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 ARTHOS este un proiect firesc prin care activitatea misionară desfăşurată la Biserica Studenților din 
Campusul Universitar Hasdeu, din Cluj-Napoca, primeşte o nouă dimensiune a exprimării, un nou mijloc de co-
muniune şi de comunicare. Echipa redacţională este alcătuită, în general, din simpli mireni, care, sub binecuvântare, 
lucrează pentru a pune în lumina tiparului cuvinte duhovniceşti tot mai puţin actualizate în discuţiile şi polemicile 
zilnice. De asemenea, fotografiile, desenele şi picturile originale reprezintă şi ele o cale de a atinge cu valori perene 
schimbătorul imaginar comun.  
 Revista ARTHOS este un tânăr proiect duhovnicesc care are nevoie de mari ocrotitori care să acopere lipsurile 
noastre. Pe Drumul Crucii e nevoie de rugăciune, iar pentru paginile revistei ridicăm gândurile noastre în primul rând 
către Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, cel care izvorăşte curaj în inimile noastre. Sfântul Mare Mucenic 
Dimitrie este apărător şi scut al revistei ARTHOS, având credinţa că fără acest sfânt nu s-ar fi închegat voinţa comună a 
celor din redacţie. Sfântului Dimitrie i se adaugă cei doi sfinţi ocrotitori ai Bisericii Studenţilor din Campusul Universitar 
Hasdeu: Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan şi Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, cărora ne rugăm să îşi 
reverse ocrotirea şi asupra redacţiei. Comunitatea din Hasdeu are evlavie mare la Sfântul Mare Mucenic şi Tămădui-
tor Efrem cel Nou, „Sfântul Fulger”, cel care este grabnic ajutător al rugăminţilor fierbinţi. Suflul evlaviei şi lucrările 
minunate ale Sfântului Efrem cel Nou pătrund şi în paginile revistei. De asemenea, Părintele Arsenie Boca ne este izvor 
de înţelepciune şi reper duhovnicesc, iar porţi înspre jurnalismul ortodox ne sunt deschise de Părintele Serafim Rose şi 
Părintele Marcu Manolis.
           Ocrotirea Maicii Domnului e cea care le întregeşte pe toate, acoperindu-ne cu multă dragoste, răbdare şi 
înţelegere.
 

Revista ARTHOS apare cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei Andreicuţ, 
Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului. 
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EDITORIAL

False metode de îmbisericire
Text: Corina Negreanu 
Foto: Romina Sopoian

Din dorinţa de a fi misionari foarte activi în vederea îmbi-
sericirii sau reîmbisericirii a cât mai multor creştini și din 
vrerea de a anima spațiul eclesial în acord cu tendinţele 

timpurilor noastre superficiale, se împrumută sau se practică 
tot mai des metode şi strategii „profane”. Duhul lumesc al 
acestora deraiază aşezarea noastră onestă şi corectă (smerită) 
în faţa Căii, Adevărului şi a Vieţii, a Jertfei Fiului lui Dumnezeu 
pentru mântuirea noastră. Colportate în Biserică imprudent, 
dintr-o exaltare de zel, dar și din existența unei laxități ce duce 
spre adecvarea și alinierea cu orice preț în și spre duhul lumii, 
chiar dacă par motivaţionale, metodele date contribuie la că-
derea în capcana denaturării a însuşi mesajului Evangheliei lui 

Hristos. Se predică despre ce a făcut Hristos pentru noi, dar se 
practică cu totul altceva, mai ales în biserici. 

De pildă, laudele exagerate, numirile și cuvintele de           
Laudatio  la ierurgii sau în predicile liturgice, în faţa tuturor 
celor prezenţi, a unor credincioşi donatori sau cu dare de 
mână, mulţumirile excesive, chiar dacă îndreptăţite, cinsti-
rea şi căutarea la faţă a exponenţilor unor instituţii ce deţin 
puterea de influenţă sau a persoanelor cu un statut social 
important, premierea celor cu rezultate bune la învăţătură 
sau a elevilor ,,merituoşi”, așa cum anunță titlul unui articol, 
nu reprezintă altceva decât o parte din caii troieni ai secu-
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larismului aduşi în Biserică ce vor dinamita mai devreme 
sau mai târziu orice coagulare serioasă dintr-o comunitate 
și vor șubrezi comuniunea hristică între semeni. Astfel, cu 
„cele mai bune intenţii” se ajunge să se strecoare mulţime 
de păcate care ispitesc inima oamenilor, a creștinilor simpli. 
În timp, se vor produce dezbinări, supărări, vor apărea bârfe, 
diferite complexe, pizme și dezgust. Unii nu vor fi în stare să 
își găsească locul într-o astfel de biserică, iar alții vor gus-
ta mai degrabă din invidia cainiană. Mai grav este faptul că 
se va contura percepția și ideea falsă că Hristos îi alege pe 
unii, nedreptăţindu-i pe alţii, că Biserica Sa este o instituţie 
elitistă a talentaților, a inteligenţilor, a norocoşilor, a frumo-
şilor şi a celor de neam bun, a bogaţilor. Cum am mai putea 
primi atunci cuvântul Sfântului Apostol Pavel: Căci, priviţi 
chemarea voastră, fraţilor, că nu mulţi sunt înţelepţi după 
trup, nu mulţi sunt puternici, nu mulţi sunt de bun neam; Ci 
Dumnezeu Şi-a ales pe cele nebune ale lumii, ca să ruşineze 
pe cei înţelepţi; Dumnezeu Şi-a ales pe cele slabe ale lumii, 
ca să le ruşineze pe cele tari; Dumnezeu Şi-a ales pe cele de 
neam jos ale lumii, pe cele nebăgate în seamă, pe cele ce nu 
sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, Ca nici un trup să nu 
se laude înaintea lui Dumnezeu (I Corinteni 1: 26-29)?

Nu mergem să căutăm în Biserică premii, onoruri sau laude. 
Chiar dacă uneori recunoştinţa faţă de anumiţi creştini e mo-
tivată, aceasta este o practică greşită, pentru că descoperă 
masca și trezeşte în adâncuri părerea de sine a fariseului şi 
nu atitudinea vameşului păcătos, conştient de păcătoşenia 
sa. În Biserică vrem să ne cufundăm şi să putem respira un 
altfel de aer, care nu are nimic de a face cu asfixierea şi cu 
oboseala lumii de afară ce aduce cu sine toate presiunile-i 
coercitive și înrobitoare prin cultivarea dorinţei de a plăcea 
mai mult celorlalţi şi prin ahtierea de a câştiga respectul 
uman. Nu. Nu spirit de competiţie, legalism sau contrac-
tualism, nu criterii şi evaluări omeneşti căutăm în Biserică 
odată ce ştim că Hristos ne iubeşte pe toţi la fel şi în mod 
desăvârşit, din moment ce descoperim că ne preţuieşte pe 
toţi la fel, având totuși o iubire unică pentru fiecare. Căci 
fiecare dintre noi suntem preferaţii Lui. El e Judecătorul şi 
Evaluatorul absolut. Aceasta este şi vestea cea bună pe care 
o aflăm în Evanghelii: că da, chiar dacă suntem mai puţin 
frumoşi, mai puţin inteligenţi sau isteţi, mai puţin atrăgători 

sau sensibili, mai mediocri, mai timizi, mai defecţi moral, 
mai săraci, chiar dacă ne știm șchiopi, orbi sau ciungi, 
Hristos ne iubeşte pe toţi aşa cum nimeni nu a mai făcut-o 
niciodată cu noi. Nu ne caută la faţă, ci, nedispreţuindu-ne, 
neumilindu-ne, Îşi potriveşte lucrarea iubirii Sale cu noi la 
măsura fiecăruia, ca să ne elibereze de moarte şi de vraja lu-
mii, de falsitatea şi de minciuna în care ne-a adâncit seducă-
tor diavolul. Constatăm (scandalos?) din Evanghelii că a stat 
mai mult în mijlocul păcătoşilor, vagabonzilor, desfrânatelor 
sau al celor fără căpătâi, şi mai puţin cu virtuoşii. Pentru că 
i-a iubit (şi) pe oamenii de rând cu o raţiune peste raţiunea 
umană. De aceea, e greşit să spui ca preot copiilor: „Dum-
nezeu vă iubeşte pentru că sunteţi cuminţi şi deştepţi” , în 
acest mod livrând imaginea unui Dumnezeu contractualist.

Clerul şi slujitorii bisericeşti se cade să facă transparentă 
această iubire necondiţionată şi necăutătoare la faţă a lui 
Hristos, acolo, în Biserică, unde este locul întâlnirii tuturor 
cu Dumnezeu. Iar acest lucru se cuvine să se petreacă și 
să se exprime în mod delicat, după modelul lui Hristos, ne-
rănindu-i pe cei mai mulţi, mai ,,mici” şi mai ,,slabi”. Mădu-
lare fiind ale aceluiași trup, trupul Bisericii, depindem unii 
de alţii, aşa cum spunea Sfântul Ciprian de Cartagina: extra 
Ecclesiam nulla salus (în afara Bisericii nu există mântuire). 
Dincolo de predicile duioase şi de cuvintele înţelepte, de 
conferinţele şi prelegerile exegetice înalte sau, mai grav, 
dincolo de ideile pur individuale, care sunt în dezacord cu 
ansamblul solidar al succesiunilor apostolice, să învăţăm să 
simţim corect şi în mod drept iubirea. Acea iubire care ne 
leagă pe toţi de toţi în cuget şi în simţiri, în koinonia  Litur-
ghiei; căci în rugăciunile liturgice ne aflăm prezenţi toţi în 
duh, viii şi adormiţii din neamurile noastre, la un loc. Suntem 
împreună și cu cei de aproape, şi cu cei de departe, și cu cei 
care nu mai sunt. Acolo, în Biserică, rupţi de cele de afară ce 
ne despart, putem regăsi armonia, unitatea pe care o vom 
trăi mai adevărat şi mai deplin în Împărăţia Cerurilor. 

În Biserică, e loc ales pentru toţi cei ce cred în Iisus Hristos 
dobândit nu prin virtuţi, talente sau criterii de departajare 
şi evaluare omeneşti, ci prin gratuitatea Jertfei lui Hristos. 
Osteneala noastră rămâne să ne deschidem acestei Jertfe şi 
să o primim/cuprindem din toată inima.



„Trei lucruri nu înțeleg: 1) o credință adogmatică; 2) un creștinism NEBISERICESC;
3) un creștinism fără nevoință. Și aceste trei: Biserica, dogma și ascetica (adică nevoința creștină) – sunt 

pentru mine un singur tot al vieții.”  
Părintele Sofronie Saharov
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Îmbisericirea inimii
Text: Dumitru-Tiberiu Fișcu

În jurul anului 700, într-o biserică din oraşul italian Lanciano, 
un ieromonah săvârşea Euharistia, având, însă, unele îndoieli 
cu privire la transformarea reală a pâinii şi a vinului în Trupul şi 

Sângele lui Hristos. Pentru ca îndoielile lui şi ale altora să fie spul-
berate, la acea Liturghie s-a întâmplat o minune – pâinea şi vinul 
s-au transformat, în chip vizibil, în carne şi sânge. Ele se păstrează 
până în zilele noastre, în Biserica San Francesco din Lanciano.

În anul 1971, Odoardo Linoli, profesor universitar de anatomie şi 
histologie patologică, a analizat carnea şi sângele şi a confirmat 
faptul că sunt de origine umană. Carnea este formată doar din 
ţesut cardiac, iar sângele aparţine grupei AB. Nu au fost găsite 
urme de conservanţi, fiind inexplicabil modul în care ţesuturile 
s-au păstrat nealterate atâtea sute de ani. Rezultatele analizelor 
au fost publicate în revista Quaderni Sclavo di Diagnostica Clini-
ca e di Laboratori.

Dincolo de aspectul miraculos al întâmplării, rămâne faptul că, 
în biserică, din mâinile unui preot – fie el păcătos ori virtuos – 
primim bucăţi din inima Domnului. Dă-mi, fiule, mie inima ta, 
şi ochii tăi să simtă plăcere pentru căile mele (Pilde 23: 26), ni 
se adresează Dumnezeu prin cuvintele lui Solomon. Dar ceea 
ce Dumnezeu cere de la noi împlineşte El mai întâi. Tatăl ne dă, 
în Duhul Sfânt, inima Fiului Său, ca şi noi să ne putem întoarce 
la El cu inimi de fii sau de fiice. Tot ce se săvârşeşte în biserică 
are ca scop transformarea inimii omului în biserică a Domnului. 
„Domnul ne-a dat slujbele bisericeşti cu cântare ca unor copii 
neputincioşi; noi încă nu ştim a ne ruga cum se cuvine, pe când 
cântarea este de folos tuturor, de se vor cânta întru smerenie. 
Însă mai bine este când inima noastră se face biserică Domnului, 
iar mintea scaunul Său”, scrie Sfântul Siluan Athonitul.  

Dacă o persoană trăieşte în inima unui om, întreaga lume capătă 

chipul acelei persoane, devine un fel de icoană a ei. Cine a iubit 
din toată inima pe cineva poate să înţeleagă cum se petrece 
această transformare. Dar şi cine se iubeşte doar pe sine poate 
să înţeleagă, pentru că se vede pe sine în toate. La fel se întâmplă 
şi cu cel ce iubeşte pe Domnul din toată inima – întreaga lume 
se transformă, pentru omul acela, în biserică a lui Dumnezeu. 
Deosebirea este că bucuria pe care o dă Domnul – incomparabil 
mai mare decât oricare alta – nu o poate lua nimeni de la om (cf. 
Ioan 16: 22), pe când toate celelalte sunt trecătoare şi, de obicei, 
amăgitoare. „Rugăciunea inimii mă îndulcea atât de mult”, scria 
pelerinul rus, „încât nu credeam să fie cineva mai fericit decât 
mine şi nu ştiam cum putea fi o fericire mai mare, mai deplină, în 
Împărăţia cerurilor. Nu numai că simţeam acest lucru înăuntrul 
sufletului meu, dar şi toate cele din afară mi se înfăţişau într-o 
formă încântătoare şi mă îndemnau să-L iubesc şi să-I mulţumesc 
lui Dumnezeu. Oamenii, arborii, plantele, animalele, toate mi se 
păreau înrudite, în toate găseam icoana numelui lui Iisus Hristos”. 

