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Iubiți cititori,

Mă pregătesc cu dor să deschid 
brațele inimii și să vă  împărtășesc 
prin condei și cerneală câteva gân-
duri din cămara sufletului. Adresez o 
invitație la căutare, cunoaștere și pe 
cât ne este cu putință la  găsirea Soa-
relui fără apus, la găsirea Cuvântu-
lui care răspunde căutărilor și nedu-
meririi culturii veacurilor. Această 
cunoaștere după care tânjește sufle-
tul de copil este posibilă doar dacă 
avem curajul să căutăm frumosul 
din noi și sacrul din cei de lângă noi. 
Întrebarea care nu ne ocolește  este 
următoarea: cum să găsim frumosul 
din noi în primul rând?  Un răspuns 
este rugăciunea. Această stâncă va 
descoperi în noi puterea de a lupta 
prin iubire.

Dacă de multe ori  poate uităm 
de rugăciune, prin aceste rânduri în-
demn să ne rugăm pentru noi, pentru 
familiile noastre și dacă ne dăruiește 
Dumnezeu puterea să plecăm ochii 
adânciți în iubire și pentru cei care 
în viziunea noastră nu corespund aș-
teptărilor. 

Rugăciunea ne va ajuta să să ne 
regăsim, îndulcindu-ne cu apropie-
rea de Hristos. Părintele Rafail No-
ica spune că Hristos ne îndeamnă să 
ne apropiem de El, să fim asemenea 
copiilor  vioi care au sufletul înveș-
mântat în brațele iubirii Lui. Doar 
apropierea de Hristos ne va ajuta să 
avem neliniștea cea bună, frământa-
re pe care o găsim în Taina Iertării,  
în Taina Încununării și  mai ales în 
Taina primirii Iubirii vindecătoare. 

Editorial

Lumina Cuvântului
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Revin cu dorul și totodată în-
demnul Lui de a ne ruga pentru noi, 
pentru familiile noastre, pentru țară 
și dacă ne dăruiește Dumnezeu pu-
terea să ne rugăm pentru lumea în-
treagă. Vă rog să privim la Cel ce 
este dincolo de catapeteasmă… în 
mijlocul Casei Sale și în fiecare din-
tre noi. 

Cu încredințarea că vom reuși, 
că vom fi împreună pe drumul găsi-
rii Celui ce ne asteaptă. 

Cu prețuire, un umil profesor 
de religie.



Lumina Credintei6

Ne întrebăm mereu de ce a 
ajuns lumea de astăzi în starea în 
care o vedem. De ce primează banii 
și puterea, de ce bisericile sunt din 
ce în ce mai goale, străzile tot mai 
cenușii, privirile mai fade, de ce tot 
mai multe suflete se pierd. Puțini ne 
dăm însă seama că formulăm în-
trebarea greșit. Pentru a nu rămâne 
retorică, trebuie să o îndreptăm către 
noi înșine: „De ce nu sunt eu mai 

puțin atașat de bani si putere, de 
ce nu mă nevoiesc mai mult, de ce 
nu renunț la somnul de duminică 
dimineața, de ce nu zâmbesc mai 
des?” Vrem să devină lumea mai 
bună fară să depunem niciun efort, 
să fim doar martori ai unei schimbări 
majore. Să ne simțim comod în pie-
lea noastră de creștini ortodocși nu 
este de ajuns. Trebuie să fim mulțu-
miți nu doar cu ceea ce facem pen-
tru noi, ci mai ales cu ceea ce facem 
pentru ceilalți.

Cu dragoste, ȋn Hristos, tinerilor

A.T.O.R. – o asociație cu tineri și pentru tineri
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Toți tinerii cautăm să ne dis-
trăm, să fim înconjurați de prieteni, 
să avem amintiri pe care să ne clădim 
viitorul. Stăpâniți de elanul celor 
mai frumoși ani ai vieții vrem să ne 
implicăm în cât mai multe activități 
pentru a ne simți responsabili si utili, 
simțindu-ne în același timp cât mai 
bine. Sunt anii noștri de formare și, 
totodată, cei mai predispuși perico-
lelor și greșelilor deoarece de multe 
ori simțim că nu suntem ascultați și 
înțeleși, ajungând să nu mai luptăm, 
să alegem calea cea mai ușoară pe 
care o avem la dispoziție. Astfel se 
ajunge să pornim pe un drum ne-
potrivit, fără șansa de a fructifica la 
maxim talanții pe care i-am primit. 

Tineri care au conștientizat 
importanța misionarismului și-au 
reunit forțele în cadrul Asociației 
Tineretul Ortodox Român pentru 
a aduce bucurie pe chipul aproapelui 
și pentru a fi cu un pas  mai sus că-
tre împlinirea spirituală. Entuziaști, 
dornici de a fi de folos, de a se dărui 
trup și suflet, ei fac voluntariat pro-
punându-și să asculte și, în măsura 
în care reușesc, să ajute pe cei con-
fuzi, rătăciți în mrejele societății de 

consum în care trăim.

Viața este un examen fără 
posibilitatea de a fi amânat sau re-
petat. Trebuie să facem acum tot 
ce putem să-l trecem. În ATOR se 
împletesc firele unei din ce în ce mai 
frumoase familii, a cărei membri 
învață împreună țintind spre o notă 
cât mai mare și, pentru aprofundare, 
dau și meditații în schimbul cărora 
nu cer decât un zambet. ATORenii 
se simt vii, se hrănesc din Hristos cu 
voință și putere și au certitudinea că 
nu sunt singuri în lupta în care s-au 
angajat. Implicându-se, ei șterg 
praful de pe viitorul care le bate la 
ușă, înlocuind tot ceea ce este mo-
horât cu lumină si culori.

(preluat de pe ator-mmb.ro,    
Iustina Timofte, secretar ATOR 

Iași, clasa XI C)
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Prietenia –  darul lui Dumnezeu pentru oameni

Nu de puține ori auzim vorbin-
du-se despre prietenie, însă știm cu 
toții ce este prietenia cu adevărat?  
Prietenia este un dar de la Dumne-
zeu, pentru noi, oamenii.  Dumnezeu 
ne-a creat pe noi din iubire și ne-a dat 
poruncă  „Să ne iubim unii pe alții”.  
Cu alte cuvinte, Dumnezeu a vrut ca 
noi să nu fim singuri în călătoria no-
astră spre sfințenie, ci să avem alătu-
ri de noi , alte câteva suflete.                                                                                                                                

Prietenia se clădește în timp, 
iar dragostea  și respectul  alcătuiesc  
temelia  unei prietenii trainice, de 
lungă durată.  Orice prietenie sinceră 
aduce ceva din cer pe pământ, căci 
într-o astfel de relație, toți prietenii 
se bucură.  Prin dragoste, alungăm 
tot ce este urât în lume , și devenim 
noi frumoși. Iubind omul din cel de 
lângă noi, înseamnă că Îl avem pe 
Dumnezeu aproape, că  urmăm calea 
către veșnicie.

Pentru ca o prietenie să fie 
adevărată aceasta trebuie să îi uneas-
că atât de mult pe cel ce iubește și pe 
cel iubit, încât aceștea să  devină o 
singură persoană : “dacă ai douăze-
ci de prieteni, vezi cu încă douăzeci 

de ochi, lucrezi cu încă douăzeci de 
mâini, mergi cu încă douăzeci de pi-
cioare”. 

  De asemenea, prieten este ace-
la care ne spune atunci când greșim 
și nu se bucură, este sincer cu noi și 
nu vorbește cu alții despre lucrurile 
rele săvârșite de noi, ne ajută atunci 
când ne cuprinde deznădejdea și ne 
amintește că nu suntem singuri.

Prieten este cel pe care aștep-
tăm cu ardoare să îl revedem indi-
ferent că îl întalnim în fiecare zi,  pe 
care nu ne săturăm să îl ascultăm, să 
îl vedem și a cărui prezență ne face 
să ne simțim fericiți.

Cel ce ne iubește, nu numai 
când ne laudă , ci și când ne ceartă și 
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ne corectează, acela este cu adevărat 
prieten al nostru. Căci a lăuda toa-
te, atât cele bune, cât și cele rele, nu 
este compartamentul unui prieten, ci 
mai degrabă a unui om care nu știe 
ce este dragostea, și care ne dorește 
răul, care dorește ca noi să cădem în 
păcatul mândriei și nu să rămânem 
întru Hristos, Mântuitorul nostru. 

Să căutăm întotdeauna dragos-
tea unui prieten, căci nimic nu e mai 
de preț  ca un prieten adevărat.   

Ungureanu Lorena, XI C
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Libertatea adevărată

Libertatea presupune exteri-
orizarea persoanei în context social, 
putând fi interpretată în mai multe 
moduri, tinând cont de percepția 
fiecărui om. În această manieră, li-
bertatea este utilizată în scopuri ce 
se încadrează în norme morale, dar 
și în aspecte negative.

Încadrând libertatea în sfera re-
ligioasă, se poate afirma că trebuie 
folosită cu responsabilitate pentru a 
nu afecta viața celor din jur si viața 
personală. Astfel, se amintește deci-
zia Evei de a incălca cuvântul spus 
de Dumnezeu, aducând asupra-i pe-
deapsa ce a privat-o de viața perfec-
tă. În urma păcatului și neascultării 
lui Dumnezeu, Adam și Eva sunt iz-
goniți din Grădina Raiului. 

Societatea contemporană ade-
sea face confuzia dintre libertate si 
libertinaj, unde calea cea dreaptă 
este configurată în conturarea per-
sonalității, tânărul alegând liberta-
tea exprimării libere. În construirea  
unui caracter binedefinit, sunt pre-
zente evenimentele ce îl formează, 
cat și în deciziile de viitor, clădin-
du-i o experiență socială.

În funcție de modul în care 
tânărul este influențat de modul în 
care se dezvoltă, poate să interpre-
teze greșit noțiunea de libertate, op-
tând a se manifesta printr-o formă 
de rebeliune. Nu poţi fi liber de unul 
singur, pentru că paradoxal a fi liber 
înseamnă a renunţa la tine pentru ce-
lălalt, înseamnă a nu-ţi face voia ta 
ci a face voia lui Dumnezeu, pentru 
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că voia Lui are efecte benefice asu-
pra întregii omeniri. 

Pentru creştini a fi liber în-
seamnă a-ți încredinţa libertatea lui 
Dumnezeu, Cel care este liber de 
timp, de spațiu și de orice altă limi-
tare. Fiind liber de orice, Dumnezeu 
potențează libertatea celor care i-o 
încredințează.

Alexa Ianisa, X E
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Tinerii în faţa provocărilor societăţii

Putem afirma cu francheţe că 
puţini tineri din ziua de azi îşi mai 
îndreaptă privirea către credinţă, că-
tre Dumnezeu şi cu atât mai puţin 
către creştinism, deşi au fost născuţi 
şi botezaţi întru Hristos. 

Cine se face vinovat de aceas-
ta? 

După părearea mea, în mare 
parte, societatea. Pentru un tânăr 
adult sau adolescent din zilele noas-
tre este foarte dificil să facă o alege-
re corectă şi dreaptă, să aleagă calea 
credinţei şi a curăţiei, calea speran-
ţei, iubirii şi vieţii veşnice, adică 
calea mântuirii cu alte cuvinte să 
împlinească vorbele lui Iisus: “Cine 
vrea să vină după Mine, să se lepede 
de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi 

urmeze Mie” (Marcu 8:34), în loc de 
cea a desfrânăriii şi păcatului, care 
din nefericire, este afişată şi promo-
vată peste tot în jurul sau. 

Tocmai de aceea consider că 
cel mai aproape de situaţia tineretu-
lui actual se află Fericitul Augustin, 
atât prin exemplul sau de viaţă cât 
şi prin scrierile sale în care utilizea-
ză argumente logice încercând să 
demonstreze veridicitatea religiei 
creştine, un lucru cum nu se poate 
mai potrivit pentru o generaţie pli-
nă de controverse şi înconjurată de 
o realitate ştiinţifică în care totul 
se demonstrează, nimic nu rămâne 
necunoscut, iar magicul, misticul 
sau minunatul sunt termeni întâlniţi 
doar în basme. 

Am putea chiar să-i asemuim 
pe tineri cu Sfântul Apostol Toma 
şi să spunem că acestea cred doar în 
ceea ce este palpabil şi nu consideră 
verosimil nici chiar ceea ce se află 
chiar în faţă lor. Şi pentru toate aces-
tea nu putem să-i învinuim pe ei în 
totalitate deoarece au fost supuşi şi 
sunt supuşi zi de zi provocărilor so-
cietăţii contemporane, încărcate de 
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pericole, primejdii şi păcate. 

Pe internet, la televizor, în pre-
să şi chiar şi în cărţi sunt expuse şi 
suprapromovate o serie de exemple 
negative, prezentate ca fiind corecte 
şi pozitive. Diferenţa dintre bine şi 
rău este o linie aproape intangibilă 
şi cel mai adesea tânărul alege calea 
cea mai uşoară şi mai comodă, alege 
plăcerea şi distracţia în detrimentul 
dreptăţii şi virtuţii. 

Deşi născut într-o familie în 
care mama era un adevărat exem-
plu pentru virtutea creştină, Ferici-
tul Augustin alege o bună parte din 
viaţă să trăiască în desfrâu şi în pă-

cat, ca mai apoi să se căiască şi să se 
convertească la creştinism spunând 
că “Cine îl are pe Dumnezeu, acela 
este fericit.”. 

Exemplul sau este lesne de în-
ţeles şi de urmat, pentru că orice om, 
mai ales tânăr, se poate întoarce pe 
calea cea dreapta pentru că Dumne-
zeu ne aşteaptă cu braţele deschise 
să vedem “lumina cea adevărată” şi 
să aflăm “credinţă cea adevărată”.

Barbu Ozana, XI A. 
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Tinerețe frumoasă - tinerețe curată

  Tinerețea este ,,vârsta de aur” 
a ființei umane, vârsta energiei su-
fletești constante, a primelor conste-
lații formate sub zodia cunoașterii, a 
unor lecții de viață sub semnul ex-
perienței, a inițierii în ,,ale zborului” 
într-un ,,dincolo” al eului lăntric, 
al ,,sufletului agitat de sentimente” 
(Hegel).

  Deși un anotimp al miracole-
lor, în tinerețe, după cum spune Pă-
rintele Arsenie Boca: ,,Când dai, la 
început dai din ceea ce ai, apoi, de la 
un moment dat, dai din ceea ce eşti.”

  Lecția pe care ființa umană 
trebuie să o învețe în tinerețe este 
să își cultive gradina infinită a eului 
lăuntric din lumină prin ascensiu-
ne sufletească pentru că marchează 
o renaștere spirituală și rațională, 
tinerețea este ca un Botez al matu-
rității. Tânărul își apropie inima de 
virtute, știe că Dumnezeu îl iubeș-
te și Îi dăruiește la rândul său iubi-
re necondiționată, cu toată ființa și 
inima lui, simte cum a fost creat din 
iubire, simte că odată cu fuga tim-
pului el devine o ipostază superioară 
celui lăsat în urmă, că poate culege 

de pe ramurile vieții sale eternitatea. 
Prin încredere în Dumnezeu și cre-
dință, sufletul se dăruiește în mâinile 
Domnului, se situează pe calea vieții 
ideale, are în el un alt suflet, cel al 
cuvântului, al rugăciunii, de exem-
plu Rugăciunea Inimii: ,,Doamne, 
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, 
miluieşte-mă pe mine, păcătosul!”. 
Astfel el se inițiază în ale zborului 
nu ca un om care îngenunchează în 
fața destinului, ci ca un fluture ale 
cărui culori spirituale pot făuri ele 
însele destinul.

  Cum transcendența între cer și 
pământ este reprezentată de faptele 
de milostenie, ajutorul semenilor și 
aproapelui împlinesc comuniunea 
cu Dumnezeu. Acum fluturele, după 
ce a fost creat, poate căuta cheia 
spre destinul ce aduce fericire, cli-
pe depline; ușa pe care trebuie să 
o deschidă cu această cheie ne este 
dată încă de la naștere, când sufletul 
are deja înscrisă, în ,,dicționarul său 
de existențe”, întreaga cunoaștere. 
Cel care găsește cheia se află într-un 
imaginal divin pe pământ, intervalul 
dintre sine și Dumnezeu având, din-
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colo de Sfintele Taine, de dragoste 
și nădejde, credința sapiențială în 
ajutor de Sus. Revelarea Frumosului 
din Lume până la găsirea cheii așază 
pe aripile fluturelui noi încercări, noi 
mistere abstracte, însă culorile sale 
devin mai puternice odată cu desci-
frarea codului ființei, după simbo-
luri ale visului, iubirii, adevărului și 
gândirii binare din tinerețe. Părinte-
le Hrisostom Filipescu spune că: ,, 
„Sinceritatea activează prietenia si 
mișcă, ea este cea care toarnă unde-
lemn în candela inimii și nu ingenio-
zitatea de a mânui cuvintele.”

