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EDITORIAL

Dobândirea discernământului duhovnicesc
Azi, mai mult ca oricând,
observăm că suntem bombardați
de tot felul de lozinci, prin care ni se
recomandă de a gândi liber, de a
trăi clipa, de a renunța la unele
valori tradiționale, considerate de‐
modate, sau de a urma unele
“mijloace” prin care ni se asigură o
viață de succes, fericită, prosperă
din toate punctele de vedere sau
atingerea unei stări de iluminare şi
accedere în absolut. Iar pentru
toate acestea, adesea se face apel
la ideea de discernământ.
Psihologi, psihoterapeuți, me‐
dici, teologi şi alții au încercat să
definească şi să prezinte metodele
de dobândire a facultății discernă‐
mântului. Se vorbeşte astfel despre
acte morale responsabile şi despre
fapte lipsite de discernământ, des‐
pre păcate premeditate, ori despre
acte involuntare, inconştiente. Dacă
unele voci, din ce în ce mai puter‐
nice azi, ne recomandă să abando‐
năm aceste idei despre păcate
premeditate, ca fiind bolnăvicioase
unei carieri strălucite, teologia creş‐
tină ne arată că fiecare păcat alte‐
rează funcția discernământului, res‐
trângând‐o dramatic pe măsura o‐
Lumina Credin ței

bişnuinței cu păcatul şi cu răutatea,
iar câmpul libertății şi al discer‐
nământului se restrâge, până, chiar,
la abolire. Poate nu este exagerat a
afirma că mulți dintre contempo‐
ranii noştri au dobândit o înspăi‐
mântătoare familiaritate cu păcatul,
încât au ajuns să îl considere ca
fiind ceva firesc. Prin urmare, în
redobândirea discernământului, su‐
fletul creştinului, după o examinare
sinceră, are nevoie de Cineva care
să‐l convingă să îşi reconsidere
întreaga sa existență, are nevoie,
mai mult ca oricând, de un duhov‐
nic iscusit care‐i va reda discernă‐
mântul spiritual autentic.
În concluzie, nu cred că vom
greşi dacă vom considera darul
discernământului cea mai mare
virtute dintre toate virtuțile deoa‐
rece îl învață pe om să se păzească
de ceea ce întrece măsura în amân‐
două părțile, constituind echilibrul
sau armonia de care avem nevoie
pentru parcurgerea acestei vieți
învolburate.
Doamne ajută!
Prof. Mihai Ilaș
Noiembrie 2008
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Creştinismul azi sau creştinismul încotro?
Ce înseamnă a fi creştin astăzi?
Un creştin desăvârşit „nu trebuie să
aştepte nimic altceva decât să fie
răstignit. Căci a fi creştin înseamnă
a te răstigni, în aceste vremuri şi în
oricare alte vremuri, de când
Hristos a venit întâia dată”, spune
părintele Serafim Rose. Cum se pot
oare „răstigni” creştinii în vremurile
de azi?
Trăim într‐o socitetate care se
afundă din ce în ce mai adânc în
materialism, indiferentism religios,
o societate care adoptă în acelaşi
timp o atitudine ostilă față de tot
ceea ce reprezintă adevăr şi credin‐
ță. Mântuitorul Iisus Hristos ne
îndeamnă: „Intrați pe poarta cea
strâmtă, că largă este poarta şi lată
este calea care duce la pieire şi
mulți sunt cei ce o află. Şi strâmtă
este poarta şi îngustă este calea
care duce la viață şi puțini sunt cei
ce o află.”
De aceea: „Nu ne potrivim
după calapoadele lumii; iar dacă ne
potrivim, în lumea de astăzi, atunci
nu suntem creştini serioşi... să nu
ne temem că am putea fi conside‐
rați puțin „nebuni” de restul lumii şi
să practicăm în continuare iubirea şi
iertarea creştine, pe care lumea nu
le va înțelege niciodată, dar după
Lumina Credin ței

care, în adâncul sufletului ei, tânjeş‐
te, ba chiar plânge”, afirma părin‐
tele Serafim Rose. Aşadar, să‐i ce‐
rem Domnului acest curaj sfânt de
fi nebuni!
În momentul în care un creştin
încearcă să intre pe poarta cea
strâmtă are de dus două lupte: cea
dintâi este lupta cu sine, cu patimile
sale, iar cea de‐a doua este lupta cu
cei care sunt mai mulți şi care au
ales deja poarta cea largă şi plină de
desfătări a veacului de acum. Cu cât
creştinii luptători vor fi din ce în ce
mai puțini, cu atâta lumina credinței
şi a harului dumnezeiesc în ei va
străluci mai puternic. Întrucât „tră‐
im într‐o epocă despre care Domnul
ne‐a prevenit, o epocă în care iubi‐
rea multora se va răci” (Matei 24,
12), arma cea mai puternică, fără
de care lupta ar fi imposibil, nu de
câştigat, ci chiar de dus, rămâne
iubirea! Dăruind Domnului inimle
noastre, căci El ne‐a zis: „Dă‐mi fiu‐
le, inima ta”, vom constata că noi
suntem de fapt cei care primim...
iubire! Şi numai încălzind inimile
fraților noştri cu flacăra iubirii dum‐
nezeieşti primită în dar, vom reuşi
să menținem văpaia adevăratului
creştinism veşnic aprinsă!
Noiembrie 2008
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Astăzi creştinii se răstignesc pe
crucea răbdării şi a dragostei, birui‐
tori fiind numai aceia care au reuşit
să răspundă cu răbdare şi iubire
insultelor şi nedreptăților pentru că
„Dacă vom învia cu Hristos, trebuie
mai întâi să ne smerim împreună cu
El – chiar până la umilința cea din
urmă, cea de a fi înghițiți şi scuipați
afară de lumea cea neînțelegătoa‐
re.“ Părintele Sofian spunea: „Vor
veni vremuri şi mai grele. Prigoane‐
le, puşcăriile, schingiuirile şi tot cal‐
varul îndurat de noi în timpul comu‐
nismului au fost uşoare pe lângă ce
va urma. Şi va fi foarte greu să‐ți
menții credința şi s‐o treci genera‐
țiilor următoare, aproape la fel de
greu ca acum 2000 de ani.” Oricine
poate observa că în lume iau am‐
ploare ipocrizia, minciuna, prostia şi
răutatea. Violența promovată de
televizor care inconştient influen‐
țează mintea umană, dependența
pe care internetul o creează în rân‐
dul tinerilor, drogurile, creşterea
numărului de avorturi, iată doar
câteva dintre probleme fundamen‐
tale ale creştinismului contempo‐
ran. Părintele pustinc Proclu din
Munții Neamțului, ajunge până la a
spune că: „E nevoie de a ne ruga şi
a ne scula peste două ore de somn
şi a ne ruga aşa: Măicuța Domnului,
întoarce cu mila ta pe toți asupra
Bisericii Ortodoxe!”. Să întindem o
mână şi celor care se află în căuta‐
rea lui Dumnezeu pentru că pe
Domnul Îl vom apropia de noi, nu‐
Lumina Credin ței
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mai rugându‐ne pentru cei care sunt
departe de El.

Mila Domnului ne va călăuzii
paşii prin bezna ispitelor şi oricât de
învinşi am părea în lupta vieții, vom
birui, pentru că nu luptăm noi, ci
Domnul Care ne iubeşte şi Care a
zis: „Eu sunt cu voi în toate zilele,
până la sfârşitul veacului.”

Alexandra Andriucă, XI B

Noiembrie 2008
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Pledoarie pentru suferința în Hristos
În locul simplei întrebări arhi‐
cunoscute, „A fi sau a nu fi?”,
transpunându‐l pe Shakespare în
rolul pe care îl ocupă fiecare în so‐
cietate, adaptându‐l la regulile
noastre, poate confundându‐ne noi
înşine cu enigmaticul Hamlet, într‐o
încercare de descoperire măcar
parțială a scenariului în care sun‐
tem plasați, cea mai potrivită con‐
strucție ar fi: „A face sau a nu fa‐
ce?”. Cea care este responsabilă
pentru a da răspunsul la această
întrebare este însăşi conştiința
noastră; iar Cel care a pus, pune şi
va pune mereu întrebarea, indife‐
rent de circumstanțe, este Însuşi
Dumnezeu.
Prin simpla acțiune de a ne
strădui să fim cât mai corecți în
replica dată facem un pas înainte
către autocunoaştere, dar în acelaşi
timp lăsăm loc pentru o reper‐
cusiune în viitor, pentru adăugarea
unei noi piese în mozaicul trăirii.
Suntem înzestrați, încă din timpul
Botezului, cu harul care ne filtrează
hotărârile, însă noi suntem cei care
deținem puterea de a‐l întreține şi
de a‐l împrospăta frecvent, partici‐
Lumina Credin ței

pând la Sfintele Taine; avem chipul
lui Dumnezeu pictat în suflet, însă
doar noi suntem cei datori să şter‐
gem periodic tabloul de praf, ca să
nu se piardă culoarea. În acelaşi
timp, sufletul nu poate să facă toată
treaba singur, ci, de aceea, şi‐L ia ca
servitor pe Însuşi Dumnezeu, Care
S‐a jertfit şi S‐a umilit pentru noi,
pentru a ne dărui viața veşnică. El ni
Se oferă în fiecare duminică pe
altar, în dezlegarea preotului la
Spovadă, în ființa de lângă noi sau
chiar în propriul gând şi aceste
revelații nu sunt pure născociri ale
umanității, din lipsă de repere, ci
adevărate dovezi de iubire, care ni
se încredințează şi care aşteaptă să
le primim şi să oferim apoi, la
rândul nostru, roadele dragostei
care a crescut în noi.
Nici măcar sufletul care şi‐a
alungat credința cu voință crâncenă
nu este în stare să se debaraseze de
cea mai puternică voință, aceea a
lui Dumnezeu, şi, până la urmă,
ajunge să plece capul în fața ei,
recunoscându‐i puterea. Domnul ne
scoate mereu în cale nenumărate
ocazii de convertire, de participare
Noiembrie 2008
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la propria Lui bunătate, vrând să
fim asemenea Lui în sfințenie, şi,
indiferent de decizia pe care o luăm
în acele momente, fie abuzând de
orgoliu sau căzând în umilință,
aşteptarea Lui nu se va încheia ni‐
ciodată. Însă drumul pe care îl vom
parcurge până la întâlnirea cu El va
fi întotdeauna presărat cu suferință.
Ceea ce nimeni nu înțelege
este sensul acestei dureri, pe plan
fizic sau emoțional, care, de fiecare
dată, este aranjată să ni se arate
sub o cu totul altă înfățişare în afară
de cea adevărată, a unei porți
deschise către Rai. Aşa cum exame‐
nul de conducere nu poate fi trecut
fără a înfrunta, în prealabil, traficul,
aşa şi Domnul ne împinge în maşina
vieții, astfel încât, până la sfârşit, să
ajungem să cunoaştem toate regu‐
lile de circulație. El va fi mereu Cel
Care va îndrepta volanul, cerând din
partea noastră doar voința de a
merge mai departe, oricare ar fi
situațiile care vor trebui depăşite
pentru a atinge ținta finală, aceea a
veşniciei petrecute de‐a dreapta Lui.
De aceea, cea mai mare gre‐
şeală pe care o poate face omul
este curmarea voluntară a vieții, in‐
trarea intenționată pe contrasens, o
neconcordanță cu Însăşi Mâna lui
Dumnezeu, o scăpare amăgitoare
din agitația lumii, o gaură neagră
care absoarbe viața, dar şi întreaga
veşnicie odată cu ea. În schimbul
Lumina Credin ței
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unei lupte lungi pentru un loc în Rai
este aleasă, totuşi, calea cea mai
simplă către Iad. Nimeni nu poate
pierde mai mult decât cel care şi‐a
pierdut singur sufletul. Este cea mai
profundă jignire adresată Domnului,
căci ne renegăm crearea, originea,
îndepărtam o iubire care ni s‐a
dăruit mereu şi pe deplin, îngropăm
chemarea plină de dragoste a
Tatălui, Care Îşi îndeamnă fiii la co‐
muniune. Credem că, dacă nu este
nimeni care să ne spună în față că
are nevoie ca noi să trăim, atunci
suntem cu totul izolați de sensul
vieții. Fals. Dacă fiecare şi‐ar deschi‐
de inima, ar simți prezența tainică şi
iubirea fără margini a Creatorului,
ar auzi glasul lui Dumnezeu Care Îşi

Noiembrie 2008
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cheamă neîncetat copiii spre adevă‐
rata Viață.
Aşa cum Domnul a vorbit lui
Moise, spunându‐i: „Fiți sfinți, căci
Eu sunt sfânt, Eu, Domnul, Dumne‐
zeul vostru.” (Leviticul 19,2), sun‐
tem datori să Îi urmăm exemplul şi
să avem hotărârea necesară pentru
a avansa, treptat, către fericirea de‐
plină, să nu Îi întoarcem spatele
Celui prin care trăim, căci suferința
este doar încă o treaptă. Şi doar
mergem pe picioarele lui Hristos...