Dacă omul iubeşte pe Dumnezeu, toate îl trimit cu gândul la El 
– orice priveşte, orice citeşte, orice ascultă, chiar şi cântecele la 
modă. „Iubitorii de Dumnezeu sunt mişcaţi spre o bucurie lină şi 
spre iubirea dumnezeiască, şi spre lacrimi şi de către cântările 
din afară şi de către cele duhovniceşti. Iubitorii de plăcere, dim-
potrivă”, afirmă Sfântul Ioan Scărarul. 

Fiecare îşi proiectează cumva viaţa interioară în exterior. Păzeş-
te-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ţâşneşte viaţa, spun 
Pildele lui Solomon (Pilde 4: 23). Viaţa aceasta lăuntrică ţâşneş-
te în afară, curăţind sau murdărind totul în jur. Astfel că lumea 
întreagă devine biserică pentru cel ce are pe Domnul ca Viaţă a 
inimii sale. Iar biserica se transformă în orice altceva – instituţie, 
godporaţie, lume plictisitoare şi enervantă – pentru cel ce are în 
inimă pe altcineva.
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INTERVIU

Haideţi să dansaţi cu viaţa!
Interviu cu Protosinghelul Nicodim Petre

Interviu realizat de Florina Adriana Buică şi Bogdan Dincă
Foto: Arhiva personală a Protosinghelului Nicodim Petre

Cu Protosinghelul Nicodim Petre, ieromonahul ce desfă-
șoară o activitate impresionantă dedicată pastorației 
tinerilor, ne-am întâlnit la o conferință din timpul Pos-

tului Mare. Ne-a vorbit atunci despre spațiul libertății și cel 
al bucuriei, care este Biserica. De asemenea, am aflat de ce 
Biserica trebuie să le ofere tinerilor răspunsuri autentice 
la întrebările fundamentale ale vieții și de ce ar trebui să le 
sugereze opțiuni de viață care să le dea un sens. 

Ne-am minunat atunci de vioiciunea și implicarea acestui 
slujitor al lui Dumnezeu și am vrut să îl întrebăm, în ca-
drul unui interviu, mai multe lucruri despre cum ar trebui 
să fim și noi misionari, mărturisitori, purtători ai entuzi-
asmului în Biserică și în afara ei. La interogațiile noastre, 
am primit răspunsuri originale și, mai ales, practice. La fi-
nal, Ieromonahul Nicodim ne-a chemat la dans, la un vals 
cu viața, explicându-ne că dansul presupune, de fapt, do-
rința de implicare curajoasă în viața Bisericii, jertfirea și 
căutarea Adevărului. Ne-a sfătuit să fim curajoși, să ieșim 
din comoditate și din lașitate, biruind frica și păcatul, 
pentru că acestea ne fură libertatea. Mai presus de toate, 
ne-a asigurat că Biserica este spațiul împlinirii noastre.

În conferințele sfinției voastre ați vorbit deseori des-
pre tinerețe şi ați răspuns la întrebările tinerilor. Mie 
mi-au rămas în minte trei cuvinte, pe care vă rog să ni 
le tâlcuiți şi nouă: orientare, comuniune şi entuziasm. 
Am văzut că explicați şi etimologia cuvintelor.
Le aduc aminte tinerilor de etimologia cuvintelor pentru a-i 
ajuta să înțeleagă rădăcinile culturii în care trăiesc. Mi-aș dori 

să aibă acces la apa curată, să-și ia seva din pânza freatică de 
profunzime. Apa de suprafață, știm cu toții, este adesea polu-
ată, chiar dacă se vinde în sticle cu etichete care „iau ochii”. 
Cuvintele orientat și dezorientat  vin din spaţiul creştin. Omul 
orientat este cel care privește spre orient, adică spre răsărit, 
adică spre Hristos, care este Răsăritul cel de sus, Lumina 
lumii. Hristos, Lumina lumii, răsare de sus, nu de după deal, 

Părintele Protosinghel Nicodim Petre este inspector eparhial 
în cadrul Arhiepiscopiei Iaşilor.
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asemenea soarelui ce ne împărtășește o lumină creată. Deci, 
a fi orientat înseamnă a fi cu faţa spre Dumnezeu şi a adopta 
un sistem de valori creştine. 

„BISERICA SPUNE CĂ DOAR DACĂ TE-AI UNIT CU HRISTOS 
EŞTI UN OM REALIZAT, UN OM CARE ȘI-A ATINS ŢINTA. 
SPAŢIUL ÎMPLINIRII NOASTRE ESTE BISERICA. DOAR AICI 
PUTEM DOBÂNDI SFINȚENIA ȘI NEMURIREA.” 

Sunt două sisteme de valori: unul pe care îl propune lumea 
şi sistemul de valori pe care îl propune Biserica. Vedem că 
lumea, prin modelele pe care le promovează în mass-media, 
ne propune: bogăţia, puterea, plăcerea în diferitele lor forme. 
Biserica ne propune să fim cu Hristos. Adesea auzim în jurul 
nostru că un om s-a realizat deoarece are bani, are putere, are 
o funcţie importantă. În opoziție, un om sărac, care nu a făcut 
o carieră strălucită, care nu este vizibil în mass-media, este 
considerat un nimeni, un om ratat. Biserica spune că doar 
dacă te-ai unit cu Hristos eşti un om realizat, un om care și-a 
atins ţinta. Și aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe 
Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care 
L-ai trimis (Ioan 17: 3). Dacă l-ai pierdut pe Hristos atunci eşti 
un om dezorientat, care a pierdut sensul vieții, a ratat ţinta, 
un om ratat. Insist să spun că spaţiul împlinirii noastre este 
Biserica. Doar aici putem dobândi sfințenia și nemurirea. 

Cuvântul entuziasm s-ar traduce: în duhul lui Dumnezeu 
sau cel ce este inspirat de Dumnezeu. Entuziasmul nu poa-
te fi câştigat prin autosugestie. Entuziasmul răsare acolo 
unde este prezent harul lui Dumnezeu. Cam asta e etimo-
logia cuvântului: un om entuziast este în duhul lui Dumne-
zeu. Nu toți cei cuprinși de exaltare sau – după o expresie 
de prin Moldova –, cei care sunt „cu mintea înfierbântată” 
sunt şi entuziaşti. Entuziastul nu te obosește, nu te agită. 
El se bucură de o energie, de o dinamică a vieţii dată de 
prezenţa harului lui Dumnezeu în viaţa lui.  

Comuniunea? Comuniunea din viaţa aceasta este începutul 
comuniunii din Împărăţia lui Dumnezeu. Dacă noi nu suntem 
aici în comuniune, nu putem să sperăm că vom fi în comuni-
une dincolo, în veşnicie. Iar dacă aici suntem în comuniune 
de iubire cu ceilalţi creştini, această comuniune sinceră, de 
iubire, în jurul lui Hristos, este o pregustare a comuniunii din 

Împărăţia lui Dumnezeu. Acolo vom continua comuniunea 
începută aici. Adevărata comuniune nu poate fi nici în jurul 
paharului, la revelion, nici în birou în jurul unei idei politice, ci 
doar în jurul celui Care poate să reziste morţii, adică în jurul 
lui Hristos, Care poate birui moartea şi Care ne oferă şi viaţa 
veşnică. Păcatul sparge comuniunea.
 
Ne-ați spus că e greu de dobândit entuziasmul, dar, 
pe de altă parte, entuziasmul e, totuşi, specific ti-
nereții. 
Sfântul Apostol Pavel spune în epistolele sale, referindu-se 
la poporul ales că au râvnă pentru Dumnezeu, dar sunt fără 
cunoștință (Romani 10: 3). Spun și eu: tinerii au căutări, au 
idealuri, doresc să realizeze lucruri mari în viaţa lor, mulţi din-
tre ei au curaj, nu toţi, dar nu întotdeauna au și înțelepciune, 
nu au în față și perspectiva veșniciei în lucrarea lor. Pot vorbi 
cu adevărat de entuziasm atunci când conlucrez cu harul lui 
Dumnezeu. Atunci când sunt acompaniați și încurajaţi în că-
utările lor, când sunt sprijiniţi, tinerii rodesc frumos.

Orice tânăr poate fi până la urmă entuziast? Poate 
unul este mai trist. Oare şi lui i-a dat Dumnezeu po-
sibilitatea să i se aprindă sufletul de o dorință bună, 
să facă ceva bun? Sau unii sunt pur şi simplu cu su-
fletul stins şi nu mai pot face nimic? 
Să ştiţi că am văzut şi tineri plictisiţi, fără speranţă, care nu 
mai cred în ei, care deja se consideră pierduţi, eşuaţi. Aceștia 
au nevoie de rugăciunile noastre, ale celor care-i iubesc; și 
au nevoie să fie încurajaţi. Au nevoie să li se prezinte exem-
ple de oameni care la vârsta lor au fost ca şi ei, debusolați, 
încercați de pesimism, de lipsuri, dar care au reuşit mai apoi. 
În ultimii ani de liceu, am citit Martin Eden, o carte scrisă de 
Jack London. Autorul a avut o viaţă foarte chinuită, dar la un 
moment dat, la vârsta tinereţii, pe la 20 de ani, s-a apucat 
de scris şi a reuşit, a devenit unul dintre cei mai cunoscuți 
scriitori americani. Nu prea a scris el cu Dumnezeu, dar a 
reuşit. Chiar eroul acestei cărţi, Martin Eden, a izbutit să se 
autodepăşească, iar dacă ar fi fost Dumnezeu în viaţa auto-
rului, altfel ar fi fost și sfârşitul cărţii. 

Este de recomandat ca tinerilor să nu li se propună doar o cari-
eră lumească, dacă dorim să nu fie dezamăgiți la un moment 
dat. Cariera poate aduce faimă, dar numai una trecătoare. Este 
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bine să fie orientaţi spre Dumnezeu, spre valorile care rezistă 
şi după viaţa aceasta trecătoare. Ivan Ilici din nuvela Moartea 
lui Ivan Ilici a lui Tolstoi face carieră, ajunge procuror general 
în Sankt-Petersburg, dar moare singur. Toți suntem chemați 
la Hristos și toți suntem după chipul Lui. Ține de noi să trăim 
în comuniune cu Dumnezeu și cu oamenii și să avem o viață 
împlinită. 

Pe de o parte, şansa acestor tineri ar fi să se găsească 
cineva care să-i încurajeze. Dar dacă ei au impresia 
că sunt singuri, au impresia că nu-i nimeni care să se 
preocupe de ei, ce gând să îi salveze pe aceştia?
Gândul că Dumnezeu nu are pe nimeni de pierdut. Gândul 
că Dumnezeu ne iubește de o mie de ori mai mult decât ne 
iubim noi pe noi înșine. Gândul că lucrurile se vor schimba, 
că odată cu trecerea timpului, percepția mea asupra lumii se 
va schimba. Dumnezeu a pus în fiecare din noi potențialități 
incredibile. Ține de noi să declanșăm energia și creativitatea, 
forța latentă ce există în noi. E o chestiune de credinţă. Fiecă-
ruia ne trimite Dumnezeu oportunități și oameni care să ne 
scoată din latență. Toți avem șanse. La atletism, de exemplu, 
pleacă toţi odată când se dă startul. Îi vezi pe unii care promit, 
care au echipament bun, care au adidaşi buni, care arată că 
au o ţinută fizică, alură sportivă, dar care, la un moment dat, 
renunță. Așa se întâmplă de multe ori cu copiii prea alintați, 
de bani gata, cum obișnuim să spunem. Iar altul, care „nu are 
pornire de-acasă”, dar este tenace și crede că va reuși, se duce 
întins spre linia de sosire. Este o vorbă: „și cel ce crede că va 
reuși și cel care nu crede că va reuși, amândoi au dreptate”. 
Lucrurile se desfășoară după credința noastră. 

„CÂTEODATĂ TREBUIE SĂ FIM SURZI LA DESCURAJĂRILE 
CELOR DIN JUR, LA DUHUL LUMII CARE VREA SĂ NE ȚINĂ 
ÎN MEDIOCRITATE.”

Îmi vine în minte o istorioară. Se organizează odată un con-
curs între broscuţe. Cea care va ajunge prima în vârful unui 
munte ce se afla în regiunea lor va primi un mare premiu și 
onoruri. A venit televiziunea, au venit oficialii și o mulțime de 
broscuţe să asiste la întrecere. Broscuțele concurente s-au 
prezentat la start și au pornit. Suratele spectatoare făceau 
galerie, și cu ele și celelalte animale invitate. Alergătoarele 

se sileau, dar, la un moment  dat, au ajuns în zona stâncoasă, 
care era din ce în ce mai periculoasă. Cei de pe margine au 
început să strige să se oprească, să renunțe, căci este peri-
culos, e riscant. Broscuțele renunţau rând pe rând. În față se 
ridicau stânci din ce în ce mai abrupte. În concurs au mai 
rămas doar câteva broscuţe. Cei de pe margine descurajau 
ascensiunea, strigând din ce în ce mai tare: „Opriți-vă!”. 
Pe ultima parte a traseului, a mai rămas o broscuță care a 
continuat și a continuat până a ajuns în vârful muntelui. A 
câștigat. A fost aplaudată frenetic, lăudată și premiată. La 
final, reporterii au întrebat-o: „Ce-ai simţit urcând? Cum 
de-ai reuşit?”, iar ea a spus doar atât: „A?!? A?!?”. Broscuța 
noastră nu auzea. Era surdă. Descurajările lumii nu au reuşit 
să o oprească din drumul ei. Morala: câteodată trebuie să 
fim surzi la descurajările celor din jur, la duhul lumii care 
vrea să ne țină în mediocritate. 