  Fluturele capătă zâmbet sufle-
tesc, deci sufletul în anotimpul mi-

racolelor cuprinde, în conformitate 
cu credința și iubirea față de Dum-
nezeu, desăvârșirea omului. 

Dimitriu Corina, IX A
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Spiritualitate Ortodoxă

Monahismul – crin răsărit în societatea 
contemporană

După cum știm, Biserica, în 
calitate de instituție divino – uma-
nă,este împărțită în trei categorii de 
membri: clerul, adică ierarhia biseri-
cească, care la rândul ei are trei trep-
te,respectiv diacon, preot și episcop, 
apoi monahii (călugării) și mirenii. 

Dumnezeu, în marea Sa iu-
bire, ne-a lăsat două căi prin care 
omul să parcurgă drumul vieții și 
să câștige mântuirea, ambele la fel 
de bune și mântuitoare: cea a căsă-
toriei și cea a monahismului. Deși 
Dumnezeu, atunci când I-a creat pe 
Adam și Eva, le-a spus: “Creșteți 
și vă înmulțiți și umpleți pământul 
și-l supuneți”, cu alte cuvinte, a in-
stituit căsătoria, aceasta reprezintă 
viața comună. Monahismul, pe de 

ală parte, reprezintă posibilitatea  de 
încadrare într-o viață superioară, o  
viață care este și ea binecuvântată de 
Dumnezeu, care nu este potrivită de-
cât pentru cei puțini, pentru oamenii 
de excepție, pentru cei care au che-
marea față de aceasta. 

Omul care alege  viața mona-
hală fuge de plăcerile lumești și de 
păcatele de provin din aceasta, de-
dicându-se lui Dumnezeu și adorării 
Acestuia printr-o viață plină de pri-
vațiuni, totodată făcând cele trei fă-
găduințe: castitatea, sărăcia și ascul-
tarea. De aceea, viața în  mănăstire 
prezintă propriile ei greutăți, pe care 
nu toți sunt capabili să le depășească 
și este pusă la loc de cinste în cadrul 
Bisericii Ortodoxe. 
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În momentul actual, mănăs-
tirea este misiune și slujire într-o 
societate secularizată, și este model 
de comportament creștin, întrucât, 
conform Sfântului Ioan Scărarul,”-
viaţa monahală e lumină pentru toţi 
oamenii”.Monahismul este totodată 
sprijin al societății,deoarece în in-
cinta mănăstirii au apărut primele 
școli, spitale și ateliere de creație.
Demn de menționat este și faptul 
că mulți oameni de cultură ai țării 
noastre au fost călugări.

Monahismul rămâne o formă 
a spiritualității creștine de-a lungul 
veacurilor și o poartă de intrare în 
Împărăția Cerurilor. Monahul este 
ochiul lumii îndreptat spre Dumne-
zeu, iar lumina pe care Acesta o dă 
monahului o trimite lumii, deoarece 
mănăstirile și viețuitorii din ele tre-
buie să fie mijlocire, lumină, odihnă, 
limpezime, putere pentru Biserică și 
societate.

Ungureanu Daria, X A
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Stresul- un păcat modern

Dragi racovițiști, 
Am decis să abordez un subiect 

de foarte mare actualitate pentru 
omul zilelor noastre, dar mai ales 
pentru orice racovițist: stresul. Știu 
că îl simțiți, pentru că l-am simțit și 
îl mai simt și eu. Am ajuns să de-
venim cumva dependenți de graba 
noastră, de durerea noastră, de neli-
niștile noastre. Într-o anumită măsu-
ră (diferă la fiecare persoană în par-
te), nu ne mai putem recunoaște pe 
noi, imagina pe noi în afara acestui 
așa-numit stres.

Consider că stresul este la bază 
o formă subtilă de egoism. Îngrijirea 
excesivă de propria persoană și fri-
ca la orice pas ca totul să fie perfect 
sunt cauze majore ale stresului, în 

opinia mea. 
Nu am citit în niciun Sinaxar 

despre vreun Sfânt stresat. Nu există 
așa ceva. Nu scrie în nicio Evanghe-
lie că Mântuitorul ar fi fost stresat 
când era pe pământ, deși dacă ana-
lizăm puțin ar fi trebuit să trăiască 
ceea ce numim noi o „angoasă exis-
tențială”, pentru faptul că venea pe 
pământ pentru a ridica omul la ade-
vărata sa valoare, pentru a-i da de-
mintate, dar va fi omorât de el. Nu 
e ceva cu care noi am putea trăi li-
niștiți, nu? 

Și atunci cum de în fiecare zi 
ceva ne fură din colțișorul nostru 
de liniște și ne trage cu forță în plin 
zbucium? 
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Psihologia definește stre-
sul în următorii termeni: un fe-
nomen psihosocial complex 
ce decurge din confruntarea 
persoanei cu cerințe care sunt 
percepute ca fiind dificile, du-
reroase sau de mare importan-
ță pentru persoana respectivă. 
Altfel spus, sentimentul că ceea 
ce trebuie făcut nu ne stă în pu-
tință, că este mult mai greu de-
cât putem gestiona. Dar uităm 
desigur ceea ce spune Însuși 
Mântuitorul: “toate sunt cu pu-
tinţă celui ce crede!” (Marcu 9, 
23). 

Dar uităm ceva și mai im-
portant: situațiile nu sunt bune 
sau rele decât în măsura în care 
noi le atribuim aceste valori. Noi 
gândim lumea și în funcție de 
aceasta o și simțim și de aceea 
aceeași situație este mulțumitoa-
re pentru cineva și un dezastru 
pentru altcineva. Dar în funcție 
de ce atribuim valori întâmplări-
lor? De obicei în funcție de inten-
țiile noastre. Prin urmare situați-

ile favorabile pentru îndeplinirea 
dorințelor noastre vor fi bune și 
cele contrare vor fi rele. Așa ve-
dem noi lumea și așa ne trăim 
noi viața de cele mai multe ori. 
Desigur este o abordare cu totul 
greșită care generează stres și un 
conflict permanent între eul nos-
tru și realitate. De aici derivă do-
rința de a ne crea o lume perfectă 
(perfectă însemnând care se plia-
ză exact pe toate cerințele noas-
tre) în care să ne refugiem, pe 
care nu o vom găsi niciodată la 
modul concret, ci doar vom trăi 
anumite perioade de timp cu ilu-
zia că totul e bine, pentru că totul 
e perfect. Undeva în noi există 
ideea că dacă totul se întamplă 
după cum vrem noi, atunci totul e 
bine și dacă totul e bine sau dacă 
totul e perfect noi vom putem fi, 
în sfârșit, fericiți. Rețeta 100% 
sigură de a nu cunoaște nicioda-
tă bucuria adevărată, pentru că 
este 100% sigur că nu vom găsi 
o lume perfectă în această viață.

La un moment dat realizăm 
că nu găsim bucuria orice am 
face (pentru că oricâte lucruri  
frumoase ni se întâmplă tot nu va 
putea fi totul exact așa cum vrem 
noi) și deznădăjduim...simțim că 
am obosit să tot căutăm fericirea, 
că ea e departe sau chiar nu exis-
tă... .

Căutăm să trăim viața în funcție 
de voia noastră, de egoismul nostru 
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și nu în funcție de ceea ce vrea Dum-
nezeu cu noi, voia Sa fiind mereu 
mult mai bună, de fapt, pentru noi. 
Este exact ceea ce spunea Domnul 
nostru Iisus Hristos: “cine va voi să-
şi scape sufletul îl va pierde; iar cine 
îşi va pierde sufletul pentru Mine îl 
va afla” (Matei 16, 25). Desigur că 
este stresant să cauți mereu ca voia 
ta, limitată, păcătoasă să fie înfăp-
tuită, neînțelegând niciodată planul 
Creatorului tău pentru tine, nefiind 
în stare să mulțumești pentru situa-
țiile în care voia ta nu s-a indeplinit 
(“daţi mulţumire pentru toate, căci 
aceasta este voia lui Dumnezeu”- I 
Tesaloniceni 5, 18), lăsând loc adânc 
în tine voii lui Dumnezeu să lucreze, 
să rodească. Petre Țuțea spunea că 
nu poți să fii plin de tine, căci atunci 
nu mai are unde să intre Dumnezeu.

Dar am putea căuta mai în pro-
funzime. De ce apar anumite situații 
totuși în viața noastră, de care mai 
apoi suntem nemulțumiți? Arhiman-
dritul Teofil Părărian spunea că nu 
există viitor pe care să nu ni-l pre-
gătim. Ar trebui din când în când să 

privim viața noastră de sus și să ne 
putem întrebarea “unde duce ceea ce 
fac eu acum?”, “Ce consecințe are 
aceasta?”. Ceea ce spune sfinția sa 
este ca dacă Dumnezeu îngăduie să 
se întâmple ceva înseamnă că avem 
nevoie într-o anumită măsură de acea 
situație (oricât de aberant sună asta 
pe moment) pentru a învăța valori 
fundamentale pentru o viață creștină 
și nu numai. Prin urmare, cauza cea 
mai adâncă suntem tot noi.

După cum vedeți, dragi cititori, 
peste tot ne lovim de noi înșine, de 
sinele nostru profund, de care de 
obicei fugim. Fugim de el pentru că 
el cunoaște adevărul, el are ceea ce 
se numește conștiință și noi nu vrem 
să auzim ce spune aceasta, pentru că 
nu suportăm sentimentul de vino-
văție. Însă fuga continuă de propria 
noastră ființă lăuntrică este stresan-
tă și generează o prăpastie în ființa 
noastră: omul nu se mai înțelege pe 
sine, nu se mai cunoaște, adică nu e 
împăcat cu sine însuși, nu are pace. 
De ce însă nu suportăm sentimentul 
de vinovăție? Nu ne acceptăm gre-
șelile pentru că nu avem smerenie. 
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Smerenia aduce după sine lăsare în 
voia lui Dumnezeu, care alungă ori-
ce stres.

Arhimandritul Simeon Kraio-
poulos afirmă în cartea Stresul (cum 
se naște și cum se vindecă), pe care 
vi-o recomand din inimă, că stresul 
este inexistent; oamenii generează 
stresul. Tot el spunea că putem de-
veni sfinți cu răbdare, cu dragoste, 
cu entuziasm, cu rugăciune și tăce-
re, punând în fiecare zi început bun. 
Lupta cu patimile noastre trebuie să 
fie simplă, fără încrâncenare și fără 
stres. De altfel, un om care iubește 
cu adevărat binele nu va fi stresat de 
această luptă.

Așadar, dragi cititori, vă in-
vit să descoperiți dragostea lui 
Dumnezeu Care vrea ca noi, co-
piii Săi să ne bucurăm de viață, 
să o trăim simplu, delicat și cu 
multă pace. Haideți să pornim 
în luptă, “hotărând să ne dobân-
dim” (Sfântul Ambrozie).

Cu un gând bun de la o cole-
gă mai mare, 

Andreea Popa, stundentă la Me-
dicină în anul I

P.S: recomandări: “Te cu-
noști pe tine însuți?” și “Stre-
sul”, scrise de Arhimandrit 
Simeon Kraiopoulos; “Pollyan-
na”, Eleanor H. Porter (există și 
film, pentru cei de la mate-info, 
care nu citesc)
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Mândria – cauza suferinței

Mândria este primul din cele 
sapte păcate capitale, după cum 
smerenia este cea mai mare vir-
tute. Însă atât de complex, de am-
biguu, de perfid si viclean, de no-
civ si distrugător este acest păcat, 
încât până si marii sfinti au fost 
ispitiți de el. Nu este om pe fata 
pământului care să nu fie ispitit 
de acest diavol; de la copilul cel 
mai mic, până la omul cel mai în 
vârstă, de la cel mai simplu om, 
până la ce mai învătat. Păcatul 
mândriei este auto-supra-dimen-
sionarea persoanei noastre. Sun-
tem mândri si facem acest păcat 
al mândriei atunci când: ne atri-
buim unele merite sau daruri care 
de fapt nu sunt ale noastre, când 
ne lăudăm în fata oamenilor pen-
tru ce am făcut, fâră să gândim că 
Dumnezeu ne-a învrednicit să le 
facem, când ne supărăm pe orici-
ne și din orice motiv, când ne fa-
cem publicitate pentru orice fap-
tă bună, pe care poate nici n-am 
făcut-o, când ignorăm si râdem 
atât pe bună dreptate, cât si pe ne-

drept de cineva, când invidiem și 
urâm pe cineva care este mai bun 
decât noi, când vorbim pe cineva 
de rău indiferent dacă este ade-
vărat sau nu, când ne îmbrăcăm 
în diferite haine tentante pentru 
a place oamenilor sau pentru a fi 
în centrul atentiei, când spunem 
aproapelui faptele bune pe care 
le-am facut etc. Reversul aces-
tui păcat este virtutea smereniei.  

Din acest păcat se nasc toate ce-
lelalte. Toată viata trebuie să lup-
tăm împotriva acestui păcat si sa 
fim constienti că-i putem cădea 
pradă în orice moment al vietii. 
Numai întelepciunea ne poate 
ajuta să discernem acest păcat, 
să sesizăm aparitia lui în mintea 
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noastră. Trebuie luptat din fra-
gedă tinerete împotriva acestui 
mare microb, până nu produce 
„boli cronice” de netămăduit. 
Foarte putini medici pot vindeca 
asemenea boli. 

Solomon ne arată că înţelep-
tul se teme şi se abate de la rău, dar 
prostul este nechibzuit şi sigur de 
sine. Solomon ne încredinţează că 
mândria aţâţă certurile şi ne spune 
că omul nesăbuit lovit de înfumura-
re şi cu gânduri rele ar fi mai bine 
să-şi pună mâna la gură pentru a nu 
stârni, în mânia sa, certuri. Fudulia 
poate cufunda omul în sărăcie: mai 
bine să fii smerit şi să ai o slugă de-
cât să fii fudul şi să nu ai ce mânca, 
ne pune în gardă Solomon. Trufia se 
înalţă adeseori din solul unei anumi-
te corectitudini, cum se întâmplă cu 
cei mândri şi dispreţuitori, iar umi-
linţa creşte de multe ori din lacrimile 
păcătoşilor, aşa cum ne avertizează 
Iisus în pilda vameşului şi fariseu-
lui. Înţelepciunea, personificată în 
Pildele lui Solomon (Proverbele lui 
Solomon), strigă că ea urăşte tru-
fia şi mândria, purtarea rea şi gura 
mincinoasă. Mândria este prezentă 
în discursurile falşilor învăţători, so-

fişti şi lacomi împotriva cărora vor-
beşte apostolul Pavel într-una din 
epistolele sale. 

Omul mândru este de multe ori 
ateu sau îşi zice în sinea sa că Dum-
nezeu nu pedepseşte, că uită sau că 
îşi ascunde Faţa şi în veac nu va 
vedea, fiind împiedicat în judecata 
şi vederea sa de întunericul de nori, 
aşa cum se menţionează în Cartea 
lui Iov. 

Omul rău şi mândru, la adăpos-
tul succeselor sale materiale, este 
dispreţuitor, ucigaş şi asupritor al 
celor nenorociţi, lăudăros, ateu sau 
hulitor al Domnului, gura sa fiind 
plină de blesteme  şi  înşelătorii. Sau, 
fericit şi netulburat de suferinţe, este 
îmbuibat, asupritor, are o limbă neo-
bosită şi devine pricină de poticnire 
pentru oamenii de rând. Dumnezeu 
îi cunoaşte de departe pe cei îngâm-
faţi. El ştie totul şi cântăreşte toate 
faptele, precum spune Ana, una din 
soţiile lui Elcana, în rugăciunea ei 
fierbinte, consemnată în Cartea I a 
Regilor.