Diana Fârte, X C

Lumina Credin ței
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Iubirea sau judecarea aproapelui?
„Cel ce iubeşte pe Domnul a iubit mai‐nainte pe aproapele său.”
(Sfântul Ioan Scărarul)

Omul, prin firea lui, încă de la
începuturile sale, a fost şi este un
căutător, un aspirant către mai
bine, către mai sus, către absolut.
Cu fiecare an care trece, omul dez‐
voltă dorința deținerii unui succes
tinzând spre superioritate ori îşi
măreşte doza de iubire pentru
Dumnezeu sau pentru cei făcuți
după chipul şi asemănarea Lui. Cu
fiecare pas pe care îl face, omul mai
urcă o treaptă spre câştigarea vieții
veşnice ori, coborând, se adânceşte
în lumea dezlănțuită care‐l obligă să
capete îndoiala iubirii aproapelui.
Propun astfel un exercițiu de
sinceritate! Întreabă‐te! Când ai
meditat ultima oară asupra faptelor
tale? Ai renunța vreodată la succe‐
sul tău pentru aproapele? De câte
ori te‐ai necăjit în favoarea semeni‐
lor tăi? Întrebări care pentru unii
sunt lipsite de semnificații, acestea
au drept răspuns dovada iubirii.
În lumea în care trăim ni se
propun diferite modalități de îmbu‐
nătățire a traiului. Poate din aceas‐
Lumina Credin ței

tă cauză, dacă admitem faptul că
societatea noastră are probleme,
atunci se poate considera că cea
mai mare este aceea că orgoliul,
egoismul şi mândria nu ne permit
să iubim aşa cum ar trebui, nu ne
lasă cale de acces către sufletele
celor din jur. Mândria este rădăcina
şi izvorul tuturor păcatelor. Cu cât
te mândreşti mai mult, cu atât mai
defăimat şi urât eşti considerat
înaintea lui Dumnezeu şi a semeni‐
lor tăi. Din mândrie se naşte duşmă‐
nia, disprețul, zgârcenia, eresul şi
alte păcate care sunt ca nişte barie‐
re care te îndepărtează de toți cei‐
lalți. Mândria orbeşte şi nu te lasă
să vezi cum Dumnezeu, din marea
Lui iubire pentru noi, ne oferă zilnic
minuni, vrând să ne apropie de se‐
menii noştri, sădindu‐ne în suflete,
în fiecare dimineață, puțină înțele‐
gere şi iubire.
Acolo unde este dragoste ade‐
vărată nu are loc egoismul. Puterea
iubirii este cu mult superioară
orgoliului. Niciodată, în niciun loc,
Noiembrie 2008
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nicio ființă nu a duşmănit, nu s‐a
zgârcit sau nu a vorbit de rău dacă
şi‐a iubit cu adevărat aproapele.
Iubirea adevărată şi plăcută lui
Dumnezeu poate trece de zidurile
disprețului şi ale mândriei. Iubirea
se naşte din orice. Iubirea maternă
şi paternă reprezintă primul lucru
de care beneficiază puiul de om la
începutul drumului prin viață. Apoi
intervine iubirea fraternă pe care
orice ființă simte nevoia să o
trăiască, fratele şi sora fiind o posi‐
bilă sursă de sfaturi, de bucurii
nemaiîntâlnite. Iubirea de aproa‐
pele este cea care îi uneşte pe oa‐
meni şi le dezvăluie firul vieții, înce‐
pând de la cele mai simple minuni,
cum ar fi prietenia, până la apogeul
miracolului, mântuirea. Iubirea se
naşte din orice. Şi disprețul poate
naşte iubire. Nu poate garanta ni‐
meni că după o ură lungă de două‐
zeci de ani nu urmează o iubire şi
mai lungă. Numai din răzbunare nu
ia viață dragostea. Răzbunarea pro‐
voacă distrugerea sufletului şi a tru‐
pului, moartea ființei trupeşti şi
spirituale, aceasta aflându‐se la po‐
lul opus iubirii aproapelui.
„Fericit este omul care poate să
iubească pe tot omul la fel.” (Sfântul
Maxim Mărturisitorul) Aceste vorbe
pline de învățătură ale Sfântului
Maxim Mărturisitorul pun într‐o lu‐
mină cu‐adevărat sfântă şi divină
fericirea plăcută de Dumnezeu. A‐
Lumina Credin ței
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ceastă fericire este aceea de „a iubi
pe aproapele tău ca pe tine însuți”,
renunțând la ură, mândrie şi ego‐
ism, „iubirea de Dumnezeu nesu‐
ferind câtuşi de puțin ura față de
vreun
om”.
(Sfântul
Maxim
Mărturisitorul) Dragostea față de
Dumnezeu trebuie dovedită prin
iubirea aproapelui. Atunci când
această iubire față de oameni va fi
într‐adevăr sinceră, curată şi după
placul lui Dumnezeu, va fi
asemenea cu cea a martirilor, „a
sfinților care şi‐au dat trupurile lor
fiarelor, sabiei şi focului pentru
aproapele.” (Sfântul Isaac Sirul)
În viața cotidiană, dragostea
pentru frații noştri este încercată de
prejudecăți şi incertitudini, în sufle‐
tele oamenilor concretizându‐se idei
paradoxale, care de multe ori duc la
dispreț, această aşa‐zisă iubire des‐
trămându‐se, remarcându‐se, astfel,
apariția instinctului de judecare a
celorlalți din jur. „Cel ce iscodeşte
păcatele altora sau judecă din bă‐
nuieli pe fratele său, încă nu a pus
început pocăinței.” (Sfântul Maxim
Mărturisitorul) Îndemnat parcă de o
forță nevăzută, omul, în viața de zi
cu zi, judecă, se ceartă şi chiar vor‐
beşte de rău pe cei apropiați. Supă‐
rarea este mare pentru Dumnezeu,
dar nu de neiertat. Acest lucru ar
trebui să fie general valabil şi în via‐
ța ființei umane. Niciun om nu‐ți
poate greşi încât să nu îți poată
Noiembrie 2008
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obține iertarea. Dacă‐L iubeşti pe
Domnul îți iubeşti semenii. Dacă îți
iubeşti semenii îi ierți şi nu îi judeci,
căci „cel care spune că Îl iubeşte pe
Domnul, dar în acelaşi timp urăşte
pe fratele său, este asemenea celui
care‐şi închipuie în somn că
aleargă.” (Sfântul Ioan Scărarul)
De ce să judeci când un om
greşeşte? Mai bine dă‐i un sfat! De
ce să‐l vorbeşti de rău? Mai bine zi‐i
o rugăciune! De ce să te cerți? Mai
bine gândeşte‐te că sunt atâția oa‐
meni care nu au cui spune o vorbă!
Aşadar, ia aminte! Iubeşte‐ți aproa‐
pele ca pe tine însuți şi nu‐l judeca
pentru că nu este omul în măsură
să judece. Singurul Judecător a fost,
este şi va fi Dumnezeu în vecii veci‐
lor.

Harabagiu Alexandra, X C

Lumina Credin ței
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SFINȚENIE ŞI CANONIZARE

Ştefan cel Mare şi Sfânt – atlet al lui Hristos
„Aduceți‐vă aminte de mai‐marii voştri, care v‐au grăit vouă
cuvântul lui Dumnezeu; priviți cu luare aminte cum şi‐au încheiat
viața şi urmați‐le credința.” (Evrei 13, 7)

O icoană a Sfântului Voievod
Ştefan cel Mare ni‐l închipuie ținând
în mâna dreaptă Sfânta Cruce, iar în
mâna stângă un mesaj adresat nouă:
„Mai presus de tihna noastră stă
datoria sfântă de a apăra ființa şi
neatârnarea țării noastre.” Voievo‐
dul român, canonizat în 1992 şi
prăznuit de Biserică la 2 iulie, a avut
dintotdeauna aceeaşi aură de glorie
şi dragoste din partea românilor,
fiind model de creştin şi iubitor de
patrie.
Prin credința şi vitejia, inteli‐
gența şi dărnicia sa, este considerat
de Nicolae Iorga „curată icoană a
sufletului românesc”, iar cinstirea
lui este un act de cult şi cultură, de
dreptate şi demnitate pentru con‐
ştiința românilor de pretutindeni şi
pentru credința creştină vie.
Acesta ajunge domnitor al
Moldovei în Joia Mare (12 aprilie) a
anului 1457, aflat încă la vârsta
tinereții, în urma bătăliilor de la
Doljeşti şi Orbic, când îl învinge pe
Lumina Credin ței