Părintele Dumitru Stăniloae spune într-un articol că lumea 
nu este de acord cu imoralitatea, dar nu suportă nici sfințe-
nia, nici eroismul. Trebuie să știm lucrurile acestea, să nu 
fim naivi. Să fim înțelepți și să nu ne descurajăm. Îmi plac 
filmele americane cu comando pentru ideea de unitate. Se 
duc la țintă și-și împlinesc misiunea cu orice preț. Cel care 
conduce misiunea le strigă din când în când soldaților: keep 
together, keep together  (țineți împreună). Soldații, acei eroi, 
nu sunt perturbați de nimic. 

Tinerii sunt minunați. Pot realiza, și unii chiar realizează, 
lucruri extraordinare. Eu am văzut tineri eroi, prin suferin-
țele și lipsurile pe care le rabdă și prin efortul pe care, cu 
simplitate, îl fac pentru a reuși să depășească situația (în 
general familială) în care se află. Ei nu știu că sunt eroi, dar 
eu știu. Descurajarea nu-i pentru tineri. Este interzisă. Nici 
nu trebuie să-i ia în seamă pe cei care spun că nu se poate. 
Le recomand să fie surzi, le spun să aibă curajul lucrurilor 
mari și frumoase. Rugăciune, binecuvântarea duhovnicului 
și „la atac”. Și keep together  în jurul lui Hristos, a ierarhului, 
a preotului. Aceasta este Biserica. Sunt atâtea de făcut în 
Biserică. Nu este timp de pierdut.

Acum vorbiți de ceea ce se poate întâmpla înlăuntrul 
Bisericii, căci e clar că acolo sunt cele mai importante 
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lucruri care se pot întâmpla, însă mulți tineri sunt în 
afara Bisericii. De exemplu, noi, ca profesori, îi întâl-
nim adesea în afara Bisericii. Putem avea vreun rol?
Profesorii? Da, trebuie să mărturisiţi în permanenţă siste-
mul de valori al Bisericii, șansa pe care o pot avea cei ce 
vor să se bucure de Biserică. Dar de o manieră care să-i cu-
cerească pe tineri, nu să-i forțeze sau să-i manipuleze. Nu 
trebuie să le spunem decât adevărul. După modelul mare-
lui Pedagog care ne spune, lăsându-ne toată libertatea: de 
voiește cineva să vină după Mine, să-Mi urmeze Mie (cf. 
Luca 9: 23; Marcu 8: 34). Mântuitorul nu se oțărăște, așa 
cum vedem că fac câteodată unii părinți.  

Vorbiți de mărturisire prin cuvânt?
Orice materie ar preda un profesor, poate să vorbească 
puţin şi despre Dumnezeu. Poate preda biologie şi să adu-
că aminte puţin şi de teologie, poate să predea fizică şi să 

vorbească şi despre metafizică, să vorbească despre infinit 
în matematică, dar şi în teologie. Se pot face întotdeauna 
paralele, analogii; putem vorbi puţin, doar atât cât să le adu-
cem aminte că Dumnezeu este începutul şi sfârşitul, Alpha 
şi Omega, că ne mişcăm în Dumnezeu, nu în afara Lui. Nu 
numai preotul mărturiseşte, ci şi profesorul, şi medicul, şi 
șoferul, și brutarul. Am văzut psihologi care îi trimit pe oa-
meni la spovedit sau le recomandă rugăciunea. Mărturisesc 
şi părinţii acasă, şi ziaristul, şi cel care vinde bilete în gară. 
Toţi pot mărturisi şi pot vorbi despre Dumnezeu prin ceea ce 
spun sau prin atitudine, în funcție de situație. Îi dai biletul în 
gară la ghişeu şi îi spui: „Să aveți o zi bună și un drum bine-
cuvântat”. Se pot găsi interpretări în cheie creştină la cărți, 
la filme, la situațiile de viață în fiecare zi. Este falsă și dău-
nătoare ideea că doar preotul trebuie să vestească Adevărul. 
Orice creștin botezat are preoția universală și este chemat la 
misiune. Laicul nu poate sfinți, dar poate conduce și învăța, 

ÎMBISERICIREA

Implicat într-o multitudine de activități pentru tineri, Protosinghelul Nicodim Petre, alături de Părintele Constantin Necula, 
mătură cărarea spre Biserică, pentru a face cât mai grabnică și cât mai ușoară venirea căutătorilor la Dumnezeu. 
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toate făcute în spiritul ascultării și în duhul Bisericii. Despre 
preot se poate spune: „Ei! ăsta e profesionist, e preot, îşi face 
meseria, primește salariu!”. El cu ale lui, noi cu ale noastre. 
Mireanul poate avea succes mult mai mare acolo unde nu 
poate ajunge preotul. 

Toți credincioșii îi pot invita pe cei apropiați la Hristos, Cel 
ce este Calea și Adevărul și Viața. Nu avem dreptul să-i 
mințim pe copii, pe tineri. Trist este că mulți profesori și 
părinți nu au citit niciodată în viață Noul Testament. Nu ai 
cum să-i duci pe copii la Viață dacă tu ești fără viață. Nu 
putem oferi ceea ce nu avem. Nu putem duce pe cineva 
la adevăr și libertate dacă nu am parcurs niciodată dru-
mul adevărului și al libertății. Nu le putem propune decât 
confuzia noastră. Când avem viață în noi, îi introducem și 
pe ceilalți în viață, în viața Bisericii, fără cuvinte, prin mo-
dul nostru de a fi. Sunt mulţi părinţi care agasează copiii: 
„Trebuie să te spovedeşti, trebuie să posteşti, trebuie să 
te rogi”. Dar modul acesta de abordare îndepărtează în loc 
să apropie. Este mult mai recomandat să ne spovedim noi, 
să ne rugăm, să fim în pace, să ne purtăm firesc și liber. 
Eu cred că libertatea fascinează. Să ne aducem aminte de 
Părintele Iustin de la Mănăstirea Petru Vodă, care respira 
libertate, care nu avea frici. Oamenii aceştia cuceresc şi 
pe atei, şi pe cei indiferenţi, şi pe cei care nu au auzit de 
Dumnezeu. Toţi vor să ştie cine este acest om care are 
ceva aparte, care respiră un aer de libertate. Deci nu avem 
cum să propunem ceva ce nu cunoaştem. Nu putem dărui 
speranţă, dacă noi înșine nu avem speranţă autentică. Că-
dem în moralism dacă doar vorbim, dacă nu avem viaţă, 
dacă reflexele noastre nu sunt fireşti. Nu putem minți pe 
nimeni. O doamnă psiholog îmi spunea zilele trecute că a 
consiliat o fată de 12 ani. În timpul întâlnirii, fata i-a spus 
doamnei: 
 - Știți care este problema voastră, a oamenilor mari?
 - Care?, a întrebat doamna interesată, căci are și ea 
un băiat de aceeași vârstă acasă.
 - Spuneți minciuni. Mințiți. Și știți cine suferă pri-
mii din aceste minciuni, care sunt primele victime?
 - Cine?
 - Chiar voi.
Cu părere de rău trebuie să spun că fetița are dreptate.

„DACĂ LE FACEM TINERILOR CUNOSCUTĂ BISERICA ȘI VA-
LORILE EI ACUM, N-O SĂ MAI ÎNTÂLNIM PESTE 20 DE ANI FE-
MEI DĂRÂMATE DE AVORTURI, DIVORŢURI, COPII CRESCUȚI 
DOAR DE UN PĂRINTE, ATÂTEA PROCESE, DELINCVENŢĂ, 
CRIMINALITATE.”

Vă rog să ne spuneți un cuvânt pentru profesorii ti-
neri, care sunt la început, care, poate, nu au apucat 
nici să se formeze, să capete această libertate interi-
oară, nici să se întărească în credință. 
Profesorii tineri? Dacă nu au experiență, să fie sinceri cu ele-
vii, să-i iubească și să le spună adevărul. Sunt sigur că tinerii 
și copiii vor aprecia lucrul acesta. Apoi, cum spuneam, este 
bine să vină cu modele din cultură care sunt general accepta-
te. Cu Dostoievski, de exemplu. Le povestim o temă din Crimă 
și pedeapsă  sau din Idiotul, în care personajele se apropie 
de Dumnezeu. Sau ne uimim împreună cu ei și comentăm 
gestul marilor sportivi care îşi fac semnul Sfintei Cruci înain-
te de competiţii. Am văzut-o, de exemplu, pe Simona Halep 
că de fiecare dată îşi face cruce când începe meciul şi când 
îl încheie, de faţă cu milioane de telespectatori şi cu mii de 
spectatori. Sau să venim cu modele de oameni de ştiinţă care 
au crezut în Dumnezeu. Să le explicăm faptul că evoluţionis-
mul este neștiințific și că nici teoria big-bang-ului nu stă în 
picioare. Să-i ferim pe copii de erori. Zilele trecute mă întreba 
un puşti de clasa a XI-a: „Da’ de ce facem Catedrala Neamu-
lui şi nu facem şcoli?”. I-am răspuns: „Dar tu ştii câte școli se 
închid în fiecare an? De ce să facem şcoli?”. Un profesor din 
sală a completat că sunt tot mai puțini elevi, că sunt clase 
goale în liceele din Iaşi, că la ţară, din trei şcoli e nevoie doar 
de una. De ce am face alte şcoli dacă deja se închid atâtea? 
Săracul, se uita și el la mine și nu știa ce să mai spună. Nu au 
răspunsuri pentru că sunt manipulaţi cu informaţii incorecte. 
Elevii au nevoie să fie ajutați să-și pună întrebări, să proble-
matizeze. Abia atunci vor înțelege răspunsurile; după metoda 
socratică. Răspunsurile prefabricate nu-i ajută. Un tânăr e 
tânăr cu adevărat dacă are curiozităţi, dacă e în căutare. Un 
tânăr care nu este în căutare nu mai este tânăr.

Acum e momentul când trebuie să le stăm aproape, să-i acom-
paniem în căutările lor, să dialogăm cu ei, să le spunem: „Dacă ai 
nevoie de un sfat, sunt lângă tine. Alegerile pe care le faci acum 

INTERVIU
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îți vor marca toată viaţa. Ești la intersecția drumului și trebuie să 
faci alegerile cele mai potrivite pentru tine”. Mulţi au greşit la ti-
nereţe şi apoi nu au mai putut repara. Dacă le facem cunoscută 
Biserica și valorile ei acum, n-o să mai întâlnim peste 20 de ani 
femei dărâmate de avorturi, divorţuri, copii crescuți doar de un 
părinte, atâtea procese, delincvenţă, criminalitate etc.

În America s-a făcut un studiu şi s-a constatat că 
40% dintre tinerele catolice sau neoprotestante 
au făcut avort, chiar dacă sunt în biserica lor. 
Credeți că există acelaşi risc şi pentru noi? 
Când eşti în Biserică, când stai de vorbă cu Dumnezeu în 
fiecare zi, când înțelegi frumusețea și darul vieții, nu mai 
faci avort, crimă! Se mai întâmplă și lucruri din acestea. 
Am cunoscut o fată care a rămas însărcinată și care nu a 
putut fi oprită de la acest gest. Venea câteodată la întâl-
nirile cu tinerii de la biserică, dar nu a înţeles gravitatea 
acestui păcat. Sau nu a fost sinceră cu ea. Sinceritatea 
presupune curaj. Nu s-a mai putut discuta cu ea. Se purta 
ca şi cum era setată, posedată. Apoi s-a întors și a regre-
tat mult. Nu-ți poți construi o viață fericită pe crime. 

Da, există riscul acesta și la noi. Credeți că toți cei ce vin la 
biserică înțeleg ce este Ortodoxia, își asumă valorile și viața 
creștină? Vai! Fiecare generaţie are nevoie să fie convertită. 
E nevoie să vorbim, să vorbim, să mărturisim cuvântul lui 
Dumnezeu, cu timp şi fără timp. Să le oferim această şansă. 
Mulţi regretă păcatele tinereţii. O doamnă în vârstă de 91-92 
de ani, de fiecare dată când se spovedeşte, spune: „Părinte, 
toate pot să mi le iert, dar faptul că am făcut o crimă, că am 
făcut un avort, nu pot să mi-l iert! Lucrul acesta mă obsedea-
ză şi nu scap de conştiinţa păcatului”. Într-adevăr, nu poţi să 
repari crima, nu poţi să dai din nou viaţă, căci nu ești Dum-
nezeu. Dar Dumnezeu poate să ierte și acest păcat, atunci 
când înțelegem ce-am făcut și cerem iertare. Să ne încredem 
în mila lui Dumnezeu! Nu există păcat de care să te pocăieşti 
și pe care Dumnezeu să nu îl ierte! Dar totuşi! De ce să nu 
trăiesc o viaţă frumoasă, în loc să o trăiesc plină de rănile 
păcatelor?! În loc să fiu liber şi să trăiesc o viaţă cu conştiinţa 
curată, să trăiesc o viaţă umbrită de amintirea păcatului?!
 
Deci chiar în Biserică fiind, patimile şi păcatele 

pot să ne mai atingă.
Diavolul nu poate intra în Sfântul Potir, în rest intră peste tot. 
Locul unde se ascunde cel mai bine diavolul, spunea cineva, 
este chiar în virtuţi. Postim, dar nu putem să nu ne îngâmfăm 
olecuță, să ne îndulcim de puțintică slavă deşartă. Ne rugăm 
sau facem milostenie, dar nu punem pe seama lui Dumne-
zeu faptele noastre, ci ne purtăm ca și cum noi cu puterea și 
cu inteligența noastră am făcut totul. Dacă nu avem smere-
nie autentică, nu aşa că ne gheboşăm noi să părem smeriți, 
pierdem. Aroganţa, judecarea celorlalți care ni se par nouă a 
fi păcătoși, aerul de superioritate, dorința de a fi apreciați și 
lăudați ne sărăcesc, ne „jefuiesc” de tot ce am făcut bun. To-
tul se transformă în slavă deşartă, în loc să fie slavă adusă lui 
Dumnezeu. Primim slava păcălitoare a lumii și astfel efortul 
nostru se duce pe apa sâmbetei, cum se zice în româneşte. 
Patimile ne ating chiar în Biserică fiind. Lupta cu tentațiile ce 
ne pot face robi, cu păcatul, continuă până la moarte.