Cărţile istorice ale Vechiului 
Testament relatează cum Dumne-
zeu a pedepsit trufia lui Sanherib, 
trimiţând un înger care ucide 185 
000 de soldaţi din tabăra acestu-
ia, obligându-l să renunţe la lupta 
împotriva lui Iezechia. El se în-
toarce în ţara sa unde este ucis 
de fiii săi, în timp ce se ruga în 
templu.
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Nabocodonosor al II-lea, pe-

depsit, pentru mândria sa, să trăiască 
precum dobitoacele pentru şapte ani.

Cartea profetică a proorocului 
Daniel, care-i poartă numele, isto-
riseşte cum Nabucudonosor al II-
lea primise atâta putere, încât i s-a 
îngâmfat inima, şi i s-a împietrit 
până la mândrie. Aşa cum i-a tăl-
măcit Daniel vis său neliniştitor, el 
a fost îndepărtat de pe tron şi a fost 
despuiat de slava lui: a fost izgonit 
din mijlocul copiilor oamenilor, a 
locuit la un loc cu măgarii sălbatici, 
i s-a dat să mănânce iarbă ca la boi, 
trupul i-a fost udat de roua cerului, 
i-a crescut părul ca penele vulturu-
lui şi unghiile ca ghearele păsărilor; 
inima i s-a făcut ca a fiarelor; şapte 
vremi au trecut peste el, până când a 
recunoscut că Dumnezeu stăpâneşte 
peste împărăţia oamenilor şi o dă cui 
vrea; şi atunci a fost reaşezat în sca-
unul de domnie. 

Belşaţar nu învaţă nimic din 
istoria tatălui său şi nu-şi smereşte 

inima, aşa că mesajul lui Dumnezeu, 
scris de mâna Domnului pe tencuiala 
zidului împărătesc -continuă aceeaşi 
carte profetică- se împlineşte nemi-
los, aşa cum este tâlcuit de Daniel: 
Belşaţar este ucis, domnia revenin-
du-i lui Dariu, Medul (Darius al II-
lea Ochos, rege persan)..

Cartea a II-a a Cronicilor re-
latează cum împăratul Ozia, fiul lui 
Amaţia, a dus o viaţă plăcută lui 
Dumnezeu, ajungând un lider re-
gional foarte influent, cu o armată 
foarte numeroasă şi, devenit puter-
nic, s-a sumeţit: a intrat în Templul 
Domnului pentru a arde tămâie, 
faptă îngăduită doar preoţilor, fiii 
lui Aaron, care au fost sfinţiţi s-o 
aducă. Înfruntat de preotul Azaria 
şi cei 80 de preoţi care-l atenţionară 
că face un păcat- continuă cartea- el 
s-a mâniat pe preoţi, şi cum s-a mâ-
niat, i-a apărut o lepră pe frunte, pe 
care a avut-o până la sfârşitul vieţii. 
El a locuit într-o casă deosebită ca 
lepros, căci a fost izgonit din Casa 
Domnului. Şi fiul său, Iotam, era în 



Mândria – cauza suferinței

Lumina Credintei 25

fruntea casei împăratului şi judeca 
poporul ţării.

 Aceeaşi carte a Cronici-
lor evocă cum, fiind bolnav de 
moarte, Iezechia a făcut o rugă-
ciune Domnului, iar Domnul l-a 
vindecat. În loc să răsplătească 
binefacerea primită, Ezechia, pă-
răsit de Dumnezeu care vroia să-i 
încerce inima, s-a îngâmfat din 
pricina bogăţiilor şi le-a arătat 
solilor babilonieni toate locurile 
unde îşi ţinea lucrurile de mare 
preţ. Atunci mânia lui Dumnezeu 
s-a abătut asupra lui, asupra lui 
Iuda şi asupra Ierusalimului, însă 
Ezechia, smerenia|smerindu-se 
din mândria lui, împreună cu lo-
cuitorii Ierusalimului, a făcut ca 
mânia lui Dumnezeu să nu vină 
peste ei în timpul vieţii lui: Isaia 
îl anunţă că, după moartea sa, ţara 
va fi jefuită şi copiii săi duşi în 
robie la curtea Babilonului 

Aşadar suntem liberi doar în 
măsura în care suntem legaţi de 
Dumnezeu şi luptăm cu patimile. Fi-
ind ei înşişi robii stricăciunii, fiindcă 

ceea ce te biruieşte, aceea te şi stăpâ-
neşte (II Petru 2, 19). Aceasta este o 
axiomă: harul dumnezeiesc întăreşte 
puterea voinţei către bine. Libertatea 
personalităţii întărite duhovniceşte 
se defineşte prin atitudinea proprie 
faţă de evenimentele care se petrec 
în viaţa sa. Libertatea omului slab 
din punct de vedere duhovnicesc 
depinde de „lungimea lanţului său”. 
Punctăm: acel lanţ pe care şi l-a pus 
singur.

Ciocîrlan Teodora, X B.
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Creștinismul și provocările lumii contemporane

O realitate avraamică, dar tristă

Un mediu incert
   Dragi colegi și colege, iată, 

ne vedem astăzi trăind într-o lume 
pe care acum câteva decenii nu ne-
am fi imaginat-o...care câteva dece-
nii, nici măcar acum câțiva ani... Ne 
găsim, așadar, față în față cu o serie 
de amenințări diferite de acelea cu 
care, poate, am fost obișnuiți în ul-
tima perioadă: practic, lumea se află 
în pragul unui nou război rece, purtat 
cam pe aceeași scenă, cu aceiași ac-
tori principali, doar că, jucând altfel 
de roluri; nu are rost să ne cufundăm 
acum în astfel de idei, e de-ajuns să 
privim trenurile încărcate cu tancuri 
care ne străbat țara, linia Nistrului 
care, pe zi ce trece, devine tot mai 
fortificată și, ca și cum asta nu ar fi 
destul, întreaga europă se confruntă 
cu o altă problemă, momentan et-
nică, culturală, religioasă, dar care 
este posibil să devină și politică sau, 
Doamne ferește, militară, în viitor.

 Desigur, e vorba despre in-
vazia musulmanilor care se tot pe-
rindă, dintr-un motiv sau altul, pe 
meleagurile batrânului continent. 
Dar, pentru că această publicație nu 
reprezintă un organ de natură politi-
că, socială, etnică sau de altă natură 
din acest spectru, propun spre anali-
ză situația din punct de vedere isto-
ric și teologic.

Nu se întâmplă prima dată
   De-a lungul secolelor, sau 

chiar mileniilor, Europa a tot fost 
lovită de invazii sau migrații masi-
ve ale diverselor popoare către ea. 
Un prim exemplu care îmi vine la 
îndemână este reprezentat de po-
pulațiile indoeuropene, venite în 
câteva valuri undeva în apropierea 
anului 1000îHr., fără de care, să re-
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cunoaștem, etnogeneza popoarelor 
europene actuale nu ar fi avut loc, 
întrucât aceștia nu erau altceva de-
cât italo-celții, greco-armenii, ger-
mano-slavonii și așa mai departe. 
Este de presupus că aceștia au prefe-
rat drumul spre Europa, datorită unei 
slabiciuni ale populațiilor autohtone. 
Deși este prea demult ca această ipo-
teză să poată fi probată, ea poate fi 
considerată validă grație unor ana-
logii suficient de bune: să privim în 
istorie și să observăm faptul că dru-
murile cotropitorilor merg spre locu-
rile aflate în slăbiciune, sau criză, în 
limbaj actual. De exemplu hunii nu 
s-au îndreptat spre înfloritorul impe-
riu chinez, ci au preferat să străbată 
stepele ruse, spre Europa răvășită 
după invaziile barbare, determina-
te, la rândul lor, de slăbirea și apoi 
prăbușirea Imperiului Roman, sau, 
mai recent, degradarea Imperiului 
Bizantin care a condus la extinderea 
fără precedent a Imperiului Otoman.

Mergând după același rațio-
nament, astăzi, Europa rănită grav 
în urma crizei economice din anii 
trecuți și în plin drum către o criză 
politică, poate fi considerată ca fiind 
aflată într-o situație de acest fel.

Din păcate, o fisură se găsește 
la fundație   

Deși posibilele slăbiciuni ale 
civilizațiilor europene au fost enu-
merate mai sus, există o

 alta aflată mult mai în profun-
zime, mai exact secularizarea Eu-
ropei. E lene de înțeles faptul că la 
baza civilizațiilor Europene, unul 
dintre pilonii princiali de susținere 
este reprezentat de creștinism, atât 
ortodox în răsărit, cât și catolic în 
apus, mărturie stau nenumărate iz-
voare istorice datând din evul me-
diu, printre care unele sunt extrem 
de vizibile și la îndemână, de pildă 
faptul ca în orice localitate veche, 
oricât de mică ar fi ea, există măcar 
o biserică, cele mai somptuase și 
pretențioase clădiri medevale erau 
marile catedrale, există slujbe de 
sfințire pentru foarte multe obiecte 
și exemplele pot continua. Exista 
așadar, o adevărată educație crești-
nă, însuțit de oameni încă de mici, 
și foarte adânc înfiripată în aceștia, 
dovadă stând legarea și interesul co-
mun al multor popoare europene în 
ceea ce privea numeroase probleme, 
precum lupta antiotomană sau, în 
cazuri extreme, cruciadele.



Creștinismul și provocările lumii contemporane

Lumina Credintei28

 Odată cu reforma renașterea 
și protestantă, lucrurirle au început 
să se schimbe drastic. Deși trebuie 
să recunoaștem faptul că nemulțu-
mirile lui Marthin Luther de pildă 
erau juste, abordarea noilor deno-
minațiuni pare a fi altfel. E drept că 
din creștinismul protestant se trage, 
de exemplu, etica muncii, dar, sepa-
rarea aproape totală totală a bisericii 
de societate, cât și relaxarea rigori-
lor bisericești (valabil în catolicism, 
chiar și în ortodoxie) care a urmat, 
a dus către ceva cu siguranță nedo-
rit: odată ce lumea respinge crești-
nismul drept valoare fundamentală 
a societății(se întâmplă din ce în ce 
mai mult în jurul nostru, o vedem), 
e ca și cum acel pilon de rezistență 
s-ar fisura din ce în ce mai adânc, iar 
dacă e să facem o analogie, daca dis-
trugem un pilon de rezistență al unei 
case, ea cedează sub propria greuta-
te, asta neglijând faptul că, pe lângă 
propria greutate, astăzi acționează 
numeroase forțe exterioare...

Cine sunt ei?
      

Musulmani, am spune...da, 
musulmani, adică adepți ai unei re-
ligii avraamice, așadar, o religie în-
rudită cu iudaismul și creștinismul, 
toate trei avându-l pe Avraam (sau 
Ibrahim pentru musulmani) drept 
înaintaș comun. Trebuie să mențio-
năm așadar faptul că, potrivit tradi-
ției, omul Iisus Hristos este descen-
dent al lui Isaac, iar Mahomed, al lui 
Ishmael, Isaac fiind fiul de drept al 
lui Avraam, iar Ishmel fiul din flo-
ri...asta în viziunea iudaică și crești-
nească, nu și în viziunea islamică... 
Trebuie să mai spunem și faptul că 
în Pentateuh se vorbește despre jert-
firea, simbolică până la urmă, a lui 
Isaac, el fiind „însemnat”, astfel, ca 
înaintaș religios de drept...nu și în 
viziunea musulmană, unde cel „jert-
fit” este Ishmael. 

Cât despre autenticitate Qora-
nului, aceasta pare a fi aproximati-
vă: se pare că Mahomed nu știa să 
scrie și că profețiile sale sunt rodul 
unor halucinații avute undeva între 
40 și 50 de ani, după ce, în preala-
bil, el călătorise destul de mult, iar 
în decursul voiajelor întreprinse, 
cunoscuse atât creștinismul cât și 
iudaismul. De aici probabil că se 
trag imensa majoritate a asemănări-
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lor dintre cărțile sfinte ale celor trei 
religii monoteiste. Deși maternitatea 
fiilor lui Avraam este practic impo-
sibil de probat din punct de vedere 
științific, este mai credibilă varianta 
iudeo-creștină, din urmatorul consi-
derent: cartea de căpătâi a musulma-
nilor vorbește despre un alt profet 
care va urma lui Isha (Iisus Hristos). 
Nicăieri Sfintele Scripturi sau tradi-
ția oral nu se referă la așa ceva, ba 
mai mult, pentru a „atesta” autentici-
tatea acestui punct de vedere, musul-
manii vorbesc despre existența unei 
a cincea evanghelii voit neinclusă 
în Biblie în care se menționeaza așa 
ceva, însă, între timp s-a demonstrat 
că nu este altceva decât un fals fabri-
cat de turci cu scopul de a slăbi pute-
rea Imperiului Bizantin, publicat la 
constantinopol în jurul anului 900...

E greu de susținut, dar, cu toa-
te acestea, această veșnică dorință 
de dominare să fie rezultatul unor 
nemulțumiri, printre care și această 
frustrare a falsului istoric, rămasă 
undeva în conștiința lor colectivă.

Doar ei își doresc să domine?
           Garantat, nu... Dorința de 

dominare apare în conștiința oricărui 
popor care simte că poate:

Imperiul Roman pe vremea lui 
Octavian Augustus, Imperiul Bi-
zantin pe vremea lui Justinian cel 
Mare, Hoarda de Aur pe vremea lui 
Ghinghis Han, Franța lui Napoleon, 

Germania lui Hitler, Rusia lui Stalin 
și exemplele pot continua... Se vede 
suficient de limpede că această do-
rință apare în sânul oricărui popor 
care se simte în stare să cucereasca, 
conducă, domine pe alții, așadar, 
motivul acestei dorințe pare mai de-
grabă pompat, umflat mai mult sau 
mai puțin pe cale religioasă, decât 
inițiat pe această cale. Să fim cin-
stiți: în diverse etape ale istoriei, 
numeroase religii au avut caracter 
expansionist, printre ele si islamul, 
in perioada cuceririlor arbe, dar și 
creștinismul(mai degraba apusean), 
în perioada marilor descoperiri geo-
grafice, de pildă.

 Oarecum paradoxal, una 
dintre puținele puteri politice care 
nu s-a impus și pe plan religios pro-
vine din spațiul... islamic: Imperiul 
Otoman a incorporat Grecia, Serbia, 
Iudeea, Ungaria, principatele româ-
ne, parte din Ungaria și nu numai, 
iar astăzi românii sunt tot români și 
ortodocși, serbii, serbi și ortodocși, 
grecii la fel și așa mai departe.

La ce să ne mai așteptăm?
           Asta este...cu adevărat 

o întrebare grea, iar răspunsul de-
pinde drastic de mult de modul în 
care se vor în care se vor înclina 
balanțele geopolitice, economice, 
culturale și tot așa, însă nu trebu-
ie să uităm un lucru: Până când, 
pe toți creștinii, religia nu ne va 
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uni către un țel comun, acel pi-
lon de rezistență al civilizației va 
continua să se prabușească, tră-
gându-ne și pe noi cu el.

 Să ne rugăm pentru de-
săvârșirea noastră ca oameni și 
creștini, cât și pentru vremuri 
bune...

Pax  vobis!

  Știrbu Radu, absolvent al Cole-
giului Național „Emil Racoviță”, 

Iași, în prezent  student la Uni-
versitatea Gheorghe Asachi din 

Iași, anul II.
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Halloween- o sărbătoare de care nu avem nevoie

Ce este Halloween-ul?  
Halloween-ul este o sărbătoare de 
origine celtică, preluată astăzi de 
multe popoare din lumea occiden-
tală, ea răspândindu-se în secolul al 
XIX-lea prin intermediul imigran-
ților irlandezi din Statele Unite ale 
Americii. Este sărbătorită în noaptea 
de 31 octombrie, deși în unele țări 
data sărbătorii variază — de exem-
plu, în Suedia este sărbătorită în pri-
ma sâmbătă din noiembrie. Nume-
le provine din limba engleză, de la 
expresia All Hallows’ Even, numele 
sărbătorii creștine a tuturor sfinților, 
sărbătoare cu care Halloweenul a 
devenit asociat în țările unde predo-
mină creștinismul occidental — ca-
tolic și protestant, deoarece în aceste 
culte creștine ziua tuturor sfinților 
este sărbătorită pe 1 noiembrie. 