Petru Aaron, cel care l‐a ucis pe ta‐
tăl său, Bogdan al II‐lea. În timpul
domniei de 47 de ani (1457‐1504), a
fost în continuă stare de priveghere
şi jertfă, mereu pregătit de a lupta
pentru apărarea țării şi a ortodoxiei,
rezistând cu vitejie năvălirilor din
afară ale turcilor, tătarilor, unguri‐
lor şi polonilor.
A ştiut să‐şi biruiască momen‐
tele de slăbiciune, cerând ajutorul
lui Dumnezeu şi al sfinților Lui şi
urmând sfaturilor mamei, Doamna
Oltea (devenită mai târziu maică în
mănăstire, cu numele Maria), cât şi
ale duhovnicului său, Sfântul Cuvios
Daniil Sihastrul, care l‐au încurajat
să nu cedeze în fața păgânilor. A
avut‐o ocrotitoare şi a cinstit‐o pe
Maica Domnului, căreia i‐a închinat
biserici, fiind singurul voievod ce
apare reprezentat în genunchi,
oferind darul său Maicii Domnului
(în Tetraevangheliarul oferit mănăs‐
tirii Humor şi în basorelieful de la
mănăstirea Vatopedu, Athos).
Noiembrie 2008
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Conştient de misiunea ce o a‐
vea ca „ales al Domnului”, Ştefan
cel Mare cunoştea şi trăia profund
învățătura creştină şi de aceea îşi
îndrepta dragostea şi energia întru
nobilul scop de a apăra indepen‐
dența țării, fiind dăruit cu înțelep‐
ciunea unui fin strateg, dar şi cu
îndemânarea şi curajul de a lupta în
rândul întâi al oştirii sale, ridicân‐
du‐se cu nădejde de fiecare dată
când era doborât.
În semn de biruință a puterii lui
Dumnezeu şi ca act de recunoştință,
Sfântul Voievod Ştefan a ctitorit 44
de mănăstiri şi biserici, care ne‐au
rămas drept mărturie peste veacuri.
La mănăstirea Putna, unde măria sa
şi‐a aşezat mormântul, arde neînce‐
tat candela cinstirii şi neuitării.
Revenind la icoana sa, totuşi ce
mesaj ne transmite nouă, creştinilor
de astăzi, binecredinciosul voievod?
Să ne oprim o clipă, să medităm, să
ne întrebăm…De unde venim? Ai
cui suntem? Unde ne aflăm? Înco‐
tro ne îndreptăm? Ce se întâmplă
cu românii, cu țara noastră de azi?
Suntem noi demni de a purta nu‐
mele de urmaşi ai lui Ştefan?
Înțelegem noi cu adevărat ce în‐
seamnă să fii om, să fii creştin?
Înțelegem că Hristos ne cheamă la
viață veşnică, la bucurie, la desăvâr‐
şire? Suntem pregătiți să mărturi‐
sim şi să apărăm cu propria viață
cuvântul Evangheliei lui Hristos?
Lumina Credin ței
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Ştim oare să prețuim Iubirea lui
Dumnezeu pentru noi, să‐I fim recu‐
noscători pentru că ne‐a dăruit bu‐
curie veşnică prin Răstignirea şi
Învierea Sa?
Pentru noi, românii, Binecre‐
dinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi
Sfânt este şi va rămâne sfântul
purtător de biruință pentru apăra‐
rea neamului nostru românesc şi a
credinței strămoşeşti. Deşi dorea ca
țările Europei să formeze o unitate
privind interesul comun şi anume
înlăturarea pericolului otoman,
Ştefan cunoştea orgoliile şi dezbi‐
narea care erau între creştini, de
aceea singura lui nădejde era
Dumnezeu, Căruia I s‐a predat în
totalitate. Starea lui de jertfă a
condus spre starea de sfințenie,
căci numai aşa se explică cum
„atletul lui Hristos” s‐a jertfit per‐
manent pentru apărarea moştenirii
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autohtone, dar şi a celei primite –
înalta spiritualitate bizantină.
Dacă ştim şi ne comportăm ca
buni creştini, încredințați până în
adâncul ființei noastre de deplină‐
tatea adevărului Ortodoxiei şi ne
străduim să împlinim poruncile Sale,
atunci să mulțumim Domnului pen‐
tru cât ne‐a ajutat să‐L cunoaştem
şi să ne mobilizăm mai mult puterile
spre a‐L simți mereu aproape de
noi. Iar dacă ne vedem departe de a
şti cum lucrează Dumnezeu în
istorie şi în propria viață, să‐I cerem
cu sinceritate să ne lumineze cu
harul Său pentru a‐I înțelege Iubirea
şi pentru a ne împărtăşi de bucuria
Învierii Sale.
Doamne, ajută‐ne!

Gabriela Ciobanu, UMF Iași
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Slava deşartă şi mândria
Sfânta Scriptură ne învață că
protopărinții noştri au fost creați
după „chipul şi aseamănarea lui
Dumnezeu”. În rai, Adam cunoştea
porunca dumnezeiască, fiind înzes‐
trat cu libertatea de alegere între
bine şi rău. Prin descoperirea aces‐
tei libertăți şi prin săvârşirea răului,
Dumnezeu i‐a izgonit din Eden pe
Adam şi pe Eva.
Odată căzut, omul este supus
patimilor, numite şi boli sufleteşti.
Acestea, potrivit învățăturilor Sfin‐
ților Părinți, sunt în număr de opt:
lăcomia pântecelui, desfrânarea,
iubirea de arginți, tristețea, mânia,
frica, slava deşartă şi mândria.
Dintre acestea, două dintre ce‐
le mai grave patimi, foarte actuale
astăzi, slava deşartă şi mândria.
Slava deşartă sau chenodoxia
este una dintre cele mai rafinate
patimi. Sfântul Ioan Cassian o carac‐
terizează ca fiind de doua tipuri.
Primul fel de slavă deşartă este cel
în care omul căzut se laudă cu lu‐
crurile văzute, palpabile. Prin acest
fel de patimă, omul căzut încearcă
să obțină admirația celorlalți prin
ceea ce deține. În acest caz, lucru‐
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rile cu care vanitosul se poate lăuda
se pot clasifica în bunuri materiale,
calități fizice sau mentale.
Al doilea tip de slavă deşartă,
mult mai periculoasă, este cea întâl‐
nită în rândul monahilor prin care
aceştia se mândresc cu calitățile do‐
bândite pe parcursul ascezei.
Fiind atât de periculoasă, se
poate considera că această patimă
este mai gravă chiar decât patimile
pe care omul căzut nu le mai face,
dar se mândreşte cu acest lucru.
Această patimă se aseamănă în
privința complexității cu un bulb de
ceapă care pe masură ce i se
desface câte un strat se observă că
sub acesta mai există alte straturi.
Mândria este o patimă care,
împreună cu slava deşartă, este
considerată de unii Sfinți Părinți
una şi aceeaşi patimă. Totuşi, a‐
ceastă patimă are caracteristici dis‐
tincte față de slava deşartă, şi anu‐
me mândria asupra aproapelui, în
care apropele este marginalizat de
omul căzut, iar o altă formă, mult
mai gravă, este mândria asupra lui
Dumnezeu. Sfinții Părinți ne învață
că aceste patimi împreună sunt
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mult mai complexe decât orice altă
patimă şi din acest motiv necesită
un timp îndelungat pentru a ne
elibera de ele şi a redobândi starea
omului celui dintâi.

Alexandru Stratulat, XI B
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Interviu cu Pr. prof. Alexandru‐Cristian Barnea , preot
slujitor la Biserica „Sf. Ap. Toma” din cartierul Alexandru cel Bun,
profesor la Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare”, Iași
1. Ştim că România s‐a aflat în
perioada 1965‐1989 sub politica
comunistă guvernată de N.
Ceauşescu şi se cunoaşte faptul că
atunci creştinismul s‐a aflat sub
prigoană. Cu toate acestea, Biseri‐
ca a supraviețuit datorită unor oa‐
meni care au continuat să creadă şi
să mărturisească dreapta credință.
Cum a fost trăită credința ortodoxă
în timpul regimului comunist din
România?
Credința mărturisită în timpul
regimului lui Ceauşescu este aceeaşi
credință cu cea de azi şi identică cu
a strămoşilor noştri. Nu Hristos
trece, ci generațiile trec. Hristos
este Acelaşi. Biserica a propovăduit
pe Acelaşi Hristos. S‐a vorbit de u‐
nele compromisuri de ordin admi‐
nistrativ, dar nu de ordin dogmatic.
Biserica e Trupul lui Hristos.
Fiecare membru al Bisericii îl tră‐
ieşte pe Acelaşi Hristos, integral,
aprofundând prin trăire învățătura
Bisericii. Hristos este Dogma vie. El
e sensul şi fundamentul Bisericii.
Lumina Credin ței

Au fost oameni care au suferit
pentru credința lor. Şi‐au asumat
deplin, jertfelnic credința. Aceasta
dovedeşte că creştinismul nu e un
sistem ideologic alcătuit din prin‐
cipii şi teorii abstracte, lipsite de
viață, ci dimpotrivă creştinismul e
un mod de viață. Este viața dusă în
Hristos.
Biserica nu stă exclusiv în cei ce
o mărturisesc. Practic se mărturi‐
seşte Hristos pe Sine. Biserica e
ambientul consacrat al comuniunii
cu Hristos. Cine îl cunoaşte intim pe
Hristos, nu poate trăi fără a‐L măr‐
turisi. Chiar dacă această mărturi‐
sire presupune sacrificii reale. Şi
prin aceasta se dovedeşte că, la noi,
conținutul credinței este legat
ontologic de aspectul moral al vieții.
Se poate spune că prin existența
celor ce mărturisesc credința ni se
arată că Biserica e vie, că Hristos
lucrează permanent prin Duhul
Sfânt, actualizând neîncetat toate
disponibilitățile fireşti ale omului
credincios.
Noiembrie 2008
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2. De la Revoluție încoace,
trăim într‐o lume în schimbare. Vă
rugăm să ne spuneți cum vedeți
situația actuală. Care sunt perspec‐
tivele, ce viitor credeți că vom avea
şi ce cale ar trebui să urmăm, atât
Biserica cât şi întreaga societate?
Libertatea dăruită poporului
nostru în 1989, trebuie înțeleasă în
dimensiunea ei responsabilă. Liber‐
tatea autentică presupune respon‐
sabilitatea trăirii ei. Cu atât mai
mult în lumea credinței.
Dacă înainte de 1989 au fost
oameni care au suferit pentru
Hristos, cu atât mai mult, astăzi noi
trebuie să‐ L cunoaştem, sa‐L lăsăm
să ne iubească ca Dumnezeu. Nu e
suficientă numai o cunoaştere teo‐
retică a învățăturii de credință. E
mare lucru şi acesta, dar şi mai ma‐
re lucru e să ne curățim pentru El.
Dialogul cu persoane de altă
credință este un prilej de a arăta
frumusețea
credinței
noastre.
Creştinul autentic nu condamnă. Nu
urăşte pe nimeni. El vede în fiecare
om chipul lui Hristos. A vorbi despre
Dumnezeu cu oamenii de altă
credință decât a noastră, presupu‐
ne că ne cunoaştem suficient de bi‐
ne învățătura de credință. Trebuie
să fie o credință vie, lucrătoare prin
fapte. Atunci faptele noastre devin
cuvinte mărturisitoare de Hristos.
Toleranța nu înseamnă părăsirea
credinței, nici crearea unei noi cre‐
Lumina Credin ței
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dințe sau a unui nou Hristos.
Deschiderea spre dialog trebuie
înțeleasă în sensul disponibilității
creştinului de a vorbi şi altora des‐
pre Acelaşi Hristos, ca al Bisericii.
Când nu ştim, să nu improvizăm. Să
ne întrebăm duhovnicul sau profe‐
sorul de religie de la şcoală.
3. România este o țară în care
s‐au păstrat încă de la încreştinare
tradițiile şi valorile Ortodoxiei. Cum
ar trebui valorificate sau folosite
acestea de fiecare creştin român?
Valorile Ortodoxiei sunt pere‐
ne. Părintele Rafail Noica spunea că
omul prin ființa lui e ortodox, în
sensul vocației lui, al dorului după
Dumnezeu. Virtuțile creştine au şi o
dimensiune socială, evidentă şi ex‐
trem de actuală. Cât de mult lipseş‐
te – sau cât de puțin e practicată –
virtutea dragostei de aproapele.
Uneori, şi în special atunci când se
manifestă public, ea poate fi expre‐
sia orgoliului personal. Orice faptă e
creştină dacă e făcută ca pentru
Hristos, cu rugăciunea adresată Lui
pentru a primi fapta noastră.
Practicarea virtuților creştine ar
spori încrederea în oameni, a unora
într‐alții. În măsura în care vom
considera pe fiecare om ca fiind o
persoană şi nu un simplu indice
impersonal din vreo statistică socio‐
logică, vom trezi în el o reacție co‐
respunzătoare iubirii noastre în el.
Evident, nu e vorba de iubirea lipsi‐
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tă de responsabilitate, cum, din pă‐
cate, e înțeleasă astăzi, ci de valoa‐
rea încreştinabilă a persoanei ca şi
chip netrecător al lui Dumnezeu.
4. Mai există sfinți sau oameni
cu trăire duhovnicească autentică
în zilele noastre?
Trăirea duhovnicească îl are ca
izvor pe Hristos. Nu L‐am putea
cunoaşte, dacă El nu ni s‐ar fi des‐
coperit mai întâi. Şi cu toate
acestea, Hristos, care e Persoana
cea mai cuceritoare şi plină de
iubire, nu lucrează irezistibil. Res‐
pectă libertatea de voință a
fiecăruia. De ce? Pentru că El Însuşi
e deasupra oricărei intenții de stă‐
pânire şi posesiune. Este Persoana
cea mai de iubit, pentru că El, dintâi
ne‐a iubit desăvârşit.
Astăzi, trebuie să facem cunos‐
cută iubirea lui Hristos pentru lume.
Conținutul dogmatic al credin‐
ței se înnoieşte, aprofundându‐se şi
explicându‐se prin trăire, şi astfel,
Hristos se face accesibil şi vrednic
de cunoscut de fiecare generație în
parte.
Menirea noastră e să‐l dorim. Îl
găsim în cuvintele Scripturii, dar El
transcede aceste cuvinte al căror
izvor şi conținut este. Îl găsim real
în Biserică, unde ne împărtăşim cu
Hristos Euharistic, cu Trupul şi Sân‐
gele Lui în Sfânta Împărtăşanie. Se
sălăşluieşte tainic în cel ce i Se roa‐
gă, şi prin aceasta Se imprimă în
Lumina Credin ței
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credincios, sau acesta se configu‐
rează tot mai mult prin El. Hristos le
umple pe toate, tuturor le dă sens,
pentru că El e sensul ultim al tuturor.
Rămâne doar să‐L dorim...
5. În încheiere, vă rugăm să ne
spuneți ce le‐ați recomanda tineri‐
lor în cadrul unui program de viață
duhovnicesc?
Iubirea lui Hristos înveşniceşte
tinerețea noastră – frumusețea ei
devine netrecătoare. Un copil e
frumos pentru că în el e „mai vizibil”
Hristos. Adolescența însăşi dobân‐
deşte o strălucire aparte, pentru că
pe măsură ce progresăm în cunoaş‐
tere, sporim în cunoaşterea de
Dumnezeu. Urcăm treptat în gându‐
rile lui Dumnezeu.
Să urcăm, aşadar, împreună cu
El!
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Sfântul Munte Athos – grădina Maicii Domnului
În lumea contemporană, Sfântul
Munte Athos este unul dintre sim‐
bolurile cultului ortodox, constitu‐
ind un spațiu aparte, în care credin‐
ța adevărată încă mai dăinuie, şi în
care omul este mai aproape de
Dumnezeu.
Denumirea generică – „Sfântul
Munte Athos”, nu face referire nu‐
mai la vârf în sine, ci la o peninsulă,
lungă de şaizeci de kilometri, cu o
lățime variind între opt şi doispre‐
zece kilometri, şi o arie totală de
360 de kilometri pătrați. Toponimul
are, cel mai probabil, origini păgâ‐
ne, termenul de „Athos” fiind consi‐
derat de unii istorici ca un supranu‐