„OAMENII ÎŞI PIERD LIBERTATEA DIN CAUZA FRICILOR. 
FRICA NE DESFIGUREAZĂ, NE ÎNGRĂDEȘTE LIBERTATEA. 
COMODITATEA, FRICA ȘI PĂCATUL NE IAU LIBERTATEA.”

Mai vorbiți-ne, vă rog, despre libertate. 
Libertatea este îngrădită de frică sau, mai bine zis, de frici. 
Oamenii îşi pierd libertatea din cauza fricilor: frica de a vorbi 
în public, frica de a nu afla mama ce-am făcut, frica de pro-
fesori, frica de a nu reuşi, frica de moarte, frica de viață, frica 
de sărăcie, frica de a rămâne singur, frica de a pierde res-
pectul celuilalt, de a nu fi acceptat într-un grup etc. Suntem 
învăluiţi de frici. Frica ne desfigurează. Noi suntem chemați 
să devenim asemenea lui Dumnezeu, să ne transfigurăm, să 
ne luminăm, iar fricile ne desfigurează, ne îndepărtează de 
Dumnezeu. Frica ne îngrădește libertatea. Vorbeam nu de-
mult cu cineva despre laşitate. Suntem laşi în fiecare zi. Se 
vede asta din lucrurile mici, nici nu este nevoie să vină vreun 
război. Laşitatea vine tot din frică şi din comoditate. Faptul că 
omul nu vrea să se bage, să se implice, nu vrea să îşi strice 
confortul pentru a face binele nu este altceva decât lașitate. 
Comoditatea, frica și păcatul ne iau libertatea. Modul în care 
am folosit libertatea în timpul care ni s-a dăruit va fi judecat 
cu Evanghelia Iubirii la Judecata Universală, la sfârşitul isto-
riei, la încheierea timpului. Să ne ajute Dumnezeu să putem 

ÎMBISERICIREA
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face binele, să ne bucurăm de tot ceea ce este frumos şi să 
nu ne fie frică decât de a nu-L mâhni pe Dumnezeu.

Vedeţi, în greacă sunt doi termeni pentru frică: fobia şi timia. 
Timo-tei  înseamnă temătorul de Dumnezeu. Dar nu se teme 
de Dumnezeu pentru că îl ceartă, ci aici avem teama aceea 
de a nu-L supăra pe Dumnezeu cu urâciunea noastră, cu pă-
catul nostru. Fobia este frica aceea traumatizantă, care pa-
ralizează. Te intimidează atât de mult şeful, încât paralizezi, 
nu mai poți să-ți spui punctul de vedere. „Măi, de ce nu i-am 
putut spune ce aveam de zis?”. Frica aceasta iraţională nu 
are ce căuta în viața creștinului.

Îmi aduc aminte că odată, la un seminar de formare cu tinerii, 
o fată pur şi simplu nu putea să vorbească. Când vorbeam cu 
ea separat, vorbea, dar de față cu ceilalți tineri, nu vorbea. Erau 
concluziile finale, eu insistam să spună ceva, iar ea spunea: 
„Nu, nu, nu”, roșie la față și speriată. Am purces atunci la o 
abordare mai dură. Am riscat. Putea să nu iasă. Am strigat 
la ea, am întrebat-o ce caută aici dacă nu vorbește. Şi aşa a 
intrat şi ea într-o stare de enervare, a uitat de toţi ceilalţi şi 
atât de bine a vorbit, cel mai bine dintre toţi. Este o fată foarte 
inteligentă. Am aplaudat-o cu toții, iar ea a început să râdă. 
Câteodată când te înfurii şi pe tine, şi pe viaţa pe care o trăiești, 
te deblochezi. Îți spui: „Nu se mai poate aşa, trebuie să spun 
ce am de spus!”. Tinerii trăiesc foarte intens, observă lucruri pe 
care cei mari nu le văd. Fiecare trăiește experiențe unice și are 
o mulțime de lucruri de spus, dar nu are curajul de a se expri-
ma la adevărata lor valoare. Uneori gândim: „Uite la ăla, numai 
prostii zice și ce tare le spune, ce hotărât! Iar eu aş fi avut de 
zis lucruri mai adânci, mai consistente, dar nu le-am zis!”. De 
ce? Sunt printre tineri firi scrupuloase, care nu dau drumul 
la cuvinte și la gânduri așa ușor, iar câteodată nu lasă să fie 
cunoscute nici gândurile lor cele mai valoroase. Au nevoie de 
încurajare și să li se ofere încredere. Dacă li se acordă încrede-
re, vor face lucruri minunate de care nici ei nu se credeau în 
stare. Ne vom uimi. Pe lângă toate, să adăugăm și rugăciune. 
„Doamne, ajută-mă să pot vorbi, să mă pot exprima! Doamne, 
ajută-mă să fiu un om liber”. Şi să începem cu puţin.

„SĂ ACCEPȚI SĂ «VALSEZI» ÎNSEAMNĂ SĂ TRĂIEȘTI ÎN CO-
MUNIUNEA BISERICII.”

Poate frica asta provine şi din faptul că ceilalți 
nu-și mai asumă greşelile noastre şi nu le mai pot 
purta? Înainte era spovedania publică, dar în ziua 
de azi, aşa ceva i-ar distanța pe ceilalți pentru că 
nu îşi pot asuma ceea ce ai tu şi să ducă crucea ta, 
iar tu să duci crucea lor.
Până la urmă, Hristos duce crucea! Nu cred că trebuie să 
ne raportăm la oameni. Nu ne putem baza pe oameni. Noi 
ne sprijinim pe singurul punct care rămâne neschimbător: 
pe Dumnezeu. Da, poate să fie şi asta: să te simţi judecat 
de ceilalţi sau ironizat, sau să simţi că ceilalţi te lasă singur 
la un moment dat. Dar ce facem? Ne descurajăm cum s-au 
descurajat broscuțele?  Eu le spun câteodată tinerilor: 
 - Ieşiţi la vals!
 - Cum adică părinte, să ieşim la vals?
 - Ieşiţi de prin colțurile ascunse ale salonului și veniți 
aici sub policandru! Haideţi să dansaţi la lumină!
 - Cum adică să dansăm la lumină?
 - Haideţi să dansaţi cu viaţa. Haideţi, nu staţi acolo în 
umbră. În colțuri, la umbră, este umezeală și mucegai. Sufle-
tele voastre o să mucezească. Ieşiţi de acolo! Nu vă ascun-
deți. Vă ascundeți de voi. Știu că vi se pare mai comod acolo. 
Vi se pare că fiind ascunși prin colțurile salonului nu va trebui 
să riscați, că sunteți la adăpost, că puteți face ce vreți. Este o 
păcăleală, este o capcană. Acolo nu vă vede nimeni, dar nici 
voi nu vedeți prea multe. Nu puteți vedea viața din ungherele 
acelea. Ieşi în centrul sălii. De aici se vede tot! 
 - Da, dar oamenii sunt răi și te critică pentru cea mai 
mică greșeală.
 - Normal că eşti şi expus, căci eşti în lumină. Lasă-i 
să te critice. Vor râde unii de tine? Lasă-i să râdă. Asumă-ţi 
să fii criticat. Nu-ți vor ieși pașii din prima, dar vei învăța. Vei 
cunoaște oameni care dansează frumos și vei dansa și tu 
frumos. Învățând acum, poţi să eviţi să faci pași greşiți mai 
târziu.
 - Dar ce înțelegeți prin a ieși la dans?
 - Înseamnă să iubești frumosul, să iubești oamenii, 
să-L iubești pe Dumnezeu, să faci binele, să fii om de jertfă, 
să ai curajul de a căuta și cunoaște adevărul, să cauți să fii 
fiu al Luminii, să fii cu adevărat liber, să trăiești viața ca pe un 
dar și ca pe o sărbătoare. Mai pe scurt, să accepți să „valsezi” 
înseamnă să trăiești în comuniunea Bisericii.



15

EVENIMENTE ÎMBISERICIREA

Pelerinajele 
verii  

Text: Romina Sopoian
Foto: Romina Sopoian; Bogdan Dincă

Anul 2015 pare să devină prin excelenţă cel al 
pelerinajelor pe jos organizate de tinerii ortodocşi 
de la Biserica Misionară din Campusul Universitar 

Hasdeu. După pelerinajul din Postul Mare, la Mănăstirea 
Nicula, şi cel din primăvară, la mormântul Părintelui 
Arsenie Boca de la Mănăstirea Prislop, luna iunie a fost 
marcată de cel de-al treilea pelerinaj pe jos, la Mănăstirea 
Râmeţ. Urmând tradiţia rapid închegată de a parcurge în jur 
de 18 km în drumeţie, de data aceasta, cei 19 km i-au dus 
pe credincioşi pe urmele Sfântului Ghelasie de la Râmeţ 
şi ale Părintelui Dometie Manolache. Lucrul care a făcut 
diferenţa de această dată a fost împărţirea pelerinilor în 
două grupuri: cei care au mers pe jos şi cei care au ales să 
parcurgă o distanţă de 30 km cu bicicleta. 

Ora 6:00 a dimineţii de 20 iunie i-a adunat pe călători la 
Bisericuţa din Hasdeu, unde Părintele Ciprian Negreanu 
a rostit rugăciunea de drum şi le-a dat binecuvântare. 
Primul popas cu autocarul a fost la Mănăstirea Aiud, 
unde au participat cu toţii la Sfânta Liturghie. Deoarece 
ploaia torenţială care s-a pornit între timp nu i-a lăsat 

pe credincioşi să-şi continue drumul imediat, Părintele 
Augustin de la Schitul Înălţarea Sfintei Cruci le-a 
vorbit acestora despre martirii închisorilor comuniste, 
cu precădere despre copiii şi adolescenţii care au fost 
întemniţaţi şi chinuiţi alături de cei mai în vârstă, fără ca 
tinereţea şi copilăria lor să îi îmblânzească pe torţionari. 
Aceste realităţi îngrozitoare trăite de tinerii din perioada 
comunistă i-au întărit şi mai mult pe tinerii pelerini 
care au hotărât să continue drumul în ciuda ploii de 
nedomolit. Probabil că această mică dovadă de curaj şi 
râvnă a îmblânzit cerurile pentru că, odată ajunşi la Teiuş, 
ploaia a încetat, pelerinajul pe jos putând să-şi înceapă 
oficial parcursul. Dumnezeu Şi-a ferit pelerinii şi de 
data aceasta, revărsându-Şi harul peste ei şi oferindu-le 
bucurii de toate felurile: de la vremea perfectă pentru 
drumeţie (vreme englezească, am putea spune, cu puţină 
ploaie, nişte nori acoperitori şi destul de mult soare), la 

Pelerinajul pe jos la Mănăstirea Râmeţ: pe 
urmele Sfântului Ghelasie de la Râmeţ şi ale 
Părintelui Dometie Manolache 
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prietenia oamenilor, frumuseţile naturii, dărnicia cireşilor, 
corcoduşilor şi duzilor. 

Şirul drumeţilor, care a avut tot timpul în frunte crucea 
şi cele două ripide, a ajuns la Mănăstirea Râmeţ în jurul 
orei 16:00. Cei 90 de pelerini s-au reunit la intrarea în 
mănăstire, urmând să se închine împreună la icoane şi 
la moaştele Sfântului Ghelasie, din frumoasa biserică. 
Pronia Domnului a făcut ca tocmai atunci să iasă din 
altar un părinte bătrân care a făcut o scurtă rugăciune 
de mulţumire şi care i-a îndemnat pe toţi să nu înceteze 
să se roage niciodată, chiar dacă zic numai Tatăl nostru. 

În cele aproape două ore pe care le-au petrecut acolo, 
pelerinii au admirat frumuseţea împrejurimilor și a 
locașului sfânt, iar apoi au avut parte de o prezentare 
interesantă a istoricului Mănăstirii Râmeţ. În plus, au 
văzut cele mai vechi icoane, documentaţii şi obiecte 
păstrate în muzeu şi au aflat mai multe despre viaţa 

îmbunătăţită a Sfântului Ghelasie şi a Părintelui Dometie 
Manolache.

După o experienţă atât de bogată, pelerinii s-au pregătit 
pentru întoarcerea la Cluj. Înainte de a-şi ocupa 
locurile în autocare, au luat cu ei apă rece de la Izvorul 
Cuviosului Ghelasie şi au făcut câteva fotografii de grup, 
adăugând încă o filă importantă albumului de amintiri din 
pelerinajele pe jos ale anului 2015. 

Pelerinajul pe jos la Mănăstirea Sâmbăta de 
Sus şi la chilia Părintelui Arsenie Boca

Pentru că şirul pelerinajelor pe jos e încă în toi anul acesta, 
tinerii comunității Bisericii Studenților și ASCOR Cluj au 
organizat şi ce-a de-a patra drumeţie, de această dată, la 
Mănăstirea Brâncoveanu, de la Sâmbăta de Sus. Acest 
loc, marcat de prezenţa covârşitoare a Părintelui Arsenie 
Boca, a atras atenţia multor credincioşi. Astfel, s-a format 

EVENIMENTE
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cel mai numeros grup de până acum, 150 de tineri, care a 
pornit sâmbătă, 4 iulie 2015, pe urmele fostului stareţ de 
la Sâmbăta. Călătoria a început la ora 2:00 dimineaţa şi a 
avut două trasee diferite. Pelerinii care au ales să meargă pe 
jos au parcurs o distanţă de 18 km, de la Voila la Mănăstirea 
Sâmbăta de Sus, iar cei care au ales bicicletele au urmat 
traseul Scoreni – Mănăstirea Cârţişoara – Albota – Drăguş 
– Mănăstirea Sâmbăta de Sus, distanță ce a însumat 41 km.  

