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EDITORIAL

Învierea lui Hristos – înnoirea omului
Te invit, dragă cititorule, la o
vizionare a vieții noastre de zi cu zi,
la o examinare atentă și sinceră a
interiorului nostru și, apoi, cu mult
discernământ și curaj să dăm un
diagnostic sufletului nostru și stării
sale duhovnicești. În urma celor
observate, să recunoaștem că nu
multora dintre noi ne place ce am
descoperit. Cu toate acestea, mulți
își vor adormi sinele cu grijile și
plăcerile acestei vieți, iar alții,
trezindu‐se din somnul și dulceața
patimilor, vor începe a străbate
drumul acestei vieți cu Hristos de
mână! Dar, pentru aceasta, este
nevoie să ne eliberăm neapărat de
patimi și a porni pe drumul Golgotei
cu bucurie, conștientizând că Cineva
este permanent alături de noi, mai
aproape decât suntem noi înșine de
ființa noasră, că puterea Crucii care
se arată apoi în Învierea lui Hristos
este, de fapt, puterea iubirii jertfel‐
nice, a iubirii sfinte și de viață
făcătoare care vine de la Dumnezeu
prin Hristos, în Duhul Sfânt.
Lumina Credinței

De fapt, ce înseamnă aceste
lucruri? Nimic altceva decât să ne
descoperim propriul suflet, vâlvătaia
dumnezeiască din noi. Să spunem
lucrurilor pe nume: momentul
Învierii este lumea răvășită, întoarsă
pe dos, altfel decât o știm noi, altfel
decât am rostuit‐o prin logica
noastră omenească. Momentul
Învierii arată plusul de umanitate,
dar și dumnezeire din noi. După
perioada postului, vine momentul
Învierii, ne bucurăm, ne îmbrățișăm.
După care ne reîntoarcem cu totul
pe pământ, punând la loc de cinste
foamea, setea, somnul, amânările,
neputințele și egoismul nostru. Și,
firesc, ne întrebăm: asta a fost tot?
Nu, deoarece rămâne o nostalgie
puternică după văzduhul lumii de
dincolo, o nostalgie care la unii se
transformă în voință, apoi în mod de
viață și, în cele din urmă, în Viață.
Hristos a Înviat!
Prof. Mihai Ilaș
Aprilie 2008
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Pilda Semǎnǎtorului (Luca VIII, 5‐15)
Pilda Semănătorului este pil‐
da în care Mântuitorul ne vorbeşte
despre propovăduirea învațăturii lui
Dumnezeu şi felul în care aceasta
poate fi primită de către oameni.
„Ieşit‐a semănătorul să seme‐
ne sămânța sa.” Semănătorul este
Domnul Hristos care vine pe
pământ „să semene” cuvântul lui
Dumnezeu, învățăturile mântuirii.
Domnul Hristos şi propovăduitorii
săi ne învață în permanență să nu
părăsim adevărata credință, ci s‐o
păzim neîncetat. Însă Dumnezeu nu
se impune în viețile noastre, ci mai
degrabă „se propune”. El nu obligă
pe nimeni să creadă, dar cheamă și
îndeamnă. Încă de la începuturi
mijlocul prin care Dumnezeu chea‐
mă şi îndeamnă este propovăduirea
prin cuvânt. Dacă inițial aceasta se
realiza prin intermediul apostolilor,
proorocilor, astăzi îi avem alături pe
preoți, pe părinții duhovnici, pe
călugări şi de ce nu, chiar cărțile.
Însă roadele propovăduirii
sunt mult mai puține astăzi, în rân‐
dul oamenilor, cu toate că noi nu ne
confruntăm de exemplu cu greu‐
Lumina Credinței

tățile din timpul Sfinților Apostoli.
Există biserici aproape în fiecare
cartier, există mănăstiri, dar puțini
sunt cei care intră în ele. Unii refuză
să creadă pentru că nu au o dovadă
palpabilă a existenței lui Dumnezeu.
Unii susțin că învățătura lui Dumne‐
zeu rodea în trecut deoarece o
întăreau minunile. E adevărat că
minunile au ajutat la propovăduire:
„Iar ei pornind au propovăduit pre‐
tutindeni şi Domnul lucra cu ei şi
întărea cuvântul prin minunile care
urmau.” (Marcu 15,20), dar mulți au
crezut şi fără să vadă minuni. Un
exemplu ne este oferit de Sfântul
Ioan Botezătorul care nu a avut
nevoie de dovezi materiale pentru a
urma calea cea dreaptă. Dacă
minunile ar fi avut puterea aducerii
la credință a celor care nu‐L
recunoşteau pe Mântuitorul ca Fiu
al lui Dumnezeu, atunci toți cei care
au văzut minunile sale ar fi trebuit
să creadǎ în El. Fariseii au fost cei
care n‐au crezut cu toate că au fost
martori la multe vindecări ale Dom‐
nului Iisus.

Aprilie 2008
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În
pilda
Semănătorului,
Domnul Iisus Hristos ne arată trei
cauze ale nerodirii cuvântului
dumnezeiesc: neluarea aminte,
lenea şi amăgirea vieții lumeşti. Oa‐
menii, ascultătorii cuvântului dum‐
nezeiesc, sunt împărțiți în patru ca‐
tegorii fiind asemănați cu drumul,
piatra, spinii si pământul roditor.
Dacă auzi cuvântul lui Dumnezeu,
dar mintea ta nu ascultă, nu ia a‐
minte şi leneveşte, atunci tu eşti
„drum“ din care diavolul risipeşte
„sămânța“ şi nu o lasă să intre în ini‐
ma ta. Dacă de exemplu vii la
Biserică să asculți cuvântul lui
Dumnezeu, dar nu cu scopul înde‐
părtării obiceiurilor rele sau spre
folosul sufletului tău, atunci eşti
« piatra ». În inima ta va răsări un
lăstar al credinței care se va usca,
rămânând neroditoare în suflet.
Aceştia sunt oamenii care cred atât
timp cât le merge totul bine şi care
în vreme de ispită se leapădă de
credință. Eşti pământ mărăcinos,
spinos, dacă auzi cuvântul lui
Dumnezeu, îl înțelegi, ai dorință de
îndreptare, dar nu faci nimic în a‐
cest scop, ci te afunzi în plăcerile şi
deşertăciunile lumii.
De aceea, această pildă ne
învață că sămânța rodeşte după
felul pământului în care se seamă‐
nă. Numai în cei care au inima bună,
care duc la împlinire cuvântul lui
Dumnezeu în viața de zi cu zi, ro‐
desc credința şi faptele bune. În
Lumina Credinței
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prezent vedem rar rodul cuvântului
propovăduit pentru că majoritatea
suntem „drum“ călcat de păcate
sau „piatră“ sau „spini“, adică plini
de grijile lumeşti. Însă nu trebuie să
uitam că roadele semințelor pă‐
mânteşti hrănesc trupul şi doar cele
ale învățăturii dumnezeieşti mântu‐
iesc sufletul.

Simona Cîrdei, XII D

Aprilie 2008
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A sărbători viața sufletului
Sărbatoarea Paştelui este
ceea ce Biserica defineşte ca mo‐
ment religios curcial o treaptă a
dezvoltării care nu este constrânsă
de niciun factor intelectual sau ma‐
terial, o secțiune spirituală a deve‐
nirii. Ceea ce se percepe prin săr‐
bătoare la nivel fizic este doar o
aparență răsfrântă a universului,
care însă nu individualizează con‐
ceptul creştin în conținut. Ideea
vieții ca succesiune de etape esen‐
țiale depinde de extrema noțiune
care o susține, şi anume Dumne‐
zeu. Iar perspectiva asupra viito‐
rului nu se poate realiza decât în
contextul principiului dumnezeirii,
în colectivul de elemente care în‐
tregesc reprezentarea iubirii față
de ființa pe care El Însuşi a creat‐o
şi pe care a desemnat‐o ca fiind po‐
sesoarea ansamblului de virtuți.
Omul, prin definiție, este o creație
multilaterală, căci cumulează în
simbolul său toate caracteristicile
existențiale şi le proiectează în fie‐
care stadiu parcurs de‐a lungul
vieții.

Lumina Credinței

Astfel, Paştele este indispen‐
sabil pentru definirea ca ființă
creştină, răsfrângere a iubirii lui
Hristos în lume, iar legea mântuirii
veşnice este promulgată în mod
primordial. În acest sens, postul
reprezintă cea mai bună cale de a
interveni în spațiul relației cu
Dumnezeu, rugăciunile şi înfrâna‐
rea sfințind intenția de grad
material. Cumpătarea nu devine
înfometare, ci sete de evlavie, ru‐
găciunile nu iau aspect ritualic, ci
dialogic, simultan săvârşirea binelui
ajungând nu constrângere, ci o
consecință a forței de a iubi. Acti‐
varea simțului religios se săvâr‐
șește prin participarea constantă la
Sfintele Taine şi prin anularea ori‐
cărei tentative de abatere de la
normele creştine, astfel încât con‐
tactul cu Dumnezeu să fie nealterat
de păcat. Omul se reprezintă moral
prin capacitatea de a întreține co‐
nexiunea cu Dumnezeu în diversele
circumstanțe existențiale şi este
dator să se individualizeze ca fiu al
Lui. Când situația de iubire se reali‐
zează la stadiu reciproc, în con‐

Aprilie 2008
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textul canalizării virtuților către
Hristos pentru dobândirea mântu‐
irii, se determină noțiunea de in‐
terdependență spirituală perma‐
nentă, ființa cooptând astfel în
esența ei integritatea şi rezultatul
complet al harului divin. Din aceas‐
tă comunicare vitală se răsfrâng
dovezile dragostei lui Dumnezeu
față de oameni şi lumea devine un
spațiu al minunii, pentru care
Hristos Şi‐a dat propria viață.
De aceea, sărbatoarea Paşte‐
lui demonstrează capacitatea fiin‐
ței de a‐şi atribui valorile spirituale
absolute, de a contribui la o edifi‐
care semantică complexă a vieții şi
de a absorbi întregul adevăr al
existenței, existență care începe,
se compactă şi se eternizează com‐
plet prin Iubire.
Învierea lui Hristos

Diana Fârte, IX C

Lumina Credinței
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Sfântul Efrem Sirul – părintele pocăinței
Sfântul Efrem Sirul, prăz‐
nuit de Biserică pe 28 ianuarie,
s‐a născut în jurul anului 306 în
oraşul Nisibe, azi Nusaybin, la
frontiera dintre Turcia şi Siria. A
fost de tânăr interesat de
cunoaşterea şi studierea Sfintei
Scripturi. La 20 de ani a devenit
diacon, îndeplinind în cadrul
Bisericii şi alte îndatoriri: res‐
ponsabil cu cateheza, profesor
(explica elevilor săi Sfânta Scrip‐
tură), conducător de strană,
strângător de ofrande pentru
săraci, bolnavi şi străini, dar mai
ales o pildă vie de viață ascetică
şi contemplativă.
A lăsat multe scrieri Biseri‐
cii, dar mă voi opri acum asupra
unei scurte rugăciuni considera‐
tă specifică Postului Mare:
„Doamne şi Stăpânul vieții mele,
duhul trândăviei, al grijii de
multe, al iubirii de stăpânire şi al
vorbirii în deşert, nu mi‐l da mie.
Iar duhul curăției, al gândului
smerit, al răbdării şi al dragostei
dăruieşte‐l mie, slugii Tale. Aşa,
Doamne, Împărate, dăruieşte‐mi
Lumina Credinței