me atribuit lui Zeus, care, în vremu‐
rile de demult, avea un grandios
Lumina Credin ței

templu pe unul dintre vârfurile
Muntelui.
În antichitate, Muntele Athos
era un ansamblu de temple gre‐
ceşti, la fel de renumit ca Olimpul,
integrat ocazional şi în mitologia
greacă. Astfel, se spune că Hera a
petrecut o vreme îndelungată pe
Athos, sau că legendara armată
elenă ar fi trecut prin dreptul Mun‐
telui la plecarea spre Troia. Mulți
locuitori din împrejurimi aduceau
jertfe la templele de pe Munte.
Unele dintre acestea, precum cel al
lui Apollo, erau cunoscute, precum
şi unele oracole.
Creştinismul a pătruns în
spațiul Muntelui Athos destul de
devreme (la începutul erei creştine)
şi într‐un mod cu totul aparte. Se
ştie că după înălțarea Mântuitorului
şi Pogorârea Sfântului Duh asupra
celor doisprezece Apostoli, aceştia
din urmă au tras la sorți pentru a
vedea încotro se vor îndrepta spre a
propovădui, şi fiecare dintre ei s‐au
îndreptat în alte direcții. Voia
Domnului a făcut ca nici unul dintre
ei să nu ajungă pe meleagurile
Athosului, dar aici a poposit, într‐un
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chip cu totul minunat, însăşi Maica
Domnului.
Iată cum s‐au întâmplat lucru‐
rile: în insula Cipru, era rânduit ca
episcop nimeni altul decât Sfântul
Lazăr, cel înviat din morți. Într‐o
vreme, simțind Lazăr că i se apropie
sfârşitul, i‐a scris Maicii Domnului
că ar vrea să o mai vadă o dată
înainte de a muri. El însă nu putea
părăsi Ciprul, de aceea a rugat‐o pe
Sfânta Fecioară să vină ea de la
Ierusalim, pe mare, pentru a‐l
vedea. Ascultându‐i ruga, Maica
Domnului, urcând într‐o corabie
trimisă de Lazăr în portul Iaffa, a
pornit în călătoria spre Cipru. Voia
Domnului a făcut ca vântul să fie
unul potrivnic, astfel încât, în scurtă
vreme, corabia Maicii Domnului a
ajuns aproape de limanul lui
Climent, în vecinătatea Sfântului
Munte, în dreptul Mânăstirii Ivirilor
de astăzi. În clipa în care corabia a
atins țărmul, mari minuni s‐au
petrecut. Astfel, idolii păgâni de pe
munte au căzut cu toții la pământ,
sfărâmându‐se în mii de bucăți.
Statuia impunătoare de piatră a
zeului Apollo a strigat atunci : „Ieşiți
noroadelor, bărbați şi femei, tineri
şi bătrâni, şi alergați în grabă la
limanul lui Climent ca să întâmpi‐
nați pe Maica Marelui Împărat şi
adevăratului
Dumnezeu,
Iisus
Hristos”. Apoi, după ce aceste
cuvinte au fost rostite de statuie,
Lumina Credin ței
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aceasta la rândul ei a căzut,
sfărâmând în cădere şi vârful
Muntelui şi prăbuşindu‐se în adân‐
curile mării. Oamenii, înfricoşați de
minunile înfăptuite, au mers şi s‐au
închinat Maicii Domnului, şi primind
învățăturile ei, s‐au botezat şi au
trecut la credința creştină. Şi după
ce i‐a învățat credința cea adevăra‐
tă, Sfânta Fecioară a zis : „O fii lumi‐
nați, ascultați. Acest loc a fost sortit
mie de către Fiul şi Dumnezeul
meu. Voi însă nu veți rămâne mult
aici, pentru că pe muntele acesta
voi trimite bărbați din toată lumea,
ca să viețuiească în curăție, după
chipul îngerilor”.

Şi părăsind ținuturile Athosului,
Maica Domnului a urcat din nou pe
corabie, şi de această dată, a ajuns
pe insula Cipru, spre bucuria ne‐
mărginită a Sfântului Lazăr. Cât
despre promisiunea Preacuratei cu
privire la soarta Sfântului Munte,
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aceasta a fost împlinită, dar nu se
cunoaşte cu exactitate momentul
de început al vieții monahale de aici.
Unele surse susțin că primii
monahi ar fi venit pe Athos încă de
pe vremea Sfântului Apostol Ioan
(însoțitor al Maicii Domnului în
călătoria spre Cipru), adică după
100 d.Hr, din Efes şi Asia Mică, unde
viața singuratică începuse a se
manifesta de timpuriu. În mod
logic, viața monahală de pe Munte
a luat naştere prin întemeierea
unor sihăstrii şi schituri. În vremea
împăratului roman Teodosie cel
Mare (în jurul anului 395), sunt
consemnate câteva mânăstiri, care
însă au suferit mari distrugeri în
urma venirii barbarilor.

Lumina Credin ței
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Prin secolele VIII‐IX, Athosul
devine sălaşul tot mai multor
pustnici, care se retrag aici spre a‐şi
dedica viața lui Hristos, postind şi
rugându‐se
neîncetat.
Printre
aceştia se numără şi figuri cunoscu‐
te ale ortodoxismului, precum Petru
Athonitul (sec. VIII) sau Ioan
Colibaşul (867). Acestuia din urmă,
împăratul bizantit Vasile Macedon îi
dăruieşte lui şi urmaşilor lui zona
Athosului, spre a o folosi pentru a‐l
cinsti pe Dumnezeu.
Primul mare organizator al
Sfântului Munte este considerat
Atanasie din Trapezunda, care, între
altele, este întemeietorul Mânăstirii
Marea Lavră, în 963, şi care, pentru
viața sa plină de evlavie, este trecut
în rândul sfinților (Sf. Atanasie
Athonitul).
Până în secolul X, Muntele
Athos devine cunoscut în întreaga
lume creştin‐ortodoxă. Patriarhi,
arhierei, preoți, diaconi, toți se
retrag aici, intrând în rândul mona‐
hilor. Chiar şi împărați, prinți sau
boieri înstăriți, convinşi de nimicni‐
cia acestei vieți, aleg să îşi doneze
averile Muntelui şi să se stabilească
acolo. Totodată, Sfântul Munte pri‐
meşte averi şi din partea conducă‐
torilor diferitor popoare (români,
ruşi, bulgari, sârbi).
Un element care va ajunge
caracteristic Sfântului Munte este
interdicția femeilor (şi oricăror fiin‐
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țe de sex feminin) de a pătrunde pe
Athos. Se spune că în vremea lui
Teodosie cel Mare, soția sa Plagudia,
vrând să urce pe Munte pentru a
vizita mânăstirile, a auzit glasul
tunător al Maicii Domnului, care i‐a
zis : „Opreşte‐te şi întoarce‐te căci
eu sunt Împărăteasa muntelui aces‐
tuia. Pentru ce ai venit să tulburi
liniştea supuşilor mei? Să ştiți că, de
azi înainte, nicio femeie nu va mai
călca pământul sfânt al acestui
munte!”. Şi cuvântul Maicii Domnului
a fost ascultat, căci de atunci, nicio
femeie nu a mai pătruns în incinta
Athosului.
Prin secolul al XI‐lea, Athosul îşi
pierde statutul de aşezământ
exclusiv bizantin, când prima
mânăstire rusească, Sf. Pantelimon,
se construieşte aici, fiind urmată de
mânăstiri şi schituri sârbeşti, bulgă‐
reşti şi apoi româneşti.
În perioada Imperiului Latin,
creat de cruciați în 1204, monahii
de pe Sfântul Munte Athos luptă
glorios împotriva asupririlor crunte
ale catolicilor, nici moartea neclin‐
tindu‐le credința. Este perioada în
care Athosul se arată lumii întregi
ca fiind un loc în care forța credinței
învinge orice obstacol.
De atunci şi până în perioada
contemporană, Sfântul Munte Athos
a reprezentat un factor de unitate
pentru ortodoxie, precum şi un cen‐
Lumina Credin ței
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tru recunoscut al monahismului or‐
todox.