Diferit de celelalte pelerinaje, marcate în mare măsură de 
ploaie, drumul spre Munţii Făgăraş a fost parcurs în plin soare. 
Nu a fost uşor, dar frumuseţea munţilor i-a ajutat pe călători 
să uite de căldura verii. Au simţit cu toţii binecuvântarea 
Părintelui Arsenie şi puterea neobişnuit de mare de a se ţine 
pe cale. Ca de obicei, grupul a avut în frunte crucea, ripidele 
şi toaca. Auzind bătaia toacei şi cântecele duhovniceşti, dar şi 
cele patriotice, oamenii au ieşit pe uliţele satelor cu privirile 
întrebătoare, dar şi cu bucuria urmată firesc de salutul: 
„Doamne, ajută!”. După un timp record de doar cinci ore, 
care a inclus şi două popasuri odihnitoare, cei care au mers 
pe jos au ajuns la Mănăstirea Brâncoveanu, unde au fost 
întâmpinaţi cu multă bucurie de Înaltpreasfinţitul Laurenţiu 
Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului. Apoi 
a urmat vizitarea mănăstirii, a lacului unde se ruga Părintele 
Arsenie şi închinarea la mormântul Părintelui Teofil Părăian. 
Între timp, au sosit şi cei care s-au aventurat să străbată cu 
bicicleta 41 km de urcuşuri şi coborâşuri. A fost mult mai 
greu decât se aşteptaseră, dar în cele din urmă, au biruit 
greutatea pedalelor. 

Grupurile astfel unite au pornit spre peştera Părintelui 
Arsenie săpată în inima muntelui împreună cu ucenicii săi 
ca loc de rugăciune. S-a pornit cu mare elan la noul drum, 
dar acest urcuş neîncetat timp de trei ore s-a dovedit a 
fi mult mai greu decât păruse la început. Drumul spre 
peşteră printre văile înalte a impresionat continuu atât 
prin frumuseţea lui, cât şi prin efortul necesar pentru 
a-l parcurge. Acest lucru i-a convins pe toţi de faptul că 
Părintele Arsenie a atins în timpul vieţii sale nu numai 
înalte culmi duhovniceşti, ci şi înalte culmi pământeşti. 
Mai mult decât atât, parcursul a demonstrat că tot 

ceea ce Părintele Arsenie le cerea oamenilor să facă, 
le împlinise el înainte, fiecare încercare fiind urmată de 
multă răsplată. Fereastra Mare a Sâmbetei s-a deschis 
în faţa pelerinilor ca o fereastră spre Împărăţia Cerurilor, 
ultima porţiune de urcat (dar şi cea mai dificilă) urmând 
după acel mic popas. Liniştea şi frumuseţea de la chilia 
Părintelui Arsenie i-a cutremurat pe toţi. 

Desprinderea de acel loc sfânt a fost grea, dar orele 
apropriate ale serii i-au pripit pe drumeţi să se întoarcă 
la mănăstire. După alte trei ore de coborât prin munţi, 
osteniţi dar plini de bucurie şi împlinire, au ajuns cu toţii 
la autocarele care îi aşteptau. Mănăstirea Brâncoveanu, 
luminată de fulgerele care prevesteau dezlănţuirea 
unei furtuni, a rămas în urma pelerinilor. Aceştia s-au 
întors acasă cu certitudinea că fiecare pas a meritat, că 
Dumnezeu nu uită nimic din ceea ce ne străduim sau 
încercăm vreodată să facem pentru El. 
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O scrisoare a Părintelui 
Arsenie Boca

Dragă soră,

 La întâmplarea dumitale sfaturile sunt foarte sumare. Doar atîta că durerea, de orice fel, e un semn al 
grijii lui Dumnezeu de om.
 Apoi, nu te lăsa prea biruită de durere, fiindcă slăbește – la unii și mintea, și nu e bine.
 Cel nevăzut are grijă de cei ce au grija Lui.
 Cîteodată ajungem să trăim prin credință și oamenii tare neobișnuiți sunt cu asta, de aceea plîng de 
durere mai mult decît ar trebui.
 Se zice că celor mai pricepuți în ale credinței le ia Dumnezeu văicăreala în nume de rău.
 Atîta cît să ne ținem viața și să avem un adăpost, nu te va lăsa Dumnezeu fără acestea.

                                                                                                                           Arsenie.        
     

18.II.1950  

Dacă noi, cei din prezent, am perceput personalitatea 
impresionantă a Părintelui Arsenie Boca doar prin citirea 
sfaturilor sale duhovnicești, prin împlinirea unui urcuș 
la chilia sa și prin organizarea pelerinajului pe jos la 
Prislop, ne putem doar imagina impactul puternic pe care 
Părintele Arsenie l-a avut asupra celor pe care i-a cunoscut 
personal. Un astfel de om fericit, am putea spune, este 
Rudolf Lazăr din Ucea de Sus, care s-a bucurat de sfaturile 
marelui duhovnic încă din anii tinereții sale. Pe parcursul 
vieții, Rudolf s-a întâlnit de mai multe ori cu Părintele 
Arsenie. Din evlavia și din dragostea pe care i-a purtat-o, 
Rudi (așa cum i se spunea) a ținut un jurnal în care își nota 
gândurile, unde aduna diverse rugăciuni, acatiste, precum 
și amintiri despre Părintele Arsenie. Recent, aceste jurnale 
au ajuns în redacția revistei ARTHOS. Răsfoind paginile, 
am fost surprinși să găsim o scrisoare pe care duhovnicul 
Ardealului a scris-o unei persoane aflată într-o perioadă de 
mare cumpănă și pe care Rudolf Lazăr a transcris-o. Pentru 
că acest text scurt ne-a impresionat prin puterea sa, dar 
și pentru că am avut bucuria de a citi mesajul Părintelui 
Arsenie parcă adresat tuturor, publicăm mai jos răvașul.
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Cei doisprezece galileeni care 
vor judeca neamurile  

Text: Maria-Magdalena Goia
Icoană: sursă de pe internet

Pescarii nebăgaţi în seamă din Galileea 
neamurilor

Cei care au devenit Sfinţii Apostoli ai Domnului erau 
oameni foarte simpli cu vieți obișnuite. Majoritatea 
erau din Galileea şi mulţi dintre ei erau pescari. Pe când 
întunericul încă acoperea Lacul Tiberiadei, porneau 
cu corabia în larg să pescuiască. Unii aleseseră calea 
căsătoriei (Simon care va deveni Petru, Simon Zilotul), 

alţii erau feciorelnici (Ioan, Filip, Andrei). Înainte de a fi 
chemaţi la apostolat, nici măcar nu fuseseră neapărat 
cu toţii pilde de moralitate. Ioan şi Andrei urmaseră 
Sfântului Ioan Botezătorul, dar Sfântul Apostol Matei, 
de pildă, fusese vameş, iar Iuda Tadeu, ruda Domnului 
(fiu al Dreptului Iosif dintr-o căsătorie de dinainte de a 
se fi logodit cu Maica Domnului), se îndoise la început 
că Mântuitorul Hristos era cu adevărat Mesia. Cei 
doisprezece nu au fost chemaţi nicidecum pentru vreo 

ÎMBISERICIREA

În frescele de pe pereţii bisericilor noastre şi în icoana care înfăţişează Judecata 
de Apoi, doisprezece bărbaţi sunt zugrăviţi ţinând în mâini cărţi deschise, şezând 
pe tronuri de o parte şi de alta a Mântuitorului. Unul dintre ei este reprezentat 
alteori umblând pe câmpiile Raiului, având în mâini cheia cu care încuie şi descuie 
uşa Împărăţiei. Pentru doi dintre ei (Petru şi Andrei), evlavia poporului român 
a izvodit şi colinde. Aceşti doisprezece care stau pe scaunele de judecată sunt 
Sfinţii Apostoli. Sunt cei chemaţi de Domnul Hristos să Îl urmeze şi cei care I-au 
fost cei mai apropiaţi pe durata celor trei ani ai propovăduirii Sale pe pământ. 

Faptul că Sfinţii Apostoli s-au învrednicit să fie chemaţi de Mântuitorul poate crea 
impresia că aceşti cei mai de aproape ucenici ai Domnului au fost nişte privilegiaţi, 
căci lor li s-a oferit marele dar de a sta împreună cu Dumnezeu întrupat, de a-L vedea, 
de a-I asculta cuvintele şi de a fi martori ai puterii Sale, care S-a făcut cunoscută lumii 
prin nenumărate minuni. Căutând să găsim în cele pe care le cunoaştem despre viaţa 
lor, până a fi chemaţi să devină Apostolii Domnului şi până la Pogorârea Sfântului 
Duh, o cauză pentru care tocmai cei doisprezece au fost chemaţi şi nu alţii, nu aflăm 
la o primă vedere un motiv anume, ceva care să impresioneze şi să convingă.
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educaţie aleasă: unii ştiau mai multă carte (Filip, Matia, 
Matei, care a scris şi prima Evanghelie), dar majoritatea 
erau neînvăţaţi. Apostolii erau diferiţi ca vârstă, dar şi 
ca temperament: Petru era mai impulsiv, entuziast, 
Ioan, însă, era de o cuminţenie şi de o sfială greu de 
închipuit, Toma avea inima arzând de râvnă, topindu-
se de durere doar pentru dorința de a fi mai aproape 
de Domnul, pe Bartolomeu (Natanael) Mântuitorul l-a 
văzut ca israelit în care nu este vicleşug  (Ioan 1: 47), iar 
alţii erau atât de discreţi şi de modeşti, încât nu se ştie 
aproape nimic despre ei înainte de Pogorârea Duhului 
Sfânt (de pildă Iacob, fratele lui Matei). Unii erau firi 
mai practice (Petru – care, pentru a crede, avea nevoie 
să vadă peşti prinşi în năvod după o noapte de muncă 
în zadar şi care, mai târziu, va căuta să se încălzească 
la focul potrivnicilor Domnului în curtea arhiereului; alt 
exemplu este Toma, care voia neapărat să pipăie rănile 
Mântuitorului Hristos pentru a se convinge de Învierea 
Sa), alţii se arătau oamenilor mai uşor abordabili pentru 
a le cere mijlocirea (Andrei, Filip). 

Domnul i-a chemat cu o chemare după inima lor. 
Unii s-au alăturat imediat Lui, înţelegând, când 
Sfântul Ioan Botezătorul li-L arătase la Iordan, că El 
este Mesia cel aşteptat (Andrei, Ioan), alţii au avut 
o experienţă directă, un moment în care au văzut 
puterea lui Dumnezeu şi au conştientizat mai adevărat 
Cine îi chema  (Petru – pescuirea minunată, Natanael 
– prorocia Domnului despre cum fusese salvat de la 
moarte în copilărie, Simon Zilotul – prefacerea apei în 
vin). Cu toată diversitatea firilor lor şi a experienţelor 
de viaţă prin care au trecut înainte de a se întâlni 
cu Mântuitorul, niciunul dintre ei nu se evidenţia 
cu nimic, încât însuşi Sfântul Apostol Pavel, mai 
târziu, scria Corintenilor aceste cuvinte: Căci, priviţi 
chemarea voastră, fraţilor, că nu mulţi sunt înţelepţi 
după trup, nu mulţi sunt puternici, nu mulţi sunt de 
bun neam; Ci Dumnezeu Şi-a ales pe cele nebune ale 
lumii, ca să ruşineze pe cei înţelepţi; Dumnezeu Şi-a 
ales pe cele slabe ale lumii, ca să le ruşineze pe cele 
tari; Dumnezeu Şi-a ales pe cele de neam jos ale lumii, 
pe cele nebăgate în seamă, pe cele ce nu sunt, ca să 

nimicească pe cele ce sunt, Ca nici un trup să nu se 
laude înaintea lui Dumnezeu (I Corinteni 1: 26-29).

Reacţii şi greşeli omeneşti, bucurii şi mirări

Evangheliile îi înfăţişează pe cei doisprezece Sfinți 
Apostoli având reacţii fireşti, omeneşti, neînţelegând 
adesea ce voia să le spună Mântuitorul. Ucenicii 
percepeau evenimentele din perspectivă umană, 
limitată şi, de aceea, erau într-o continuă stare de 
mirare, pentru că Învăţătorul lor le punea dinainte un 
alt mod de a înţelege existenţa. Mântuitorul îi ridica de 
fiecare dată de la înţelegerea minţii muritoare a omului 
căzut, la o înţelegere în duh. Când femeia cu scurgere 
de sânge a primit vindecare, iar Domnul a întrebat cine 
s-a atins de El, Petru şi ceilalţi au răspuns: Învăţătorule, 
mulţimile Te îmbulzesc şi Te strâmtorează şi Tu zici: Cine 
este cel ce s-a atins de Mine? (Luca 8: 45). La fel, când 
Domnul le-a spus ucenicilor să se ferească de aluatul 
fariseilor şi al saducheilor (Matei 16: 6), ei au înţeles 
omeneşte, că ar fi vorba de aluatul din care se coace 
pâinea. De multe ori, alături de Dumnezeu întrupat, cei 
doisprezece par ca nişte copii, nu înţeleg, întreabă şi 
strigă după ajutor ca să fie salvaţi, ca în noaptea în care 
corabia se scufunda în vreme ce Domnul adormise de 
osteneală. 

Mai mult decât atât, ucenicii nu numai că au gândit 
omeneşte, dar chiar au păcătuit, şi nu o dată au fost 
mustraţi de Învăţătorul lor: De ce sunteţi tulburaţi şi 
pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră? 
(Luca 24: 38) sau Unde este credinţa voastră?  (Luca 
8: 25). Apostolii nu au izbutit să creadă cu tărie în 
puterea lui Dumnezeu atunci când li s-a adus copilul 
lunatic pentru a fi vindecat. Petru s-a îndoit când, 
chemat de Domnul, umbla pe mare şi a început să se 
scufunde; mai târziu chiar, în noaptea Joii celei Mari, s-a 
lepădat. Toţi (mai puţin Sfântul Ioan Evanghelistul) au 
fost speriaţi, fricoşi, ascunzându-se în timpul patimilor 
Mântuitorului, neîncrezători când femeile mironosiţe 
le-au vestit Învierea. Cereau întâietate în Împărăţie 
(cf. Matei 20: 21) şi să se coboare foc din cer peste 
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potrivnicii Domnului (cf. Luca 9: 54). Iar Iuda chiar a 
ajuns să Îl vândă cu o sărutare.