să‐mi văd greşelile mele şi să nu
osândesc pe fratele meu, că
binecuvântat eşti în vecii vecilor.
Amin.”
Aceasta este citită de
două ori la sfârşitul fiecărei
slujbe din Post, de luni până
vineri. Ea recapitulează toate
elementele pozitive şi negative
ale pocăinței şi constituie o
„verificare” pentru ostenelile
fiecăruia de‐a lungul postului.
Oprindu‐ne din iureşul lumii
acesteia, cu toate ale sale împli‐
niri sau neîmpliniri trecătoare,
seara sau dimineața, sau în orice
alt moment al zilei, deschidem o
carte de rugăciune sau care vor‐
beşte despre Dumnezeu, sau pur
şi simplu trecem pe lângă o
biserică (poate chiar intrăm) şi
atunci o voce spune în noi (şop‐
tit sau ca un strigăt): Doamne!
Încotro mă îndrept? Oare nu la
Tine trebuie să ajung? Şi dacă
aşa e, ce fac eu pentru asta? Şi
astfel, văzând unde mă aflu şi
unde trebuie să ajung şi
cunoscându‐mi neputința de a
Aprilie 2008
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porni la drum de unul singur, Îl
chem iarăşi pe Domnul în ajutor.
Şi observ că mă aude, pentru că
îmi răspunde. Uite că Dumnezeu
mă iubeşte! De ce să nu iubesc şi
eu dacă El îmi arată că este
Iubire?! Şi aşa începem să cerem
Domnului să alunge din noi tot
ce ne ține departe de El … Duhul
trândăviei este pasivitatea, lân‐
cezeala în care ne proptim şi
care încearcă să ne convingă că
nicio schimbare nu este posibilă
şi ne ține legați de pământ. Este
cauza tuturor păcatelor pentru
că otrăveşte energia duhovni‐
cească de la însuşi izvorul său.
Rodul trândăviei este grija de
multe, starea de deznădejde ce
nu ne lasă să vedem ceva bun
sau pozitiv în noi sau în jurul
nostru, pentru că atunci când
omul este cuprins de ea devine
incapabil să vadă lumina şi să o
dorească. Atitudinea față de
viață fiind pângărită de trândă‐
vire şi deznădejde, viața îmi va
deveni inevitabil egoistă, relația
cu ceilalți se va degenera şi voi
începe să mă port cu indiferen‐
ță, dispreț, lipsă de interes şi
considerație pentru oameni.
Vorbim în deşert atunci când
cuvântul nostru este deviat de la
originea şi scopul său dumneze‐
iesc şi devine deşertăciune. Un‐
de trebuie să ajungem? Curăția
se referă la plinătatea înțelep‐
Lumina Credinței
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ciunii şi dreapta socotință. Rodul
curăției este smerenia, îndepăr‐
tarea tuturor minciunilor în care
trăim: să vedem şi să primim
lucrurile aşa cum sunt, să vedem
măreția, bunătatea şi iubirea lui
Dumnezeu în orice. Urmează
răbdarea: să nu ne grăbim să
condamnăm pe ceilalți, să res‐
pectăm toate ființele, căci sunt
create de Dumnezeu, la fel cum
şi noi suntem. În final, dragostea
este darul suprem, este viața
inimii. „Domnul pentru aceea ne
ține pe pământ, ca să ne pătrun‐
dem inimile noastre întru totul
de dragostea către Dumnezeu şi
către aproapele. Aceasta aşteap‐
tă El de la fiecare dintre noi.
Acesta este scopul existenței
lumii.” (Sf. Ioan de Kronstadt).
Ultimele cuvinte ale rugă‐
ciunii sunt un rezumat al celor‐
lalte cereri şi ne îndeamnă să ne
păzim de mândrie. Căci atunci
când „vedem greşelile noastre”
şi când „nu osândim pe frații
noştri”, când, altfel spus, cură‐
ția, smerenia, răbdarea şi dra‐
gostea sunt una în noi, atunci
numai ultimul duşman – mândri‐
a – va fi nimicit din noi.
Să ne rugăm, aşadar, cu
sinceritate, cât mai des cu aces‐
te cuvinte ale Sfântului Efrem:
„Duhul dragostei dă‐mi‐l mie,
Doamne!” şi să avem credința că

Aprilie 2008
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Domnul nu ne va lăsa! Numai
noi să nu‐L lăsăm…

Gabriela Ciobanu,
UMF Iași

Sf. Efrem Sirul

Lumina Credinței
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Patima de arginți – boală a sufletului
Bogăția şi sărăcia sunt pro‐
bleme fundamentale care au
confruntat dintotdeauna lumea:
mereu au existat săraci şi bogați,
sclavi şi stăpâni, asupriți şi asupri‐
tori. Astfel, adevăratul creștin, cu
ajutorul harului divin şi cu mult
discernământ, va evita extremele,
ştiind să deosebească necesarul de
lăcomie.
Iubirea de arginți, alături de
lăcomie, desfrânare, mânie, triste‐
țe, lene, slavă deşartă, mândrie
formează cele opt patimi generale.
Patima de arginți este o patimă ce
evoluează progresiv, de la lăcomia
pentru bani până la zgârcenie,
până la o sete absurdă de agoni‐
seală, pânǎ la durerea de a oferi
ceea ce avem.
Omul îşi pierde libertatea,
devine sclavul lucrurilor, al bunu‐
rilor pe care le posedă şi care îl
antrenează într‐o cursă fără oprire
de a aduna mai mult, mai mult şi
mai mult; este de fapt o mască a
robului ce se ascunde sub cea a
stăpânului. Bogatul se vede sărac
între cei bogați si sărac între cei
Lumina Credinței

săraci; crede că ceea ce a agonisit
nu‐i vor asigura o viață liniştită,
crede că nu are niciodată destul şi
astfel ceea ce a pornit de la o
dorință a ajuns o patimă, o obsesie.
El nu se va vedea niciodată avar,
zgârcit, ci econom. Nu va recunaoş‐
te niciodată că a ajuns robul
banului, care după Sfântul Ioan
Casian sunt ca „nişte aripi pe care
el se înalță, dar spre cădere. Căci,
cu cât se înalță mai mult, cu atât
mai mare îi va fi căderea şi
pieirea.” Bogăția lumească este o
iluzie, este înşelătoare, este o
deşertăciune, ne izolează în pro‐
priul nostru egoism, este un izvor
de mândrie şi încredere. Dacă nu
vom ști să ne raportăm corect față
de bogăție, dacă nu am căutat să
ne îmbogățim în Domnul în această
lume obsedată de bani, atunci
bogăția ne va distruge relația cu
semenii şi cu Dumnezeu, va creea
un zid între noi „bogații” şi ceilalți
„săracii”, vom ajunge nişte „cada‐
vre vii”, adică un trup în care
esența vieții, spiritualitatea, lipseş‐
te. Acum nu mai există oameni
Aprilie 2008
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egali, ci săraci şi bogați, nu mai
există dragoste față de aproapele,
ci dispreț pentru cei ce nu fac parte
din aceeaşi clasă socială, ură,
invidie, duşmănie. Cu toate acestea
au fost, sunt, şi vor mai fi oameni
care trăiesc într‐o sărăcie cruntă,
care sunt înconjurați de lipsuri
materiale, însă care au un înalt
sentiment al împlinirii spirituale,
care privesc spre cer şi ochii lor
zâmbesc pentru că ştiu că acolo vor
găsi adevărata bogăție. Dureros ar
fi dacă sărăciei noastre materiale i
se alătură sărăcia spirituală …
Mântuirea nu depinde de cât
de bogați sau de săraci am fost, de
ceea ce am reuşit să adunăm în
această viață, de realizările noas‐
tre, de minusurile noastre, ci de
felul în care am ştiut să ne pregă‐
tim sufletul, de modul cum am știut
să ne raportăm la bogăție şi
sărăcie.

Chiprian Paula‐Cozmina, XII D

Lumina Credinței
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INTERVIU

Interviu cu dl. prof. Gabriel Iustinian
Roman , prep. drd. la Facultatea de Teologie
Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iași
1. Domnule profesor, ce în‐
seamnă autonomia Bisericii față
de Stat? Există o colaborare reală
Stat – Biserică sau un raport de
subordonare? S‐a întâmplat ca pu‐
terea politică să ia unele decizii în
Biserică?
Conform articolului 4 din
Statutul pentru organizarea şi func‐
ționarea Bisericii Ortodoxe Româ‐
ne: „(1) Biserica Ortodoxă Română
este autonomă față de Stat și față
de alte instituții. (2) Biserica Orto‐
doxă Română stabileşte relații de
dialog și cooperare cu Statul și cu
diferite instituții pentru împlinirea
misiunii sale pastorale, spiritual‐
culturale, educaționale și social‐fi‐
lantropice.”
În ce priveşte raportul dintre
Biserică și Stat, prin autonomie se
înțelege independența Bisericii față
de Stat, independență ce izvorăște
atât din originea și natura deose‐
bită a Bisericii, cât și din mijloacele
și scopul deosebit al Bisericii față
de cel al Statului. Nu ne raliem opi‐
niei potrivit căreia prin indepen‐
Lumina Credinței

dență s‐ar înțelege o separație
netă între cele două entități juri‐
dice, dimpotrivă promovăm prin‐
cipiul simfoniei, preferând sintag‐
ma Biserica în Stat. Prin controlul
pe care‐l exercită Statul asupra
Bisericii Ortodoxe Române nu știr‐
bește cu nimic autonomia, întrucât
acest control se efectuează numai
asupra activităților finanțate de la
bugetul de stat, din bani publici.
Articolul 9 din Legea 489
/2006 reglementează colaborarea
şi parteneriatul între Biserică şi
Stat: „(3) Autoritățile publice coo‐
perează cu cultele în domeniile de
interes comun şi sprijină activitatea
acestora. (4) Statul român prin
autoritățile publice abilitate, spriji‐
nă activitatea spiritual‐culturală şi
socială în străinătate a cultelor
recunoscute în România. (5) Autori‐
tățile publice centrale pot încheia
cu cultele recunoscute parteneriate
în domeniile de interes comun, cât
şi acorduri pentru reglementarea
unor aspecte specifice tradiției cul‐