Răzvan Ciobanu, X D
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Necesitatea minunilor?
Conform Dicționarului explica‐
tiv al limbii române, termenul
„minune” înseamnă fenomen uimi‐
tor, ieşit din comun, care s‐ar pro‐
duce împotriva firii, fapt extraordi‐
nar care trezeşte admirație. Aşa s‐ar
defini termenul „minune” într‐un
dicționar, însă răspunsul pe care ar
trebui să îl căutăm se află adânc
ascuns în sufletele noastre. Fiecare
are un mod propiu de a percepe
lumea înconjurătoare şi fiecare îl
priveşte pe Dumnezeu şi tot ceea ce
se referă la credință diferit. Astfel,
unii pot crede că minunile sunt
fapte mincinoase inventate de
oameni pentru a câştiga notorietate
şi bani, alții îşi propun să creadă în
minuni care le vor schimba viața
fără implicarea lor, iar majoritatea
spun că minunile nu au existat şi
nici nu vor exista vreodată.
Minunea nu este doar atunci
când un bolnav se însănătoşeşte;
minunea se află în noi, şi în fapte
care par nesemnificative. Adesea ne
punem întrebări despre existența
Lui, cerând mereu şi mereu dovezi
şi asta pentru că suntem prea săraci
duhovniceşte şi lipsiți de cunoaşte‐
re. Viața care ne‐a fost dăruită este
Lumina Credin ței

una din minunile cele mai mari care
ni se pot întâmpla, dar noi, oamenii,
suntem prea orbiți de griji, de
deznădejde şi de răutate pentru a
putea observa opera lui Dumnezeu
asupra noastră.
Într‐o societate construită pe
concret, care evită mereu credința,
e greu să îți creezi o imagine reală
despre minuni. Aceasta ar putea
reprezenta o întrecere cu tine însuți
în căutarea Adevărului şi în cunoaş‐
terea Lui.
Dumnezeu lucrează asupra
noastră şi cu ajutorul sfinților – oa‐
meni care şi‐au dedicat viața
rugăciunii şi drumului către divini‐
tate. Unul dintre aceşti aleşi este
Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul,
născut la 1 octombrie 1846 într‐un
oraşel de pe țărmul Mării Marmara,
într‐o familie de oameni săraci, dar
foarte evlavioşi. Prima minune a
Sfântului Nectarie a fost săvârşită
pe când avea 14 ani şi se afla pe un
vapor ce călătorea spre Constan‐
tinopol. Astfel, el reuşeşte să poto‐
lească valurile învolburate ale mării
aruncând în apă crucea cu „lemn
sfânt” dăruită de bunica sa. Altă
dată, la rugăciunile sale, oameni
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posedați de duhuri rele au scăpat
de chinurile acestei poveri şi chiar o
femeie bolnavă s‐a însănătoşit atin‐
gându‐se de hainele sfântului. După
moartea sa, minunile au continuat:
oameni paralizați s‐au vindecat şi
mulți creştini s‐au tămăduit de una
dintre cele mai cumplite boli ale
zilelor noastre: cancerul. Moaştele
Sfântului Nectarie se găsesc la mă‐
năstirea pe care a întemeiat‐o în
Eghina, Grecia. Părticele din acestea
se găsesc şi la noi în țară: la mănăs‐
tirea Putna, la mănăstirea Radu‐
Vodă din Bucureşti, la Biserica
„Sfântul Ierarh Nectarie” din Iaşi,
precum şi la Schitul Sfinții Ioan şi
Nectarie (Brădețu, Argeş).
Una dintre minunile Sfântului
Nectarie care impresionează foarte
mult este aceea a vindecării unei
mame bolnave. Într‐un sat aflat
aproape de Marea Egee, trăia o
femeie împreună cu soțul şi cu cei
patru copii. Aceasta era foarte evla‐
vioasă şi avea grijă să le insufle şi
copiilor o parte din credința ei. Deşi
erau săraci, erau mulțumiți de ceea
ce aveau şi îi erau recunoscători lui
Dumnezeu pentru ce le‐a dăruit.
Dar, o boală grea dărâma fericirea
familiei construită cu atâta trudă.
Femeia merge la doctor unde află
că este grav bolnavă şi că suferința
ei nu îşi va găsi leacul. Deşi medicii
nu‐i mai acorda vreo şansă de
supraviețuire, prin rugăciunile co‐
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piilor ei la Sfântul Nectarie se însă‐
nătoşeşte spre mirarea medicilor.
Aşadar, minunile sunt peste tot
în jurul nostru. Prin ele, Domnul ne
face atenți la unele lucruri pe care
nu le observăm şi ne demonstrează
totodată dragostea Lui imensă față
de ființa pe care a creat‐o cu atâta
meşteşug.
Avem nevoie de minuni aşa
cum şi ele au nevoie de noi. Avem
nevoie să ştim că Cineva ne poartă
de grijă şi ne îndrumă mereu pe
drumul cel drept, avem nevoie să
ne cunoaştem sufletul şi credința,
avem nevoie de această iubire
nesfârşită exprimată într‐un număr
infinit de moduri.
Ar trebui să fim mai recunos‐
cători față de Cel care face minuni
cu fiecare din noi, îndreptându‐ne
pe drumul vieții.
În fiecare zi se întamplă minuni
chiar sub ochii noştri, deşi nu
suntem destul de atenti sau, mai
bine zis, nu avem acel discernământ
duhovnicesc atât de necesar astăzi;
numai prin faptul că simțim, iubim,
plângem sau zâmbim putem spune
că suntem martorii unei minuni. Nu
ar trebui să aşteptăm minuni asur‐
zitoare, ci ar trebui să ne deschidem
larg ochii sufletului pentru a simți
minunea din noi şi din aproapele.
Minunea s‐a zidit în noi demult
într‐un timp uitat asemeni meşte‐
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rului care şi‐a zidit „sufletul” în mă‐
năstirea sa.

Raluca‐Andreea Cărpuşor, X A
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Părintele Porfirie din Grecia
Când mi s‐a vorbit prima oară
despre Părintele Porfirie, a fost evi‐
dențiată o virtute a sa – smerenia.
Nu înțelegeam cuvântul şi nu‐mi
puteam face o imagine clară despre
acest părinte. Şi am rămas mult
timp cu gândul la el, dorind să aflu
mai multe despre viața sa. Şi uite că
Dumnezeu a rânduit să primesc o
carte despre părintele Porfirie, „An‐
tologie de sfaturi şi îndrumări”. Am
început să o citesc cu entuziasm şi,
pe măsură ce mă afundam în lec‐
tură, descopeream cu fiecare pagi‐
nă cât de mult ne iubeşte Dumnezeu
şi mă umpleam de bucurie. Şi‐I
mulțumeam Domnului pentru acest
minunat dar. Bucuria pe care o
simțeam era amestecată, totuşi, cu
durere atunci când recunoşteam în
viața mea anumite greşeli şi păcate
despre care se scria, şi de
asemenea, văzând câtă suferință
produce păcatul în viața omului,
îndepărtarea noastră de Dumnezeu.
Părintele Porfirie a fost de tâ‐
năr, datorită dumnezeiescului har,
un părinte duhovnicesc cu discernă‐
mânt. Asculta problemele oameni‐
lor cu atenție, răbdare şi înțelegere,
intuindu‐le neliniştea. Răspundea
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cu blândețe şi bunăvoință întrebă‐
rilor ce i se puneau. Dojenea, încu‐
raja şi susținea sufleteşte pe toți cei
descurajați. Părintele Porfirie îşi în‐
druma fiii duhovniceşti ținând sea‐
ma de personalitatea fiecăruia în
parte. Socotea că fiecare om este o
valoare absolută, o personalitate
unică şi irepetabilă. Înțelegea şi res‐
pecta caracterul fiecăruia. Îşi accep‐
ta semenii aşa cum erau, cu slăbi‐
ciunile şi particularitățile lor com‐
portamentale, neîncercând nicioda‐
tă să‐i modeleze după tiparul său.
Nu era impresionat de înfățişarea
exterioară a oamenilor şi îndeosebi
a tinerilor şi nu reacționa criticân‐
du‐i şi respingându‐i, din pricina ex‐
centricității lor exterioare şi a felului
lor provocator de a fi. Privea în
adâncul sufletului lor, le înțelegea
motivele care îi făceau să se com‐
porte astfel, fiindcă ştia că în mo‐
mentul în care este bine orânduit
interiorul unui om, se orânduieşte
de la sine şi exteriorul.
Părintele Porfirie se îngrijea de
evoluția duhovnicească şi matura‐
rea emoțională a tinerilor, utilizând
ca mijloace: moderația, iubirea,
îngăduirea chibzuită şi tăcerea,
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toate acestea atrăgând sufletul
tinerilor spre „tămăduire şi trezvie”.
Cuviosul părinte credea că cel mai
însemnat sprijin pe care îl poți da
cuiva este următorul: să stai să‐l
asculți când vrea să‐ți vorbească
despre problemele şi nevoile sale,
când vrea să‐şi spună păsul, când
vrea să‐i fii alături ca să nu simtă
singurătatea cumplită şi respinge‐
rea socială, care împovărează sufle‐
tul omului. Îmbrățişarea părinteas‐
că plină de dragoste a părintelui îi
cuprindea pe toți cei îndurerați, pe
cei apăsați sufleteşte care riscau să
se prăbuşească. Astfel, părintele
duhovnicesc şi fiul său erau două
ființe unite, două inimi care băteau
în acelaşi ritm, care sufereau împre‐
ună, care îndurau şi nădăjduiau
împreună. Pe lângă învățător al
Evangheliei, pedagog al tinerilor şi
sfătuitor al familiilor, era o fire sen‐
sibilă, delicată şi poetică. Îl mişca
frumusețea naturii, iubind deopo‐
trivă păsările şi florile. Îi plăcea să
se trezească diminețile ca să pri‐
vească răsărind soarele din mare.
Referindu‐se la firea sa poetică, el
obişnuia să spună: „Hristos nu vrea
lângă El oameni grosolani, ci
delicați… Sfinții sunt poeți…” Şi
sfătuia: „Citiți Psaltirea, căci îndul‐
ceşte sufletul”. De asemenea, îi
îndemna pe oameni să stea pe
malul mării, cugetând, rugându‐se,
ascultând glasurile tainice ale na‐
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turii, liniştindu‐se. Să facă excursii,
să se suie pe munte, să privească
cerul înstelat, să se bucure primăva‐
ra de frumusețea țarinilor, a florilor,
a copacilor, şi iarna, de zăpadă. Era
convins că acest fel de sensibilitate
contribuie la maturitatea duhovni‐
cească şi sufletească a omului, fiind
începutul unei comuniuni mai pro‐
funde cu Dumnezeu şi totodată
începutul unei doxologii închinate
nesfârşitei Sale măreții.
De asemenea, Părintele Porfirie
era din fire un spirit mereu în
mişcare, dornic de cunoaştere. De
aceea căuta mereu să‐şi lărgească
orizontul cunoştințelor şi al expe‐
riențelor. Vorbea cu specialişti din
diverse domenii, citea cărți, cerceta
mereu şi încerca să se apropie de
tainele lumii animalelor, a plan‐
telor, a stelelor, de tainele funcțio‐
nării organismului omenesc.
În sfârşit, voi spune, totuşi, ce
am aflat despre smerenie: un om
smerit se încredințează cu desăvâr‐
şire în mâinile lui Dumnezeu. Aşa a
făcut Părintele Porfirie şi, de aceea,
Dumnezeu a lucrat prin el, tămătu‐
ind răni sufleteşti şi trupeşti. Deta‐
liile biografice le înmânez curiozită‐
ții tale, cititorule. Eu mă rezum la a
mai reda câteva din cuvintele sale:
„Astăzi oamenii caută să fie
iubiți şi de aceea eşuează. Corect
este să te intereseze nu dacă ei te
iubesc, ci dacă tu Îl iubeşti pe
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Hristos şi pe oameni. Doar astfel
sufletul îți este împlinit.”
„Zădărnicie e tot ce iei din ego‐
ism. Veşnicie este tot ce dai din
iubire. Iar cea mai generoasă veşni‐
cie este să primeşti cu iubire, pen‐
tru a dărui bucuria reciprocității
aceluia ce ți se oferă cu iubire.”
„Să spui mereu adevărul. Să
faci totul cu calm. Să te rogi pentru
a deveni mai bun.”
„Nu trebuie să‐ți duci lupta
creştinească cu predici şi contes‐
tații, ci cu o adevărată iubire ascun‐
să. Când contestăm, ceilalți reacțio‐
nează. Când îi iubim, sunt mişcați
şi‐i câştigăm.”
„HRISTOS A ÎNVIAT! Acesta
este cel mai înalt înțeles al creştinis‐
mului!”
Eu zic „ADEVĂRAT A ÎNVIAT!” şi
nădăjduiesc să înțelegem cu toții
Iubirea Domnului pentru oameni şi
să intrăm în veşnicie alături de
Hristos. Doamne, ajută‐ne!