Cu toate acestea, Mântuitorul le-a fost aproape 
apostolilor Săi, i-a numit prieteni (cf. Ioan 15: 15), a 
străbătut cu ei ţara dintr-un capăt în altul, a mers cu 
ei prin lanuri sâmbăta, neoprindu-i să mănânce boabele 
de grâu, a intrat cu ei în casele care i-au primit, le-a 
arătat casa unde locuia El, a cinat cu ei. Bucuria 
Sfinților Apostoli, care au stat atâta vreme, zi şi noapte, 

alături de El, a fost una fără margini. Însuşi Mântuitorul 
îi asemăna cu fiii nunţii, care nu puteau să fie trişti câtă 
vreme mirele este cu ei  (Matei 9: 15).

Fără de vicleşug, căutători de Dumnezeu şi 
capabili să lase toate pentru El

Cu toate greşelile şi limitele lor omeneşti, toţi apostolii, 
în afară de Iuda, (Andrei şi Petru, Iacov şi Ioan, 
Matei şi Iacov, fratele său, Filip, Toma, Bartolomeu, 
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Tadeu, Simon Zilotul, Matia care îl va înlocui pe Iuda 
Iscarioteanul) au fost câştigaţi – şi, prin ei, toţi cei 
ce îi vor urma peste veacuri, împlinindu-se astfel 
rugăciunea Mântuitorului din Grădina Ghetsimani. Iar 
cei trei ani în care au stat zi şi noapte lângă Domnul 
Hristos au lămurit frumuseţea sufletelor lor, care i-a 
făcut vrednici să fie chemaţi la apostolat. Nu chipurile 
lor, nu îmbrăcămintea lor, nu şcolile lor, nu familiile 
din care veneau, nu poziţiile lor sociale – nu acestea 
au făcut apostoli din pescarii Galileii. Nici simplitatea 
în sine nu a fost motivul anume pentru care au fost 
aleşi, căci puteau să rămână legaţi de viaţa lor aşa 
simplă cum era, de corabia şi de năvodul lor, cum a 
fost cazul lui Zevedeu, tatăl Sfinţilor Apostoli Ioan şi 
Iacov, ci faptul că au recunoscut că Domnul Hristos 
era Mesia pe Care Îl aşteptau şi au renunţat la toate, 
răstignindu-şi până şi mintea pentru El. Se mirau, 
dar nu se despărţeau de Învăţătorul lor. Gândeau 
omeneşte, dar erau lipsiţi de vicleșug (excepţie făcând 
Iuda, care în cele din urmă a fost biruit de viclenie). 
Nu înţelegeau, dar stăruiau, voiau să ştie mai mult şi, 
de aceea, întrebau mai mult decât mulţimile, cărora 
le era suficient doar să asculte pildele. Îi auzeau pe 
cărturari şi pe farisei zicând despre Învăţătorul lor: 
Oare, nu zicem noi bine că Tu eşti samarinean şi ai 
demon? (Ioan 8: 48) şi totuşi nu se tulburau, căci ei 
cunoscuseră Adevărul, când au mărturisit că Tu eşti 
Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu (Matei 16: 16).
 
Ceasul cernerii

Ucenicii abandonaseră casă, familie, ţarini, năvod, 
se smulseseră din lupta lumească pentru împlinirile 
minuscule și efemere. Au acceptat dispreţul şi 
batjocura din partea cărturarilor şi a fariseilor şi nu 
numai; au acceptat chiar şi să îşi pună viaţa în pericol, 
putând fi ucişi de cei care căutau să Îl omoare pe 
Învăţătorul lor. Dar aveau de trecut încercări şi mai 
grele; trebuiau să depășească lucruri pe care nu 
le înțelegeau, așa cum s-a întâmplat atunci când 
Domnul Hristos le-a spus că pentru a avea părtăşie 

cu El vor trebui să bea Sângele Lui şi să mănânce 
Trupul Lui. Ei nu puteau pricepe cum avea să se 
întâmple aceasta, din moment ce a consuma carne 
şi a bea sânge de om era cu totul interzis de legea 
evreiască şi de înseşi conştiinţele lor. Apostolilor li 
se tăia mintea. Această cerinţă care părea absurdă i-a 
făcut pe mulţi dintre cei care Îl urmau pe Mântuitorul 
să plece, să se dezică de El. Au rămas cei care, nu 
mai puţin smintiţi decât ceilalţi, au acceptat totuşi să 
îşi răstignească mintea, de dragul Domnului Hristos; 
în numele tuturor acestora, Simon Petru a răspuns: 
Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieţii 
celei veşnice (Ioan 6: 68). Aşadar, Sfinţii Apostoli nu 
au fost nişte privilegiaţi, aleşi anume printr-o chemare 
de care alţii nu au avut parte, ci ei singuri s-au ales 
pentru această rânduială dumnezeiască prin felul cum 
au reacţionat la învăţătura şi la faptele Domnului. 
Însuşi Mântuitorul a arătat la Cina din Joia cea Mare 
de ce tocmai cu ei era în seara aceea, împărtăşindu-le 
taina vieţii veşnice, iar nu cu alţii, când le-a spus: iar 
voi sunteţi aceia care aţi rămas cu Mine în încercările 
Mele (Luca 22: 28). Împărtăşirea cu Sfintele Taine a 
însemnat însă şi ceasul cernerii, lămurirea legată de 
cine dintre ei era fiul pierzării (Ioan 17: 12). 

Trădarea

Cea mai mare temere a sufletului omenesc sincer 
este aceea de a nu repeta pilda ucenicului viclean. 
Iuda a fost chemat la apostolat, a petrecut trei 
ani lângă Mântuitorul, ascultând cuvintele Sale 
dumnezeieşti şi fiind martor la minunile pe care 
le săvârşea Domnul, primind el însuşi puterea de 
a face minuni. Cu toate acestea, a sfârşit prin a-L 
vinde pe Mântuitorul Hristos cu sărutare vicleană. 
Şi nu s-a schimbat nici când Domnul i-a vădit pe 
faţă gândurile şi păcatul său. Dintr-o asemenea 
prăpastie sufletească, Iscarioteanul nu a mai avut 
putere să iasă, să se smerească încrezându-se în 
mila lui Dumnezeu şi s-a spânzurat. Iuda rămâne 
peste veacuri un mare semn de avertizare pentru 
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fiecare dintre noi, pentru a nu ajunge la trădarea lui 
Dumnezeu.

Toţi ceilalţi ucenici L-au părăsit pe Învăţătorul lor la 
Răstignirea Sa pe Cruce, numai Sfântul Ioan, ucenicul 
iubit, a rămas alături de El. Pe Petru, încrederea în 
sine şi separarea de fraţii săi – Chiar dacă toţi se vor 
sminti întru Tine, totuşi eu nu (Marcu 14: 29) – l-au 
adus la lepădare. Totuşi, pentru că Îl iubea sincer pe 
Domnul şi pentru că a crezut în dragostea şi iertarea 
Lui, s-a întors imediat ce şi-a conștientizat greşeala 
şi a plâns întreaga sa viaţă. 

Prima biserică

Chiar fugari şi ascunşi, ucenicii Domnului nu 
s-au despărţit unii de alţii. Rămăseseră împreună, 
înfricoşaţi şi nemaiştiind nicidecum în ce mod să 
îşi continue existenţa. După ce petrecuseră trei ani, 
zi şi noapte, alături de Dumnezeu întrupat, după ce 
Îi cunoscuseră învăţătura, nu mai aveau cum să fie 
aceiaşi oameni şi să îşi reia preocupările lor banale, 
înguste, trecătoare care compuneau viaţa lor de 
dinainte de a-L fi întâlnit pe Domnul. Fără El, se vedeau 
slabi, goi și neputincioşi. 

Învierea Domnului Hristos şi Pogorârea Sfântului 
Duh au făcut însă să rodească tot ceea ce se 
strânsese în sufletele lor pe perioada uceniciei. Rodul 
venirii Mângâietorului a fost întemeierea Bisericii, 
apostolească şi sobornicească, pe piatra credinţei că 
Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Pe această Biserică 
porţile iadului nu o vor birui (Matei 16: 18).

Desăvârşirea umanului: moartea de dragul 
lui Dumnezeu

Faptul că cei doisprezece au fost apropiaţii lui 
Dumnezeu nu le-a adus nici împărăţii, nici nemurirea 
trupului sau o sănătate desăvârşită, nici bogăţii şi, în 
niciun caz, nu i-a scutit de osteneală şi de suferinţe, cu 

toate că Dumnezeu S-a îngrijit tot timpul de ei. Sfinţii 
Apostoli au suferit batjocură, prigoane şi martiriu, dar 
au câştigat în schimb viaţa veşnică şi au dobândit 
putere să devină pescari de oameni de la o margine la 
alta a lumii şi până la sfârşitul istoriei, împlinind astfel 
chemarea cu care i-a chemat Mântuitorul. Oamenii 
le poartă numele, le cer mijlocirea, prin rugăciunile 
lor depăşesc necazurile vieţii acesteia trecătoare şi, 
mai ales, sunt izbăviţi din greşeli, păcate, neputinţe 
sufleteşti. După cum, pe când Mântuitorul era pe 
pământ, apostolii mijloceau pentru oameni înaintea 
Lui, aşa fac şi acum. Prin rugăciunile lor dobândim 
ce e mai de preţ – dobândim har, fără de care nu au 
gust şi nu sunt adevărate micile bucurii ale existenţei 
noastre efemere, pământeşti. 

Simpli pescari, deveniți apostoli ai neamurilor, 
au stăruit pe lângă Dumnezeu întrupat, s-au uitat 
cu totul pe ei înşişi şi au umblat în toată lumea să 
propovăduiască pe Hristos cel răstignit şi înviat. Au 
urmat pilda Lui şi au murit pentru El. Au fost oameni 
obişnuiţi, dar, încercare după încercare, eveniment 
după eveniment, au ales să rămână cu Învăţătorul lor, 
indiferent de consecinţe. Chiar şi după căderi, tot la 
El s-au întors. Mulţi L-au urmat pe Mântuitorul, dar, 
pe parcurs, tot mulţi s-au îndepărtat singuri de El. 
Cei doisprezece Sfinți Apostoli, care sunt zugrăviţi 
pe pereţii bisericii în scena Înfricoşătoarei Judecăţi, 
L-au ales până la urmă pe Mântuitorul şi de aceea I-au 
fost cei mai apropiaţi. Smerenia şi jertfa lor au fost 
atât de profunde, atât de greu de purtat, încât s-au 
făcut vrednici ca prin ei să ni se dea Tainele nemuririi 
şi prin ei să fim judecaţi la Cea de-a Doua Venire a 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Bibliografie:
Radu Alexandru, articolul „Cei 12 Apostoli”, www.crestinortodox.ro; 
Vieţile sfinţilor - Sinaxar, www.calendar-ortodox.ro;
https://sites.google.com/site/patriarhiaecumenicaromana/
cei-12-sfinti-apostoli.
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Sfânta Muceniţă 
Elisabeta Feodorovna, 
Marea Ducesă a Rusiei

Text: Gabriela Bulgaru
Pictură: Adela Puiac

Fotografie: sursă de pe internet

Viaţa ei începe la sfârşitul secolului al XIX-lea, la 1 
noiembrie 1864, în actuala Germanie, fiind a doua 
fiică a Marelui Duce Ludovic al IV-lea de Hesse-

Darmstadt şi a Prinţesei Alice, fiica Reginei Victoria 
a Marii Britanii şi a Irlandei. Ella, cum i se spunea în 
familie, împreună cu ceilalţi şase fraţi ai ei, dintre care 
numai patru ajung la maturitate, îşi trăieşte copilăria sub 
influența unui timp încă frământat de războaie, epidemii, 
asasinate. Mama lor, Prinţesa Alice, îi creşte în spiritul 
englezesc, după preceptele şi tradiţiile natale, şi le 

dezvoltă copiilor simţul şi înclinaţiile artistice, în special 
pentru muzică şi desen. Ea reuşeşte să le insufle însă, 
mai presus de orice, virtuţile creştineşti fundamentale. 
Astfel, Ella, care îndrăgea natura, mai ales florile sălbatice 
şi muzica clasică, era talentată la pictură şi avea o voce 
frumoasă de altistă; avea un simţ fin al umorului şi 
prezenţa ei veselă îi însufleţea întotdeauna pe oamenii 
din jurul ei; moştenise dragostea, mila şi milostenia 
pentru săraci, bolnavi, orfani, invalizi etc., pe care îi 
cunoscuse în numeroasele vizite de caritate pe care le 

Istoria poate da mărturie despre multe răsturnări de situaţii şi 
căderi din putere şi faimă ale conducătorilor lumii acesteia. Cele 
mai frumoase şi parcă de neînţeles dintre ele sunt cele ale sfinţilor 
care, în mod voluntar, aşază în locul tronului pământesc, Tronul 
Stăpânului cerului şi al pământului şi coboară cu trupul şi cu inima 
pe treptele nevoinţelor şi ale muceniciei. Marea Ducesă a Rusiei, 
Elisabeta Feodorovna, nu a coborât doar pe treptele muceniciei, ci a şi 
urcat pe treptele sfinţeniei, foarte aproape de Tronul ceresc, printr-o 
nemăsurată dragoste de Dumnezeu şi de aproapele.
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făcea cu mama şi cu sora ei mai mare. Tot de la mama ei 
moştenise şi cumpătarea, discreţia, evlavia şi dragostea 
adâncă pentru ceilalţi. Aceste virtuţi au ajutat-o să poarte 
greutăţile care au urmat, începând cu moartea mamei, pe 
când ea şi fraţii ei erau încă la vârste fragede.

Trăsăturile luminoase ale firii ei se recunosc şi în 
corespondenţa pe care o poartă în întreaga viaţă cu bunica 
ei, Regina Victoria a Angliei, de care este foarte apropiată, 
şi cu rudele şi prietenii ei. Obişnuia să-şi semneze 
scrisorile cu: „a ta ascultătoare şi iubitoare nepoată”, „a 
ta supusă şi iubitoare Ella”, „sora ta iubitoare”, „pe veci a 
ta mult iubitoare copilă, Ella”, „fiica ta adânc iubitoare”.