Aprilie 2008

14

telor, care se supun aprobării prin
lege.”
Imixtiunea politicului în Bise‐
rică este strict interzisă.
2. Conform Legii cultelor din
2007, Statul român recunoaşte 18
culte religioase. Ați putea face o
comparație între această ultimă
lege a cultelor din România cu
celelalte legi a cultelor din U.E.?
Câte culte religioase sunt recu‐
noscute în celelalte țări ale U.E.?
Legislația europeană consi‐
deră obligatorie asigurarea accesu‐
lui la personalitate juridică a tutu‐
ror grupurilor de persoane care
doresc să desfăşoare o activitate
de cult; respectul legalității, al ordi‐
nii publice şi al bunelor moravuri
sunt singurele condiții ce trebuie
respectate; atunci când există mai
multe categorii juridice pentru
organizarea vieții religioase (grupa‐
re religioasă, asociația cultuală sau
religioasă, cultul recunoscut, cultul
parte a unui acord), nivelul de re‐
cunoaştere corespunde unui nivel
diferit de control; când este vorba
de acordarea unor drepturi sau
exonerări de taxe, cultul în cauză
trebuie să dovedească ponderea în
societate, vechimea, modul de
administrare a patrimoniului; în
domeniul vieții religioase, Uniunea
Europeană recunoaşte preponde‐
rența dreptului intern în condițiile
respectării tratatelor şi convențiilor
Lumina Credinței
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internaționale. Exemplu: Belgia – 6
culte recunoscute, Regatul Unit al
Marii Britanii şi Irlandei de Nord –
nu sprijină cultele şi nu există o
listă formală a cultelor recunoscute
de către stat.
3. Cultele religioase plătesc
impozite la Stat? Spre exemplu,
Biserica plăteşte impozit pe tere‐
nul unde se află lăcaşul de cult?
Nu. Articolul 27, Legea
489/2006 prevede următoarele:
„(1) Cultele recunoscute şi unitățile
lor de cult pot avea şi dobândi, în
proprietate sau în administrare,
bunuri mobile şi imobile, asupra
cărora pot dispune în conformitate
cu statutele proprii. (2) Bunurile
sacre, respectiv cele afectate direct
şi exclusiv cultului, stabilite con‐
form statutelor proprii în confor‐
mitate cu tradiția şi practicile fiecă‐
rui cult, dobândite cu titlu, sunt in‐
sesizabile şi imprescriptibile şi pot fi
înstrăinate doar în condițiile statu‐
tare specifice fiecărui cult. (3) Pre‐
vederile alin. (2) nu afectează redo‐
bândirea bunurilor sacre confiscate
în mod abuziv de către stat în
perioada 1940‐1989, precum şi a
celor preluate fără titlu.”
4. Ce înseamnă implicarea
preoților în Consiliile județene?
În acest sens avem hotă‐
rârea Sfântului Sinod nr. 1898 / 7
martie 2008, anume:
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„Cu privire la implicarea cle‐
rului în politică, Sfântul Sinod îşi
înnoieşte punctele de vedere şi
recomandările din 13‐14 februarie
1996 şi 23‐25 februarie 2000 şi, în
lumina acestora, hotărăşte: 1. În
calitatea sa de cetățean al Patriei şi
de părinte duhovnicesc al tuturor
enoriaşilor săi, indiferent de orien‐
tarea lor politică, preotul are
libertatea, binecuvântarea şi înda‐
torirea ca, de pe poziția şi prin
mijloacele care‐i sunt specifice, să
participe la viața cetății, sprijinind
activitățile menite să promoveze
binele obştesc şi împotrivindu‐se
oricăror măsuri sau activități care
se dovedesc a fi în contradicție cu
învățătura şi morala creştină orto‐
doxă. Opțiunea sa politică se
exprimă prin vot. În conformitate
cu Sfintele Canoane ale Bisericii
Universale (6 Apostolic, 7 Sinodul
IV Ecumenic, 10 Sinodul VII Ecume‐
nic, 11 Sinodul local Cartagina),
care stipulează că printre înde‐
letnicirile incompatibile cu slujirea
şi demnitatea clericului se numără
şi aceea de „a primi asupra sa
dregătorii sau îndeletniciri lu‐
meşti”, arhiereului, preotului, dia‐
conului şi monahului îi este in‐
terzis să facă politică partinică, să
fie membru al unui partid politic,
să participe la campanii electo‐
rale, să candideze şi să devină
membru al Parlamentului sau con‐
siliilor locale, primar, viceprimar
Lumina Credinței
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sau să ocupe funcții în adminis‐
trația publică centrală şi locală.
Cel care va încălca aceste reguli,
precum şi legământul depus la
hirotonie, se încadrează în preve‐
derile art.3, lit. „d” şi „e” din Regu‐
lamentul de procedură al instan‐
țelor disciplinare şi de judecată ale
Bisericii Ortodoxe Române, având
de ales între cariera politică şi mi‐
siunea preoțească, pentru totdea‐
una, fără drept de revenire în cler.
Abaterile de acest fel vor fi judeca‐
te în Consistoriile eparhiale. În
acelaşi timp, Sfântul Sinod face un
călduros apel către liderii partidelor
politice din România să nu permită
recrutarea de membri din rândurile
clerului şi nici folosirea în scopuri
politice a persoanelor, spațiilor,
slujbelor şi însemnelor bisericeşti.
Sfântul Sinod îi asigură că Biserica
– păstrându‐şi echidistanța față
de partide – va continua să se
implice în politica generală a țării,
contribuind – prin mijloace specifi‐
ce – la apărarea democrației, a
libertății, a credinței în Dumnezeu,
a independenței şi integrității Patri‐
ei, respingând orice formă de tota‐
litarism comunist ateu, precum şi
orice formă de extremism.”
În urma discuțiilor care au
avut loc şi a convergenței opiniilor
exprimate, Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române a hotărât:
„Menținerea hotărârii Sfântului
Sinod nr. 410/2004 privind interzi‐
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cerea implicării clerului în politică.
Totodată, aplicând principiul icono‐
miei (pogorământ, dispensă), Sfân‐
tul Sinod hotărăşte ca, de la caz la
caz, preoții care îşi exprimă, în
scris, dorința de a candida numai
ca independenți şi numai pentru
consiliile locale şi consiliile jude‐
țene să primească aprobarea
chiriarhilor lor. Aprobarea va fi
acordată în urma analizei solici‐
tărilor preoților respectivi, într‐o
şedință a Permanenței Consiliului
Eparhial şi numai acelora conside‐
rați capabili să promoveze interese‐
le comunității în consiliile locale şi
în consiliile județene. Dacă, însă, se
dovedeşte că preotul nu corespun‐
de cerințelor mandatului încredin‐
țat, de a lucra şi apăra interesele
comunității locale, atunci i se va
retrage aprobarea. Această hotărâ‐
re adoptată de Sfântul Sinod este
aplicabilă numai până când se vor
găsi membri ai laicatului ortodox,
bine pregătiți, pentru a reprezenta
interesele comunităților locale în
care se află şi ortodocşi.”
5. Există o legislație unitară
a U.E. Referitoare la culte sau fie‐
care țară are reglementări proprii
în acest domeniu?
Comunitatea Europeană nu
a arătat un interes special pentru
religie în tratatele sale, bazându‐se
mai mult pe chestiunile economice,
dimensiunile funcționale ale insti‐
Lumina Credinței
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tuțiilor sale, structurile de gestiune
(ex. Franța). Însă, toate statele eu‐
ropene au reglementat în Constitu‐
țiile lor religia ca fiind un factor
determinant în orice societate.
Viața religioasă se confruntă cu o
nouă provocare datorită contextu‐
lui nou creat şi al sistemelor legisla‐
tive diverse ale Uniunii Europene.
În acest sens se poate consulta
lucrarea Locul şi rolul recunoscut
bisericilor în țările Uniunii Europe‐
ne, Cluj‐Napoca 1998. Statutul
bisericilor şi al organizațiilor non‐
confesionale, reglementat de art. I‐
52 din Tratatul constituțional euro‐
pean, reprezintă un răspuns pozitiv
dat de către Uniunea Europeană
unei situații de facto:
1 Uniunea respectă şi nu a‐
duce atingere statutului de
care beneficiază, în baza
dreptului național, biseri‐
cile şi asociațiile sau comu‐
nitățile religioase din state‐
le membre.
2 Uniunea respectă, de ase‐
menea, statutul organiza‐
țiilor cu caracter filozofic şi
al celor neconfesionale.
3 Recunoscându‐le identita‐
tea şi contribuția specifică,
Uniunea menține un dialog
deschis, transparent şi con‐
stant cu aceste biserici şi
organizații”.
6. Simbolurile religioase (in‐
diferent de confesiune, religie) în
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instituțiile publice ale țărilor mem‐
bre din U.E. Sunt acceptate sau in‐
terzise? Există vreo precizare a le‐
gislației comunitare în acest sens?
Patriarhia Română ia act cu
îngrijorare de recomandarea Con‐
siliului Național pentru Combate‐
rea Discriminării (CNCD) către
Ministerul Educației şi Cercetării de
a reglementa „afişarea simbolurilor
religioase doar în cursul orelor de
religie sau în spațiile destinate
exclusiv învățământului religios”,
care aduce atingere libertății reli‐
gioase, garantată de Stat prin
articolele 29‐30 din Constituția
României. Prezența simbolurilor
religioase în sălile de clasă nu este
urmarea unei impuneri, ci rezulta‐
tul dorinței şi consimțământului
părinților, profesorilor şi elevilor în
conformitate cu valorile religioase
şi culturale pe care le împărtăşesc.
De aceea, o decizie de excludere ar
reprezenta o măsură brutală şi
nejustificată de restrângere a liber‐
tății religioase, contrară principiilor
democratice europene. O astfel de
decizie ar conduce la discriminarea
credincioşilor din România. Mesajul
simbolurilor religioase este încura‐
jator pentru elevi, iar modelele
propuse cultivă valorile morale şi
orientează spre bine viața omului.
În numeroase comunități din Ro‐
mânia, de diferite confesiuni, elevii,
părinții şi profesorii sunt ataşați
acestor valori, pe care le consideră
Lumina Credinței
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integrante educației şi formării per‐
sonalității omului, cu o atitudine
pozitivă şi responsabilă față de sine
şi de societate.
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Sfânta Sofia – perla bisericilor bizantine
Biserica Sfânta Sofia din
Istanbul reprezintă o capodoperă a
artei bizantine, al cărei istoric este
absolut impresionant. Este un
monument arhitectonic grandios, o
punte între Orient şi Occident, un
simbol al creştinismului, peste care
au trecut cincisprezece veacuri,
fără a‐i răpi măreția.
Pe locul în care se află bazi‐
lica astăzi a fost construită inițial o
altă biserică, având acelaşi hram,
închinată, la finalizarea construc‐
ției, în 325, de către împăratul
roman Constantin cel Mare, Sofiei,
„înțelepciunii divine”.

Viziune exterioară a bazilicii Sfânta Sofia

Aceasta a pierit însă în 404,
mistuită de foc, pentru ca în 415,
Lumina Credinței

Teodosie cel Mare să o reconstru‐
iască. În secolul următor, flăcările
au distrus‐o din nou. În anul 532,
după înăbuşirea răscoalei Nika,
Iustinian, împăratul Bizanțului, a
decis ca pe locul bisericii arse să
construiască o bazilică, dedicată de
asemenea Sofiei, de o strălucire
nemaivăzută, care să depăşească în
frumusețe toate celelalte monu‐
mente religioase construite până în
acel moment. El însuşi a pus piatra
de temelie, marcând momentul
începerii construcției. Iustinian i‐a
încredințat sarcina construirii bise‐
ricii renumitului Artemios din
Tralles, despre care se spunea la
vremea aceea că a descoperit
„taina de a cuprinde şi de a țărmuri
simțământul nemărginitului”. Doar
că la puțin timp după ce a fost
încredințat cu această însemnată
misiune, Artemios a încetat din
viață. Locul său a fost luat de un alt
arhitect faimos, Isidor din Milet.
Aproximativ 10.000 de muncitori
au lucrat neîntrerupt vreme de
cinci ani la ceea ce avea să devină
mai târziu simbolul Bizanțului
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imperial. În realizarea bisericii, ma‐
re parte din materialele folosite au
fost aduse din marile temple
păgâne din oraşe precum Efes,
Teba, Alexandria sau Atena. Astfel,
printre componentele bazilicii se
regăsesc opt coloane din templul
Dianei de la Efes, marmură verde
din Laconia, marmură albastră din
Libia etc.
Construcția a fost finalizată
în 537, fiind inaugurată în chip
solemn la data de 27 decembrie, în
acelaşi an. Element caracteristic şi
dominant al edificiului îl constituia
cupola, având un diametru de 31
de metri şi fiind ridicată la o
înălțime de 50 de metri deasupra
solului. Susținută de patru mari
arcuri, care la rândul lor se sprijină
pe patru piloni masivi, ea este
proptită, la est şi la vest, pe două
semicupole. Astfel, prin abilitatea
arhitecților, s‐a reuşit realizarea
unui edificiu solid, precum şi
asigurarea stabilității şi a propor‐
țiilor armonioase în ceea ce priveş‐
te cupola. Aceasta era înconjurată
de 24 de ferestre care reflectau
feeric razele soarelui sau ale lunii.
Tototdată, biserica avea 108 coloa‐
ne cu capiteluri argintate, şi câte
nouă intrări, înspre Răsărit şi Apus.
Pereții interiori erau îmbrăcați în
marmură. Toate obiectele din altar
erau din aur curat. Pentru ilumina‐
rea bisericii, erau folosite 6.000 de
candelabre, de forme şi mărimi
Lumina Credinței
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diferite. Întreaga alcătuire în moza‐
ic a tuturor icoanelor a necesitat
folosirea a 30 de milioane de bucă‐
țele de mozaic de aur. Pentru nece‐
sitățile ceremonialului religios dar
şi pentru nevoile credincioşilor, Ius‐
tinian a rânduit nu mai puțin de 60
de preoți duhovnici, o sută de dia‐
coni, 110 citeți, 125 de cântăreți şi
100 de portari. Însă cupola bazilicii,
capodoperă arhitectonică, s‐a pră‐
buşit, fiind refăcută şi finalizată
până în 563 de către Isidor cel
Tânăr.

