui să iubească nimic aici, de vreme ce nimic nu durează; căci acolo
[în rai] lucrurile veşnice sunt cu Cel Veşnic, iar aici lucrurile trecătoare cu cei muritori.”66 Iar în alt loc: „Cea
dintâi datorie a noastră este să nu iubim nimic aici, ci să ne punem dragostea noastră sus, dorinţele noastre sus,
înţelepciunea noastră sus, şi sus să căutăm casa noastră, căci patria noastră este acolo unde este Părintele nostru.
Astfel că nu avem locuinţă pe pământ, de vreme ce Părintele nostru este în cer.”67 Însă lepădarea de lume nu
înseamnă doar părăsirea ei, deoarece lumea sălăşluieşte tainic în sufletul omului. De aceea adevăratul nevoitor
trebuie să lupte pentru a scoate lumea din el însuşi, dezrădăcinând toate poftele şi patimile ei. „Dispreţuieşte
lumea cel care se biruie pe sine, cel care moare patimilor sale înainte de a muri după fire, şi care moare minţii
sale înainte de a muri după trup; căci cel ce se cruţă pe sine nu poate să urască lumea; căci doar în sine însuşi fie
iubeşte, fie urăşte lumea. Cel ce este mort poftelor trupeşti nu are nimic din ceea ce este al lumii ca să iubească.
Să murim cu o astfel de moarte, căci în vreme ce la aceasta puţini ajung, cea trupească îi ajunge pe toţi.”68
Viaţa aceasta, arată sfântul, nu este decât o umbră nestatornică şi trecătoare, care prin frumuseţile şi
plăcerile ei îi înşală pe cei lipsiţi de înţelepciune. De aceea, călugării nu trebuie să se lase amăgiţi de desfătările
vieţii, ci să le socotească ca pe nişte curse şi capcane înşelătoare, care duc la pierzania veşnică. „O, cât de oarbă,
cât de înşelătoare eşti, viaţă nestatornică! Cine este atât de fără de minte încât să se încreadă în tine, care îi
amăgeşti pe cei ce te iubesc şi îi înşeli pe prietenii care se încred în tine? Căci cei ce te cinstesc sunt amăgiţi, iar
cei ce se încred în tine sunt înşelaţi; însă cei ce te dispreţuiesc sunt îmbogăţiţi, iar cei ce se leapădă de tine,
mântuiţi.”69 Iar în alt loc, sfântul spune: „Aşa că tu eşti calea spre viaţă, şi nu viaţa; căci tu eşti într-adevăr o
cale, […] însă nu eşti descoperită tuturor; căci mulţi te văd, dar puţini înţeleg că eşti o cale. Căci eşti atât de
vicleană şi de cuceritoare, încât la puţini le este dat să te cunoască ca pe o cale. Aşa că trebuie să fii pusă la
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îndoială şi nu crezută [...]; trecută, şi nu locuită [...]; căci pe cale nimeni nu locuieşte, ci călătoreşte, pentru ca
cei ce călătoresc pe cale să ajungă să trăiască în patria lor.”70 Iar dacă viaţa aceasta nu este decât o cale, atunci
„să nu căutăm pe cale ceea ce va fi în patria noastră; căci chin şi oboseală sunt hotărâte pentru călătorie, iar
odihna şi pacea sunt pregătite în patrie.”71
Acesta este un adevăr pentru orice creştin care caută mântuirea, însă cu atât mai mult pentru cel ce a luat
asupra sa crucea vieţii călugăreşti. De aceea sfântul le arată ucenicilor că este nevoie de aspre osteneli pentru a
ajunge la patria cea cerească. Dacă cei ce trăiesc lumeşte, spune cuviosul, se chinuie şi se ostenesc atâta pentru
a deprinde unele meşteşuguri sau ştiinţe omeneşti, sau pentru a dobândi bogăţiile lumii acesteia, care toate sunt
trecătoare, atunci cu cât mai mult nu va trebui să lupte şi să se nevoiască monahul pentru a câştiga comorile
cereşti, care sunt veşnice şi netrecătoare. Şi pentru ca osteneala să nu fie în zadar, sfântul le arată călugărilor în
ce chip să se nevoiască astfel ca înaintarea lor să fie fără poticneală. El stăruie mai ales asupra faptului că
monahul trebuie să lupte pentru a-şi curăţi omul lăuntric, şi nu să se îndeletnicească doar cu nevoinţele trupeşti.
