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Pentru că tot este la modă Ice Bucket Challenge, o campanie frumoasă, dar care riscă să
ne risipească inutil rezervele de apă vă propun spre meditație povestioara Sfântului
Fanurie, cel care a lansat prima dată a asemenea "campanie", încă de acum câteva
secole. Atât doar că dușul cu apă rece este înlocuit cu gestul de a oferi o pâine caldă
sau o turtă celor nevoiași.
Tradiția spune că Sf Fanurie se trăgea dintr-o familie cu 13 copii. Tatăl este omorât de niște
tâlhari, iar mama, rămasă singură este nevoită să facă eforturi uriașe pentru a-i putea crește.
Curios, într-o seară, băiatul de 12 ani își urmarește mama pentru a înțelege cum reușea să aibă
grijă de ei. Adevărul îi va produce o adevărată dramă sufletească. Așa află că mama sa lucra
ca dansatoare într-un local de noapte. Văzându-și mama pe scenă dezbrăcată, în fața atâtor
bărbați, copilul reusește doar un strigăt de disperare: "Mama!". Gestul avea să-i fie fatal
acesteia, căci, rușinată, mama se prăbușește și moare.
Disperat, copilul fuge, regăsindu-și refugiul în chilia unui pustnic bătrân care-l va boteza și după
mult timp va reuși să-l facă pe Fanurie să se împace cu sine și să-și ierte mama. Devenind la
rândul său un monah vrednic, Fanurie nu mânca decât o data la trei zile puțină pâine. Era atât
de iubitor încât și fiarele sălbatice își găseau alinarea lângă el, iar pe oameni îi tămăduia de
bolile cele mai cumplite.
Din cauza invidiei păgânilor care-l reclamă împăratului, ca fiind vrăjitor, este torturat și
condamnat la moarte.
Sfântul Fanurie a cerut atunci voie să-și facă ultima rugăciune astfel:
"Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai miluit pe aceștia care au facut plângere și strigare, fă ca
tot cel ce va face o turtă cu ulei și zahăr, sau o plăcintă și o va da săracilor să fie ascultat în
orice durere dreaptă va avea. Aceasta zic să fie pentru iertarea păcatelor mamei mele, care a
murit păcătoasă."

Si atunci s-a făcut tunet din cer și s-a auzit glasul Domnului astfel: "Fie Fanurie după cuvântul
tău și tot cel ce te va chema pe tine în ajutor să fie ascultat de Mine și tu vei fi ajutorul celor din
nevoi."
Tradiția spune că cei ce nu pot face turta pot oferi săracilor o pâine, iar după ajutorul primit, se
face pentru sfântul, o plăcintă mai mare, cel în nevoie, ostenindu-se cu mâinile sale - și tot la
săraci să fie împărțită cu mulțumire, sfântului. Turtele sau pâinile pot fi oferite, în afară de
Duminică, în orice zi.

Moastele Sfantului Fanurie au fost descoperite de cativa pastori, in jurul anului 1500, intr-o
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pestera. Alaturi de moastele sale, au gasit si o piele de animal pe care era scrisa viata Sfantului
Fanurie.

George Grigoriu
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