Viziune interioară a bazilicii Sfânta Sofia

Un moment foarte impor‐
tant în istoria bisericii îl constituie
anul 1453, marcând căderea Con‐
stantinopolului sub otomani. Însuşi
Mahomed al II‐lea, conducătorul
otoman, impresionat de strălucirea
şi măreția Sfintei Sofia, şi‐a turnat
pământ pe cap, în semn de umi‐
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lință. Aceasta nu l‐a împiedecat
însă să intre călare în interior.
Există şi o legendă legată de acest
moment. Se spune că atunci când
turcii au năvălit în bazilică, se oficia
Sfânta Liturghie, iar pereții altarului
s‐au deschis în chip minunat, cu‐
prinzând înlăuntrul lor preoții, dim‐
preună cu potirul în care se afla
Sfânta Împărtăşanie. Conform ace‐
leaşi legende, atunci când Sfânta
Sofia va reveni în posesia creşti‐
nilor, pereții altarului se vor deschi‐
de din nou, iar preoții vor relua
Liturghia exact din momentul în
care aceasta a fost întreruptă ...
Odată cu căderea Constantino‐
polului, bazilica a fost prefăcută în
geamie, şi înconjurată mai apoi de
patru minarete. Pictura şi moza‐
icurile au fost acoperite cu var,
servind cultului musulman, până în
1935 când Mustafa Kemal Ataturk
transformă Sfânta Sofia din mos‐
chee în muzeu. Cu timpul, sub pre‐
siunea creştinilor, vechile picturi au
ieşit la iveală, redând parțial ceva
din strălucirea de odinioară a bise‐
ricii.

Printre mozaicurile salvate
de pronia divină se numără şi
cunoscuta icoană Deisis, înfățişân‐
du‐l pe Iisus Hristos, care îi are ală‐
turi pe Maica Domnului şi pe Sfân‐
tul Ioan Botezătorul. În privirea
Mântuitorului pare să se citească o
undă de mustrare şi de amără‐
ciune, Iisus părând a fi trist la gân‐
dul acoperirii cu var a chipului
sfânt, acum jumătate de mileniu ...

Răzvan Ciobanu, IX D

Icoana Deisis
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MINUNI

Minunea – prezență a zilelor noastre
Minunea a fost dintotdea‐
una în atenția omului și l‐a tulburat
într‐un fel, fie înspăimântându‐l, fie
înregistrând‐o ca pe ceva banal.
Minunea tulbură pe cel care în‐
cearcă să o înțeleagă prin rațiune,
pentru că se vede neputincios a o
înțelege. Ea este o banalitate pen‐
tru cel care arată dezinteres pentru
ea, acesta îndreptându‐și atenția
spre lucruri pe care el le poate pă‐
trunde cu mintea.
Pentru a putea explica am‐
bele ipoteze, se cuvine însă să dăm
o definiție a acestei noțiuni. Minu‐
nea este o faptă neobișnuită care
în legile firii și în rațiunea noastră
nu poate avea loc decât încălcân‐
du‐le. Înțelegem așadar că minu‐
nea poate fi înfăptuită numai de
Cel care a dat legile firii, deci care
are posibilitate să le încalce. Dar
minunea poate să‐și aibă izvorul și
de la cel viclean. Datorită voinței
libere a omului, el are posibilitatea
de a opta pentru una sau alta din
variante. În acest sens se poate
vedea ispitirea lui Iisus Hristos de
către diavol prin voința divinului.
Lumina Credinței

Minuni sau lucruri minunate
au fost dintru început. Însăși
iubirea lui Dumnezeu în actul crea‐
ției este o minune întrucât Dom‐
nul, neavând nevoie de creație, ea
există din iubirea Lui și conform
constatării divine, creația este mi‐
nunată (vezi Catea Facerii, conclu‐
zia de la sfârșitul fiecărei zile de
creație).
Minuni vedem și după căde‐
rea omului; atributul iubirii și al
dreptății lui Dumnezeu se îmbină
și, în loc ca omul care a greșit să fie
pedepsit, este iertat, și nu oricum,
ci prin pedepsirea Creatorului –
Hristos.
Ulterior jertfei lui Hristos,
fapt minunat este acela că Dumne‐
zeu lasă omului libera alegere între
însușirea jertfei Mântuitorului, ce
aduce împăcarea cu Dumnezeu sau
depărtarea față de jertfa lui Hris‐
tos, ceea ce aduce depărtarea de
Dumnezeu.
Exemplele pot continua, dar
trebuie amintit că sunt și minuni
care își au izvorul de la diavol. A‐
ceste minuni sunt ispite pentru om,
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ispita nefiind păcat. Ele au drept
scop să întărească credința noastră
în Dumnezeu.
Sfânta Scriptură arată multe
semne minunate făcute de Iisus,
dar și minuni făcute de cel rău.
Creștinul trebuie să sesizeze când
este pus în fața unei minuni de
unde își are izvorul. Astfel, în doc‐
trina crestin‐ortodoxă sunt câteva
criterii de a înțelege cu ce fel de
puteri este făcută minunea. Cea
izvorâtă de la Dumnezeu are drept
scop mântuirea sufletului, conduce
către pocăință, arată smerenie,
îndeamnă către fapte bune, pe
când minunea izvorâtă de la cel rău
are drept criterii reversul celor
amintite: slava deșartă și mândrie.
Dacă suntem atenți, vedem
că minunile nu sunt numai de
domeniul trecutului, ci fiecare clipă
a existenței noastre este o minune.
Asta numai dacă ne referim la
faptul că, după dreptatea divină,
nu am mai merita să existăm în
clipa ce urmează păcatului. Și
totuși, Dumnezeu ne îngăduie, ne
așteaptă să ne îndreptăm.
Minuni actuale ne împresoa‐
ră în fiecare clipă. Dacă ridicăm
ochii spre înaltul cerului, ne putem
minuna de exactitatea traiectoriei
aștrilor, de drumul lor spre ceva ce
nu înțelegem, dar există. Minune
este cum firul unei plante izvorât
dintr‐o sămânță, poate să spargă
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crusta pământului și să se înalțe,
arătându‐și bucuria prin floare.
Unul dintre cei mai cunoscuți
și mai îndrăgiți sfinți ai Bisericii Or‐
todoxe este Sfântul Serafim de la
Sarov (1795‐1833). În vremea vieții
sale, mii de pelerini se îmbulzeau
către mănăstirea Sarov pentru a‐l
vedea și a se bucura de harul său.
El a săvârșit multe minuni în timpul
vieții, dar și după moarte.
Cea dintâi vindecare duhov‐
nicească a sa, după propria sa
mărturisire, a fost făcută asupra
ucenicului său, ,,Misenca”, Mihail
Vasilievici Manturov. Pe vremea
când slujea în armată, în Lituania,
probabil că a răcit și de aceea s‐a
reîntors pe moșia sa și apela la
medici pentru a fi îngrijit. Dar boala
sa nu numai că nu mergea spre
bine, dar înainta spre consecințe
îngrijorătoare: bucăți întregi de
oase începură să‐i cadă de la
picioare. Auzind de ascetul din
Sarov, Manturov se hotărî să ape‐
leze la el pentru a‐l ajuta. Fusese
adus cu mare greutate de către
slujitorii săi în antecamera chiliei
bătrânului. Părintele ieși și‐l între‐
bă cu blândețe: ,,Spune‐mi, ce
dorești? Să‐l vezi pe bietul Sera‐
fim?”. Atunci Manturov căzu la pi‐
cioarele sale plângând și‐l ruga să‐l
vindece de o boala incurabilă. A‐
tunci părintele îl întrebă de trei ori
cu cea mai profundă simpatie și
dragoste părintească: ,,Crezi în
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Dumnezeu?” și după ce primi o
confirmare de trei ori repetată cu
putere despre sincera și absoluta
sa credință în Dumnezeu, Sfântul
Serafim spuse: <<Bucuria mea,
dacă ai o asemenea credință, să
crezi că orice este cu putință celui
ce crede în Dumnezeu. Iar eu,
bietul Serafim, mă voi ruga.>>
După aceea, părintele îl așe‐
ză pe Manturov lângă sicriul care
se afla în antecamera sa, în timp ce
el se duse în chilia sa. După puțin
timp ieși cu niște ulei în mână și îi
spuse pacientului să‐și dezgolească
picioarele. ,,După harul dăruit mie
de către Domnul, tu ești cel dintâi
pe care eu îl vindec”, spuse părin‐
tele și‐i unse picioarele bolnave cu
ulei. Apoi îi trase în picioare niște
ciorapi de pânză ce îi fuseseră
aduși în dar de către niște țărani,
aduse din chilia sa o mare cantitate
de pesmeți, îi puse în poalele
hainei oaspetelui său și apoi îi
spuse să se ducă cu această greu‐
tate la casa de oaspeți.
Manturov se ridică și începu
să umble, nu fără teamă, dar destul
de hotărât și fără să simtă vreo
durere. Uimit și bucuros peste
măsură de minunea ce se înfăptu‐
ise cu el, se întoarse la părintele
Serafim și începu să i le sărute de
parcă se afla în transă, mulțumin‐
du‐i pentru vindecare. Atunci pă‐
rintele îi zise: ,,Este oare lucrarea
lui Serafim de a ucide sau de a da
Lumina Credinței
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viață, de a coborî până la iad și de a
înălța din nou? (I Regi 2,6). Ce crezi
tu oare? Aceasta este numai și
numai lucrarea lui Dumnezeu, Care
face voia celor ce se tem de El!
(Psalmi 144,16). Să mulțumești
Atotputernicului Dumnezeu și
Preacuratei Maicii Sale.”
Cu aceste cuvinte bătrânul îi
dădu drumul celui vindecat să se
ducă la casa sa, iar Manturov se
reîntoarse plin de bucurie la moșia
sa, la soție și sora sa. Bucuria lor
fusese nemăsurată, dar curând ei
uitaseră atât de boală, cât și de
vindecare. Brusc însă, Manturov își
aminti de porunca părintelui Sera‐
fim de a aduce mulțumiri lui Dum‐
nezeu și Preacuratei Fecioare. Și
nici măcar nu se mai gândise la a‐
ceasta până atunci din pricina bu‐
curiei și a uitării. Rușinat, se duse
iar la părintele Serafim. Întâlnindu‐l,
părintele Serafim spuse: ,,Bucuria
mea! N‐am făgăduit noi să‐I mulțu‐
mim Domnului fiindcă ne‐a dăruit
viață?” (I loan 5,16).
,,Nu știu într‐adevar cum s‐a
întâmplat așa ceva, părinte”, spuse
Manturov uimit de perspicacitatea
sa. ,,Ce porunciți?”
Atunci, sfântul îi aruncă o
privire pătrunzătoare, ca și cum i‐ar
fi prevăzut tot viitorul într‐o frac‐
țiune de secundă și‐i spuse vesel:
,,Ei bine, bucuria mea! Tot ceea ce
ai dăruiește‐I Domnului, și ia‐ți asu‐
pra ta sărăcia de bună voie.” El nu
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se așteptase la acest lucru și ră‐
mase descumpănit. El își aduse a‐
minte printre alte lucruri de
tânărul cel bogat din Evanghelie
(Matei 19, 22). Se gândi deodată și
la tânăra sa soție care pe deasupra
era și luterană, precum și la sora sa
care visa la o căsnicie îmbelșugată.
Cum aveau ele să trăiască? Mantu‐
rov se simțea pierdut, neștiind ce
să‐i răspundă părintelui său, sau,
mai degrabă, lui Dumnezeu Însuși.
Sfântul îi citi gândurile și‐i întrerup‐
se tăcerea încurcată: ,,Lasă totul și
nu‐ți fă griji cu privire la ceea ce te
gândești acum. Domnul nu te va
părăsi nici în viața aceasta și nici în
cealaltă. Nu vei fi bogat, dar totuși
vei avea pâinea cea de toate zile‐
le.”
Plin de râvnă în suflet și tare
în credință, Manturov simți deoda‐
tă o schimbare în sufletul său, pre‐
cum și o dragoste din toată inima
față de sfânt, și îi spuse hotărât:
,,Sunt de acord, părinte! Ce mă
binecuvintezi să fac?”, iar părintele
îi răspunsese: ,,Ei, bucuria mea, să
ne rugăm, iar eu te voi îndrepta așa
cum mă va învăța Dumnezeu.” Cu
acestea spuse, ei se despărțiseră
pentru moment. Dar harul lui Dum‐
nezeu îi unise deja pe viață în
lucrarea construirii mănăstirii
Diveiev.
Sfântul Serafim de Sarov ne
oferă nouă tuturor ajutorul și harul
său. Avem nevoie de rugăciunile și
Lumina Credinței
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sprijinul său permanent. În aceste
timpuri, ale exactității perceptibi‐
lului, ale mersului înainte, chiar
fără o țintă anume, omul trebuie să
fie atent și la aceste fapte, ce
adesea sunt de neînțeles datorită
nimicniciei sale. Acestea sunt de
fapt, mesaje de la Cel mai mare
decât el, ca omul să se apropie de
El, să tindă la asemănare cu El,
șlefuindu‐și chipul lui Dumnezeu
din el, primit la creație.
Ultima minune a omenirii
este ca omul, prin voința sa, cu
harul lui Dumnezeu, să ajungă la
îndumnezeirea sa, adică să devină
dumnezeu după har, rămânând to‐
tuși după ființă, creația lui Dumne‐
zeu.