O frumuseţe rară, o inimă nobilă
Se căsătoreşte în 1884 cu Marele Duce Serghei 
Alexandrovici al Rusiei, fiul Ţarului Alexandru al II-lea 
Eliberatorul (care moare asasinat) şi al Ţarinei Maria 
Alexandrovna (fostă prinţesă de Hesse). Serghei avea o 
înfăţişare delicată, era un om de o mare cultură, iubea 
artele, muzica şi literatura, avea o deosebită evlavie şi 
credea profund în Dumnezeu. Ella era cea mai deosebită 
femeie la baluri, dineuri, recepţii, concerte; ştia să 
danseze şi îi plăcea să se îmbrace cu gust, dar nu din 
cochetărie, ci din simţul pentru frumos. Era admirată de 
bărbaţi şi invidiată de femei, însă caracterul ei cumpătat, 
lipsit de orice dorinţă de a epata, şi sinceritatea cu care 
interacţiona cu ceilalţi o făceau şi mai luminoasă. Marele 
Duce Alexandru Mihailovici mărturisea: „O frumuseţe 
rară, o minte extraordinară, un simţ fin al umorului, 
o răbdare îngerească, o inimă nobilă – iată virtuţile 
acestei femei surprinzătoare”. Odată cu creşterea ei în 
înţelegerea duhovnicească, Ella simte însă un dor tot mai 
mare de linişte şi dor de însingurare.

Deşi la căsătorie nu a fost necesar să îşi schimbe religia, 
Elisabeta, care era lutherană, este străpunsă de fiorul 
credinţei ortodoxe. Ducele şi Ducesa erau nedespărţiţi. 
Ea încerca să îi fie alături întotdeauna, neimplicându-
se în politică, dar însoţindu-şi soţul peste tot, chiar şi 
la liturghiile la care Serghei participa şi se împărtăşea 
cu multă credinţă. Totuşi, în biserică simţea că nu sunt 
în uniune completă, că sunt despărţiţi în duh. Taina 

Împărtăşaniei, la care ea nu participa, mai ales la Liturghia 
Învierii, a aprins un dor şi o căutare nespusă după Adevăr în 
sufletul ei bun şi sensibil, în care sămânţa, atinsă de o tot 
mai mare înţelegere şi deschidere a inimii, voia să dea rod.

Serghei, deşi suferea, vrând să se unească cu Ella şi 
în dragostea de Dumnezeul cel adevărat, nu i-a făcut 
niciodată nici cea mai mică aluzie şi niciodată dragostea 
lui pentru ea nu a scăzut. Dar a ajutat-o atunci când ea 
a început să cerceteze noua credinţă care încet-încet 
o cuprindea. La cererea ei, Ducele Serghei îi procură 
cărţile patristice şi de învăţătură ortodoxă şi o ajută să 
le înţeleagă citind împreună şi îndrumând-o. După ce se 
converteşte la Ortodoxie, în ajunul Duminicii Floriilor, în 
1891, dar şi mai înainte de acest moment, Ella încearcă 
mult să arate familiei şi cunoscuţilor că această decizie 
a fost doar a ei, din pură convingere, şi că nimeni nu a 
influenţat-o.

Elisabeta Feodorovna, Marea Ducesă a Rusiei
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Acum, Marea Ducesă Elisabeta Feodorovna era mult mai 
aproape de sufletului ţării sale, iar poporul rus o iubea 
nu numai pentru frumuseţea ei (unii spuneau că era cea 
mai frumoasă femeie din Europa la acea vreme), ci mai 
ales pentru inima ei iubitoare şi milostivă. În primii ani 
după căsătoria lor, Ducele şi Ducesa au locuit la Ilinskoe, 
o moşie de la ţară, unde Ella vede pentru prima oară 
sărăcia noului ei popor. În scurta vreme cât au locuit 
acolo, ea făcea vizite ţăranilor, se străduia să le cunoască 
îndeaproape modul de viaţă şi, cu ajutorul lui Serghei, să 
le uşureze poverile. Această dragoste de popor, tot de la 
mama ei moştenită şi învăţată, şi acţiunile de binefacere 
au continuat şi s-au înmulţit şi după mutarea lor la Sankt-
Petersburg şi mai apoi la Moscova.

Elisabeta începe să conducă numeroase organizaţii şi 
societăţi de caritate, să cerceteze spitalele, căminele de 
bătrâni, orfelinatele, închisorile. Ca soţie a guvernatorului 
Moscovei, se ocupă şi de organizarea de recepţii, 
baluri, festivităţi, expoziţii, întâlniri administrative, de 
inaugurarea a tot felul de aşezăminte, de înfiinţarea a 
diverse comitete. Viaţa ei atât de activă este tulburată 
însă, din ce în ce mai mult, de întâmplările sumbre 
care se precipită unele după altele: moartea cumnatei 
lui Serghei, moartea tatălui ei, apoi moartea Ţarului 
Alexandru al III-lea. (La moartea Ţarului, în 1894, Elisabeta 
îl întâlneşte prima oară pe Sfântul Ioan de Kronstadt, iar 
după câteva săptămâni, asistă la căsătoria surorii ei, 
Alexandra Feodorovna, cu Ţarul Nicolae al II-lea).

După anul 1900, revoluţionarii, grevele, asasinatele se 
înmulţesc. În timpul războiului ruso-japonez, Ducesa 
Elisabeta devine sufletul acţiunilor de sprijinire 
a soldaţilor, a văduvelor şi a orfanilor de război, 
organizând ateliere pentru femei, ce se desfăşurau în 
mai toate camerele palatului de la Kremlin şi înfiinţând 
noi comitete de binefacere şi aşezăminte. În acelaşi 
timp, în roiul de asasinate puse la cale de revoluţionari, 
jertfelnica ducesă încearcă să nu-şi părăsească soţul 
nicio clipă, ştiindu-se ameninţaţi. Totuşi, Serghei moare 
asasinat la 17 februarie 1905, în urma unei bombe, care 
îi spulberă trupul în bucăţi. Elisabeta dă dovadă de o 

tărie sufletească şi de un devotament de nedescris: 
strânge rămăşiţele trupului soţului ei, îl veghează şi se 
roagă neîncetat, se îngrijeşte de vizitiul Andrei, rănit şi 
el în atentat, care moare imediat după aceea, îl vizitează 
la închisoare pe ucigaşul soţului ei, pentru a-i aduce 
iertarea şi pentru a-l îndemna la pocăinţă şi, mai mult, 
înaintează o petiţie pentru graţierea lui (ucigaşul însă 
alege să moară pentru cauza lui).

„Dorinţa de desăvârşire”
Moartea din jurul ei îi va zdruncina viaţa şi îi va adânci 
din ce în ce mai mult dorul de liniştire şi de interiorizare a 
credinţei ortodoxe. Durerea, conştientizarea deşertăciunii 
lumeşti, apropierea ei intimă de Biserică (numai în timpul 
domniei Ţarului Nicolae, Biserica Rusă a canonizat opt 
sfinţi ierarhi şi cuvioşi, printre care şi Sfântul Serafim 
de Sarov, la canonizarea căruia Elisabeta a participat 
activ şi a fost martoră la multe minuni săvârşite atunci) 
vor face din „dorinţa de desăvârşire” ţelul ei. Dar 
Elisabeta nu se va retrage din lume; nici nu avea cum, 
sub tensiunea agitaţiilor revoluţionare violente şi a 
haosului premergător terorii bolşevice care începea să 
prindă contur. Ea mărturiseşte într-o scrisoare: „Sunt 
oameni care vor să se îndepărteze de viaţa din lume, să o 
părăsească; eu, dimpotrivă, vreau să intru în ea.”. Astfel, 
dorinţa şi-o va împlini în activităţile de binefacere şi grija 
pentru aproapele, ca fapte de mărturisire care nu vor 
înceta niciodată în viaţa ei, ci se vor înmulţi tot mai mult.

Lucrarea ei de binefacere va fi încununată de Mănăstirea 
Sfintele Marta şi Maria, Mănăstirea Milosteniei, deschisă 
oficial în 1909, pe malul râului Moscova. Acesta 
este aşezământul pentru care Elisabeta a început 
să muncească cu câţiva ani înainte, îngrijindu-se 
de cel mai mic detaliu, aducând cei mai pricepuţi 
meşteri, artişti şi specialişti ai vremii; nicio lucrare, 
cât de mică, nu s-a săvârşit fără cuvântul ei. Un an 
mai târziu, după ce este tunsă în monahism, devine 
stareţa mănăstirii, pe care o întăreşte, tot din propria 
avere, şi o extinde foarte mult. Complexul cuprindea: 
două mănăstiri, un spital cu o secţie de chirurgie, un 
cabinet dentar, o clinică cu bibliotecă pentru pacienţii 
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externi, o farmacie, un orfelinat-şcoală pentru fete, 
un azil de bătrâni şi alte instituţii în afara lui, cum ar fi 
căminul pentru muncitoarele tinere din fabrici şi pentru 
studentele sărace, un sanatoriu pentru femeile bolnave 
de tuberculoză. Pe lângă acestea, Stareţa Elisabeta 
organiza cursuri de medicină pentru surori, cursuri 
de alfabetizare pentru femeile din fabrici, prelegeri şi 
conferinţe ale slujitorilor Bisericii. Mărturisirea credinţei 
nu s-a limitat la spaţiul mănăstiresc, ci, împreună cu 

surorile, mergea şi în cel mai rău famat, sărac şi periculos 
cartier al Moscovei şi salva oamenii bolnavi, copiii 
orfani, femeile violate şi bătute, ale nimănui, bărbaţii 
alcoolici în pragul morţii.

Lucrarea ei imensă era covârşitoare. Intenţia iniţială 
a întemeietoarei mănăstirii, aceea de a reînfiinţa 
instituţia străveche a diaconiţelor, deşi refuzată de 
episcopul vremii, s-a concretizat în alt fel, prin credinţa 

ÎMBISERICIREA



28

nezdruncinată a Ducesei Elisabeta de a împlini atât 
partea Mariei, cât şi partea Martei. Încă de la moartea lui 
Serghei, Elisabeta a început să-şi însuşească un aşa mod 
de trăire duhovnicească, încât la mănăstire era deja un 
model viu de urmat, fără să fi adresat vreodată surorilor 
vreun îndemn în acest sens. Singurele învăţături pe care 
le dădea surorilor erau cele de îngrijire trupească şi 
sufletească a răniţilor şi a deznădăjduiţilor şi se îngrijea 
ca ele să aibă hrană şi odihnă suficientă, ba le plătea 
şi vacanţe la mănăstiri sau la ţară, în mijlocul naturii, 
pentru a-şi recăpăta puterile. Ea însă trăia ca pustnicii, 
în smerenie şi sărăcie, şi niciodată fără ascultarea 
marilor duhovnici pe care îi căuta în sihăstrie. Se spune 
că, tot în acest timp, dobândise Rugăciunea Inimii şi că 
noaptea îi îngrijea în taină pe bolnavi, care se adunau 
numeroşi în jurul ei. Mulţi au mărturisit că avea un 
mod deosebit de a-i trata şi de a-i vindeca, mai ales 
îngrijindu-se de sufletele lor. 

Mucenicia în adâncurile pământului
Activităţile şi popularitatea Ducesei Elisabeta, 
dragostea poporului pentru ea, faima mănăstirii, sutele 
de mii de oameni care se adunau în jurul ei, au stânjenit 
şi au înfuriat regimul lui Lenin, care, limitându-i 
tot mai mult libertăţile, a hotărât arestarea ei, în 
ascuns, în a treia zi de Paşti, în anul 1918, ducându-o 
departe de Moscova. În luna mai, Stareţa Elisabeta 
împreună cu Monahia Varvara, cea care a însoţit-o, 
sunt transferate la Alapaevsk, alături de Marele Duce 
Serghei Mihailovici şi secretarul său, Remez, trei fii 
ai Marelui Duce Konstantin Konstantinovici – Ioan, 
Konstantin şi Igor –, şi Prinţul Vladimir Paley, poet 
renumit al acelor vremuri. După câteva luni de exil, 
rămaşi doar cu hainele de pe ei, deţinuţii îşi simţeau 
sfârşitul şi se solidarizau în rugăciune, singurul bun pe 
care îl mai aveau.

În noaptea de 17 spre 18 iulie 1918, au fost duşi cu 
căruţele la 18 km de Alapaevsk, la o mină de fier părăsită, 
cu un puţ adânc de 60 de metri. Acolo, prizonierii au 
fost bătuţi şi împinşi de vii în puţ. Prima aruncată a fost 
Sfânta Elisabeta care, după cum a mărturisit un martor 

ascuns, se ruga cu voce tare: „Iartă-i, Doamne, că nu ştiu 
ce fac!” (în multe scrisori, sfânta îşi arăta iubirea faţă de 
poporul rus şi, implicit, faţă de bolşevici, spunând că 
poporul este ca un copil mic care nu ştie ce face). Peste 
ei au fost aruncate mai multe grenade, însă puţine au 
explodat şi mult timp după aceea au continuat să se 
audă cântându-se tropare. Puţul a fost apoi astupat cu 
vreascuri şi crengi cărora li s-a dat foc, iar prizonierii 
au murit de foame, de sete şi din cauza rănilor. Când 
au fost descoperite moaştele lor, Sfânta Elisabeta şi 
Sfântul Ioan Konstantinovici au fost găsiţi în acelaşi 
loc, pe nişte bârne, pe la mijlocul puţului. Sfântul Ioan 
avea capul bandajat cu acoperământul capului pe care 
îl purta Sfânta Elisabeta, semn că aceasta s-a îngrijit 
de aproapele său până în ultima clipă a vieţii. Moaştele 
martirilor de la Alapaevsk au pribegit apoi până în 
Beijing, de unde moaştele Sfintei Elisabeta şi ale Sfintei 
Varvara au fost aduse, prin grija Prinţesei Victoria, sora 
cea mai mare a Elisabetei, la Mănăstirea Sfânta Maria 
Magdalena din Grădina Ghetsimani. În această biserică, 
șaisprezece ani mai târziu, în a treia zi de Crăciun, un 
episcop are o vedenie cu Sfânta Elisabeta, străvezie ca 
un duh, închinându-se la icoanele de la catapeteasmă. 
După 63 de ani, Biserica Rusă din Diaspora hotărăşte 
canonizarea martirilor de la Alapaevsk, hotărâre pe care 
o ia şi Patriarhia Rusă în 1992.