Dar...care a fost factorul decla-
șator al acestui vortex multicultural? 
O simplă poveste care a reușit să 
aprindă numeroase conflicte entice, 
culturale, dar nu în ultimul rând, 
religioase. Legenda acestei sărbă-
tori poate fi urmarită în urmîtoarele 
rânduri: spune cî a fost odatî un fer-

mier bătrân și avar numit Jack Zgâr-
citul. Acesta era zgârcit, cartofor și 
avea un temperament foarte urât. 
Se spune că el a păcălit diavolul să 
se cațere într-un copac și apoi l-a 
prins acolo sculptând o cruce pe 
trunchiul copacului. Diavolul, în-
furiat, pentru a se razbuna l-a bles-
temat pe bătranul Jack să cutreiere 
pentru totdeauna pământul, fără să 
poată intra vreodată în iad sau în rai. 
Singurul lucru pe care i l-a îngăduit 
diavolul a fost să poarte cu el un fe-
linar sculptat într-un dovleac care sa 
îi lumnineze calea.

Dar..această sărbătoare, deve-
nită din ce în ce mai comercială, oare 
nu este un pretext ideal prin care să 



Creștinismul și provocările lumii contemporane

Lumina Credintei32

ne satisfacem propriile temeri inte-
rioare, propriile slăbiciuni ? Acele 
costume hidoase sub care ne ascun-
dem trupul, dar mai ales sufletul 
pustiu, nu sunt, de cele mai multe 
ori, expresia vie a nepuțintei de a ne 
ruga sincer și fierbinte Lui ? 

Cu siguranță…dar, un costum 
se poate face în timp util, în vreme 
ce sufletul nu are croitorul perfect, 
dimensiunea, culoarea sau mirosul 
făcute la comandă.

Din punct de vedere economic, 
Americanii au dezvoltat o adevaraă 
industrie legată de aceasta sărba-

toare. Se achiziționează cu aceasta 
ocazie accesorii macabre: măști, 
costume de vampiri, diavoli, dra-
goni, zombi, leproși, schelete și ne-
lipsiții dovleci, ajungându-se până 
la vânzari de o jumătate de miliard 
de dolari anual. Vânzările filmelor 
horror cresc ân această perioadă, 
promotorii filmelor de groază spe-
culând și ei interesul mare pentru 
acest praznic. Industria filmelor 
horror exploatează la maxim setea 
de senzații tari, dovedind nepăsare 
față de psihicul omului, căruia nu-i 
oferă nimic altceva decât angoase.

Privind dintr-o perspectivă 
religioasă, ea e o sarbatoare 100% 
păgană, ocultă, “ziua când morții, 
fantasmele părăsesc mormintele…”.  
Potrivit sursei <Ortodoxia Tineri-
lor>, Halloween-ul e cea mai mare 
sărbătoare a slujitorilor satanei: vră-
jitori, spiritiști sau sataniști.

În urma unui sondaj realizat 
în 2015, răspunsul majorității ele-
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vilor americani din clasa a IV-a  la 
întrebarea “Cum ati vrea să serbați 
Halloween-ul?”, a fost “Aș vrea 
să omor pe cineva…”. Din păcate, 
acesta este efectul produs asupra 
noilor generații.

Un eveniment îngrijorător este 
faptul că, spre exemplu, americanii 
fac, cu ocazia Halloween-ului, pre-
gătiri mai mari decât de Crăciun 
sau Paște. Expunem cazul Americii, 
deoarece influențele pe care aceasta 
le poate transmite și celorlalte conti-
nente, în special Europei, sunt sub-
stanțiale, având în vedere atât nu-
cleul economic , cât și cel politic, în 
jurul cărora gravitează Statele Unite 
ale Americii.

De ce am acorda mai multă 
importanță unei sărbători care are 
în vedere, chiar și pentru o singură 
noapte, transformarea oamenilor în 
monstruozități care mai de care mai 
atroce ? De ce să mâzgâlim natura 
omului care este alcatuită dupa chi-
pul si asemanarea lui Dumnezeu ? 

Într-o lume a imaginii, fii tu cel care 
se abate de la regulă !

De asemenea, această sărbă-
toare a Halloween-ului a inspirat 
numeroși scriitori în ceea ce privește 
tema abordată în cărțile lor : Stephen 
King, Orașul bântuit ; Edgar Allan 
Poe, Masca morții; Jim Thomson, 
Ucigașul din mine etc.

În finalul acestui articol, pasaj, 
poveste sau cum doriți dumneavoas-
tră, posibili cititori, să îl denumiți, aș 
vrea să admit faptul că, pentru mine, 
Halloween-ul reprezintă doar ultima 
zi a lunii octombrie. Ce-i drept, o at-
mosfera destul de sinistră apasă pe 
umerii acesteia, ispitele mișunând 
peste tot, sub diferite forme, mărimi 
sau culori.

TU esti unicul responsabil de 
felul în care alegi să îți petreci nu 
doar aceasta zi, dar și restul vie-
ții : consumandu-ți trupul și sufle-
tul în costume care întruchipează 
maladii ale spiritului dublate de un 
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subconștient vulnerabil, măcinat de 
remușcări sau eliberându-ți firea, 
lăsându-L astfel pe El sa aleagă ur-
matoarea destinație a calatoriei tale 
spirituale : „Cea mai preţioasă călă-
torie este aceea către sufletul nostru, 
călătorie pe care o facem în singu-
rătate.” (Mircea Eliade)

Vasilachi Smărăndița Elena, 
XI E 
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Horoscopul și amăgirea lui

Horoscopul reprezintă conform 
dicționarului explicativ al limbii ro-
mâne tabloul cu pozițiile astrelor 
în momentul unui eveniment sau al 
nașterii unei persoane, pe baza căro-
ra astrologii fac deducții și interpre-
tări asupra trăsăturilor de caracter, a 
evoluției evenimentului sau persoa-
nei. 

 Ce concluzie putem trage 
din această definiție? Că viața 
noastră, deciziile pe care le luăm 
și personalitatea nostră sunt toate 
decise de către astrologi și horo-
scop?

Răspunsul la aceastră întrebare 
este NU. Dumnezeu când ne-a cre-
at ne-a investit cu putere de decizie 
asupra propriului nostru viitor. Ne-a 
lăsat liberi, să acționăm cum cre-

dem cel mai bine de cuviință și să ne 
decidem singuri soarta. Astfel prin 
intermediul horoscopului, a stelelor 
și a ursitei noastre suntem convinși 
să credem că de la acestea ni se tra-
ge influența asupra voinței noastre 
în alegerea binelui și a răului și că 
indiferent de ce am face nu putem 
schimba ceea ce ni se întâmplă, mod 
de gândire total greșit căci Sfan-
tul Nicolae Velimirovici ne spune 
,,Păziți-vă de astrologie, fiindcă în 
esența ei înseamnă fatalitate oarbă. 
Potrivit învățăturii creștine, omul 
este mai presus decât stelele. Prin 
pocăință și rugăciune omul poate să-
și schimbe în bine soarta’’. 

Dacă ne-am născut într-o anu-
mită zodie și suntem guvernați de 
o anumită planetă asta înseamnă că 
vom avea parte de un viitor frumos 
sau nu sau că vom avea anumite 
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virtuți sau vicii. De ce ar trebui să 
lăsăm acest lucru să ne influențe-
ze nouă caracterul? Fiecare om are 
dreptul să fie ceea ce își dorește, să 
își construiască o personalitate de 
care să fie mândră și să se compor-
te numai așa cu simte și își dorește. 
Dumnezeu e cel care veghează asu-
pra noastră și ne ajută să dobândim 
anumite virtuți și ne ferește de vicii.

Să vorbim acum despre nelip-
situl horoscop de prin ziare, de la 
televizor sau din reviste. În ce scop 
sunt scrise aceste articole despre ho-
roscop? Pentru a umple paginile aș 
putea spune. Horoscopul este alcătu-
it  din fraze precum: azi vei încheia o 
afacere favorabilă, în curând vei ple-
ca într-o vacanță alături de persoana 
iubită, sau îți oferă diferite trăsături 
de caracter pe baza zodiacului:leii 
sunt persoane energice sau cei năs-
cuți în zodia fecioară sunt mai timizi 
din fire. Noi când citim horoscopul 
credem că mare parte dintre trăsături 
ni se potrivesc la perfecție și de aici 
începem să citim din ce în ce mai des 
horoscopul crezând că ceea ce citim 
este adevărat. Și de ce este adevărat? 
Penru că toate aceste informații sunt 
adevăruri universal valabile și care 
se potrivesc în procente foarte mari 
majorității oamenilor. Horoscopul 
ne prezintă așa cum ne-am dori să 
fim:frumoși, deștepți, bogați și iu-
biți de toată lumea. De fapt, prin el 
ne hrănim patimile sufletești: slava 
deșartă, mândria, iubirea de arginți. 

Mulți am început să căutăm în ho-
roscop și salvarea de la problemele 
noastre de parcă el ne-ar putea aduce 
salvarea și nu Dumnezeu cel Atotpu-
ternic. Pană la urmă tot el este cel 
care a creat stelele și aștrii după care 
încercam noi să ne ghicim viitorul 
și în loc să avem nădejde în Creator 
noi ne încredem în creațiile Lui.

În încheiere aș dori să citez cu-
vintele Sfântului Evanghelist Matei: 
,,Care este dauna pentru credința 
cea bună dacă se atribuie influenței 
stelelor binele și răul? Dauna este 
foarte mare și foarte îngrozitoare. 
Această părere nu numai că Îl arată 
pe Dumnezeu ca vinovat al oricărui 
rău pentru oameni și ca nefiind de 
acord cu El Însuși deși El e singur, 
dupa ființă atotbun și atotdrept dar îl 
arată și ca fiind vinovat pentru pa-
gubele mulțimii nenumărate de oa-
meni deoarece, în realitate, așa cum 
e spus în Scriptură, foarte puțini se 
mântuiesc.

Chiriac Nona, XI C
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Binefacerile iertării

„Iubește adevărul, dar iartă 
greșeala.” – Voltaire

Iertarea înseamnă „să încetezi 
să mai ai vreun resetiment față de o 
altă persoană, în urma unei nedrep-
tați pe care aceasta ți-a provocat-o.” 
Ea a fost pusă în valoare de toate 
marile tradiții filosofice și religioa-
se, chiar budismul este una dintre 
religiile care propune imaginile cele 
mai surprinzătoare și mai pedagogi-
ce, printre care această zicere a lui 
Buddha: „A te agăța de ură și de 
resentiment este ca și cum ai apuca 
jăratic aprins pentru a arde pe cine-
va: te arzi tu însuți cu acest prilej”. 
Este importantă să nu se vadă ierta-
rea doar ca o renunțare (la pedeapsă 
sau răzbunare), ci ca o eliberare și o 
ușurare (de resentiment). 

Unul dintre principiile funda-
mentale ale creștinismului este ier-
tarea. Un prim aspect al acesteia se 
referă la Dumnezeu care, în iubirea 
Sa de oameni, L-a trimis pe Fiul Său 
în lume pentru a le răscumpăra pe 
Cruce păcatele. Toți oamenii păcă-
tuiesc față de Dumnezeu, având ne-
voie de iertarea Sa, pe care El le-o 

acordă atunci când aceștia își dove-
desc credința printr-un mod de viață 
conform învățăturii lui Hristos. Un 
al doilea aspect al iertării îi privește 
pe oameni, care au datoria să ierte 
celor ce au greșit față de ei. Ea trebu-
ie să fie însoțită însă și de uitare, al-
tfel rămâne doar o iertare fățarnică. 
De asemenea, omul nu are dreptul și 
puterea să ierte decât răul făcut lui 
însuși. Ambele aspecte ale iertării 
sunt cuprinse în rugăciunea „Tatăl 
nostru”, lăsată nouă de Iisus: „Și 
ne iartă nouă greșelile noastre, pre-
cum și noi iertm greșiților noștri.” 
În esența ei, iertarea este un atribut 
dumnezeiesc, iar iertara oamenilor 
est manifestarea acestui atribut, ca 
un suflu divin, în ființa omenească. 

Bătrânul tată din tabloul lui 
Rembrandt a înțeles că nu avea rost 
să își piardă vremea cu reproșuri, 
mustrări, pedepse și tot felul de alte 
măsuri coercitive. A fost destul de 
nefericit, au fost destule încercări. 
Învățămintele vor putea și vor trebui 
să fie trase. Dar și mai important este 
ca, după încercări, să fie recontruită 
pacea sufletească.  În tablou se poate 
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observa blândețea fără margini de pe 
chipul tatălui, la mâinile sale puse pe 
umerii fiului, într-un gest afectuos și 
protector. Cel care se bizuie pe com-
pasiunea celuilalt și cel care o oferă. 
Cine credeți că este, în acest mo-
ment, cel mai fericit dintrei cei doi?

Rembrandt -  Întoarcerea Fiului 
Risipitor

Cea mai importantă lecție în 
procesul de vindecare, atât fizică, 
cât și emoțională, este lecția iertării. 
Puterea iertării a fost, este și va fi o 
forță greu de egalat chiar și de cel 
mai bun medicament sau de cel mai 
înzestrat terapeut. Adesea, cei care 
merg la ședințe de terapie cu diver-
se probleme sau blocaje în diferite 
domenii de viață, ajung inevitabil 
la lecția iertării, fie că este vorba de 

iertarea de sine sau de iertarea ce-
lorlalți. Acest lucru se întâmplă din-
tr-un motiv cât se poate de simplu: 
iertarea este puntea de trecere din-
spre trecut spre viitor, dinspre egoul 
nostru pământean spre sinele nostru 
superior.

Când suntem incapabili să ne 
iertăm pe noi înșine sau pe alții, noi 
acumulăm sentimente de mânie, 
neajutorare, ranchiună și chiar de-
presie. Sentimentele de neajutorare 
și autovictimizare favorizează un 
sistem imunitar scăzut, în timp ce 
mânia are influențe asupra creșterii 
tensiunii arteriale, colesterolului și 
riscului de atac de cord. Conștien-
tizarea efectelor încapacității noas-
tre de a ierta poate deveni un motiv 
foarte bun pentru a ne schimba atitu-
dinea. O mare parte din nefericirea 
noastră și multe boli pe care le mani-
festăm în corpul fizic sunt întreținute 
de această incapacitate de a ierta.

Iertarea înseamnă eliberare și 
transformarea unei vechi energii ne-
gative, înregistrate în subconștient, 
după ce evenimentul s-a produs. În-
seamnă renunțarea la dușmănie și la 
mânia din inimă, astfel încât acestea 
să nu mai afecteze viața sub niciun 
aspect. Înseamnă să poți progresa. 
Acest proces nu se întâmplă peste 
noapte. Este nevoie de timp și multă 
conștientizare, însă daca se vrea eli-
berare, vindecare și evoluție, atunci 
trebuie să se aplice cu încredere 
principiul iertării.
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„Miluiește-mă, Dumnezeule, 
după mare mila Ta și după mulțimea 
îndurărilor Tale șterge fărădelegea 
mea. Mai vârtos mă spală de fără-
delegea mea și de păcatul meu mă 
curățește. Că fărădelegea mea eu o 
cunosc și păcatul meu ănaintea mea 
este pururea.”

Psalmul 50, 1-4
„Și luând paharul și mulțu-

mind, le-a dat zicând: Beți dintru 
aceasta toți. Că aceasta este sângele 
Meu, al Legii celei Noi, care prea 
mulți se varsă spre iertarea păcate-
lor.”

Matei, 26, 27-28
„Iar Iisus zicea: Părinte, iar-

tă-le lor, că nu știu ce fac.”

Luca, 23, 24
„Ci fiți buni între voi și milos-

tivi, iertând unul altuia, precum și 
Dumnezeu v-a iertat vouă, în Hris-
tos.”

Efes., 4, Dacă ne-am născut 
într-o anumită zodie și suntem gu-
vernați de o anumită planetă asta în-
seamnă că vom avea parte de un vi-
itor frumos sau nu sau că vom avea 
anumite 

Grecu Teodora XI D



Lumina Credintei40

Sfințenie și canonizare

Sfântul Neofit Zăvorâtul din Pafos, Cipru

Sfântul Neofit Zăvorâtul s-a 
nevoit în insula Cipru, în cadrul se-
colelor XII-XIII, și este prăznuit de 
Biserica Ortodoxă în zilele de 12 
aprilie (adormirea) și 28 septembrie 
(aflarea cinstitelor sale moaște). El a 
trăit în perioada în care insula Cipru 
a fost cucerită de regele Richard I al 
Angliei (1189-1199), în cruciada lui 
spre Țara Sfântă.