Alexandra Horduna, XII B

Sf. Serafim de Sarov
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Dumitru Stăniloae
Cine citește cartea Lumina
faptei din lumina cuvântului: îm‐
preună cu tatăl meu, Dumitru Stă‐
niloae, în care este prezentată via‐
ța părintelui Dumitru Stăniloae de
către fiica sa, Lidia Ionescu Stăni‐
loae, descoperă trăirea jertfitoare
a celui mai mare teolog ortodox al
secolului XX, față de care nu te poți
apropia decât într‐o stare de rugă‐
ciune.
Născut la 16 noiembrie 1903
în satul Vlădeni din județul Brașov,
Dumitru Stăniloae a făcut școala
primară în satul natal, apoi a urmat
cursurile Liceului “Andrei Șaguna”
din Brașov. În 1922 s‐a înscris la Fa‐
cultatea de Teologie din Cernăuți,
dar, dezamăgit de metodele scolas‐
tice folosite pentru cunoașterea lui
Dumnezeu, s‐a întors la București,
unde a participat timp de un an
(1923‐1924) la cursurile Facultății
de Litere din București. Revine în
schimb la Cernăuți, unde a termi‐
nat Facultatea de Teologie și unde,
în 1928, și‐a obținut doctoratul.
Mitropolitul Ardealului, Nicolae Bă‐
lan, l‐a trimis la studii de speciali‐
Lumina Credinței

zare pentru Dogmatică și Istorie
bisericească la Facultățile de Teolo‐
gie din Atena, Munchen și Berlin.
La Atena și‐a adâncit cunoștințele
de limba greacă valorificate în
traducerea Filocaliei în limba româ‐
nă. Și‐a început cariera academică
în 1929, când a fost numit profesor
de Dogmatică la Academia Teologi‐
că „Andreiană” din Sibiu, pentru ca
în 1947 să predea cursul de Asceti‐
că și Mistică la Facultatea de Teolo‐
gie din București.
În 1948, datorită schimbă‐
rilor impuse de guvernul comunist,
Facultatea a devenit Institut Teo‐
logic de grad universitar, iar părin‐
tele Stăniloae a rămas profesor la
Catedra de Teologie Dogmatică și
Simbolică până în 1973, când s‐a
pensionat, rămânând pentru câțiva
ani profesor consultant pentru cur‐
surile de doctorat. Această perioa‐
dă a fost întreruptă de patru ani de
închisoare, între 1958‐1962, fiind
condamnat ca făcând parte din
grupul Rugul aprins (deși nu a fost
niciodată membru, ci doar parti‐
cipase la câteva întâlniri de la Mă‐
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năstirea Antim), așa cum au fost
închiși aproape toți intelectualii din
acea perioadă. Acești ani de sufe‐
rință l‐au determinat să aprofun‐
deze și mai mult analizarea adevă‐
rurilor creștine, continuând să scrie
până aproape de moarte, survenită
la 4 octombrie 1993, fiind înmor‐
mântat în cimitirul Mănăstirii Cer‐
nica. Ultimele cuvinte ale părintelui
Stăniloae înainte de a muri au fost:
„Haide, Doamne … Hai să vorbim
…”. Întreaga sa viață a fost o co‐
municare cu Dumnezeu, lucru re‐
flectat din plin în scrierile sale. Aici,
cititorul nu întâmpină duritatea
argumentelor și a speculațiilor reci
și fără viață, ci, dimpotrivă, este
impresionat de frumusețea și no‐
blețea duhovnicească ca rezultate
ale unei experiențe trăite. „L‐am
căutat pe Dumnezeu în oamenii din
satul meu, apoi în cărți, în idei și
simboluri. Dar acest lucru nu mi‐a
dat nici pacea, nici iubirea. Într‐o zi,
am descoperit în scrierile Sfinților
Părinți ai Bisericii că e cu putință
să‐L întâlnești pe Dumnezeu în mod
real prin rugăciune. Și atunci L‐am
auzit spunându‐mi: Îndrăznește să
înțelegi că te iubesc! Atunci, cu răb‐
dare, m‐am pus pe lucru. Astfel, am
înțeles treptat că Dumnezeu e a‐
proape, că mă iubește și că, um‐
plându‐mă de iubirea Lui, inima
mea se deschide celorlalți. Am în‐
țeles că iubirea e comuniunea cu
Dumnezeu și cu celălalt. Și că, fără
Lumina Credinței
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această compasiune, lumea nu e
decât tristețe, ruină, distrugere,
masacre. Să vrea numai lumea să
trăiască în această iubire și atunci
ar cunoaște viața veșnică”.
Creația sa teologică, întinsă
pe parcursul a șase decenii, s‐a
desfășurat în două etape distincte:
între anii 1930‐1947 în condițiile de
libertate din cadrul statului român
unitar, iar între anii 1948‐1989, în
condițiile de represiune, rezistență
și supraviețuire spirituală din
regimul comunist. Cât timp a fost
redactor‐șef la Telegraful Român
(1934‐1946), Dumitru Stăniloae a
desfășurat o vastă activitate publi‐
cistică, scriind articole, eseuri pe
teme teologice, culturale și națio‐
nale. Opera sa cuprinde sute de
articole, recenzii, traduceri, lucrări
în volum, lucrări cu caracter istoric
și lucrări apărute în străinătate.
Această bogată activitate teologică
i‐a fost răsplătită prin decernarea
titlului de „Doctor honoris causa”
din partea mai multor Facultăți de
Teologie din Europa.
În viziunea părintelui Dumi‐
tru Stăniloae, teologia ortodoxă
are la bază contribuția decisivă a
Sfântului Grigorie Palama, a Filoca‐
liei, a Asceticii și Misticii, ca o teolo‐
gie a experienței lui Dumnezeu.
Atât în cărțile sale, cât și în cadrul
întâlnirilor cu reprezentanții altor
Biserici, părintele Stăniloae a subli‐
niat importanța trăirii credinței și
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păstrării ca sursă mereu vie și
punct de reper a scrierilor Sfinților
Părinți ai Bisericii. Convingerea că
există o legătură unică între orto‐
doxie și neamul românesc ce duce
la un echilibru între Dumnezeu și
om, între Orient și Occident, se
poate verifica în cărțile: Ortodoxie
și Românism sau Reflexii despre
spiritualitatea poporului român.
Prin ținuta morală de o con‐
stantă verticalitate, prin încrederea
nelimitată în bunătatea oamenilor,
părintele profesor Dumitru Stăni‐
loae, prin însuși exemplul vieții
sale, a promovat virtuțile creștine
prin excelență: iubirea față de
Dumnezeu și de semeni (incluzând
și iubirea dușmanilor), cinstea și
corectitudinea, impunând respect
prin vasta cultură teologică și prin
transpunerea în faptă a cuvântului
rostit.

Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae

Prof. Mihai Ilaș

Lumina Credinței
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Relația Biserică – Stat după 1989

După căderea comunismului
în România, relația dintre Stat şi
Biserică a devenit un aspect care
trebuia redefinit. Dacă până la al
doilea Război Mondial, Biserica
Ortodoxă Română a avut un rol
deosebit de important, relația sa cu
Statul fiind, după model bizantin,
una simfonică caracterizată prin ar‐
monie, cooperare şi înțelegere, sub
regimul totalitar, Biserica a fost
doar „tolerată”, suferind numeroa‐
se persecuții. După momentul 89,
Biserica a început să se dezvolte şi
să câştige din ce în ce mai mulți
membri, astăzi fiind instituția cu cea
mai mare credibilitate din România.

Lumina Credinței

Tradiția cooperării dintre Stat
şi Biserică pe teritoriul țării noastre
este foarte veche. Biserica este
instituția prin excelență spirituală,
iar Statul este instituția politică,
ambele având ca punct de întâlnire
viața socială a credincioşilor şi a
cetățenilor unei țări. Biserica a
sprijinit mereu puterea politică,
îndemnând pe credincioşi la respect
şi ascultare față de „mai marii țării”
şi implicit față de legi, după
principiul Evanghelic: „Dați deci
Cezarului cele ce sunt ale Cezarului
şi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui
Dumnezeu” (Matei 22,21). De ase‐
menea, Biserica se roagă la fiecare
Sfântă Liturghie „pentru cârmuitorii
țării noastre, pentru mai marii
oraşelor şi ai satelor”.
O referire cu privire la rapor‐
turilor dintre Biserică (mă refer aici
la toate cultele recunoscute de
către lege) şi Stat găsim în Consti‐
tuția României: „Cultele religioase
sunt autonome față de Stat şi se
bucură de sprijinul acestuia, inclusiv
prin înlesnirea asistenței religioase
în armată, în spitale, în peniten‐
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ciare, în azile şi în orfelinate” (art.
29, alin. 5). Putem observă că Statul
garantează autonomia Bisericii şi îi
acordă sprijin. Aceste prinicipii nu
sunt noi, ele fiind respectate încă
din epoca domnitorilor care acor‐
dau sprijin mai ales financiar Bise‐
ricii. Ajutorul acordat Bisericii a fost
diferit de la un conducător la altul;
de exemplu, domnitorul Ştefan cel
Mare şi Sfânt a înmulțit averile
Bisericii, iar Alexandru Ioan Cuza a
secularizat averile mănăstireşti.
Legea cultelor din anul 1948,
care a reglementat raporturile din‐
tre Stat şi Culte în perioada comu‐
nistă, a fost abrogată în anul 2006
când a fost elaborată şi noua lege a
cultelor, Legea 489/2006 intrată în
vigoare la începutul anului 2007.
Această lege precizează că în
România nu există o religie de stat
(principiul neutralității), fiecare
cetățean are libertate religioasă,
toate cultele au aceleaşi drepturi şi
sunt autonome. Chiar dacă Statul
acordă autonomie cultelor, acesta
va coopera cu Biserica în domeniile
de interes comun prin încheierea de
parteneriate şi acorduri. Sprijinul
financiar, poate fi obținut de către
culte la cerere, contribuțiile pentru
salarizare fiind în raport cu numărul
de credincioşi al cultului, care au
calitatea de cetățeni români. Statul
va avea rolul unui arbitru în cazul
conflictelor între culte, supra‐
veghind respectarea legii cultelor.
Lumina Credinței
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Chiar dacă majoritatea cultelor au
fost de acord cu această lege, au
apărut voci care au afirmat că
Biserica Ortodoxă este privilegiată
mai ales prin articolul 2: „Statul
român recunoaşte rolul important
al Bisericii Ortodoxe Române şi al
celorlalte Biserici şi Culte recunos‐
cute, în istoria națională a României
şi în viața societății româneşt”.
Răspunsul la aceste critici este
foarte simplu: vechimea şi rolul
imens jucat de Ortodoxie în istoria
României şi numărul mare de
credincioşi (86.8%). Consider că din
contra, Biserica Ortodoxă a fost
dezavantajată de această lege, care
pune semnul egal între aceasta şi
unele culte care au ca scop pro‐
zelitismul şi atragerea de noi
membri.
În contextul unei Europe
Unite şi al influenței „supra‐statului
U.E.” putem înțelege cum Statul se
îndepărtează de Biserică şi legali‐
zează orice formă de religiozitate.
Această libertate religioasă garan‐
tată de această lege, a încurajat
foarte multe asociații cu caracter
religios cum este şi comunitatea
sataniştilor din România să ceară
dreptul de a funcționa legal. Totuşi,
spre deosebire de alte state ale
Uniunii Europene, cum este de
exemplu Franța, unde Statul garan‐
tează libertatea religioasă, dar nu
sprijină Biserica, în țara noastră
există încă o relație de sprijin şi
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cooperare. Astfel, un lucru care a
surprins pe toată lumea a fost
acordarea din partea Executivului
unui ajutor de 10 milioane de euro
pentru construcția Catedralei Mân‐
tuirii Neamului sau acordul între
Premier şi P.F. Daniel cu privire la
sprijinirea de către Stat a activității
sociale a Bisericii. Există păreri, care
consideră că Statul are nevoie de
Biserică, deaorece, aceasta este aşa
cum am mai precizat instituția cu
cea mai mare credibilitate, la mjiloc
fiind doar interesele politice.
Totuşi, situația statelor din
Europa de Vest în care depărtarea
de Biserică a fost radicală, nu
trebuie să uităm că se datorează şi
trecutului istoric, Papalitatea încer‐
când să conducă atât spiritual, cât şi
politic statele occidentale. Conducă‐
torii Bisericii Ortodoxe chiar dacă
aveau şi putere politică, fiind în
perioada domnitorilor, locțiitori de
domni, nu au încercat să obțină
niciodată supremația pe plan
politic.
La început mileniului III,
într‐o lume puernic secularizată,
Biserica Ortdoxă, încearcă să fie
făclia care să lumineze întreaga
comunitate europeană, care se află
într‐o puternică criză de ordin moral
şi spiritual, cetățeanul europeean
căutându‐L fără succes pe Dumne‐
zeu în multitudinea de forme reli‐
gioase. Multe dintre aceste culte au
un caracter sincretist, iar în spatele
Lumina Credinței
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lor se află adevărate afaceri şi
interese financiare, victimele fiind
persoanele dezorientate în căutare
de „acel ceva”, care a fost sădit în
om chiar de la crearea sa: dorul şi
dragostea de Dumnezeu.