„Să nu fim aşadar ca mormintele văruite; să ne preocupăm să ne arătăm strălucitori şi împodobiţi pe dinăuntru,
şi nu pe din afară; căci adevărata călugărie stă nu în sărăcia hainelor, ci în sărăcia inimii. [...] Nefolositoare este
aşadar călugăria împodobită cu închinăciuni ale trupului, la fel de nefolositoare este şi simpla chinuire a
trupului, dacă nu este însoţită de o rodnică înfrânare a minţii.”72 În toate nevoinţele şi înfrânările, călugării
trebuie să păstreze în vedere faptul că adevăratul ţel al vieţii este dobândirea roadelor Duhului Sfânt, şi mai ales
a dragostei. Sfântul vorbeşte în cuvinte minunate despre aceasta, îndemnându-şi fiii să lupte pentru a câştiga
dragostea cea mântuitoare de suflet. Iar pentru a putea face aceasta, ei trebuie mai întâi să se ferească din toate
puterile de nesuferita judecată a aproapelui, „căci nimic nu este mai plăcut oamenilor decât să vorbească şi să se
preocupe de grijile altora, şi să spună peste tot cuvinte deşarte, şi să-i judece pe cei ce nu sunt de faţă.” Iar apoi
despre dragoste, sfântul spune: „Căci ce ne-a poruncit mai cu grijă sau mai deplin legea lui Dumnezeu decât
dragostea? Şi rareori găseşti pe cineva care să facă astfel. Şi ce vom spune pentru a ne îndreptăţi? Putem oare
într-adevăr să spunem: „Este anevoios, este greu”? Dar dragostea nu este grea; dragostea e cea mai plăcută, cea
mai sănătoasă, cea mai mântuitoare pentru inimă. Căci dacă inima nu a fost moleşită de patimile ei, atunci
anume dragostea este sănătatea ei, pe lângă faptul că ea este lucrul plăcut lui Dumnezeu; căci nimic nu e mai
drag lui Dumnezeu decât dragostea, şi mai ales dragostea duhovnicească, de vreme ce în aceasta se cuprind
legea şi toate poruncile Lui, după spusa Apostolului, că „cel ce îşi iubeşte aproapele a împlinit legea.”73
Însă nu ajunge la această dragoste decât cel ce şi-a curăţit inima de toată răutatea, luptând din greu, cu
răbdare şi bărbăţie, atât împotriva lui însuşi, cât şi împotriva oştirilor vrăjmaşe ale întunericului. „De aceea,
curăţindu-ne casa omului lăuntric, avem nevoie de răbdare şi stăruinţă şi trudă şi râvnă neobosită, ca să arătăm
răbdare în jigniri, stăruinţă în sfinţenie, trudă în lucrare, râvnă în desăvârşire. [...] Şi când auzi de luptă, fii sigur
că acolo sunt răni şi alergare; şi atâta timp cât nimeni nu poate să se bucure de pace din partea celor şapte
neamuri vrăjmaşe care îl atacă, să stea încins şi să nu înceteze să se lupte până ce, cu darul lui Dumnezeu şi
printr-o luptă bărbătească, va ajunge împărat şi cârmuitor al celor şapte neamuri.”74 Într-adevăr, în lupta
duhovnicească căderile şi loviturile sunt nenumărate, iar greutăţile adeseori de nepurtat. Însă adevăratul
nevoitor nu trebuie să se lase copleşit de ele, nici doborât de povara lor, ci să-şi aibă neîncetat nădejdea la
bunătatea şi purtarea de grijă a lui Dumnezeu. „De aceea, dacă aceste lucruri sunt astfel, să ne pregătim mintea
[nu pentru bucurie, nu pentru siguranţă, după cum spune Înţeleptul, ci] pentru încercări şi ispite, pentru dureri şi