Sfântul Neofit din Cipru în-
truchipează modelul autentic de 
viețuire monahală din acea vreme, 

el fugind de toate averile lumești și 
trăind într-o pesteră aproape toata 
viața. De la acest sfânt pustnic ne-au 
rămas, până astăzi, șaisprezece scri-
eri, în care ne este înfățișată atât lup-
ta cu patimile, cât și modul în care 
erau percepute schimbările de putere 
socială din timpul cruciadelor.

Viețuirea monahală: 
La mănăstirea Sfântului Ioan 

Hrisostom, acest iubitor înflăcărat 
al împărăției celei de sus s-a învred-
nicit să primească schima îngereas-
că a monahilor, după ce a fost frate 
timp de cinci ani. Atât de mare era 
vocația și dorința sa de a urma viața 
și purtarea îngerească, încât simțea 
că smerita rasă monahală îi dă aripi. 
Iată cum descrie el însuși trăirile 
sale: «Niciodată vreun mire lumesc 
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s-a simțit mai împlinit și mai fericit 
decât mine, cel ce sunt îmbrăcat în 
acest veșmânt călugăresc. Când am 
fost îmbrăcat în rasa monahală, am 
sărutat cu drag mânecile, implo-
rându-L pe Domnul Hristos să mă 
învrednicească să o păstrez până la 
sfârșit curată și nepătată ».

Amintirea morții era mereu 
prezentă în inima sa blândă, iar ideea 
veșniciei ca moștenire a drepților îl 
captiva în adevăratul sens al cuvân-
tului. Cu multă și adâncă smerenie, 

virtute care l-a însoțit pe tot timpul 
vieții, și-a încredințat toată existen-
ța milostivirii dumnezeiești, zicând: 
«toate aceste gânduri și amintiri nu 
provin din neștiința mea, ci sunt 
lucrarea harului și proniei divine». 
Atât de mult își cultivase cunoștin-
ța duhovnicească încă din tinerețile 
sale, încât Îl chema pe Dumnezeu 
martor la credința sa, conform po-
runcii dumnezeiești, care spune că 
cel care vrea să-și mântuiască su-
fletul trebuie să și-l piardă aici, pe 
pământ, pentru a-l găsi în viața vii-
toare. Iată ce spune cuviosul: «Tre-
buie să mă pierd pe mine însumi în 
această viață, pentru a mă arăta lui 
Dumnezeu în viața veșnică și astfel 
mă voi regăsi».

Lambru Iustina, XII E
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Sfântul Ierarh Antim Ivireanul
  luat rob de turci, ajuns mitropolit și neîntrecut 

tipograf în Ţara Românească

Venerabilul Mitropolit Antim 
Ivireanul era de loc din Iviria. Pă-
rinţii săi, Ioan şi Maria, i-au pus din 
botez numele de Andrei. Ajungând 
din tinereţe rob la turci, a stat mulţi 
ani în Constantinopol, învăţând lim-
bile greacă, arabă şi turcă, precum şi 
meşteşugul sculpturii, al picturii şi 
al broderiei.

 Prin anul 1690 este adus în 
Ţara Românească de voievodul mar-
tir Constantin Brâncoveanu. Aici în-
vaţă meşteşugul tiparului de la Epi-
scopul Mitrofan, iar după câţiva ani 
se călugăreşte şi este hirotonit preot.

 Între anii 1691-1694 condu-
ce tipografia domnească de la Bucu-
reşti şi tipăreşte trei cărţi. Între anii 
1694-1696 întemeiază o nouă tipo-
grafie la Mănăstirea Snagov. Între 
anii 1696-1701 este egumen al aces-
tei mănăstiri tipărind 14 cărţi, dintre 
care patru în limba română, iar ce-
lelalte în limbile greacă, slavonă şi 
arabă. Între anii 1701-1705 a condus 
din nou tipografia domnească din 
Bucureşti, tipărind 15 cărţi, îndeo-
sebi cărţi de slujbă.

 Între anii 1705-1708 a fost 
episcop la Râmnicu-Vâlcea, înteme-
ind aici prima tipografie. Timp de 
trei ani a tipărit la Râmnic 10 cărţi, 
dintre care 7 în româneşte. Între anii 
1708-1716 a fost mitropolit al Ţării 
Româneşti, întemeind noi tipografii 
şi tipărind încă 19 cărţi, dintre care 
12 cărţi în româneşte.

 În toamna anului 1716 a fost 
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închis, la porunca turcilor, caterisit 
şi trimis în surghiun la Mănăstirea 
„Sfânta Ecaterina” din Muntele Si-
nai. Pe cale a fost martirizat de os-
taşi şi aruncat în râul Tungia, lângă 
Adrianopol. În prezent se crede că ar 
fi fost înecat în lacul Snagov.

    Acest fericit ierarh al Biseri-
cii Ortodoxe Române, fiind de mic 
înstrăinat din pământul părinţilor săi 
şi după ce suferi grele ispite între 
păgâni, a fost călăuzit de Hristos în 
pământul românesc. Astfel, aici şi-a 
găsit a doua patrie, cu părinţi şi fraţi 
şi toată mângâierea Duhului Sfânt.

Luând jugul lui Hristos la Mă-
năstirea Snagov, ieromonahul Antim 

a ajuns călugăr iscusit şi tipograf ne-
întrecut în Ţara Românească. Timp 
de 15 ani, până a fost făcut episcop, 
a întemeiat două tipografii şi a tipă-
rit zeci de cărţi bisericeşti în limbile 
română, greacă, arabă şi slavonă, 
dovedindu-se cel mai mare tipograf 
al ţării noastre în secolele XVII şi 
XVIII.

 Cărţile lui s-au răspândit în 
toate provinciile româneşti, ajun-
gând până în Athos, în Grecia, la 
Constantinopol, Ierusalim şi Sinai, 
în Siria şi Iviria, căci era un devotat 
slujitor al lui Hristos şi apărător al 
Bisericii Ortodoxe.

Chiriac Sofia, IX E
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Portret creștin

  Patriarhul Justinian Marina- părintele orfanilor

Patriarhul Justinian, pe numele 
de botez Ioan Marina s-a născut la 
data de 22 februarie 1901, în familia 
unor agricultori harnici şi buni creş-
tini Elena şi Marin Ilie, în localita-
tea Suești, județul Vâlcea si a fost al 
treilea patriarh al Bisericii Ortodoxe 
Române între anii 1948 și 1977. 

A moştenit de la aceștia unele 
însuşiri care s-au vădit în împliniri-
le de mai târziu ale vieţii sale. De la 

tatăl său, ţăran ştiutor de carte şi cu 
minte sănătoasă, a luat spiritul gos-
podăresc şi voinţa de a înfăptui bine-
le obştesc, iar de la mama sa, care se 
trăgea dintr-o veche familie de pre-
oţi, pe lângă cele dintâi cunoştinţe 
religioase, a primit şi a păstrat în su-
flet deprinderea de a trăi cu evlavie 
şi îndemnul de a nu se abate nicioda-
tă de la omenie şi dreptate. A urmat 
studiile la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din București și a fost un 
timp preot de parohie. In 1947 a fost 
ales Arhiepiscop al Iașilor și Mitro-
polit al Moldovei și Sucevei, iar la 
06 iunie 1948 a fost înscăunat ca Ar-
hiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit 
al Ungrovlahiei și Patriarh al Biseri-
cii Ortodoxe Române. 

 In timpul vietii a fost patriar-
hul care a acceptat colaborarea din-
tre Biserica Ortodoxă și autoritățile 
comuniste. Patriarhul a promovat 
ideea ca istoria merge după niște legi 
date de Dumnezeu, iar una dintre 
aceste legi este lupta de clasă. 
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În ciuda tuturor dificultăților, în 
cei 29 de ani de patriarhat, au avut 
loc o seamă de evenimente și schim-
bări care au ridicat mult prestigiul 
Ortodoxiei românești în lumea creș-
tină și l-au făcut o figură reprezenta-
tivă a întregii Ortodoxii.

Om al realităţilor practice
În cei trei ani cât a păstorit ca 

arhiereu vicar şi apoi mitropolit al 
Moldovei şi-a închinat toată energia 
şi puterea sa de muncă refacerii epar-
hiei, crunt lovită de război şi pârjo-
lită de secetă. A restaurat catedrala 
şi reşedinţa mitropolitană inclusiv 
fabrica eparhială de lumânări, care 
aproape că îşi încetase activitatea în 
anii războiului , precum şi imobilele 
alăturate, care fuseseră ciuruite de 

gloanţe şi de schije, încât rămăseseră 
fără geamuri, cu zidurile crăpate, dar 
şi cu inventarul răvăşit.

A încuviinţat ca racla cu moaş-
tele Sf. Cuvioase Paraschiva să facă 
acea călătorie unică de când se află 
la Iaşi, străbătând satele pustiite de 
secetă ale judeţelor Iaşi, Vaslui, Ro-
man, Bacău, Putna, Piatra Neamţ, 
Fălticeni şi Botoşani, adică aproa-
pe toată Moldova. Ploile abundente 
care au însoţit procesiunea, adăpând 
pământul şi făcând să crească iarba 
şi să rodească bucatele, au adus mare 
bucurie în sufletele credincioşilor, 
întărindu-le credinţa în Dumnezeu. 

Părintele orfanilor
A constituit în toate parohiile, 

sub conducerea preoţilor, comitete 
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speciale și orfelinate cu misiunea de 
a strânge ofrande şi a colabora cu 
instituţiile de asistenţă socială ale 
statului, îndeosebi Crucea Roşie şi 
Apărarea Patriotică. Copiii, elevii şi 
studenţii Moldovei acelor ani, căro-
ra nu o dată le-a oferit personal hra-
nă şi îmbrăcăminte, cărţi şi rechizite 
şcolare vorbeau cu dragoste şi cu 
emoţie despre părintele orfanilor.

Patriarh al României
Conştientizând povara răspun-

derii pe care trebuia să şi-o asume 
cel chemat la această grea slujire, 
Marele Colegiu Electoral Biseri-
cesc, întrunit în capitala ţării, la 24 
mai 1948, a ales arhiepiscop al Bu-
cureştilor şi patriarh al României 
pe mitropolitul Moldovei Justinian 
Marina, „care s-a arătat vrednic prin 
statornicia sa în dreapta credinţă, 
prin lucrarea fără preget în slujirile 
sale de până acum, printr-o muncă 
rodnică în folosul poporului şi al Bi-
sericii, printr-o blândeţe părintească 
îndeajuns de cunoscută, dând întru 
îndeplinirea tuturor însărcinărilor 
şi vredniciilor la care a fost chemat 
dovezi de neclintită ascultare faţă de 

Sfântul Sinod şi de supunere faţă de 
legile ţării” 

Ca o recunoaștere a meritelor 
sale, depuse în timp de douăzeci de 
ani de preoție, autoritățile eparhiale 
vâlcene l-au cinstit cu toate rangu-
rile bisericești. Ministerul Cultelor, 
la propunerea Mitropoliei Craiovei, 
i-a acordat răsplată Meritul cultural 
clasa I pentru Biserică.

 A restaurat în timpul arhipăs-
toririi sale Mănăstirile Dealu, Ghi-
ghiu, Suzana, Viforâta, Samurcă-
şeşti, Ciorogârla, Ţigăneşti, Pasărea 
şi alte asemenea. A fost aşadar un 
restaurator al vechilor, istoricelor şi 
importantelor mănăstiri şi biserici de 
ce cuprinsul arhiepiscopiei pe care o 
conducea.

A trecut la cele veșnice în 26 
martie 1977. Mormântul său se află, 
conform testamentului pe care l-a 
lăsat, în biserica Mănăstirii bucureș-
tene Radu Vodă.

Stanciu Diana, IX C
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  Leon Dănăilă

„Mai mare dragoste nu este 
decat să-și dea cineva viața pentru 
semenii săi.”

Printre oamenii frumoși pe 
care Domnul i-a rânduit să se afle 
printre noi se află și Leon Dănăilă, 
academician și doctor neurochirurg. 
S-a născut la data de 1 iulie 1993 în 
satul Dărăbani, județul Botoșani. Pă-
rinții săi erau agricultori de condiție 
medie și și-au deprins copilul de mic 
cu munca fizică. Din dorința de a 
scăpa de munca dificilă a câmpului, 
tânărul Leon a luat pe cont propriu 
decizia de a merge la școală, nepu-
tând fi îndrumat de nimeni din fami-
lie.  Clasele primare le-a facut în sa-
tul natal. A continuat apoi școala la 
Liceul „Grigore Ghica V.V.” din Do-
rohoi. În timpul liceului a fost  pasi-
onat de științele naturii, anatomie și 
astfel s-a înfiripat în el năzuința de a 
fi doctor.  

După terminarea liceului a dat 
admitere la Facultatea de Medici-
na de la Iași, deși a fost descurajat 
de cei din jur. Domnul însă a făcut 
ca el să fie  singurul care în acel 
an a fost admis și astfel să-și poa-

te continua visul de a-i putea ajuta 
pe ceilalți după cum și spune: Ce-i 
mai scump pe lumea asta decât 
sănătatea şi ajuto rul pe care ii dai 
unui bolnav? Este ceva sfânt, este 
ceva divin să ajuţi un om, să-l sal-
vezi de la moarte. Medicina a fost 
dorinţa mea dintotdeauna. După 
absolvirea Facultății de Medicina 
din Iași(1958) a lucrat timp de doi 
ani ca medic stagiar la Spitalul 
din Comănești (1958-1960) și apoi 
un an la spitalul din Dărmănești 
(1960-1961). În anul 1961, prin 
concurs, a ocupat postul de medic 
secundar neurochirurg la clinica 
de Neurochirurgie de la Spitalul 
„Gh.Marinescu” din Bucuresti 
unde lucreaza și în prezent.
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În aceea perioadă, tumorile se 
scoteau cu degetul, de aceea morta-
litatea la operațiile pe creier depășea 
50%. În Occident era numai de 5%. 
Pentru a vedea care era sistemul în 
afără a urmat mai multe cursuri și 
specializări la clinici din vest. Toate 
tatonările lui Dănăilă au condus la o 
nouă optică în neurochirurgia româ-
nească. Astfel in 1981, locul degetu-
lui  în operaţiile pe creier este luat de 
microscopul operator.

 În cei peste 50 de ani de activi-
tate, Dănăilă s-a uitat în zeci de mii 
de creiere. De la oameni simpli, la 
şefi de state. Prin anii ’80, când era 
deja deprins cu mijloacele moderne 
de operaţie, Dănăilă era cunoscut şi 
în afară.  Un alt episod interesant din 
viaţa lui Dănăilă a fost cel în care l-a 
consultat pe fostul preşedinte al Al-
geriei, Houari Boumedienne. Aces-
ta făcuse o hemoragie cerebrală, iar 
pentru salvarea lui s-a apelat la mai 
multe echipe de medici. Printre aceş-
tia s-a aflat şi Dănăilă.Cum au fost 
posibile atâtea reușite? Leon Dănăi-
lă susține că e real că a fost îndemnat 
de Dumnezeu să urmeze această cale 
și ajutat de El de fiecare dată când 
opera. Dumnezeu îi îndruma mâinile 
unde să se ducă și ce trebuie să facă, 
cum trebuie să procedeze Am cerut 
în viața iubire și Bunul Dumnezeu 
mi-a dat oameni în suferință pe care 
să-i pot ajuta. Dumnezeu nu mi-a dat 
nimic din ce-am cerut, dar mi-a dat 
tot ce am avut nevoie. Ruga mea a 

fost ascultată. 
 Neurochirurgia este o meseria 

foarte grea, este regina artelor chi-
rurgicale. Această specialitate une-
ori te duce la limita în timpul opera-
ției, pentru că pacientul pierde mult 
sânge. Sub acest stres doctorul Leon 
Dănăilă spune că nu poate să-și facă 
cruce cu mâna, dar își face cruce cu 
limba și îl roagă pe Dumnezeu să-l 
ajute. A simțit că a fost ajutat tot 
timpul în aceste situații dificile și a 
devenit tot mai conștient de existen-
ța lui Dumnezeu dar și că trebuie să 
și muncească, pentru ca prin mâinile 
sale Domnul să poata ajuta oamenii 
.Trebuie să ai talent, trebuie să exer-
sezi, trebuie să ai calități deosebite, 
trebuie să ai simț estetic, trebuie să 
ai simț inventiv, spirit inovativ-dar, 
înainte de toate, trebuie să ai har. 
Dacă nu ai har totul este pierdut.