Remus Ifrim,
Facultatea de Teologie Ortodoxă
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ŞTIINȚĂ ŞI CREDINȚĂ

Nicolae Paulescu sau ştiința lui Scio
Deum esse
„Cerurile spun slava lui
Dumnezeu şi facerea
mâinilor Lui o vesteşte
tăria.” (Psalmi 18,1)

O dovadă vie că Dumnezeu
lucrează şi prin ceea ce noi numim
astăzi ştiință este fiziologul Nicolae
C. Paulescu, cunoscut în lumea
medicală a țării noastre ca „adevă‐
ratul descoperitor al insulinei”. Pe
lângă „Tratatul de fiziologie medi‐
cală” şi alte publicații de specia‐
litate, acesta a scris „Instincte soci‐
ale. Patimi şi conflicte. Remedii mo‐
rale” şi o serie de alte lucrări cu‐
prinse în volumul „Noțiunile de su‐
flet şi Dumnezeu în fiziologie” în
care vorbeşte despre viața trăită în
adevăr, în conformitate cu porun‐
cile divine, făcând apel la instru‐
mentele oferite de ştiințele medi‐
cale.
Profesorul Paulescu afirmă:
„Adevărata ştiință este cunoştința
prin cauze, iar cine studiază cau‐
zele secundare e forțat de însăşi
Lumina Credinței

logica ştiințifică să se ridice până la
cauza primă, adică până la Dumne‐
zeu.” Urmând regulile metodei ex‐
perimentale (observație, ipoteză,
verificare), acesta parcurge un tra‐
seu în planul gândirii şi ajunge să
demonstreze, să creadă şi să afir‐
me cu tărie: „Viața este efectul a
două cauze imateriale: cauza se‐
cundă sau SUFLETUL – unică pen‐
tru fiecare ființă viețuitoare şi ca‐
uza primă sau DUMNEZEU – unică
pentru totalitatea ființelor viețui‐
toare.” Profesorul îşi expunea idei‐
le în fața studenților medicinişti e‐
vocând existența lui Dumnezeu în
care credea cu o convingere neclin‐
tită, astfel încât lecțiile lui de fizio‐
logie erau impresionante.
Cercetarea ştiințifică l‐a con‐
dus la o concluzie profund creştină:
„Legea supremă care conduce so‐
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cietățile, la oameni şi la animale,
este IUBIREA. Adevărata cultură nu
poate fi decât creştină, deoarece
cuvântul civilizație înseamnă dez‐
bărare de vicii şi singură doctrina
lui Hristos combate eficient aceste
flagele.” Paulescu susținea că me‐
dicina poate veni în ajutorul omului
în lupta cu patimile individuale (pa‐
tima în sens de căutare exclusivă a
plăcerii ce rezultă din satisfacerea
unei nevoi instinctive deviate) –
„de nutriție şi de reproducere”, în
fața patimilor sociale („de proprie‐
tate şi de dominație”) ea rămânând
neputincioasă.
Alte exemple de idei pe care
creştinul Nicolae Paulescu îşi susți‐
nea credința: „dacă Dumnezeu es‐
te cauză primă şi scop ultim a tot
ce există, atunci adevărata ştiință
nu poate duce decât la descifrarea
în natură a semnelor voinței şi ra‐
țiunii divine, la întâlnirea cu Dum‐
nezeul Cel Viu, cu Iisus Hristos,
Logosul întrupat.” Şi este nevoie să
luăm aminte la faptul că între re‐
ligie şi ştiință trebuie să existe o
unire desăvârşită, căci „naturalul şi
supranaturalul nu se exclud, ci se
completează; Hristos n‐a venit să
strice natura, ci să o desăvârşeas‐
că. Căci natura e creația lui Dumne‐
zeu, iar creştinismul e revelația
aceluiaşi Dumnezeu”.
Creştini fiind, dorim să ne su‐
punem voii lui Dumnezeu, iar dacă
„Dumnezeu vrea ca recunoştința
Lumina Credinței

ŞTIINȚĂ ŞI CREDINȚĂ
pe care I‐o datorăm s‐o manifes‐
tăm față de semenii noştri, adică să
iubim pe orice om ca şi când ar fi
Dumnezeu”, atunci să cerem Dom‐
nului să ne ajute să trăim aşa, căci
fără ajutorul Lui nimic nu putem
face.

Gabriela Ciobanu, UMF Iaşi
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Pelerinul și turistul.
Omul spiritual și omul lumesc
„Iubite‐voi, Doamne, virtu‐
tea mea. Domnul este întărirea
mea și scăparea mea și izbăvitorul
meu …” … cuvinte auzite în vocea
obosită, dar caldă a unui călugăr
nins de ani sau a vreo unei măicuțe
smerite ce de mulți ani nu și‐a mai
ridicat privirea spre cele lumești,
dar nici nu și‐a coborât gândul de
la Cer. Mănăstirile respiră aerul
mistic al cântărilor bisericești ce
înalță omul spre Creatorul său …
„Ridica‐voi ochii mei la Ceruri, de
unde va veni ajutorul meu …”.
Dintotdeauna am preferat ca
oazelor de spiritualitate românești,
de unde izvorăște o pace și o liniște
inexplicabilă, dar totodată extrem
de personală și familiară, cărora
turiștii de azi le‐ar zice mai degrabă
atracții turistice, să le spun „locu‐
rile noastre sfinte”. E mai aproape
parcă de adevărul spiritualității
noastre ancestrale românești acest
fel de‐a spune. Toate aceste lăca‐
șuri, în care sălășluiește mai mult

Lumina Credinței

ca în oricare altă parte Dumnezeu
Însuși, trebuie să fie pentru toți cei
ce intră în ele un loc al rugăciunii,
al uitării de sine și al adâncirii în
tainele sufletului și în cunoașterea
lui Dumnezeu, atât cât putem noi
sau cât ne este permis să‐L cunoaș‐
tem. Acesta este felul în care omul
spiritual sau pelerinul intră în mă‐
năstire sau în orice altă biserică; de
fapt, în orice loc în care Îl întâl‐
nește pe Dumnezeu. De multe ori
însă, mă gândesc că poate, intrând
în unele mănăstiri notorii, Iisus
Hristos ar zice și astăzi, adresându‐se
turiștilor agasanți, cu camerele de
fimat în mâini, îmbrăcați în ber‐
mude, teniși sau adidași și t‐shirts
de firmă sau acelora dintre oame‐
nii mănăstirilor care au început să
facă comerț de obiective culturale
și de surogate religioase, căci „Este
scris: Casa Mea va fi o casă de ru‐
găciune, dar voi ați făcut din ea o
peșteră de tâlhari.”
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Menirea mănăstirilor este de
a oferi celor însetați de Dumnezeu,
aflați în căutarea refugiului din lu‐
mea de probleme și griji în care se
consumă zilnic, pacea, liniștea pro‐
pice înălțării sufletului. Timpul pare
încremenit aici, iar atmosfera po‐
vestește parcă de timpuri arhaice,
de strămoși și de identitatea noas‐
tră străveche. Mulți din cei ce le
vizitează însă, au uitat adevăratul
rost al peregrinărilor și au început
să o facă de cele mai multe ori din
curiozitatea de a vedea o pictură
faimoasă, o icoană făcătoare de
minuni, o arhitectură grandioasă,
uitând că Duhul Sfânt așteaptă cu
suspine curățirea și reînnoirea su‐
fletului. Diferența între pelerin și
turist este că în timp ce pelerinul
realizează o călătorie verticală, cu
inima și privirea înspre Cer, întărin‐
du‐și credința văzându‐o pe a ce‐
lorlalți, căutând mereu asemăna‐
rea cu Dumnezeu și ghidându‐se
după repere spirituale ce trec din‐
colo de marginile empirice ale lu‐
mii, turiștii realizează o călătorie
orizontală, deplasându‐se doar în
spațiu, luându‐și ca repere lucruri
efemere ce țin de contingent.

Anca Manole, XII A
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Fericirea de a găsi Calea
„Şi a zis Dumnezeu: Să facem
om după chipul şi asemănarea Noastră,
ca să stăpânească peştii mării, păsările
cerului, animalele domestice, toate
vietățile ce se târăsc pe pământ şi tot
pământul! Şi a făcut Dumnezeu pe om
după chipul Său; după chipul Lui
Dumnezeu l‐a făcut; a făcut bărbat şi
femeie.” (Facerea 1‐2)
Omul … ce ființă minunată! El
este singura făptură pe care a zidit‐o
Dumnezeu cu mâinile Sale, iar nu nu‐
mai prin cuvânt. Trupul omului a fost
creat din pământ, iar sufletul lui a fost
insuflat de Creator în chip nevăzut.
După căderea în păcatul strămoşesc,
Adam a fost izgonit din Rai, iar chipul lui
Dumnezeu în el s‐a diminuat, deşi nu a
dispărut întru totul. Atunci a început
adevărata luptă a lui cu sine şi cu
păcatul, lupta de a ajunge din nou la
asemănare cu Dumnezeu, de a redo‐
bândi Fericirea, sfințenia. Timpul a
trecut, iar omul a uitat care este ade‐
văratul lui scop pe pământ, a uitat că
această viață nu este decât un pod
către lumea de dincolo şi a crezut că
poate atinge Fericirea absolută singur,
fără Dumnezeu, fără Iubire. Deși cu cât
Lumina Credinței