Gabriela Ciobanu, UMF Iaşi
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Biserica strămoşească în perioada comunistă
Tinerilor din zilele noastre, în‐
negurite de rătăciri şi dominate de
confuzii, le este foarte greu să înțe‐
leagă viața din perioada comunistă,
deoarece nu au trăit acele vremuri
pline de durere. Poate au auzit câ‐
teva lucruri despre comunism, de la
vreun bătrân uitat într‐o casă de la
țară, căruia nu i se acordă crezare şi
importanță din motiv că nu se îm‐
bracă la modă, nu este „cool” şi nu
foloseşte un limbaj adecvat acestor
vremuri în care aparențele domină.
Unii tineri prezintă un total de‐
zinteres şi dispreț față de oamenii
învârstă. Uită că bătrânii de astăzi
sunt tinerii de altădată care s‐au
luptat şi au jertfit idealuri, vise şi
clipe de fericire alături de familie
pentru credința lor. Uită că aceşti
oameni „ramoliți”, aşa cum sunt nu‐
miți adeseori, reprezintă porți des‐
chise către alte timpuri, cărți vii ce
ne vorbesc despre întâmplări dure‐
roase, păstrate în adâncul sufle‐
tului, care nu au putut fi şterse de
aripa cu trecere ireversibilă a tim‐
pului. Nu conştientizează faptul că
nu ar mai exista credința ortodoxă
pe meleagurile acestea, dacă nişte
oameni simpli, aprinşi de dorul pen‐
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tru Dumnezeu, nu s‐ar fi jertfit până
la sânge. Pentru ca un lucru să devi‐
nă rezistent împotriva trecerii vea‐
curilor necesită jertfe. Aşa s‐a în‐
tâmplat şi cu Biserica noastră națio‐
nală. Pornind din timpul sfinților
martiri şi până în perioada comunis‐
mului, au existat oameni ce au pri‐
mit suferința fără ezitare; oameni
care au îndurat chinuri şi umilințe
de neînchipuit, fără să cârtească,
apărându‐şi până la moarte credin‐
ța strămoşească. Comuniştii, atei
convinşi, au încercat să distrugă co‐
muniunea dintre Creator şi creație,
comuniune ce oferea puterea, dem‐
nitatea şi curajul de a spune un
„nu” categoric în fața concepțiilor şi
a ideilor acceptate de putere şi pro‐
pagate de acest crud regim, numit
„regim de reeducare”. Aceşti oa‐
meni fară suflet îi numeau „duş‐
mani ai poporului” pe cei care îşi
exprimau liber opiniile şi credința.
Dar cum puteau nişte oameni sim‐
pli, în aparență lipsiți de putere
asupra mentalității din acele vre‐
muri acoperite de suferință, să con‐
stituie nişte inamici ai comunis‐
mului? Membrii regimului comunist
au realizat faptul că, în esență, pu‐
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terea de convingere şi de influen‐
țare izvora din puternica legătură
dintre ființa umană şi elemental di‐
vin, Care oferea o părticică din
puterea Sa şi acelora ce conlucrau
cu El prin harul divin. Au încercat să
distrugă această comuniune spiri‐
tuală dintre om şi Dumnezeu prin
suferințe cumplite, conştientizând
că moartea este calea prin care
credincioşii se întorceau înapoi la
divinitate. Nu puțini au fost cei în‐
vinşi de această ideologie demo‐
nică, care nu i‐a putut înfrânge pe
cei ce s‐au legat cu toată ființa de
Hristos, nedorind a‐şi pierde sufle‐
tul în schimbul unor plăceri lumeşti.

Deşi au îndurat momente în‐
grozitoare, nu au renunțat la suflet
în schimbul trupului vremelnic. Au
luptat cu tărie şi curaj, având cre‐
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dința ortodoxă „armă de pace, ne‐
biruită biruință”. Chinurile îndurate
în iadul temnițelor comuniste sunt
greu de exprimat în cuvinte. Doresc
a aminti câteva pentru a le arăta
acelora care consideră o tragedie
faptul că într‐o zi nu s‐au aflat în
centrul atenției, că aceste mici
„tragedii” cotidiene nu se compară
nici pe departe cu ponegririle îndu‐
rate acolo. În special studenții de la
Teologie sau cei care prezentau o
viață religioasă mai intensă erau
maltrați şi din punct de vedere psi‐
hologic, obligați prin torturi inimagi‐
nabile să se autoînjosească, auto‐
batjocorească şi să trădeze cele mai
scumpe ființe, precum Dumnezeu,
părinții, frații şi prietenii; din punct
de vedere fizic, erau torturați prin
chinuri greu de închipuit. Erau puşi
în lanțuri, sufereau zile întregi de
carceră şi izolare dacă prezentau un
comportament „recalcitrant”, le‐au
fost omorâți nervii picioarelor, au
îndurat nopți întregi de bătaie şi
interogatoriu, au fost obligați să
meargă încontinuu de la 6 dimi‐
neața la 10 seara, au îndurat munci
grele, au fost obligați să doarmă în
poziții fixe, iar în timpul zilei să nu
se aşeze pe pat, au asistat la torturi
în colectiv, au fost obligați să stea
cu ochii fixați pe un bec aprins, au
fost bătuți cu capul de ciment, obli‐
gați să urineze în gamelele pentru
mâncare, din care mâncau direct,
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fără lingură. Erau costumați în
„Hristoşi”, obligați să blasfemieze şi
să oficieze aşa numitele „liturghii
negre”; aşadar, dreptul la libertate
religioasă era încălcat cu desăvâr‐
şire.
Chinuitorii credeau că prin
torturi îi vor determina pe creştini
să renunțe la credință, iar ura şi
dorința de răzbunare vor fi singu‐
rele lucruri care le vor alimenta su‐
fletele şi îi vor păstra în viață,
credeau că prin suferință vor crea o
prăpastie între Dumnezeu şi oa‐
meni, dar, inconştient, au creat o
legatură şi mai strânsă între divini‐
tate şi creştini, prin suferință învă‐
țându‐i să ierte, să iubească şi să‐I
multumească Domnului pentru fie‐
care chin, deoarece acestea repre‐
zentau mijloace de întărire a cre‐
dinței. Multora, această suferință
cumplită le‐a deschis calea către Ce‐
ruri; i‐a făcut pe mulți să descopere
că nimeni şi nimic nu e mai impor‐
tant decât Dumnezeu. Chinurile au
izvorât din ochi şi din suflete întu‐
necate de păcate, lacrimi de cură‐
țire a acestora, determinându‐i pe
creştini să descopere că cea mai
mare satisfacție o ai atunci când
poți vărsa o lacrimă pentru greşelile
săvârşite. Precum spunea şi părin‐
tele Arsenie Papacioc „nu a existat
nicio altă metodă de studiu, de pre‐
gătire care să ofere posibilitățile de
spiritualizare, de adâncire duhovni‐
Lumina Credin ței
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cească, ca suferința din temnițele
comuniste.” Temnițe în care au trăit
oameni decenii de‐a rândul, temni‐
țe transformate în adevărate focare
ale credinței, în umbra cărora mulți
au îndurat moartea, primind cunu‐
na sfințeniei. Suferința a limpezit
sufletele multor oameni şi le‐a adus
bucuria cunoaşterii de Dumnezeu.
În temnițele comuniste, nu pu‐
țini au fost cei care s‐au răstignit pe
crucea credinței netăgăduite, oa‐
meni simpli fiind, dobândind Împă‐
răția Cerurilor şi aducându‐I slavă
lui Dumnezeu.

Daniela Surdu, VIII B
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Ziua a patra – facerea Soarelui
Puțin lucru trebuie să fie cunoaşterea,
de vreme ce, rămaşi cu ea,
suntem totuşi aşa departe de Dumnezeu.
Constantin Noica

„Şi a zis Dumnezeu: <Să se facă
luminători întru tăria cerului, ca să
lumineze pe pământ, să despartă
între zi şi între noapte şi să fie spre
semne, spre vremi, spre zile şi spre
ani. Şi să fie spre luminare întru
tăria cerului, ca să lumineze pe
pământ>. Şi s‐a făcut aşa.” (Facere
1, 14‐15).
În prima zi a fost creată numai
natura luminii, dar în primele zile
lumina apărea şi se retrăgea după
porunca nemijlocită a lui Dumnezeu,
fără a fi necesară prezența soarelui,
ea delimitând granița dintre prime‐
le trei zile şi trei nopți: „Şi a fost
seară şi a fost dimineață: ziua întâi”
(Facere 1, 5), „Şi a fost seară şi a
fost dimineață: ziua a doua” (Facere
1, 8). Sfântul Efrem Sirul vorbeşte
despre această lumină, arătând că
ea nu are o sursă localizată, acțio‐
nând astfel doar asupra unei părți a
creației, ci ea se făcea prezentă şi
alunga întunericul peste tot deoda‐
tă. Lungimea perioadei de ziuă şi de
Lumina Credin ței