Tocmai harul pe care Dumne-
zeu l-a încredințat neurochirurgu-
lui Leon Dănăilă face ca aceasta să 
fi e o legendă ce se poate spune în 
cifre, în multe cifre – peste 37.000 
de intervenţii chirurgicale pe creier 
(record mondial), 39 de cărţi de spe-
cialitate scrise şi 354 de lucrări ştiin-
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ţifice, atât în ţară, cât şi în străinăta-
te. Astăzi, la venerabila vârsta de 83 
de ani, deși ar putea să se bucure de 
o viața mai puțin zbuciumată, con-
tinuă să opereze la Spitalul de Neu-
rochirurgie din București, pentru că 
pentru el viața înseamnă ceilalți.

Vecliuc Loredana, XII D
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Părintele Iustin Pârvu

Viața
Iustin Pârvu s-a născut pe 10 

februarie 1919, în satul Poiana Lar-
gului, județul Neamț; a fost un cu-
noscut duhovnic și stareț al Mănăs-
tirii Petru Vodă din județul Neamț și 
un militant al mișcării legionare.

În anul 1936 a intrat în obştea 
Mănăstirii Durău. A fost călugărit în 
anul 1939 la aceeaşi mănăstire.

În anul 1941, desfiinţîndu-se 
Seminarul de la Cernica, este trans-
ferat la Seminarul Râmnicu Vâlcea. 
În aceeaşi vară a fost hirotonit pre-
ot de arhiereul Valerie Moglan (pe 
atunci episcop vicar al Mitropoliei 
Iaşilor), în catedrala mitropolitană 
din Iaşi.

Între 1941-1944 a fost preot 
militar al Batalionului 18 Vînători 
de Munte, care a luat parte activă la 
luptele date pînă Don şi în Crimeea, 
la răsărit de Nistru. A primit gradul 
de sergent.

      

Părintele Justin Pârvu la in-
strucţia militară, la plecarea pe front, 
1942

În anul 1946 a fost transferat 
la Seminarul din oraşul Roman. La 
15 Mai 1948 aici a fost arestat, în 
ultimul an de studii, cu doar cîteva 
săptămîni înainte de bacalaureat, la 
pentru “instigare şi activitate sub-
versivă dusă în cadrul Seminarului 
Sf. Gheorghe din Roman”. Era şeful 
Frăţiei de Cruce din seminar.

A fost condamnat prin sen-
tinţa 307 din 14 Martie 1949 la 12 
ani de închisoare şi muncă zilni-
că, pentru “crima de uneltire con-
tra ordinei sociale”. A trecut prin 
următoarele închisori: Suceava, 
Aiud, Baia Sprie, Cavnic, Gherla .    
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Înainte de a fi eliberat, la 10 Ianuarie 
1959, a primit abuziv, fără judecată, 
36 de luni de muncă silnică, pe care 
i-a executat în Jilava, Colonia Cul-
mea (Dobrogea), Periprava.

Scrisoare din lagărul de la Peri-
prava, 1961.12.8. Singura scrisoare 
ce i s-a dat voie să scrie în 16 ani de 
închisoare. Scrisoarea nu a ajuns la 
destinaţie niciodată. Următorul pa-
chet trimis de acasă s-a întors înapoi, 
iar familia l-a crezut mort.

Din 6 Decembrie 1961 sentinţa 
i-a fost prelungită abuziv cu alte 36 

de luni de muncă zilnică, executate 
la Periprava, pînă la eliberare, în 6 
Mai 1964. 

Începînd cu luna Aprilie 2013, 
părintele nu a mai putut să mănînce 
nimic şi a fost diagnosticat cu cancer 
la stomac. În ziua de Duminică, 16 
Iunie, după ce a avut cîteva ore un 
puls foarte ridicat, la care s-a adău-
gat o insuficienţă respiratorie acută. 
Seara, la ora 22, a trecut din lumea 
aceasta spre una mai bună, unde nu 
este durere, nici întristare, nici sus-
pin.

Cuvinte duhovniscești
Părintele ne spune că omul a 

venit pe lume curat, vesel, sprinten. 
Singur îşi împovărează viaţa, singur 
se bagă în jugul patimilor, singur de-
vine posac şi asta pentru că el nu se 
mai raporteză la Dumnezeu, el se ra-
portează numai la averea vecinului, 
la luxul nemăsurat pe care l-a văzut 
undeva. Vechii creştini se întreceau 
în virtuţi, în fapte bune, în rugăciu-
nea inimii. Creştinii de azi vor să fie 
şi cu un picior în cer, dar şi cu unul 
bine înfipt pe pământ. Ori, Dumnzeu 
ne dă o cale frumoasă: să trăim pe 
pământ în aspiraţie pentru cele veş-
nice. Ceea ce observă părintele Iustin 
Pârvu că lipseşte în zilele noastre nu 
este altceva decât sentimentul dure-
rii pentru aproapele nostru. Omul nu 
trăieşte izolat, omul nu trăieşte sin-
gur, el trăieşte mereu în planul celui-
lalt. În momentul în care am pierdut 
porunca aceasta a iubirii şi a rapor-
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tului dintre noi, nu mai suntem creş-
tini, suntem altceva. El doreşte să le 
amintească oamenilor că ar trebui să 
ne dăm seama că prosperitatea ma-
terială  după care alergăm nu-i decât 
o iluzie, o momeală care ne bagă în 
primejdii nebănuite, într-o nefericire 
mult mai periculoasă decât sărăcia 
materială. Există împliniri mai înalte 
decât acestea, de exemplu, să resim-
tă bucuria dragostei, a jertfirii, a trăi-
rii frumuseţilor naturale  pe care le-a 
sădit Dumnezeu pe acest pământ. 
Omul are nevoie de puţine lucruri ca 
să fie liniştit, fericit, mult mai puţi-
ne decât crede. Ce are în plus atârnă 
greu, foarte greu, îl scufundă.

Cu puțin timp înainte de a 
muri, acesta a lăsat o scrisoare tutu-
ror românilor, prin care menționează 
utmătoarele adevăruri :

„Popor român,
Îţi scriu pentru că sper ca mă-

car acum, să îţi aminteşti cine ai fost, 
cine eşti şi poate aşa vezi încotro te 
îndrepţi! Eşti singurul popor euro-
pean care trăieşte încă acolo unde 
s-a născut. Nu o spun eu, o spune is-
toria popoarelor. O fi mult, o fi puţin, 
nu ştiu – dar ştiu că eşti unic în Eu-
ropa, această Europă care te loveşte, 
te jigneşte şi te umileşte.

De ce o laşi să facă asta, când 
tu eşti singurul popor născut, cres-
cut şi educat în graniţele sale? Eşti 
primul popor din lume care a folosit 
scrierea. Nu o spun eu, o spun tăbli-

ţele de la Tărtăria şi o recunosc toţi 
cei care le-au studiat.

NIMENI NU A REUŞIT SĂ 
TE SUPUNĂ CÂT AI FOST UNIT.

De ce te laşi dezbinat?
Ai fost scut creştinătăţii, când 

întreaga Europă tremura de teama 
islamului. Sângele tău a salvat Euro-
pa iar românul Iancu de Hunedoara 
a salvat Viena şi întreaga Europa de 
furia semilunii. Acum, tu popor de 
salvatori ai creştinismului, eşti tra-
tat ca un paria. Când îţi vei reven-
dica drepturile? Astăzi, popor român 
pentru tine se rescrie istoria. Cum 
vrei să se facă asta? Cum vrei să te 
vadă cei ce îţi vor urma? Astăzi, ca 
şi pe vremea fanarioţilor, domnitorul 
şi divăniţii nu au nici o legătură cu 
tine. Sunt străini de interesele şi do-
rinţele tale, tot ce doresc este să stea 
cât mai mult în funcţie şi să câştige 
cât mai mult.

Tu taci !!!
Astăzi, ca şi pe vremea cuce-

ririi romane, bogăţiile tării, aceleaşi 
mine de aur, argint sare, mierea 
acestui pământ, sunt exploatate de 
alţii cu braţele tale şi se duc pentru a 
umple vistieriile străinilor de neam.

Tu taci !!!
Astăzi, ca şi pe vremea asupri-

rii austro – ungare, drepturile româ-
nilor sunt călcate în picioare, iar cei 
puţini fac legea pentru cei mulţi.

Tu taci !!!
Astăzi, ca şi în vremuri de re-
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strişte, românii pleacă din ţară, să 
muncească, sau să îşi vândă inteli-
genţa, pentru că ţara lor nu are nevo-
ie de ei. Dacă te îmbolnăveşti, nu ai 
unde să te duci, s-au închis spitalele, 
s-au scumpit medicamentele, trebuie 
să mergi dacă eşti operat cu faşele 
şi anestezicul de acasă, altfel mori 
neoperat sau deschis şi neînchis. In-
tri în spital pentru o unghie lovită şi 
ieşi cu 10 boli pe care nu le aveai la 
intrare.

Tu taci !!!
Guvernanţii nu fac altceva de-

cât să te jupoaie, îţi bagă mâna în 
buzunar şi îţi iau banii, pentru că eşti 
prea bogat în viziunea lor, sau nu 
meriţi ce ai câştigat, iar ţara nu are 
bani. Se împrumută lăsându-te dator 
pe sute de ani, fără să le pese ce vor 
face şi de unde vor plăti datoriile cei 
ce le vor urma.

Parlamentarii îşi votează legi 
speciale, se protejează împotriva ju-
decăţii pentru hoţiile şi prostiile pe 
care le fac, se acoperă cu legi făcute 
numai pentru ei, şi fură acoperin-
du-se unul pe altul.

Tu taci !!!
ASTA SE ÎNTÂMPLĂ AS-

TĂZI, POPOR ROMÂN,
ŞI TU TACI !!!
Dacă ar fi ca tot ceea ce se în-

tâmplă să se răsfrângă numai asupra 
ta, românul de azi, nu ţi-aş scrie un 
cuvânt. Te-aş lăsa să lâncezeşti, să 
dormi până se aşterne praful peste 

tine şi mătura istoriei te va scoate 
afară din mintea celor ce vor urma, 
ca pe o întâmplare neplăcută. Dar 
tu popor român de azi, eşti legat 
de cel de ieri şi de cel de mâine şi 
odată cu tine piere nu numai tre-
cutul, dar şi viitorul acestui neam. 
Cât o să mai taci ?

Trezeşte-te, popor român, tre-
zeşte-te român adormit şi nu lăsa să 
se şteargă dintr-o trăsătură de con-
dei, tot ce ti-au lăsat părinţii, nu îţi 
lăsa copiii pe drumuri, sclavi ai celor 
ce nici nu existau pe când tu ştiai să 
scrii.”

Iordăchescu Andreea IX C
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Cultură și credință

Istoria tiparului în spațiul românesc. Când 
s-a utilizat pentru prima oară cuvântul de 

”român”?
La mai puțin de o jumătate 

de veac de la prima carte ieșită din 
teascul lui Gutenberg – Biblia latină 
din 1456- în Țara Românească din 
vremea lui Radu cel Mare își croia 
drum, cea dintâi inițiativă tipografi-
că. 

Aceasta este legată de numele 
lui Macarie, călugăr care lucrase la 
prima tipografie din răsăritul Euro-
pei, Cetinje din Muntenegru. Tipo-
grafia din Balcani, aflată în strânsă 
legătură cu cea venețiană, după cu-
cerirea otomană nu a mai avut ace-
leași condiții prielnice culturii. Ma-
carie, după ce își făcuse ucenicia în 
Italia, confruntându-se cu noii stă-

pâni otomani, a căutat să își contiue 
munca într-o țară ortodoxă relativ 
independentă de puterea Semilunii. 
Cea mai naturală alegere a fost Țara 
Românească a lui Radu cel Mare. 
Aici a apărut la 10 noiembrie 1508, 
deci după moartea lui Radu din apri-
lie, mai exact în vremea lui Mihnea 
cel Rău, Liturghierul, prima carte 
tipărită în spațiul românesc, aceasta 
fiind o formă mai rară a Liturghie-
rului slav. 

Între sfinții clasici ai Liturghi-
ei sunt pomeniți în această carte și 
Sava și Simeon ai Serbiei, dovadă a 
originii sârbești a lui Macarie. Opera 
lui Macarie a continuat cu Octoihul 
din 1510, pe care tipograful îl mai 
scosese la Cetinje în 1494, dar în 



Istoria tiparului în spațiul românesc. Când s-a utilizat pentru prima oară cuvântul de ”român”?

Lumina Credintei 55

slavona sârbească, pe câtă vreme cel 
din 1510 era în slava medio-bulgară, 
folosită în genere în spațiul româ-
nesc.

Ultima realizare a lui Macarie 
este Tetraevanghelul din 1512. La 
ultimele două tipărituri apare și în 
Epilog o ”Rugăminte către cititor 
de a înțelge și a îndrepta greșelile”. 
Motivul îndreptării greșelilor avea 
să fie prezent în mai toate tipăriturile 
vechi românești.

Tiparul macarian este impor-
tant și pentru ornamentația sa, foarte 
apropiat de acea a unor manuscrise 
moldovenești, dar cel mai probabil 
a fost inspirată de ”arabescurile” ori 

sculpturile în piatră de la mănăstiri, 
între care și ornamentele ”arme-
nești” de la mănăstirea Dealu, unde 
este foarte probabil să fi funcționat 
tiparul lui Macarie și a cărei pisanie 
slavonă din 1502 conținea aceleași 
elemente cronologice secundare 
ca și tipăriturie lui Macarie. Aceste 
cărți au circulat în tot spațiul româ-
nesc, exemplare ale lor fiind găsite 
și în Serbia ori Bulgaria, ba chiar 
au creat o tradiție artistică pentru 
viitoarele tipărituri românești, iar 
unele au fost reluate de către Co-
resi mai târziu. Întreruptă în 1512, 
activitatea tipografică a fost reluată 
în 1545, în timpul lui Radu Paisie, 
tot sub conducerea unui meșter sârb, 
Dimitrie Ljubavic. Cu matrițele adu-
se de Ljubavic de la Gorazde, mona-
hul sârb Moise de la Decani tipărea 
la 1545 un Molitvenic slavon, cea 
mai veche carte de rugăciuni impri-
mată în spațiul românesc. Urmează 



Cultură și credință

Lumina Credintei56

un ”Apostol” slavon, tipărit la Târ-
goviște în 1547. Filip Moldoveanul 
tipărea la Sibiu, Tetraevanghe-
lul (1546), care conținea stema Mol-
dovei (la fila 289), mărturisind astfel 
direct originea lui. 

Această carte este prima tipă-
ritură împodobită cu xilogravuri de 
o calitate artistică excepțională, 
fapt care arată că autorul a fost pri-
mul tipograf și gravor de origine 
românească. Tot Filip Moldoveanul 
execută Evangheliarul slavo-român 
(1551-1553), care este primul text 
românesc tipărit care s-a păstrat 
până astăzi. Cea mai importantă per-
sonalitate a culturii scrise românești 
din veacul al XVI-lea a fost însă di-
aconul Coresi. Nu se știe exact de 
unde venea acest diacon.  

Rugăciunea Tatăl nostru în 
Evangheliarul slavo-român

 Numele exotic i-a dus pe 
unii specialiști cu gândul spre sudul 
Dunării, mai exact în Grecia. Totuși, 
avem atestat între 1525-1538 o per-
soană Coresi, care-și spunea uneori 

diac (scrib) și scriitor, acesta ocu-
pându-se cu redactarea actelor sla-
vone, iar fiu său, logofătul Coresi, 
apare în mai multe documente din 
perioada 1560-1584. Aceștia sunt 
diferiți față de cel care în ”Tâlcul 
Evangheliilor” (1567) arăta clar că 
”eu diaconu Coresi, dea-c’am văzutu 
că mai toate limbile au cuvântul lui 
Dumnezeu în limba lor, numai noi 
rumânii n’avemu … am scris cum 
am putut Tetraevenghelul și Praxiul 
rumânește”. Aceste cuvinte au servit 
ca un permanent îndemn pentru căr-
turarii legați de limba română, acti-
vitatea umilului diacon reprezentând 
un moment de referință în dezvolta-
rea culturii românești unitare. În mai 
bine de un sfert de secol a tipărit un 
mare număr de cărți slavone (limba 
cancelariei domnești și a Bisericii), 
însă deschizătoare de drumuri au 
fost cele în română (”Catehismul” 
din, probabil, 1560 , ”Pravila” din 
1560-1562, ”Apostolul” din 1566, 
”Cazania I” sau ”Tâlcul Evangheli-
ilor” din 1575, etc.). Ultima carte a 
fost și cea mai importantă, ”Evan-
ghelia cu învățătură” din 1581. Cea 
mai mare pare a cărților sale a apărut 
la Brașov, iar celelalte la Târgoviște, 
Bălgrad (Alba-Iulia), Sebeș, Orăștie 
și București. Se observă că prioritate 
avea Transilvania, de unde și une-
le influențe ale Reformei religiose. 
Faptul că activitatea s-a desfășurat și 
în Țara Românească exprimă o uni-
tate culturală deosebită a românilor 
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în evul mediu. 