chinuri. Hristos a fost judecat, rănit, ocărât, a pătimit; şi tu te gândeşti la siguranţă pe pământ? Vezi şi înţelege
cât de anevoios este ca veacul de acum să fie biruit, dacă până şi sfântul este slobozit de el nu altfel decât prin
moartea lui Hristos.”75 Însă pentru a-i mângâia pe ucenici, omul lui Dumnezeu adaugă: „Dar deşi suntem plini
de durerile vai-urilor de-acum, deşi suntem mâhniţi de repetarea păcatelor noastre, totuşi biruinţa asupra
amândurora este bucurie liberă şi veselie curată. Şi deşi pentru o vreme suntem înstrăinaţi de Domnul, ca să fim
încununaţi veşnic ca răsplată pentru un scurt răstimp de război, nu ar trebui să fim peste măsură de supăraţi,
ştiind că în curând vom merge la El, şi împreună cu El vom locui pururi. Căci pentru aceasta ne-a şi zidit, ca
pururi domnind împreună cu El, să-L lăudăm în vecii vecilor, şi neîncetat să-I mulţumim. De aceea, ştiind
aceste lucruri, sub nici un chin, sub nici o încercare să nu cădem, de nici o durere să nu fim biruiţi, de nici un
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război obosiţi, să nu fim clătiţi din locul nostru de nici o luptă de antrenament, şi iarăşi, să nu fim abătuţi de nici
o dezmierdare, amăgiţi de nici un farmec, [...] ca să putem rămâne în El aici şi în vecii vecilor.”76
Şi pentru ca să poată înfăptui acestea, privirea luptătorului trebuie să fie neîncetat aţintită spre sfârşitul
drumului, al vieţii pământeşti. Doar acolo poate creştinul să aştepte odihnă şi pace, doar acolo poate să găsească
bucurie şi răsplată. „Atunci [...] ca nişte pribegi să oftăm pururi şi să tânjim după patria noastră; căci sfârşitul
drumului este întotdeauna ţinta nădejdilor şi dorinţelor călătorilor, şi astfel, de vreme ce suntem călători şi
pribegi în lume, să cugetăm mereu la sfârşitul drumului, care este viaţa noastră, căci sfârşitul drumului este casa
noastră. Dar acolo toţi cei ce călătoresc prin veacul acesta găsesc diferite locuri, după vrednicia lor; şi călătorii
buni au pace în patria lor, însă cei răi vor pieri în afară; căci mulţi îşi pierd patria, pentru că iubesc mai mult
drumul. Să nu iubim drumul mai degrabă decât patria, ca nu cumva să ne pierdem casa veşnică, căci o astfel de
casă avem, pe care ar trebui să o iubim. Aşadar aceasta să rămână în noi, că pe drum astfel trăim ca nişte
călători, ca nişte pribegi, ca nişte oaspeţi ai lumii, de nici o poftă prinşi, dorind nu cu dorinţe pământeşti, ci
având minţile noastre umplute cu lucrurile cereşti şi duhovniceşti, cântând cu har şi putere: „Când mă voi arăta
înaintea feţei Dumnezeului Celui viu?”77
Însă bucuria şi răsplata nu sunt gătite decât celor ce s-au făcut vrednici de ele, luptând până la sânge
împotriva păcatului şi biruind, cu ajutorul lui Hristos, poftele şi patimile pierzătoare de suflet. De aceea, sfântul
îi îndeamnă pe ucenici să se pregătească cu multă frică şi cutremur pentru răspunsul pe care-L vor da înaintea
lui Dumnezeu. Căci „cuvântul [Domnului] este îndeajuns de înfricoşător, fraţii mei, căci nu a spus că după mila
Lui [va judeca], ci că după faptele lui va răsplăti fiecăruia; căci aici El este milostiv, dar acolo Judecător Drept.