noapte era hotărâtă direct prin
intervenția lui Dumnezeu, Care
făcea să apară şi să dispară peste
tot lumina. Această lumină diferită
de cea pe care o cunoaştem astăzi a
slujit existenței plantelor care au
fost create înaintea soarelui, căci
acelaşi sfânt scrie: „Ea a ajutat la
odrăslirea şi răsărirea tuturor celor
care urmau a fi scoase de către
pământ în ziua a treia”. Astfel, este
exclusă afirmația evoluționismului
teist ce susține că soarele a fost
făcut în prima zi, iar în ziua a patra
doar a apărut la vedere prin înlătu‐
rarea învelişului de nori ce acope‐
rea pământul. [„Legile” ce au stat la
baza apariției lumii vii sunt diferite
de cele care o conduc astăzi, la fel
ca şi ingredientele unui aluat ce,
separat, au structuri diferite şi,
printr‐o extrapolare puțin forțată,
legi diferite de aluatul final.] Sfântul
Vasile cel Mare are şi el comentarii
asemănătoare: „Nu erau încă nici
soarele, nici luna, ca să nu spună
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oamenii că soarele este pricina şi
tatăl luminii, ori ca aceia ce nu‐L
cunosc pe Dumnezeu, să‐L socoteas‐
că creator al celor răsărite din
pământ”.
De altfel, lectura atentă a
textului biblic ne arată limpede că
luminătorii au fost făcuți ca să
despartă între zi şi noapte, care
erau deja create, implicit lumina.
„Nu ca să facă zilele, ci ca să
stăpânească zilele” a fost facerea
lor, explică Sfântul Vasile cel Mare.
Ştiința plasează formarea soa‐
relui înaintea pământului; ceea ce
s‐a întâmplat ulterior pe pământ
este hotărâtor influențat de soare.
Timpul scurs de când soarele a
început să lumineze este estimat de
oamenii de ştiință la 4,6 miliarde de
ani, dar formarea lui a putut începe
odată cu galaxia Calea Lactee, adică
în urmă cu cca. 5 miliarde de ani.
Bogăția în elemente grele a siste‐
mului solar face posibilă presupu‐
nerea că soarele nostru s‐a format
din resturile unei supernove (explo‐
zia unei stele mai vechi). El este una
din cele peste 100 miliarde de stele
ale galaxiei Calea Lactee, dar una
dintre primele 10% ca mărime.
Fiind sursa de energie a pă‐
mântului, acesta trebuie să gravite‐
ze în jurul soarelui la distanțe ce
permit abateri foarte mici. Dacă
minimul de energie solară primită
ar descreşte cu o zecime, pe pă‐
Lumina Credin ței
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mânt s‐ar forma o crustă de gheață
groasă de o milă. Cu toate limitările
ştiințifice ale vremii, Sfântul Vasile
cel Mare pune în discuție cât de
judicioasă este distanța pământului
față de soare într‐o manieră accep‐
tată şi de ştiința zilelor noastre.
„Recunoaşte aici înțelepciunea
Făcătorului. Vezi cum El a făcut
căldura soarelui proporțională cu
distanța. Căldura lui este aşa
reglată ca nici să nu ardă pământul
prin exces, nici să‐l lase rece şi steril
prin lipsă.” Dacă soarele ar fi numai
cu 15% din distanța actuală mai
aproape de pământ, pentru aceeaşi
mărime aparentă (premisă a acelu‐
iaşi grad de iluminare dacă nu s‐ar
schimba şi alți parametri), raza rea‐
lă ar trebui să fie cu cca. 20% mai
mică, iar volumul aproape că s‐ar
înjumătăți. Drept urmare, străluci‐
rea soarelui nostru ar fi de peste 10
ori mai mică. Iluminarea pămân‐
tului ar fi diminuată şi modificată ca
spectru al luminii, deşi mărimea
aparentă a soarelui s‐ar păstra; în
schimb, prin deplasarea spectrului
spre infraroşu, încălzirea pămân‐
tului ar fi cu mult mai mare; în plus,
longevitatea reacției termonucleare
din soare ar fi mult diminuată, du‐
când la un consum de 8 ori mai
rapid al combustibilului.
Se vede, aşadar, că însăşi ştiin‐
ța atestă urmările catastrofale ale
variațiilor cât de mici ale distanței
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sau mărimii soarelui; totul a fost
aşezat cu o precizie matematică. De
altfel, Rorhbach, matematician şi
rector al Universității din Mainz,
mărturiseşte: „Marele Arhitect pare
să fie matematician”.
La obiecția că nu putea fi lumi‐
nă fără soare, Sfântul Vasile cel
Mare dă următorul răspuns: „Atunci,
la început, s‐a adus la existență
firea luminii; acum, corpul acesta
ceresc a fost făcut ca să fie vehicul
al acestei întâi‐născute ”. Mai de‐
parte, autorul sfânt face o paralelă
între foc şi lampă: focul este cel
care are proprietatea de a ilumina,
dar lampa nu e foc; ea a fost inven‐
tată ulterior ca să vehiculeze focul
şi să ne aducă lumina lui.
Dacă lumina nu este condițio‐
nată prin natura ei de prezența soa‐
relui şi a lunii, aceşti luminători fiind
dați pentru semne şi măsuri ale
vremurilor, în ziua a opta, în care
timpul nu mai există, desigur că nu
mai este nevoie de aceste corpuri
cereşti.

Veronica Grădinariu,
Facultatea de Biologie
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Ostrov
„Pentru că ce‐i va folosi omului, dacă va câştiga lumea întreagă, iar sufletul
său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său?”
(Matei 16,26)

Filmul „Ostrov” (Insula), 2006,
al lui Pavel Lungin surprinde încer‐
carea omului de a dobândi mântui‐
rea sufletului său. Protagonostul fil‐
mului, Anatolie îşi împuşcă coman‐
dantul în timpul războiului, petre‐
cându‐şi apoi restul vieții în rugăciu‐
ne şi pocăință, sperând să dobân‐
descă iertare şi linişte sufletească.
Anatolie îşi petrece viața la o
mănăstire ajutându‐i pe toți cei
necăjiți care vin la el să‐i ceară aju‐
torul. El nu se comportă ca toți cei‐
lalți monahi, este un nebun, umblă
mai mereu murdar de funingine,
întârzie la rugăciune, cântă, face tot
felul de şotii. Dincolo de această
atitudine aparentă, el este un om
prin care Dumnezeu lucrează. Şi
acest lucru este revelat prin scenele
în care vin la el oameni necăjiți şi pe
care îi ajută. Vindecă un copil
bolnav, unei femei îi dezvăluie că
soțul ei pe care‐l credea mort tră‐
ieşte. Prin toate aceste fapte pe
care le face, răzbeşte o deosebită
smerenie. El este framântat mereu
Lumina Credin ței

de întrebarea, firească până la ur‐
mă, de ce lucrează Dumnezeu toc‐
mai prin el. Şi după cum frumos ex‐
plică părintele Rafail Noica, Dumne‐
zeu lucrează prin el datorită smere‐
niei lui. El nu are pentru ce se mân‐
dri, fiind mereu conştient de crima
săvârşită.
Dincolo de glumele lui, în sce‐
nele surprins singur, plânge pentru
păcatul săvârşit, rugându‐l pe Tihon
Petrovici, comandantul său, să‐l ier‐
te.
Alături de Anatolie, în film este
surprinsă şi evoluția sufletească a
starețului mănăstirii egumenul
Filaret şi a monohului Iov. Prin
aceştia trei, Pavel Lungin doreşte să
arate trei căi de mântuire: una ar fi
aceea a permanentei pocăințe şi
rugăciuni săvărşite de Anatolie. O
alta ar fi cea a egumenului Filaret,
omul cu credință simplă, naiv. Aces‐
ta vede în Anatolie lucrarea lui
Dumnezeu, dar o percepe la nivelul
simplu, adesea îi reproşează lui
Anatolie faptul că nu vorbeşte clar,
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ci prin pilde, semne. Relevantă este
scena când îi aruncă în fața starețu‐
lui un butuc ars, prevestindu‐i astfel
faptul că îi va arde chilia; semn de
altfel, pe care starețul nu‐l înțelege.
Anatolie este acela care‐l va ajuta
pe egumen să realizeze ce mult se
ataşase de lucruri nefolositoare,
care‐l distrăgeau de la scopul vieții
lui, şi anume mântuirea. O a treia
cale de mântuire este aceea a lui
Iov. El este perfecționistul, doreşte
ca totul să fie făcut corect, din
această cauză intră adesea în con‐
flict cu Anatolie. Cu tot spiritul lui
perfecționist este conştient la
rândul lui de păcatele sale.
Ceea ce m‐a impresionat pe
mine personal este modul cum pu‐
ne problema Pavel Lungini, privind
calea fiecăruia spre desăvârşire. În
finalul filmului, Anatolie descoperă
că Tihon Petrovici trăieşte, şi că îl
iertase de mult. Dar viețuirea per‐
manentă cu acest păcat pe conştiin‐
ță îl face pe el să fie întotdeauna
smerit. Deşi presupunea că făcuse o
crimă, el este un sfânt, prin care
Dumnezeu lucrează pemanent.
Moartea lui Anatolie este deo‐
sebit de emoționantă. Dacă noi ne
îngrozim de gândul morții şi nu do‐
rim să avem contact cu aceasta,
considerând‐o ceva care nu ni se
întâmpla niciodată, el o primeşte
foarte senin. Ştia de ceva vreme că
va muri şi se aşează liniştit în sicriu.
Lumina Credin ței
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Nu există un zbucium, o împotrivire,
ci este o linişte dată de împăcarea
cu lumea şi propria conştiință.
Filmul surprinde foarte bine
trăirea internă a credinței ortodoxe.
Într‐un mod simplu exprimă o pro‐
fundă trăire duhovnicescă care as‐
tăzi lipseşte în societate şi a cărei
lipsă ne afectează, chiar dacă nu ne
dăm seama prea mult.
Filmul reuşeşte într‐adevăr să
sensibilizeze şi să ne facă să medi‐
tăm mai mult la sufletele noastre şi
la prioritățile vieții noastre.

Mădălina Elena Morariu,
Facultatea de Biologie

Noiembrie 2008

38

CĂUTĂRI SPIRITUALE

Urcuş spre Înviere
„Dacă voieşte cineva să vină după Mine,
să se lepede de sine, să‐şi ia crucea în
fiecare zi şi să‐Mi urmeze Mie.”(Luca 9,23)

Omul s‐a îndreptat spre crucea
de aur, dar nu a putut‐o clinti... În
ordine descrescătoare, le încearcă
şi pe celelalte până ajunge la o
cruce de lemn, grea şi ea ce‐i drept,
dar prima pe care a putut‐o clinti. Şi
e chiar crucea pe care i‐a dat‐o
Domnul. Există oare vreun om care
să urnească acea cruce de aur la
care râvneşte din lăcomie sau
visează din mândrie? Oamenii nu se
laudă cu crucea lor, dar nici nu este
necesar să se plângă de ea. Crucea
nu defineşte omul; îi dă doar un
contur şi‐l ajută să se descopere pe
sine şi să‐şi urmeze Calea.
Crucea e de la Dumnezeu. Dacă
a pus El mâna pe ea, dacă a privit‐o
El cu dragoste... prin urmare, Crucea
este sfântă.
Mai întâi, „Dumnezeu a privit‐o
cu ochii Săi cei prea‐frumoşi”. Ochii
Domnului sunt aşa de greu de închi‐
puit, când ei sunt simpli, sinceri şi
adânci. Privirea Lui umple crucea.
Apoi „a examinat‐o cu rațiunea Sa
dumnezeiască şi a verificat‐o cu
Lumina Credin ței

dreptatea Sa neajunsă”. Se întâm‐
plă lucruri plăcute şi neplăcute în
viață pe care crezi că le meriți sau
nu, dar fii sigur că Dumnezeu e Cel
care ştie ce meriți sau nu. Drepta‐
tea neajunsă e echilibrată; întot‐
deauna vor fi şi greutăți şi bucurii.
Crucea e potrivită pentru drumul pe
care‐l vei alege... Apoi „a încălzit‐o
în inima Sa cea plină de iubire”, deci
careva să zică, iubirea încălzeşte. De
ce trebuie crucea încălzită? Pentru
a fi primită cu căldură şi bucurie.
„A cântărit‐o în mâinile Sale
pline de afecțiune, ca nu cumva să
fie mai grea decât poți duce”.
Afecțiunea Domnului este aşa de
profundă şi sensibilizează atât de
mult, încât numai ea poate cântări
crucea cu dreptate. „Şi după ce a
măsurat curajul tău, a binecuvân‐
tat‐o şi ți‐a pus‐o pe umeri”. De ce
nu crează Domnul crucea după ce
i‐a luat măsurătorile după persoana
ta? Sufletul e infinit, Dumnezeu e
infinit, deci Dumnezeu e Cel care
poate să creeze o busolă pentru
Noiembrie 2008