a înaintat în timp, a fost din ce în ce mai
preocupat de viața de aici, îngrijindu‐se
mai mult de trup decât de suflet, nu a
renunțat la Fericire. A păstrat‐o în inima
lui ca pe un ideal de neatins, dar neşti‐
ind ce este și cum să o dobândească, a
confundat‐o cu alte plăceri. Toți oame‐
nii se zbat, tânjesc după „ceva”, îşi do‐
resc mereu mai mult, pentru că nu se
simt împliniți! Puțini ştiu că de fapt Îl
caută pe Dumnezeu, puțini au înțeles
că Dumnezeu este Calea, Adevărul și
Viața. Ştie oare omul de astăzi cu câtă
cinste este el încununat? Ştie oare el că
are o singură şansă, în aceatsă viață tre‐
cătoare, de a se uni cu Dumnezeu, de a
afla adevărata fericire şi de a‐şi salva su‐
fletul?
Privind în jur observăm cât
suntem de diferiți unii față de ceilalți! Şi
totuşi, cu toții avem un lucru în comun:
am fost creați din Iubirea lui Dumne‐
zeu! Am apărut din dragoste, am fost
creați de Dragoste, pentru că „Dumne‐
zeu dragoste este” şi cu siguranță întu‐
nericul din sufletul nostru va fi biruit
numai prin Lumina Dragostei. Trist şi
dureros lucru pe lume este ca omul să
nu ştie cine este şi care este Calea către
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Fericire. Cei ce rătăcesc pe alte drumuri,
departe de Dumnezeu, simt, în adâncul
sufletului lor, un dor după Absolut, o
nemulțuimire permanentă, dar îşi do‐
molesc durerea prin plăceri materiale.
Deşi de cele mai multe ori ei nu conşti‐
entizeză starea în care sunt, Dumnezeu
le oferă şansa de a descoperi Calea
către El pentru că doreşte „ca toți oa‐
menii să se mântuiască şi la cunostința
adevărului să vină”. Se cuvine să rea‐
lizăm că viața este efemeră, că nu sun‐
tem decât nişte lumânări în bătaia
vântului care până la urmă se sting, şă
alegem Veşnicia, să ne luăm crucea şi
să Îl urmăm pe Hristos. Cine oare în
afară de El, la care toate sunt cu putin‐
ță, ne poate dărui adevărata Fericire
atât de mult dorită?
Dumnezeu ne cheamă, ne
iubeşte, ne aşteaptă, ne iartă dacă noi Îl
rugăm, ne primeşte dacă noi Îl căutăm,
ne dăruieşte virtuți numai dacă noi
strigăm la El. Dumnezeu bate la uşa
inimii noastre, dar nu intră dacă noi nu
îi deschidem. Mântuitorul ne cheamă la
sfințenie prin cuvintele: „Fiți dar voi
desăvârşiți precum Tatăl vostru cel
Ceresc desăvârşit este!”, iar noi suntem
datori să ne îngrijim de suflet şi nu de
lucrurile materiale, căci „Ce‐i va folosi
omului, dacă va câştiga lumea întreagă,
iar sufletul său îl va pierde?".
Calea pe care Dumnezeu ne
îndeamnă să o urmăm este singura
care duce la Fericire, dar drumul este
lung şi anevoios, iar începutul este cel
mai greu. Sfântul Maxim Mărturisitorul
Lumina Credinței
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ne spune: „Credința este prima virtute
cu care pornim la drum“. Avem nevoie
deci, prima dată, de credință dreaptă în
Dumnezeu. Însă războiul începe atunci
când nu ne aşteptăm, iar ispitele vin din
toate părțile. Diavolul nu suportă să
vadă cum un om părăseşte căile lui şi
alege Calea cea adevărată care duce la
Dumnezeu şi îl luptă mai ales la început.
Iată ce ne spune Amma Sincletica:
„Pentru cei ce se apropie de Dumne‐
zeu, la început este multă luptă şi sufe‐
rință; după aceea însă, urmează o bucu‐
rie nespus. Aşa cum cei ce vor să ațâțe
focul mai întâi se afumă, lăcrimează şi
abia apoi dobândesc ce vor – căci, zice
(Scriptura) Dumnezeul nostru este foc
mistuitor – tot aşa şi noi trebuie să ațâ‐
țăm focul dumnezeiesc cu lacrimi şi
osteneli.” (Pateric).
Acesta este numai începutul,
pentru că avem multe trepte de urcat
până la Dumnezeu, iar după Sfinții
Părinți treptele către desăvârşire sunt:
Credința, Frica de Dumnezeu, Pocă‐
ința, Înfrânarea, Răbdarea, Nădejdea,
Nepătimirea şi Dragostea. Deşi le
putem dobândi pe toate o viață întrea‐
gă, osteneala noastră se poate risipi
chiar şi în ultima clipă dacă nu ne păzim
de cea mai înfricoşătoare dintre patimi:
mândria. Sfinții Părinți ne învață că vom
birui mândria numai atunci când vom
realiza că nu putem face nimic fără
Dumnezeu. Nicio faptă bună, nicio
virtute nu se dobândeşte fără ajutorul
lui Hristos. Sfântul Apostol Pavel ne în‐
deamnă: „Neîncetat vă rugați, pentru
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toate mulțumiți”, pentru că toate sunt
în dar. Un părinte spunea, că de slava
aceasta deşartă, de mândrie, nu scă‐
păm decât dacă vom renunța la a ne
mulțumi pe sine! Să căutăm mereu, în
toate lucrurile pe care le facem, fie ele
banale sau nu, să îl fericim pe cel de
lângă noi, sacrificându‐ne dorințele. A‐
ceasta este jerfta bineplacută lui Dum‐
nezeu, care aduce în inimile noastre
pacea, adevărata împlinire sufletească,
iar a te jertfi înseamnă a iubi. Abia aici
putem spune că am gustat din Fericire,
fie doar şi pentru o clipă. Pentru că
atunci când iubim, suntem desăvârşit
fericiți: „Celor ce iubesc viața întreagă li
se pare o zi“, spune Sfântul Grigorie de
Nazianz. Atât de minunat este acest
sentiment încât nu mai conştientizăm
trecerea timpului sau, mai bine zis, nu
mai ținem cont de timp şi de alte griji
pământeşti. Avva Aghaton arată până
unde poate ajunge iubirea spunând:
„Dacă aş putea găsi un lepros, să‐i dau
trupul meu şi eu să‐l iau pe al lui, aş fi
tare fericit. Aceasta este iubirea desă‐
vârşită.” Sfântul Apostol Pavel numeşe
dragostea, cea mai mare dintre virtuți,
iar Sf. Ioan Gură de Aur ne lămureşte:
„De ce, oare, dragostea este mai mare
decât toate celelalte? Pentru că toate
celelalte vor trece.” În ce sens vor
trece? După moarte nu mai avem ne‐
voie de smerenie, nădejde, de blândețe
pentru că nu vor mai exista ispite. Însă
flacăra arzătoare a iubirii pentru Dum‐
nezeu va dăinui veşnic în sufletele noas‐
tre. În aceasta viață însă iubirea sau,
Lumina Credinței
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mai bine zis, orice virtute care nu este
călăuzită de lumina smereniei este mai
mult decât nefolositoare, este dăună‐
toare pentru suflet.
Sfinții Părinți spun că smerenia
se naşte din: adevărata cunoştință de
sine, cugetarea la moarte şi Înfricoşă‐
toarea Judecată, osteneala trupească,
ascultarea, dreptatea inimii şi frica de
Dumnezeu. Smerenia este cheia Împă‐
răției pentru că: „Pocăința ridică pe cel
căzut, plânsul loveşte în Porțile Cerului,
iar sfânta smerenie le deschide!” (Scara
25,16). Prin rugăciune neîncetată, ceața
păcatelor care ne învăluia sufletul se
risipeşte. Astfel, concentrându‐ne aten‐
ția asupra gândurilor, a comporta‐
mentului şi privind stăruitor în adâncul
inimii noastre vom zări multe patimi, pe
care înainte nu le sesizam. Aşa ajunge
omul la cunoaşterea de sine. Însă Pă‐
rintele Arhimandrit Ilie Cleopa ne spu‐
ne: „Nu este acelaşi lucru cunoştința de
sine cu smerenia, ci ea este numai o
treaptă a smereniei. Ca să înțelegi şi mai
bine acest lucru ascultă‐l pe Sfântul
Isaac Sirul care zice: «Nu tot cel domol
din fire sau înțelegător sau blând a
ajuns la treapta smeritei cugetări. Dar
nici cel ce se află în pomenirea căderilor
sale şi a greşalelor sale şi se crede sme‐
rit cu cugetul şi îşi aduce aminte de ele,
până ce nu îşi zdrobeşte inima şi nu‐şi
pogoară inima şi mintea din cugetările
mândriei, nu‐l vom socoti smerit cuge‐
tător, măcar că şi lucrul acesta este
vrednic de laudă.(...) Ci smerit cugetător
într‐adevăr este acela care are întru
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sine ascuns ceva vrednic de mândrie şi
totuşi nu se mândreşte, ci se socoate
pe sine pământ şi țărână şi cenuşă.»
Alta este smerenia şi alta cunoştința de
sine. Cel ce a ajuns să‐şi cunoască păca‐
tele sale şi neputințele sale, acela se
smereşte întru păcatele şi neputințele
sale. Iar aceasta nu este smerenie, ci
cunoştință de sine! Pe când cel cu ade‐
vărat smerit, acela se smerește cu drep‐
tate. Adică având toată fapta bună se
socoteşte pe sine ca un nimic.
Iată cele două aripi, smerenia și
iubirea, care ne înalță către Dumnezeu.
Pentru a fi fericți cu adevărat aceste
două flori rare trebuie să ne străduim
să le dobândim. Până a ajunge însă la
smerenie şi iubire avem de dus o luptă
grea cu noi înşine și cu ispitele. Cel mai
dificil este să învățăm să ne dezbrăcăm
de omul cel vechi şi să îmbrăcăm haina
albă a biruinței asupra păcatului! Unde
este atunci Fericirea când trebuie să
încercăm mereu să supraviețuim, să nu
ne înecăm în marea aceasta învol‐
burată a vieții? Fericirea nu o aflăm a‐
tunci când găsim Calea către Dumne‐
zeu, ci o dobândim pe Cale către Dum‐
nezeu. Minunate sunt lucrurile Dom‐
nului, mare este mila Lui către noi!
Dumnezeu ne iubeşte şi ne aşteaptă să

ne întoarcem la El, iar dacă vede că
vrem cu adevărat să urmăm Calea, ne
ştie neputința şi ne poartă în brațe de‐a
lungul luptei, ne duce deci El Însuşi pe
Cale către Fericire. Părintele Arsenie
Boca spune în una din cărțile sale că:
“Dragostea lui Dumnezeu către cel mai
mare păcătos este neasemănat mai
mare decât dragostea celui mai sfânt
om către Dumnezeu”. Să ne rugăm
Mântuitorului Iisus Hristos să ne trimită
har şi pe Sfântul Duh, să ne ajute să
păşim pe fiecare treaptă şi să ajungem
cu bine în Împărăția Cerurilor!

Alexandra Andriucă, X B

Lumina Credinței
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Întru Domnul
Îmi place că Dumnezeu e
pretutindeni și nicăieri nu e în plus.
E vorba de faptul că nu ești singur.
Dumnezeu are o prezență care nu
te stingherește când vrei să fii
singur, e ca o parte din tine.
Să comunici cu Dumnezeu
nu e important. E ceva firesc. La fel
cum e să bei apă în fiecare zi. Dar
apa e vitală atunci când ești în
deșert sau când refuzi s‐o bei; dar
n‐o poți refuza. E ultimul lucru cu
care închei ziua: un „mulțumesc”
sau „mă simt așa de bine” sau
„mulțumesc” din nou, pentru zâm‐
betul care aparține ultimei clipe,
fie el și amar: „mâine va fi mai bi‐
ne, pentru că Tu vei fi din nou cu
mine”.
Viața omului e așa de scrută,
încât merită să‐i folosești fiecare
clipă ... cu scopul de a trăi, de a
simți, de a te bucura, de a suferi,
de a gândi, de a materializa, de a
conștientiza, de a scrie.
De fiecare dată când afirm
ceva, mă întreb dacă e bine, dacă
Dumnezeu e de acord. Afirm că
iertarea e lucru greu pentru om ...
Lumina Credinței