 Doi ucenici ai lui Coresi, 
mai exact fiul său, ”Șerban diacu, 
meșteru mare a tiparelor” împreună 
cu ”Marien diac”, au imprimat im-
portanta lucrare pe care chiar ei au 
numit-o ”Palia de la Orăștie”, în-
trucât cuprindea Facerea și Ieșirea, 
primele două cărți, cu alte cuvinte 
”cele vechi” ale Sfintei Scripturi 
(în grecește ”he Palia= Vechiul Tes-
tament”). A fost realizată între 14 
noiembrie 1581 și 14 iulie 1582. În 
Predoslovie se arăta că ”Pentru ace-
ia cu mare muncǎ scoasem de limba 
jidoveascǎ si greceascǎ si sârbeas-
cǎ pre limba româneascǎ 5 cărți ale 
lui Moisi prorocul si patru cărți și 
le dăruim voo frați rumâni și le-au 
scris în cheltuială multǎ… și le-au 
dăruit voo fraților români,… și le-au 
scris voo fraților români” ”cu mare 
muncă… pre limba românească”. 
În această carte apare pentru prima 
oară numele de român, nu rumân, 
cum fusese menționat până atunci. 
Acest lucru este deosebit de impor-
tant pentru identitatea națională.

 Pe la 1573-1582 exista o ti-
pografie ”lângă orașul București, pe 
râul Colentina” mai exact în mănăs-
tirea numită mai târziu Plumbuita. 
Deși nu se poate ridica la nivelul ac-

tivității coresiene, avem dovada că 
tânăra capitală vlahă era un centru 
de propagare a culturii.

          În concluzie putem afir-
ma că spațiul românesc a intrat de 
timpuriu sub semnul ”galaxiei Gu-
tenberg”, teritoriul nostru fiind un 
teren fertil manifestării noii culturi 
a tiparului.

 Faptul că la Brașov, de 
exemplu, se executau comenzi veni-
te din Valahia arată că noua cucerire 
culturală se adesa încă de la începu-
turi întregului spațiu românesc, difu-
zând și consolidând conștiința unită-
ții de limbă și de origine a românilor 
de pretutindeni, context în care apa-
re și pentruprima oară etnonimul de 
român.

Dolhăscu Alexandru, IX C
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Mari oameni de ştiinţă creştini. Ştiinţa împreună 
cu religia

“Omului credincios şi celui ce 
vrea să înţeleagă pe Dumnezeu ni-
mic nu-i este anevoie. Iar dacă vrei 
să-L şi vezi, priveşte podoaba şi pro-
nia tuturor celor ce au fost făcute şi 
a celor ce se fac cu cuvântul Lui. Şi 
toate sunt pentru om.”( Sfântul An-
tonie cel Mare)

Într-o lume care se află în mij-
locul unui proces de evoluţie şi dez-
voltare atât pe plan spiritual cât şi 
ştiinţific, poziţia creştinilor este una 
sensibilă, deoarece sunt multe ispite 
şi piedici în viaţa de zi cu zi.  Fiinţa 
umană este dotată cu discernământ, 
aşadar fiecare are dreptul de a alege 
între bine şi rău, în acest caz între te-
oria evoluţionistă şi cea creaţionistă. 

În religia creştină există Dum-

nezeu, Creatorul cerului şi al pă-
mântului, al tuturor celor văzute şi 
nevăzute, care, în cele 6 zile a cre-
at, pe rând, ziua, noaptea, plantele, 
animalele, şi în cele din urmă, omul. 
Interpretarea greşită a sintagmei 
“Crede şi nu cerceta” duce la ideea 
că religia este împotriva ştiinţei, şi 
implicit creştinii sunt împotriva cer-
cetării ştiinţifice, când de fapt expre-
sia se referă la un îndemn adresat 
creştinilor de a nu încerca în zadar 
să îşi descopere originile, deoarece 
sunt unele lucruri peste capacitatea 
noastră de înţelegere, la care nici pe 
cale ştiinţifică nu putem găsi un răs-
puns. Aşadar, cele două teorii încă 
persistă, ambele având argumente 
puternice, rămânând la latitudinea 
noastră pe care dintre ele o vom ale-
ge, eventual găsind un echilibru în-
tre cele două idei. La început prăpas-
tia dintre cele două teorii era adâncă, 
însă pe parcurs mulţi oameni de şti-
inţă admit existenţa lui Dumnezeu, 
şi mulţi creştini consideră că există 
o fărâmă de adevăr în teoria evoluţi-
onistă, astfel încât diferenţele dintre 
teorii s-au mai micşorat.
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Un astfel de echilibru între şti-
inţă şi religie au găsit mai mulţi oa-
meni de ştiinţă, care, fie au acceptat 
existenţa lui Dumnezeu, fie au cre-
zut cu tărie în El. Charles Darwin, 
cel care a lansat teoria evoluţionis-
tă în lucrarea sa, Originea speciilor, 
declară că: “O altă cauză a credinţei 
în existenţa lui Dumnezeu, care ţine 
de raţiune iar nu de sentimente, mă 
impresionează prin greutatea sa. Ea 
provine din extrema dificultate -sau 
mai bine zis din imposibilitatea- de 
a concepe acest imens şi prodigios 
Univers, cuprinzând omul şi faculta-
tea sa de a privi în viitor, ca pe re-
zultatul unui destin şi al unei necesi-
tăţi oarbe. Cugetând astfel, mă simt 
nevoit să admit că merit numirea de 
deist.”

Johannes Kepler este autorul 
celor trei legi ale mişcării planetare, 
el relatând că: “Cred numai şi nu-
mai în slujirea lui Hristos. Intenţio-
nam să devin teolog, dar văd acum 
că prin strădaniile mele Dumnezeu 
este slăvit şi în astronomie, întrucât 
<<cerurile spun slava lui Dumne-
zeu>>.”

Charles Adolphe Wurtz (chi-
mist renumit, membru al Academiei 
de Ştiinţe, profesor şi decan al Fa-

cultăţii de Medicină de la Paris), în 
La theorie des atomes dans la con-
ception generale du monde, scrie: 
“În zadar ştiinţa a revelat structura 
lumii şi ordinea tuturor fenomene-
lor; el, spiritul omului, voieşte să se 
înalţe mereu mai sus şi, în convinge-
rea instinctivă că lucrurile nu-şi au 
în ele însele raţiunea de-a fi, raportul 
lor, originea lor, el este condus să 
le subordoneze unei cauze primare, 
unice şi universale - Dumnezeu!”

Isaac Newton a fost unul din-
tre cei mai mari oameni de ştiinţă, 
descoperitor al legilor gravitaţiei 
, mişcării şi al calculului matema-
tic, a studiat în amănunt Biblia şi 
profeţiile din Daniel şi Apocalipsă 
(“Studiez zilnic Biblia. Acest sistem 
extraordinar al Soarelui, planetelor 
şi cometelor poate izvorî doar din 
stăpânirea unei Fiinţe inteligente 
care guvernează toate lucrurile...ca 
Domn al tuturor.”).
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Louis Pasteur a fost un om de 
știință francez, pioner în domeniul 
microbiologiei. Este descoperitorul 
fenomenului numit izometrie. Prin 
lucrările sale infirmă pentru totdeau-
na teoria generației spontane. Tot el 
a dovedit importanţa microorganis-
melor în procesul de fermentaţie şi 
de putrefacţie. În urma cercetărilor 
întreprinse, Pasteur a ajuns la con-
cluzia că o serie de boli, cum ar fi 
pesta aviară, antraxul, râia porcină, 
turbarea sunt provocate de microor-
ganisme şi a pus bazele bacteriolo-
giei. Împreună cu colaboratorii săi, 
Pasteur pune la punct primul vaccin 
împotriva holerei, pe care îl aplică 
cu succes în 1881. El declara că: “Cu 
cât studiez mai mult natura, cu atât 
sunt mai uimit de lucrarea Creatoru-
lui meu. Ştiinţa ar trebui să-i apropie 
pe oameni de Dumnezeu, pentru că 
pretutindeni în natură există dovezi 
ale unui <<proiect divin>>”.

Michael Faraday, pionier al 
studiului electricităţii, inventatorul 
generatorului electric, al primului 

motor electric şi al transformatorului 
electric, a fost un creştin cu viaţa im-
pregnată de puterea lui Dumnezeu, a 
rămas un om smerit deşi lua masa cu 
regina Victoria, a fost prezbiter în bi-
serica sa şi predica Evanghelia ori de 
câte ori i se ivea ocazia. Întrebat de 
cineva despre viaţa de după moarte, 
a răspuns: “Ştiu în Cine am crezut 
şi sunt încredinţat că El are puterea 
să păzească ce I-am încredinţat până 
în ziua aceea.”  Se spune că ilustrul 
fizician englez Faraday, în lecţiile 
pe care le ţinea la Institutul Regal 
din Londra, nu pronunţa niciodată 
numele lui Dumnezeu, deşi era pro-
fund religios. Într-o zi, prin excepţie, 
acest nume îi scapă din gură şi deo-
dată se făcu simţit, printre auditorii 
săi, un murmur de simpatie aproba-
toare. Faraday, băgând de seamă, îşi 
întrerupse lecţia prin aceste cuvinte: 
“V-am uimit pronunţând numele lui 
Dumnezeu; dacă aceasta nu mi s-a 
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întâmplat încă până acum, e pentru 
că sunt, în aceste lecţii, un reprezen-
tant al ştiinţei experimentale; dar no-
ţiunea şi respectul faţă de Dumnezeu 
ajung în spiritul meu pe căi tot atât 
de sigure ca şi cele care poartă spre 
adevărurile ordinii fizice.”

Samuel Morse este inventato-
rul telegrafului şi al codului Morse. 
Primele cuvinte transmise oficial de 
el prin intermediul telegrafului au 
fost: “Ce lucruri mari a făcut Dum-
nezeu.”, aşadar şi el demonstrează a 
fi un creştin devotat. 

    

James Joule realizează legătura 
dintre căldură şi mişcarea mecanică, 
oferă bazele primei legi a termodi-
namicii, este unul dintre creştinii a 
căror credinţă era binecunoscută. 
Face parte dintre cei 717 oameni de 
ştiinţă care, la Londra, în 1864, sem-
nează manifestul intitulat “Decla-
raţia studenţilor în ştiinţe naturale şi 
fizică”, în care mărturiseşte: “După 
cunoaşterea şi împlinirea voii lui 
Dumnezeu, următorul meu ţel este 
să cunosc cât pot de mult despre atri-
butele Sale – înţelepciunea Sa, pute-
rea şi bunătatea Sa, aşa cum sunt ele 
arătate de lucrarea mâinilor Sale.”

William Thomson (Lord Kel-
vin) este descoperitorul scării abso-
lute, a patentat în timpul vieţii sale 
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70 de invenţii, este cunoscut şi pen-
tru puternica credinţă pe care o avea 
în Dumnezeu: “Concepţia ateistă mi 
se pare atât de lipsită de sens încât 
nici nu o pot exprima în cuvinte.” 

Alexander Fleming, pionierul 
electronicii afirma că: “Există do-
vezi abundente că Biblia, deşi scrisă 
de oameni, nu este produsul minţii 
omeneşti şi trebuie venerată ca fiind 
cuvintele transmise nouă de către 
Creatorul Universului.”

Raymond Vahan Damadian 
este invetatorul RMN-ului (rezonan-
ță magnetică nucleară), un aparat ce 
scanează corpul uman  cu scop de di-
agnostic. A realizat primul aparat în 
1977, iar prima scanare datează din 
2 iulie 1977. A primit un patent în 
1974 pentru concepţia aparatului şi 

alte 45 pentru îmbunătăţirile aduse. 
În 1978 a pus bazele unei corporaţii 
care a scos pe piaţă primul aparat co-
mercial în 1980. 

Realizările sale au fost atesta-
te de-a-lungul timpului astfel: este 
inclus în enciclopedia inventatori-
lor, ca fiind inventatorul imagisticii 
de RMN (1987); patentul său este 
confirmat de Curtea Supremă a SUA 
(1997); primeşte premiul Lemelson 
acordat de Massachusetts Institute 
of Technology (2001). În 2003 este 
complet ignorat la acordarea pre-
miului Nobel pentru fiziologie  şi 
medicină din pricina faptului că este 
un aprig contestatar al darwinismu-
lui. Defapt s-a repetat același episod 
ca și în cazul doctorului Nicolae 
Paulescu, care din același motiv nu 
a primit premiul Nobel.

În concluzie, să sperăm că în 
curând ştiinţa va ajunge să scape de 
stereotipul că “toţi oamenii de ştiinţă 
sunt atei”, care nu numai că o com-
promite, dar o şi paralizează, împie-
dicându-i progresul firesc.

             Prisăcaru Alexandra, X E
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Documentar

Mănăstirea Antim: Potir ce odihnește suflete

Mănăstirea Antim este una din-
tre vechile şi frumoasele mănăstiri 
ortodoxe din Bucureşti. La 5 februa-
rie 1713, de ziua prăznuirii Sfintei 
Agata, Mitropolitul Antim Ivireanul  
se hotărăşte să clădească o mănăsti-
re, pe locul unde era o veche biserică 
de lemn  cu hramul Sfântul Nicolae, 
în care se păstra Sfântul și Marele 
Mir. De atunci, an de an, scrie el , 
“să se îmbrace  o fată  cu ie, cu ro-
chie, cu cizme, cu brâu, şi să i se dea 
230 bani, pentru căci în ziua pome-
nirii sale  (a sfintei Agata ), prin des-
coperire dumnezeiască am hotărât să 
zidim biserica”

   Sfântul Antim  pune toată 
averea sa pentru ridicarea din teme-

lie a acestui Sfânt Lăcaş,” întru slava 
şi mulţumită însuşi celui întru Troiţă 
Dumnezeu şi întru cinstea şi lauda 
tuturor sfinţilor dimpreună, încât să 
fie şi să se numească mănăstire a 
Tuturor Sfinţilor, cărora am şi închi-
nat-o şi pe numele lor am zidit-o, ca 
să se prăznuiască întru ea cu mări-
re şi să se cinstească necontenit cu 
laude şi cu cântări, ca nişte prieteni 
ai lui Dumnezeu şi ajutători şi spri-
jinitori tuturor pravoslavnicilor creş-
tini”

(Catapeteasma Mănăstirii An-
tim)

   În afară de averea sa persona-
lă, Mitropolitul Antim mai primeşte, 
fie în dar, fie prin cumpărare diver-
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se locuri sau imobile, nu numai de 
la creştinii din Bucureşti, dar chiar 
şi din alte oraşe. Amintim deci pe 
Drăguşin Vistiernicul, Constandin 
logofătul şi femeia sa Smaranda, 
Manea Ceauşul cu fratele său (dau 
terenuri în Bucureşti ), Maria Bănea-
sa Mileasca şi ginerele ei (“un loc 
cu venituri în Târgovişte “), Chirca 
Budeanu ( “un codru de loc” pentru 
mănăstire), Lefter Vornicu (“6 ră-
zoare de vie “).

   Mănăstirea a fost construită în 
“mahalaua popii lui Ivaşco”, nu de-
parte de dealul Mitropoliei, la aproa-
pe două sute de metrii spre apus.   

   Închinătorul ce ajunge la mă-
năstirea Antim poate vedea o largă 
paletă de picturi murale, icoane pe 
lemn, icoane în mozaic şi chiar vi-
tralii. Aceste lucrări au fost realizate 
de-a lungul vremii, dovedind purta-
rea de grijă ce a fost pentru perma-
nenta împodobire a ansamblului mă-
năstiresc de la Antim.