39

suflet. Sufletele noastre sunt infini‐
te, ceea ce le deosebeşte e curajul
nostru care se va ridica la valoarea
a ceea ce e menit să ducă.
Cred că fiecare e liber să‐şi con‐
struiască propriul destin, iar soarta
fiecăruia nu e predestinată; de aceea
această cruce nu înseamnă drumul
pe care îl vei urma, dinainte ştiut, ci
mai degrabă, răspântiile la care a‐
jungi. Tu eşti cel care alege pe unde
să meargă. Crucea te ghidează, îți
arată drumul, dar nu te duce nică‐
ieri fără voia ta.
Văd crucea ca pe o busolă pe
care trebuie să înveți să o foloseşti.
Văd un copil care e ținut de mână
de Dumnezeu şi dus în diferite lo‐
curi. Copilul, curios din fire, se înde‐
părtează de călăuza sa şi explorează
tot ce e nou în locul respectiv. După
ce şi‐a terminat explorarea, copilul
îşi caută călăuza care l‐a lăsat să
învețe singur... uneori e mai lungă
regăsirea decât vizitarea şi înțelege‐
rea acelor lucruri noi. Viața e o
aventură. O altă imagine ce apropie
omul de Dumnezeu, e un copil care
doarme lângă piciorul Său. Dacă
simte lângă sine piciorul sau doar
papucul Domnului, poate să se
întâmple orice în viața asta efeme‐
ră, căci în sufletul său e linişte.
Imagineaza‐ți ce cutremur ar fi dacă
ai ridica privirea spre ochii ce au
acelaşi stăpân ca şi papucii... Dis‐
tanța ți se pare incomensurabilă şi
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CĂUTĂRI SPIRITUALE
totuşi, întrezăreşti lumina blândeții
undeva departe de ochii pe care
abia visezi să‐i vezi vreodată.
„Înainte de a‐ți trimite crucea
pe care o duci”, Dumnezeu îți dă
ceea ce ai tu nevoie, în special ce
nu‐ți doreşti să ai, adică ceea ce
trebuie să înveți să apreciezi. Îmi
dau seama că aşa, omul ar putea
ajunge să aprecieze totul. N‐ar fi
aşa o tragedie, doar s‐ar cufunda‐n
iubire.
„Deci o poți duce”...
Dumnezeu a creat şi omul.
Dorința Domnului e ca toți oamenii
să se mântuiască, dar este drept şi
oferă fiecăruia libertatea de a face
ce vrea şi cum vrea. Dorința Sa nu‐l
împiedică să creeze o cruce pe mă‐
sură; nu îți va trimite o cruce uşor
de dus pentru că te vrea alături de
El. El vrea să‐ți câştigi acel loc.
Dumnezeu nu‐ți dă mai mult decât
poți duce, dar nici mai puțin. Deci
omul poate duce foarte mult.
„Ține‐o bine şi urcă de pe
Golgota spre Înviere!”
Până pe Golgota a dus‐o chiar
El, Întrupat în Om, deci cu trup şi
suflet, iar de la Golgota spre Înviere
poate fi dusă având sufletul drept şi
mult curaj. Învierea înseamnă să
treci pragul morții – poartă prin
care intri trup şi suflet şi ieşi doar
suflet. Dacă nu ar exista veşnicie,
sufletul nu te‐ar face să‐ți pui între ‐
bări despre ce se întâmplă după
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moarte. Dacă sufletul ar fi finit, a‐
tunci am fi prea simpli ca să con‐
templăm atât de mult evoluția gân‐
durilor noastre...
Sufletul are nevoie de cruce
pentru a ghida trupul. Şi apoi, Cru‐
cea e sfântă. Suntem privilegiați să
o ducem!

Ana Stătescu, X A
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Şcoala rugăciunii
Rugăciunea este temelia creşti‐
nătății, pe care se ridică acest edifi‐
ciu numit existență întru slujirea lui
Dumnezeu, spre dobândirea mân‐
tuirii. A începe ziua într‐un mod
benefic ființei umane, cât şi plăcut
lui Dumnezeu, nu înseamnă a fuma
țigara de dimineață sau a savura ca‐
feaua, ci coincide cu o rugă smerită,
atunci retina încercă să se obişnu‐
iască cu lumina puternică a zilei ce
se țese. Rugăciunea apare pe buze
dimineața, la prânz sau seara, nu‐
mai dacă a fost sădită în suflet. Ce
înseamnă cuvântul divinității rostit
de ins şi dublat de sentimente, într‐o
societate în care principala grijă
este prosperitatea financiară? Ru‐
găciunea absentează astăzi din fa‐
miliile multor oameni preț de ani
întregi şi apare atunci când, sămân‐
ța sădită din copilarie începe parcă
să germineze, fiindcă omul, bătrân,
vrea să redobândească aceeaşi
stare de puritate inițială. Rugăciu‐
nea se învață de mic, atunci când
ori o bunică evlavioasă, ori o mamă
se îngrijeşte de copilul ei şi îl creşte
în spiritul creştinismului. Aceasta
rămâne adânc înfiptă, fiindcă logo‐
sul divin este statornic. Copilul în
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inocența sa, spune seară de seară şi
dimineață de dimineață rugăciunea
şi o ține ca pe un secret al său,
moment de bucurie şi desăvârşire
spirituală. Puiul de om creşte şi
începe să meargă la scoală şi
treptat rugăciunea este uitată. Ora
de religie este fascinantă, profeso‐
rul are harul acesta al răspândirii
învățăturii, asemeni apostolilor, însă
copilul începe să o neglijeze, uneori
prea obosit, alteori prea supărat
sau chiar plictisit. O pereche de
aripi adolescentine creşte odată cu
mica ființă şi îl călăuzeşte spre
primele emoții mai puternice sau
spre prima iubire. Astfel ajunge
prins în iureşul vieții, între prieteni,
famile sau şcoală şi uită treptat
cuvintele rugăciunii îndrăgite în
copilărie. Şi omul creşte până la
adultul prea ocupat, sau prea serios
sau chiar prea mândru pentru a se
ruga. Omul începe să înflorească
însă, odată cu anii, din boboc
ajunge floare ofilită, care mai caută
câteva raze de soare şi sămânța
rugăciunii din sufletul său. Într‐o
astfel de existență viciată se naşte
omul şi datoria sa este să‐şi facă să‐
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mânța rugăciunii să germineze, ca
să dea rod bogat mai târziu
Cartea lui Antonie Bloom, mi‐
tropolit de Suroj, condensează sfa‐
turi despre importanța rugăciunii şi
menținerea sa ca o constantă esen‐
țială pentru viața de intensă trăire
spirituală. Antonie Bloom s‐a născut
la Lausanne, în 19 iunie 1914. Până
la 15 ani viața sa nu se leagă de
prezența lui Dumnezeu, din contră,
este un ateu convins. Păşirea sa pe
drumul creştinismului înseamnă cu‐
noaşterea în etape a acestui drum.
La vârsta de 11 ani are prima reve‐
lație despre viața în comuniune cu
Creatorul, prin persoana unui preot.
Însă acestă experiență nu este sufi‐
cient de puternică încât să‐i influen‐
țeze total modul de gândire. Astfel,
are chiar dorința sinuciderii, convins
că nu şi‐a găsit rostul. Oaia rătăcită
este adusă însă în turma Domnului,
într‐o zi, când, ascultând predicile
unui preot întreaga sa concepție
este zdruncinată. Din dorința de a‐şi
clarifica anumite îndoieli, începe să
citească Evanghelia după Marcu şi
astfel Dumnezeu i se revelează în‐
treg ,,Iar certitudinea că acolo era
Hristos, stând lângă mine, a fost
atât de puternică, încât nu m‐a
părăsit niciodată de atunci. Acesta a
fost adevăratul moment decisiv.
Pentru că Hristos era viu şi întrucât
eu fusesem în prezența Lui, puteam
spune cu certitudine că ceea ce
Lumina Credin ței

RECENZIE
Evanghelia afirma despre răstigni‐
rea profetului din Galileea era ade‐
vărat şi că centurionul a avut
dreptate când a spus: ,,Cu adevărat
Acesta este Fiul lui Dumnezeu”. Nu‐
mai în lumina Învierii am putut citi
cu încredințare povestea Evanghe‐
liei, ştiind că totul era adevărat în
ea tocmai pentru că evenimentul
imposibil al Învierii era pentru mine
mai sigur decât oricare eveniment
al istoriei. În istorie trebuie să cred,
Învierea este ceea ce ştiu cu
siguranță”.
Cartea, Şcoala rugăciunii, este
un tratat depre rugăciune, ființân‐
du‐se ca un paradox. Este scrisă
atât de simplu pentru creştinul oa‐
recare şi totuşi atinge sensurile cele
mai profunde ale doctrinei. Însăşi
titlul proiectează conținutul, fiind o
lecție despre rugăciune, unde un
maestru îşi învață novicii. Cartea se
deschide în mâinile oricărui cititor şi
îi oferă răspunsul la întrebarea pe
care nu a avut curajul să o pună,
însă care îl frământa de atâta timp.
Construită prin exemple, aceasta
vorbeşte de la sine, impunând şi o
clasificare a rugăciunilor fără riguro‐
zitatea neologismelor, ci transpusă
într‐un grai universal. Mitropolitul
Antonie vorbeşte de trei instanțe
ale rugăciunii. Există o rugăciune
simplă, spontană, izvorâtă dintr‐o i‐
mensă bucurie, timp în care
Dumnezeu apare celui ce se roagă.
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Cea de‐a doua o constitue rugăciu‐
nea disperată, aceea cu lacrimi în
ochi, aceea în care se descoperă că
lacrimile sunt sărate asemeni sufle‐
tului, şi care se dezvăluie când sin‐
gura salvare este Dumnezeu. Aces‐
tea două sunt momente de trăire
intensă, indescriptibile, care in‐
fluențează cursul ulterior al vieții.
Într‐o existență stările acestea sunt
date pentru a fi trăite o dată sau de
două ori, însă ceea ce rămâne se
țese din rugăciunea de zi cu zi, care
creşte gradual în intensitate şi care
este expusă ispitelor. Pentru
dobândirea mântuirii, laudele şi
cererile către divinitate trebuie să
îmbogățească viața creştinului. Nu
numai timpul şi modul în care se
rosteşte, ci şi ceea ce se rosteşte
are valențe importante.
Rugăciunea trebuie personali‐
zată: poate fi din tiparul normal al
rugăciunilor de dimineață sau sea‐
ră, poate fi din Ceaslov sau din ori‐
care carte creştină care defineşte
spiritul ființei. Lungă sau scurtă, ea
trebuie să pătrundă prin întreg
trupul, să fie asemeni sângelui,
curgând prin vene să apropie de
Dumnezeu pe om. A spune rugăciu‐
nea înseamnă a bate la uşa Domnului
şi a aştepta zi de zi ca Dumnezeu să
deschidă, căci El deschide numai
celor sinceri şi smeriți şi îmbrăcați
cu Dânsul.
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RECENZIE
Mitropolitul Antonie este un
exemplu al puterii Dumnezeieşti,
căci prin dânsul Atotputernicul a
ilustrat pilda oii rătăcite. Lucrarea
acestuia, Şcoala rugăciunii, pare ea
însăşi o rugă adresată, căci tot
sufletul autorului se dezvăluie, ca să
confirme o experiență de viață. Cu
o ,,rugăciune plină de compasiune
şi într‐una plină de iubire, amân‐
două unindu‐se într‐una singură”,
creştinul pleacă în viață spunând
şoptit: Doamne ajută!

Alina Nedelcu, X C
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