că nu vreau să iert. Știu că Dumne‐
zeu nu e de acrod cu asta. Avem
păreri diferite în acest moment.
Dar în următorul, nu sunt decât ce‐am
fost dintotdeauna: creația Sa ... mi‐e
greu să nu iert pentru că mi‐e greu
să țin minte să fiu rău de fiecare
dată, mă doare capul când mă
gândesc că trebuie să fiu supărat ...
pentru că neiertarea e un impe‐
diment în calea mea, pentru liber‐
tatea mea. Nimic pe lumea asta nu
e așa de grav, de rău, de nepermis
pentru a nu putea fi iertat. Pentru
că există Dumnezeu. Când spun
„există”, spun „trăiește”, „este” ...
De aceea, îmi e ușor în următorul
moment să iert pe cineva pentru că
îi doresc tot binele, pentru că îl în‐
țeleg ... pentru că vreau să mă bu‐
cur.
Acum, pare ușor, dar la înce‐
put, nu este ... la început ... oame‐
nii se transformă mereu, iar în clipa
asta sunt devotați luptei, lupta de a
trăi, iar în următoarea, ar vrea să
nu mai fie nevoiți să reacționeze ni‐
ciodată, să se termine. Dar nu se
poate, pentru că, deși lui Dumne‐
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zeu nu‐i place, oamenii sunt egoiști
și mândri și trebuie să aibă nasul
întreg pe toată durata luptei. Dar
mai mult decât a lupta e să mergi
pe un drum sinuos, să te îndoiești
de ceea ce se află sub lespezile pe
care calci, să‐ți fie teamă și să știi
că ți‐e teamă (să înaintezi cu tea‐
mă), să simți tot ceea ce trăiești.
Când toate lucrurile mi s‐au
întors împotrivă, când lumea pare
înnorată, L‐am rugat să nu mă lase
să cad, să nu mă lase să mă înde‐
părtez de El, să nu mă lase pradă
abisului în care îmi place să cad,
doar pentru că zbor.
Pentru mine, a fi fericit,
înseamnă a fi liber, dar mai există o
senzație pe care numai Tu, Doam‐
ne, mi‐o dai: aceea că există Cineva
care are grijă de mine să nu mă
rănesc în libertatea mea, Care are
grijă de mine fără să‐mi limiteze cu
nimic libertatea, Care mă iubește,
dar a cărui iubire nu pot să o res‐
ping, nu pot să o ignor, pot doar să
I mă supun.
Dumnezeu nu ne dă mai
mult decât putem duce, dar nici
mai puțin. De aceea, de fiecare
dată când suntem gata să renun‐
țăm, găsim speranța unei conti‐
nuări. De aceea, există momente în
care ni se pare că toată viața noas‐
tră se năruie, dar trebuie să ne rea‐
mintim că există un viitor în care
Dumnezeu ne dă cu norocul în cap.
Pentru a te convinge, continuă să
Lumina Credinței
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lupți, pentru că omul tânjește spre
veșnicie și Absolut și nu cedează
nici atunci când vrea.
Cel mai frumos lucru e a‐
tunci când viața ta e „distrusă”, iar
tu găsești puterea de a zâmbi, de a
râde, de a face o clipă fericită; și nu
orice fel de zâmbet și nu orice fel
de râs, ci un zâmbet inocent și naiv
și un râs din inimă. Cel mai frumos
e atunci când ai „aripi de plumb”,
iar tu reușești să zbori ca toate pă‐
sările vesele. Cel mai frumos e a‐
tunci când gândul la Cineva, de
care ai nevoie, îți face inima ușoară
și zburdândă, cu toate lanțurile ei
pline de doleanțe...
Întotdeauna un lucru poate
fi făcut mai bine, întotdeauna poți
să zâmbești mai cald, să fii mai a‐
mabil. De aceea, oamenii nu fac
toată viața decât un singur lucru:
iubesc. Vreau să iubesc mai mult,
mai mulți, mai bine.
Se apropie noaptea sfântă,
sărbătoarea sărbătorilor. Postul ne
ajută să ne regăsim, să luptăm cu
patimile pentru că ele reprezintă
greșelile noastre, iar singurii care le
pot îndrepta, suntem noi, dar cu
ajutorul lui Dumnezeu; adică cei
care au greșit trebuie să vrea să‐și
repare greșeala și să caute o cale
de a o îndrepta, calea alături de
Domnul. Voință și timp – medica‐
mentul pentru toate greșelile. De
aceea, pe o scară a ușorului, avem:
cel mai ușor e să fii păcătos și să te
Aprilie 2008

41

CĂUTĂRI SPIRITUALE

bucuri de păcatele tale și să le
multiplici (să nu‐ți pese), apoi să fii
păcătosul care doar se bucură (îi
place prea mult ca să renunțe),
apoi să fii păcătosul care încearcă
să se lase de patimi (pentru că e
conștient de ele și nu se poate
bucura pe deplin), apoi, cred că cel
mai greu, e să ai patima gândului
(să te gândești neîncetat la Dumne‐
zeu și la cum vezi tu lucrurile prin
El, care e în ceilalți, în tine, peste
tot).
Sufletul nu poate trăi fără
Iubire ...

Ana Stătescu, IX A
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Întoarcerea la Ortodoxism
În căutarea lui Dumnezeu
întâmpinăm multe ispite, însă dacă
dragostea şi voința ne călăuzesc
paşii reuşim să ne împărtăşim de
fericirea Adevărului. Rătăcind pe
alte drumuri ale credinței, Părin‐
tele Rafail Noica, află în cele din
urma calea cea dreaptă, drumul
către desăvârşire, către Dumnezeu.
Biruința căutării permanente şi
faptul că a trăit dreapta credință ca
un convertit i‐a copleşit sufletul de
fericire şi l‐a determinat să vadă
Ortodoxia „drept singurul adevăr al
istoriei”.
Oare cum s‐ar putea apropia
cineva astăzi, când credința ade‐
vărată este atât de defăimată, de
Adevăr, după ce a rătăcit prin nu‐
meroasele erezii care l‐au înde‐
părtat de Dumnezeu? Oare cât de
anevoiosă este calea care duce de
la păcat la virtute? Părintele Rafail
Noica ne răspunde la aceste între‐
bări, relatându‐ne căderile si ridică‐
rile de care a avut parte pentru a
cunoaște Adevărul.
Acesta s‐a născut în anul
1942 şi este fiul marelui filozof ro‐
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mân Constantin Noica. În familia sa
primeşte o educație creştină ne‐
semnificativă, tot ce ținea de cre‐
dință reducându‐se doar la mersul
la biserică de Paşti, pentru a aprin‐
de o lumânare.
Pleacă împreună cu mama,
care era englezoaică, şi cu sora sa
în Anglia cu scopul primirii unei
educații mai alese pe când avea
vârsta de 13 ani. Vârsta căutărilor
şi întrebărilor se manifestă şi în
latura spirituală. La început merge
la anglicani însă „atmosfera era
foarte sărăcăcioasă, foarte rece,
plicticoasă chiar. Nu în sensul că
te‐ar apuca căscatul în biserică, ci
în sensul că nu te hrănea cu nimic".
Încearcă apoi să descopere din
taine la penticostali, congregațio‐
nalişti, Armata Salvării, însă cel mai
mult rămâne în cadrul unei comu‐
nități baptiste, mai exact un an și
jumătate. Se poticneşte în special
în textele referitoare la Sfânta
Împărtăşanie şi, într‐o zi, simte „ca
o lumină în sufletul meu gândul de
a mă întoarce la Ortodoxie”. Ca un
semn în calea celor aleşi, are ocazia
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la un moment dat să îl întâlnească
pe părintele Sofronie de la mănăs‐
tiriea Essex, care îl încurajează să‐şi
termine studiile.
Revine la ortodoxism în anul
1961, iar în anul 1965 părintele
Rafail este tuns în monahism la
mănăstirea Essex de către părin‐
tele Sofronie, călugăria fiind după
cum declară: „răspunsul la între‐
bările ce mi le puneam din copi‐
lărie”. Căutările printre protestanți
îl fac să declare că "dacă n‐aş fi tră‐
it Ortodoxia ca un convertit, poate
că n‐aş fi putut niciodată să o văd
în frumusețea ei strălucitoare,
drept singurul adevăr al istoriei”.
Se întoarce în România după
38 de ani, „aidoma slăbănogului
din Evanghelie”, pentru o scurtă
vizită, iar din 1993 s‐a stabilit într‐o
sihăstrie din Munții Apuseni.
Interesantă este mărturia
părintelui: „Am scris o singură car‐
te, care se numeşte Gânduri. Am
scris‐o, mai ales, din îndemnul
cuiva, care se aştepta ca fiul lui
Noica să scrie o carte. Şi când a
deschis această carte, prima pagină
era albă, a doua era albă şi toate
celelalte la fel. Acum, la sfârşitul
vieții mele, mă gândesc să scriu
altă carte care s‐ar numi Memorii,
fiindcă aşa scriu toți oamenii mari.
Or, cum eu mi‐am pierdut memo‐
ria, această carte va fi asemenea
celei dintâi!”. Nu există nici o lege
potrivit căreia copilul de doctor
Lumina Credinței
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trebuie să fie neapărat doctor, cum
nici copilul de muncitor nu trebuie
să devină muncitor și, potrivit ace‐
lorași date, nu scrie nicăieri că un
copil de scriitor trebuie să exceleze
în ale scrisului. Aşadar, copil de
filozof fiind, părintele Rafail nu e
obligat să împărtăşească şi să îm‐
pânzească aceleaşi credințe ca cele
ale tatălui său. De multe ori povara
unui nume deja ridicat în ierarhia
societății e copleşitoare şi îi împie‐
dică pe mulți să vadă adevăratele
valori, să discearnă conținutul şi
esența lucrurilor dincolo de forma
de prezentare, dincolo de titlu,
dincolo de denumiri și legături.
Diferențierea menționată încă din
titlu nu e deloc întâmplătoare, car‐
tea numindu‐se „Celălalt Noica”
tocmai pentru a semnala falsa con‐
cepție potrivit căreia aşchia nu tre‐
buie să sară departe de trunchi.
Oamenii sunt făcuți după
chipul şi asemănarea lui Dumnezeu
şi, deşi există şi credem în existența
Lui, nu suntem toți la fel, nu gân‐
dim la fel, nu ispăşim aceleaşi pă‐
cate, nu procreem la fel, nu vorbim
la fel, suntem din aceeaşi sămânță,
din acelaşi lut, dar nu suntem tur‐
nați în aceeaşi formă, nu avem ace‐
laşi sistem de valori.
Cartea de față este adresată
creştinilor, care deşi întâmpină
multe greutăți şi multe ispite, nu
trebuie să deznădăjduiască, ci să‐şi
pună credința în Hristos.
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„Precum este adevărat că Eu
sunt viu, tot aşa este adevărat că
Eu nu voiesc moartea păcătosului,
ci ca păcătosul să se întoarcă de la
calea lui și să fie viu” (Iezechiel),
însă pentru a se uni cu Dumnezeu,
omul trebuie cu adevărat să se
căiască şi să se încredințeze că ne
iartă păcatele pentru că ne iubeşte,
pentru că suntem creați de El.
Un alt mod de a ne apropia
de Dumnezeu este rugăciunea aşa
cum ne învață şi Părintele Rafail
Noica: „Rugăciunea este cuvânt de
comuniune la care trebuie să fim
cu mare atenție. Să luăm aminte, –
cum se spune în Liturghie – Înțe‐
lepciune! Este un cuvânt pe care
nu trebuie să‐l pierdem. Când sun‐
tem în biserică, la slujbe, sau când
citim rugăciunile de dimineață, de
seară, ori înainte sau după Împăr‐
tăşanie, trebuie să fim atenți să nu
devină o formalitate. Căci fiecare
cuvânt este un mărgăritar de mult
preț, cum pămânul și cerul nu au.
Prin cuvântul rugăciunii trebuie
să‐L invităm pe Dumnezeu în cele
mai obişnuite clipe ale vieții noas‐
tre, fiindcă, aş zice, pe de o parte
să sfințim timpul, să sfințim lucru‐
rile noastre zilnice şi, pe de altă
parte, să facem în orice clipă, din
orice moment prielnic un prilej de
rugăciune”.
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Trezvia minții, rugăciunea
permanentă, ne luminează mintea
şi ne ajută să discernem adevărul
de ispitele acestei lumi, ne oferă
şansa de a ne uni cu Hristos, după
cum Însuşi Apostolul Pavel spune:
„Am fost răstignit împreună cu
Hristos şi trăiesc, dar nu mai trăiesc
eu, ci Hristos trăieşte în mine”.

Vlad Carpiuc, X B
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