           

(Melcul făcut de Sfântul Antim, se află 
deasupra  ușilor de la intrarea în biserică)

   Mănăstirea Antim s-a bucurat 
în decursul vremii de o atenție deo-
sebită privind îmbogățirea patrimo-
niului său pictural, păstrând bogate 
mărturii iconografice din fiecare pe-
rioadă. Aceasta o vedem din varieta-
tea mare de icoane, fresce şi mozai-
curi realizate de-a lungul celor 300 
de ani, în diverse maniere și stiluri, 
unele mai tradiționale, altele sub in-
fluențele diferitelor curente artistice 
ale epocilor respective.

Într-adevăr, după cum bine 
spunea Patriarhul Justinian, Mănăs-
tirea Antim prin frumosul și variatul 
său tezaur iconografic, ilustrează 
vizual o „adevărată evoluție a pictu-
rii noastre, din trecutul îndepărtat și 
până în zilele noastre”.

   Sfântul Ierarh Martir Antim 
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Ivireanul este cel care, prin purta-
rea sa de grijă cea de peste ani, a 
vegheat ca mănăstirea sa se îmbo-
gățească cu atâtea chipuri sfinte iz-
vodite de mâinile binecuvântate ale 
multor iconari.

   În prezent, această mănăstire 
dispune de un program liturgic. Ast-
fel, în fiecare zi de întâi a lunii, după 
Sfânta Liturghie se săvârşeşte Sluj-
ba sfinţirii icoanelor, iar ca o nouta-
te, în Duminica a 19-a după Rusalii, 
2 octombrie 2016, Înaltpreasfinţitul 
Părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi 
(Patriarhia Georgiei), a oficiat Sfân-
ta Liturghie la Mănăstirea Antim din 
Bucureşti, împreună cu Înaltpreas-
finţitul Părinte Ephrem, Arhiepiscop 
de Bolnisi (Patriarhia Georgiei), 
preoţi şi diaconi. 

  În încheiere, Mănăstirea Sfân-
tului Ierarh Martir Ivireanul este o 
capodoperă a stilului brâncovenesc 
cu linia ei arhitecturală suplă şi echi-
librată, cu fineţea înfloriturilor în pia-
tră şi în lemn rămase din mâna ctito-

rului, cu farmecul cântării bizantine, 
mănăstirea atrage atenţia oricărui 
pelerin. Pe de altă parte, în faţa ei 
nevăzută, mănăstirea cucereşte ini-
mile prin statura ei duhovnicească şi 
culturală, în care s-au cristalizat ru-
găciunile şi ostenelile ctitorilor, în-
chinătorilor şi ale binefăcătorilor ei. 
Este o dovadă că râvna  şi dragostea 
dusă până la jertfă, după modelului 
Mântuitorului Hristos s-a păstrat în 
duhul Sfântului Antim şi în inimile 
urmaşilor lui până în zilele noastre.

Alexa Ianisa, XE
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Film

God’s Not Dead !

Se întâmpla să fiu exact în cla-
sa a IX-a când am auzit prima dată 
de filmul God’s Not Dead, apărut 
chiar în același an: 2014. Recoman-
darea a venit din partea tatălui meu, 
care știa că mă confrunt cu o multi-
tudine de întrebări despre credința în 
Dumnezeu, încercând astfel să îmi 
dea o mână de ajutor, să încerce să 
îmi explice lucrurile altfel decât prin 
metodele tradiționale sau prin bi-
ne-cunoscutul îndemn ”Citește mai 
mult din Biblie, roagă-te mai mult și 
vei înțelege!”. Cu alte cuvinte, deve-
nisem sceptic. Eu, unicul său fiu, de-
venisem sceptic, iar el încerca să îmi 
alunge îndoielile cele mai profunde 
printr-un simplu film, despre care nu 
mai auzisem niciodată?

Inițial, am ezitat. Abia prin 

clasa a X-a mi-am luat rațiunea-n 
dinți, mi-am pregătit niște popcorn 
și m-am așezat comod, gata să fiu 
surprins. 

    Filmul pornește de la ideea 
filosofului german Friedrich Niet-
zche, ”Dumnezeu a murit”, citat 
modificat prin introducerea negației 
totale ”nu”, în scopul demonstrării 
contrariulul, fapt evident la nivelul 
analizei titlului. În prim-plan se află 
Josh Wheaton, un student creștin, 
care depune o cerere prin interme-
diul căreia dorește să studieze filo-
sofia, pe lângă alte materii, în cadrul 
universității din care face parte. Josh 
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este avertizat din start că profeso-
rul de filosofie reprezintă ”rațiunea 
în persoană” și mai mult decât atât, 
este un ateu convins. Cu toate aces-
tea, Josh se încumetă să participe la 
cursuri, fiind sigur pe el și totodată 
pe convingerile sale. 

 De îndată ce prima oră de curs 
începe, Jeffrey Radisson (profesorul 
de filosofie) cere tuturor studenți-
lor să scrie pe o foaie de hârtie trei 
cuvinte: ”Dumnezeu este mort”, cu 
scopul de a clarifica acest fapt și de 
a putea trece astfel peste noțiunile 
introductive. Filmul atinge o notă 
semnificativă de tensiune în momen-
tul în care profesorul colectează foi-
le de la fiecare student în parte, ajun-
gând astfel în dreptul lui Josh. Când 
este întrebat de ce nu a scris nimic 
pe foaie, Josh îi spune profesorului 
Radisson că este creștin și mai mult 
decât atât, este convins de existența 
lui Dumnezeu și de prezența Lui în 
viața sa. Indignat, dar totodată iro-
nic, Radisson îl conștientizează pe 
Josh că alegerea lui înseamnă o în-
fruntare directă între cei doi în fața 
clasei. 

Astfel, Josh are la dispoziție 
primele 20 de minute din următoare-
le trei ore de curs pentru a demonstra 
contrariul, iar concluzia va fi stabi-
lită de restul clasei. În cazul în care 
Josh dă greș, Radisson îi va distruge 
media. În cazul în care Josh alege să 
renunțe și să admită faptul că ”Dum-
nezeu este mort”, profesorul va trece 
incidentul cu vederea.

În prima sesiune, studentul pre-
zintă dovezi cu privire la faptul că 
Dumnezeu a creat universul. În cea 
de-a doua sesiune, Josh combate 
macroevoluția, susținând și demon-
strând că principiul nu este chiar atât 
de solid pe cât pare. 
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Pe parcursul celor două sesiuni, 
profesorul Radisson intervine în dis-
cursul studentului său, prezentând 
contraargumente. În ceea ce privește 
ultima dezbatere, discuția decurge 
la fel, însă la un moment dat, Josh 
începe să îi adreseze lui Radisson 
în mod repetat întrebarea ”De ce îl 
urăști pe Dumnezeu?”.

Cedând nervos, profesorul îi 
spune că îl urăște pe Dumnezeu din 
tot sufletul său, pentru că El a refu-
zat să îi asculte rugăciunile atunci 
când, copil fiind, mama sa se afla pe 
patul de moarte, lăsând-o să moară. 
Urmează o scurtă pauză, după care 
Josh îi pune lui Radisson o întrebare 
simplă: ”Cum poți să urăști pe cine-
va care nu există?”. Dezbaterea ia fi-
nal. După o clipă de tensiune, restul 
clasei se ridică de pe scaune rostind 
cuvintele ”Dumnezeu nu e mort!”. 
Josh Wheaton câștigă dezbaterea, 
iar Radisson părăsește furios sala de 
clasă. 

    Pe plan secund, filmul pre-
zintă destiul mai multor personaje, 
printre care se numără Mina (soția 

profesorului Radisson), Mark (frate-
le Minei, un om de afaceri de suc-
ces), mama celor doi, Amy (iubita lui 
Mark, blogger de profesie) și Ayisha 
(o tânără dintr-o familie musulma-
nă). Fiecare dintre aceștia trăiește o 
experiență specială cu Dumnezeu, 
poveștile lor ajutând la închegarea 
mesajului transmis de film.  

    Recomand filmul God’s Not 
Dead atât creștinilor, cât și necrești-
nilor, deoarece este una dintre puți-
nele ecranizări care prezintă cât de 
important este să lupți pentru credin-
ța ta în ziua de astăzi și că de multe 
ori merită să riști totul pentru ade-
văr. De asemenea, filmul răspunde 
la multe întrebări, pe care și eu mi 
le-am adresat, ajutându-mă astfel să 
percep lucrurile diferit.

PS: A apărut partea a doua a 
a filmului chiar anul acesta. Reco-
mand, de asemenea.

Zafiris Elias, XII-a E
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Recenzie

Dumnezeu nu vrea suferinţa omului

 Jean-Claude Larchet 

Jean-Claude Larchet (n. 1949) 
este teolog ortodox francez, unul 
din cei mai mari specialişti contem-
porani în patrologie, care îmbină în 
mod fericit cercetarea riguroasă cu 
profunda înţelegere şi trăire a vieţii 
bisericeşti, îndeosebi pe plan litur-
gic. Din numeroasele sale scrieri, 
22 sunt traduse şi publicate în limba 
română. 

Cartea Dumnezeu nu vrea su-
ferinţa omului, tradusă de Marinela 
Bojin, a apărut la editura Sophia din 
Bucureşti în anul 2008. 

Autorul cercetează problema 
suferinţei din perspective teologiei 
creştine ortodoxe, fără a da impresia 
că doreşte să fie original, deoarece 
scopul lucrării sale nu este acela de 
a veni cu o viziune personală, nova-

toare, asupra unui subiect care este 
permanent prezent în existenţa şi în 
preocupările oricărui om. În schimb, 
el doreşte să aducă în actualitate 
gândirea creştină genuină despre su-
ferinţa oamenilor, oferind o sinteză a 
cugetării ortodoxe cu privire la pro-
blema suferinţei în existenţa fiinţelor 
umane.

În sprijinul demonstrării for-
mulei care alcătuieşte titlul lucrării 
autorul aduce argumente biblice şi 
patristice, adică se sprijină pe ope-
rele Sfinții  Părinţi ai Bisericii care 
s-au străduit de-a lungul timpului 
să găsească sensurile profunde du-
hovniceşti ale fiecărei propoziţii din 
Biblie, să le explice pe larg, să cla-
rifice anumite puncte dificile şi mai 
ales să evidenţieze folosul practic al 
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cuvântului divin în viaţa cotidiană a 
omului. Jean-Claude Larchet îl pune 
pe cititor în contact cu o literatură 
mai puţin obişnuită, care nu mai este 
de largă circulaţie în societate deoa-
rece aceasta nu satisface dorinţa de 
senzaţional, nici cea de relaxare, de 
amuzament, nu se adresează în pri-
mul rand intelectului ci ţinteşte cu 
seriozitate maximă spre sufletul îm-
prăştiat si derutat al omului din toa-
te timpurile, dar mai ales al omului 
contemporan, robit de societatea de 
consum într-atât încât îi reproşează 
lui Dumnezeu existenţa suferinţei 
în lume. Cartea lui Larchet poate fi 
un bun ghid pentru cei care vor să 
cunoască sincer, fără prejudecăţi an-
ti-ecleziale, de unde provine şi de ce 
se manifestă suferinţa în lume. 

Autorii citaţi de J.-C. Larchet 
sunt numeroşi, dar cei mai cunos-
cuţi şi mai prolifici sunt: Sf. Vasile 
cel Mare, Sf. Grigorie de Nazianz 
sau Teologul, Sf. Ioan Gură de Aur, 
Sf. Grigorie de Nyssa, Sf. Ioan Da-
maschin, Sf. Atanasie cel Mare, Sf. 
Chiril al Alexandriei, Sf. Chiril al 
Ierusalimului, Sf. Grigorie Palamas, 
Sf. Maxim Marturisitorul, Sf. Efrem 
Sirul, Sf. Ioan Scărarul, Sf. Simeon 
Noul Teolog . Desigur, lista Părinţi-
lor şi scriitorilor bisericeşti citaţi în 
carte este mult mai lungă.

Punctele de referinţă ale argu-
mentaţiei autorului sunt formulate 
fără echivoc în titlurile şi subtitluri-
le capitolelor care alcătuiesc cartea, 

dar nu ca nişte sentinţe rigide, ci 
drept concluzii ale cercetării textului 
biblic atât de însuşi cititorul acestu-
ia, cât şi de Părinţii şi scriitorii bi-
sericeşti care au aprofundat spiritul 
scrierilor sacre. 

Ca definiţie, suferinţa este aso-
ciată răului, iar răul este socotit o 
entitate cu existenţă de sine, ci este  
lipsa binelui. Lipsa binelui apare 
astfel, prin analogie, ca un spaţiu 
vid care încearcă să absoarbă ceea 
ce are substanţă, adică existenţă de 
sine stătătoare, dar stricând ordinea 
firească a existenţei şi creând dez-
ordine. Această dezordine – la ni-
vel material şi spiritual – constă în 
suferinţă, începând de la o simplă 
înţepătură de ac şi până la distruge-
rea echilibrului ecologic planetar. 
Dar miezul cărţii lui Larchet vizea-
ză sufletul omenesc şi consecinţele 
suferinţei asupra persoanei umane în 
primul rand în sfera psihică, sufle-
tească, duhovnicească.

 Dumnezeu nu poate fi consi-
derat autorul rălului (sau al relelor), 
căci suferinţa nu a fost creată, ci este 
o stare de lipsă a binelui. Suferinţa 
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a intrat în lume ca urmare a deteri-
orării relaţiei dintre om şi Dumne-
zeu; teologic, această deteriorare 
se numeşte “păcatul strămoşesc” şi 
constă în ieşirea omului din asculta-
rea lui Dumnezeu, Care crease totul 
într-o stare de perfecţiune. Căutând 
un “mai bine” decât binele desăvâr-
şit care îi fusese dat, omul a ajuns să 
fugă permanent după un bine relativ. 
Cursa aceasta este presărată de ob-
stacole dificile, care se constituie în 
suferinţa manifestată în viaţa omului 
în diferite feluri, de la lipsurile ma-
teriale şi până la boală şi la moarte. 
Deşi suferinţa îşi are originea în acel 
“păcat strămoşesc”, oamenii nu sunt 
răspunzători şi vinovaţi de acesta, 
dar sunt marcaţi existenţial de con-
secinţele sale. Păcatele personale nu 
sunt neapărat provocatoare de sufe-
rinţă, totuşi această se poate datora 
lor. Prin analogie cu fenomele fizice 
şi chimice, în dialectica lor de cau-
ză- efect, suferinţa nu trebuie privită 
juridic, în sensul de pedeapsă divină 
pentru păcate, ci ca efect al acesto-
ra. Căutarea plăcerilor este rezulta-
tul fugii de suferinţă, dar plăcerea şi 
durerea se determină una pe cealal-
tă, iar omul ajunge să sufere în urma 
acestui determinism. 

Urmează abordarea  subiectu-
lui despre suferinţă analizat până în 
cel mai mic detaliu, atât în Biblie cât 
şi în scrierile teologice, anume cazul 
lui Iov. Esenţa acestei analize condu-
ce la Iisus Hristos şi la chipul creşti-

nului în lume. Hristos îşi asumă su-
ferinţa omenească şi vine ca biruitor 
al acesteia, voia lui fiind ca oamenii 
să nu mai sufere. Dar întreaga crea-
ţie a fost înzestrată cu libertate, iar 
această libertate poate să fie utilizată 
în scopuri rele, conştient sau incon-
ştient. Suferinţa în sine este rea şi 
poate deveni izvor de păcate; ea nu 
trebuie căutată cu dinadinsul în sco-
pul de a câştiga virtuţi sau alte foloa-
se duhovniceşti. Dar atunci când nu 
poate fi evitată, trebuie asumată ca 
o încercare ce trebuie biruită. Pentru 
cel care trăieşte în Hristos, suferin-
ţa cere răbdare, nădejde, rugăciune 
şi dragoste de Dumnezeu, ca virtuţi 
desăvârşite ale sufletului. 

Concluzia cărţii este simplă: 
creştinismul nu face din suferinţă un 
ţel al vieţii duhovniceşti. Prin modul 
în care omul se situează în raport cu 
Dumnezeu, ea îi poate fi omului sau 
cale spre auto-distrugere, ori cale de 
mântuire şi de sfinţenie.

Amaziliței Sabina, XII-E