[...] [Iar] după aceste, spun, aşa de înfricoşătoare profeţii ale Vechiului şi Noului Testament […] să vedem prin
ce ispăşire vom putea fugi de mânia unui astfel de Judecător. Ar trebui să ne aducem aminte de spusa Domnului
şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos: ‚Cel ce va vrea să-şi scape sufletul îl va pierde; dar cel ce-şi va pierde
sufletul pentru Mine, îl va afla.’ Astfel că trebuie să dăm cu bucurie pentru Hristos orice altceva iubim în afară
de Hristos; mai întâi, dacă aşa va fi nevoie, viaţa prin care trupul viază în unire cu sufletul trebuie pusă de către
cei ce rabdă mucenicie pentru Hristos; sau dacă prilejul unei asemenea binecuvântări lipseşte, totuşi nu ne va
lipsi omorârea voii noastre, astfel ca cel ce trăieşte, să nu trăiască luişi, ci Celui Care a murit pentru el.”78
Înainte de a încheia, vom mai spune că pentru omul lui Dumnezeu de o însemnătate deosebită în urcuşul
duhovnicesc era împărtăşirea cu Sfântul Trup şi Sânge al Domnului, prin care Hristos Însuşi sălăşluieşte în noi,
biruind prin puterea Sa toată răutatea vrăjmaşului. De aceea, Sfântul Columban închină o întreagă cuvântare
locului Sfintei Împărtăşanii în viaţa creştinului. Această cuvântare, cuviosul o încheie cu o minunată rugăciune,
a cărei asemănare cu Imnele Sfântului Simeon Noul Teolog este de-a dreptul uimitoare. Iată câteva dintre
cuvintele ei: „Dă-ne pururi, Doamne Iisuse, această apă, ca şi în noi să fie un Izvor de viaţă vie care izvorăşte
spre viaţa veşnică. Cer daruri mari, într-adevăr, cine nu ştie aceasta? Dar Tu, Împăratul slavei, ştii cum să dai
din belşug, şi ne-ai făgăduit lucruri mari: nimic nu e mai mare ca Tine, şi Tu ni Te-ai dat nouă Însuţi pe Tine;
Însuţi pe Tine Te-ai dat pentru noi. Deci Te rugăm fierbinte, fă să cunoaştem Lucrul pe care-L iubim, căci nu ne
rugăm pentru nimic altceva decât ca Tu să ni Te dai nouă; căci Tu eşti toate ale noastre, viaţa noastră, lumina
noastră, mântuirea noastră, mâncarea noastră, băutura noastră, Dumnezeul nostru.”
Iar în altă rugăciune, cu care socotim că este cât se poate de potrivit să încheiem istorisirea vieţii omului lui
Dumnezeu, sfântul spune: „Să binevoieşti, Te rog, Preaiubitorule Mântuitor, să ni Te descoperi nouă celor ce
Te căutăm pe Tine, astfel ca cunoscându-Te pe Tine, să Te iubim doar pe Tine, să Te iubim singur pe Tine,
singur pe Tine să Te dorim, singur pe Tine să Te privim ziua şi noaptea, şi pururi să Te purtăm în gândurile
noastre; şi binevoieşte într-atâta cât să ne însufleţeşti cu dragostea Ta, căci se cuvine Ţie să fii iubit şi îndrăgit
ca Dumnezeu al nostru; ca mila Ta să stăpânească tot lăuntrul nostru, şi dragostea Ta să ne aibă întru totul, şi
iubirea Ta să umple toate simţurile noastre, ca să nu cunoaştem vreo altă dragoste decât pe Tine Cel ce eşti
veşnic; şi ca această iubire să fie în noi cu neputinţă de stins de către apele cele multe ale văzduhului şi ale
pământului şi ale mării, după cuvântul ‚Şi ape mari iubirea n-o pot stinge,’ lucru care şi în noi poate fi împlinit
măcar în parte, prin darul Tău, Iisuse Hristoase, Domnul nostru, Căruia este slava în vecii vecilor. Amin.”79
Pentru rugăciunile Sfântului Părintelui nostru Columban, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin!
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