Orice descriere a Sfintei Elisabeta pare de prisos fără 
amintirea faptelor ei. Dar şi acestea sunt atât de multe 
şi de grăitoare, încât fiecare în parte construieşte câte o 
treaptă de sfinţenie, un urcuş la capătul căruia ştii că te 
vei întâlni cu Sfânta Elisabeta şi, mai mult, cu dragostea 
ei necuprinsă pentru celălalt. Jertfa ei a fost deplină: în 
timpul vieţii, s-a jertfit pentru aproapele întru Hristos, 
iar prin moartea sa, pentru Hristos Însuşi. Mărturia 
ei a fost atât de vie, încât zeci de ani după moartea 
ei, maicile şi surorile de la mănăstire, care au fost 
împrăştiate în lume, au mărturisit credinţa în acelaşi 
duh viu învăţat de la stareţa lor. Viaţa ei a fost o trăire 
minunată a poruncilor lui Dumnezeu, răscumpărând 
vremurile şi preschimbându-se, în pântecele întunecat 
al pământului, spre Lumina Adevărului.
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Chipuri de privit: Cuviosul 
Nikon Vorobiov 

Text: Lavinia-Teodora Sabou
Desen: Diana Elena David

„Acesta este călugăr, călugăr!”
Nicolae Vorobiov s-a născut în satul Mikşino, gubernia 
Tver, în Rusia, în mijlocul unei familii de ţărani, al 
doilea copil dintre cei şase fraţi, toţi băieţi. Într-o zi, pe 
când se juca cu fratele său mai mare, de Nicolae s-a 
apropiat un nebun pentru Hristos cunoscut sub numele 
„Vanka-mititelul”, pe care familia Vorobiov îl primea cu 
drag de fiecare dată când acesta venea în sat. Arătând 
spre micul copil, a repetat de câteva ori: „Acesta este 
călugăr, călugăr!”. Darul străvederii lui, privit iniţial ca 
simplu mod de manifestare a unui nebun, s-a adeverit 
abia mai târziu, când Nicolae a devenit într-adevăr 
monah şi când mama acestuia a murit la Taganrog, aşa 
cum îi cântase Vanka, aparent fără noimă: „Duru-dog, 
duru-dog, a murit la Taganrog!”.

Înscris la o şcoală cu profil real, Nicolae manifesta 
aptitudini remarcabile, fiind înzestrat cu simţ 
matematic şi cu iscusinţă scriitoricească; avea să 
spună mai târziu că mereu i-a fost uşor să scrie. 
De asemenea, cânta cu vocea, dar şi la violă, fiind 
priceput şi la desen. Pentru că părinții l-au ajutat 
doar când a urmat şcoala primară, din cauza traiului 
modest, a fost nevoit să dea lecţii colegilor mai slabi 
la învăţătură, situaţia sa devenind şi mai complicată 
atunci când fratele său Mişa a intrat la aceeaşi 
şcoală, unde doar Nicolae îi era sprijin. Astfel, a 
cunoscut de mic copil lipsa, foamea, frigul, dar 
dorinţa de a studia mai departe ştiinţele l-a ajutat să 
depăşească aceste greutăţi. 

Învăţătura duhovnicească a Igumenului Nikon Vorobiov a ajuns la noi prin 
intermediul unor scrisori de sfătuire traduse dintr-un volum de corespondenţă 
publicat în Rusia în 2011. Încă de la o primă întâlnire cu scrierile acestui 
părinte, mulţi cititori, fără să fi auzit de el şi fără să se fi influenţat unii pe alţii, 
mărturisesc că trăiesc experienţa unui transfer de putere. Prin fiecare cuvânt în 
parte, adresat în tonalităţi aparent diferite fiilor duhovniceşti, prin orice rând 
citit la întâmplare, transpare o forţă în stare să ne ridice din cele mai adânci 
deznădejdi şi să ne aducă în realitatea cea adevărată şi lăuntrică a încredinţării 
dragostei lui Dumnezeu pentru noi.
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 În căutarea sensului vieţii
Fiind educat în duhul unei dimensiuni formale, 
exterioare, bazate strict pe obiceiuri şi ritualuri ale 
credinţei ortodoxe, fără o aprofundare a esenţei 
creştinismului, Nicolae a renunţat treptat la Ortodoxie, 
în convingerile sale câştigând tot mai mult teren 
scientismul. Pe toată perioada şcolii, tânărul a căutat 
adevărul în ştiinţele empirice, dar, negăsind nicio 
legătură a acestora cu problema cunoaşterii veşniciei 
şi a existenţei lui Dumnezeu, în clasele superioare, a 
început să studieze filosofia cu atâta ardoare, că îşi 
cumpăra cărţi de specialitate din ultimii bani pe care 
îi avea, cufundându-se nopţi întregi în studiul istoriei 
filosofiei şi în literatura clasică.

Odată cu trecerea anilor, problema sensului vieţii 
devenea o nebuloasă din ce în ce mai densă pentru 
Nicolae. Îi simţea acut lipsa de sens şi absurditatea, 
gândind că viaţa e inutilă dacă se finalizează prin 
moarte, că omul trăieşte degeaba dacă nimic nu-l 
poate salva de la aceasta, nici pe el, nici pe ceilalţi. 
Nesatisfăcut nici de filosofie, absolvind şcoala de 
profil real în 1914, la vârsta de 20 de ani, a intrat la 
Institutul de Psihoneurologie din Petrograd, căutând în 
psihologie esenţa omului, dar renunţând după primul 
an. Bântuit de gânduri de sinucidere, în anul 1915, aflat 
într-un moment în care cumpăna se înclina aproape de 
deznodământ, i-a trecut fulgerător prin minte amintirea 
credinţei din anii copilăriei, prin întrebarea: „Dar dacă 
într-adevăr Dumnezeu există? Ar trebui să se descopere, 
nu?”. Sub efectul acesteia, cuprins de deznădejde, 
Nicolae a intrat în dialog cu Dumnezeu: „Doamne, dacă 
exişti, descoperă-Te mie! Te caut nu pentru scopuri 
pământeşti, interesate. De un singur lucru am nevoie: 
exişti sau nu?”. 

Mai târziu, Părintele Nikon îşi amintea că „e imposibil 
de redat acea lucrare a harului care convinge de 
existenţa lui Dumnezeu cu o forţă şi o evidenţă care 
nu lasă în om nici cea mai mică îndoială. Domnul Se 
descoperă aşa cum, să zicem, după un nor întunecat 
răsare deodată soarele: nu te mai îndoieşti, nu stai pe 

gânduri: «Soarele să fie, ori a aprins cineva un felinar?». 
Aşa mi S-a descoperit Domnul, că am căzut la pământ 
zicând: «Doamne, slavă Ţie, Îţi mulţumesc! Dăruieşte-
mi să-Ţi slujesc toată viaţa mea! Toate necazurile, 
toate suferinţele de pe pământ nu au decât să se abată 
asupra mea: dăruieşte-mi să trec prin toate, numai să 
nu cad de la Tine, să nu mă lipsesc de Tine».” (Cuviosul 
Nikon Vorobiov, Cum să trăim în ziua de astăzi. Scrisori 
despre viaţa duhovnicească, trad. Adrian Tănăsescu-
Vlas, Bucureşti, Sophia, 2014, pp. 8-9). 

Au urmat doi ani de „ardere” a inimii, cu lecturi 
duhovniceşti, nevoinţe şi rugăciune. În 1917, tânărul a 
părăsit oraşul în care făcuse şcoala – Volociok, pentru 
a merge la Academia Teologică din Moscova, care 
s-a închis, însă, după un an, la presiunile bolşevicilor. 
Astfel, s-a bucurat de câţiva ani petrecuţi în singurătate, 
în Sosnoviţî, unde a predat matematică, întorcându-se 
ulterior la Moscova, unde a devenit cântăreţ în strană. 
Despre aceste etape ale vieţii lui, Părintele Nikon 
spunea, înainte să moară, că Dumnezeu nu binevoise 
ca el să nu-şi continue rânduiala de isihie ca să nu se 
mândrească: 

„Domnul mi-a descoperit lucrarea rugăciunii în inimă. 
Mă gândeam că Domnul mă va rândui şi în continuare 
într-un sat, în vreo căsuţă dărăpănată, unde să pot 
continua acest fel de viaţă. [...] Domnul n-a rânduit aşa. 
De ce oare? Păi, eu înţeleg de ce. Fiindcă în adâncul cel 
mai adânc al sufletului creştea părerea de sine: «Uite, 
eu duc viaţă de nevoinţă, înţeleg deja rugăciunea 
inimii». Or, ce înţelegeam eu din rugăciunea inimii? 
A miliarda parte din ceea ce trăiau Sfinţii Părinţi. Vă 
spun ca să înţelegeţi un pic. Şi în locul unei astfel de 
retrageri şi însingurări, Domnul a rânduit să nimeresc 
drept în mijlocul lumii, unde-i mai mare deşertăciunea 
şi agitaţia, ca să înţeleg că sunt un nimeni, şi să cad 
la Domnul, şi să zic: «Doamne, Doamne, ce sunt eu? 
Numai Tu eşti Mântuitorul nostru!». Am cunoscut că 
Domnul rânduieşte aşa fiindcă omul are nevoie să se 
smerească. Vi se pare că este limpede? Se dovedeşte 
însă că pentru om nu este chiar limpede: după aceea 
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am primit chipul monahal, am fost în lagăr, m-am 
întors şi tot am adus cu mine înalta părere de sine.” 
(Ibidem, p. 12). 

 În casa celor două surori atee
La 23 martie 1931, Nicolae a fost tuns monah, urmând 
să fie hirotonit pe 26 decembrie 1932. Doi ani mai 
târziu, la data la care primise tunderea, Părintele Nikon 
a fost arestat, având de ispăşit o sentinţă de cinci ani 
în lagărele din Siberia. A fost eliberat cu un an mai 
repede, ca urmare a acumulării zilelor de muncă. 
Despre această perioadă, episcopul locului avea să 
scrie că „crucea lagărelor a purtat-o cu răbdare, fără 
trândăvire şi întristare, dând prin viaţa sa bună pildă 
tuturor celor din jur”.

Întors la Vîşnii Volociok, ca ajutor al unui doctor, s-a 
confruntat cu îndărătnicia soţiei acestuia şi a surorii 
ei, Alexandra şi Elena, atee convinse. Convertirea 
acestora s-a petrecut sub înrâurirea părintelui, care 
nu le jignea prin nicio formă de ostilitate sau osândire, 
mai cu seamă atunci când soţia medicului îl implica 
în dezbateri pe teme religioase. Elena s-a întors la 
credinţă cu o pocăinţă atât de mare, asemănată de 
Părintele Nikon cu un adevărat suspin din adâncul 
sufletului, încât a devenit monahie în ascuns. Sora 
sa, Alexandra, s-a convertit prin boală. Deşi aceasta 
era foarte irascibilă, Părintele Nikon o îngrijea, stând 
chiar şi noaptea în camera ei. Într-o zi, bolnava a 
avut o vedenie care s-a repetat apoi de câteva ori – 
în cameră au intrat şapte stareţi îmbrăcaţi în schimă 
care au spus: „Fie ca prin rugăciunile lui să vadă 
lumina!”. Atunci, Alexandra a cerut să fie spovedită 
şi împărtăşită de Părintele Nikon, aşa încât vedeniile 
au încetat. Schimbarea radicală din comportamentul 
bolnavei i-a uimit pe toţi. A murit lucidă, mângâiată şi 
împăcată cu toată lumea.  

În anul 1944, dat fiind că bisericile s-au deschis din 
nou (după ce multe fuseseră închise de bolşevici în 
1918), părintele a fost chemat să slujească în Kozelsk, 

unde a rămas până în 1948, când a fost mutat în oraşul 
Belev, apoi în Efremov, apoi în Smolensk. Peregrinările 
din acel an s-au sfârşit într-o parohie din oraşul 
Gjatsk, despre care părintele spunea: „M-au trimis în 
surghiun”, căci este întâmpinat cu răceală, uşurătatea 
vieţii de acolo şi decăderea oamenilor provocându-i 
multe neplăceri. Însă, îşi amintea Părintele Nikon mai 
târziu, toată „această deşertăciune mi-a dat putinţa 
să văd că prin noi înşine nu putem face vreun lucru 
bun”.

 Legătura straşnică cu fiii duhovniceşti
Părintele Nikon accentua adesea în scrisorile pe care le 
trimitea celor care îi cereau sfatul că „datoria noastră 
faţă de Dumnezeu e atât de mare, că nu o putem plăti 
prin niciun fel de fapte” (Ibidem, p. 65) şi că tuturor 
ne este necesară, din acest motiv, o pocăinţă adâncă, 
neîncetată, o conştientizare sinceră a adevărului că 
suntem bolnavi, ca să-L putem chema pe Dumnezeu 
în viaţa noastră, căci „la cel ce se crede sănătos, 
Doctorul sufletelor şi al trupurilor nu vine” (Ibidem, 
p. 335). În aceste condiţii, nu propriile osteneli sunt 
cele care îl mântuiesc pe om: „Mântuirea noastră nu 
stă în nevoinţe, ci în conştientizarea profundă [...] 
a neputinţei de a ne îndrepta prin propriile puteri” 
(Ibidem, p. 124); mai mult, creştinii din zilele noastre 
nu pot purta cu smerenie harisme mari, aşa încât, 
pentru a nu ne mândri, „nouă ne-a fost dată o altă 
cale: să ne pocăim, să răbdăm necazurile care nu ţin 
de voia noastră şi să ne dăm în mâinile lui Dumnezeu” 
(Ibidem, p. 320).

„Calea dreaptă e una singură: să ne dăm seama 
că suntem păcătoşi, strâmbaţi sufleteşte şi 
trupeşte, leproşi, necuraţi, nevrednici de Împărăţia 
lui Dumnezeu, nevrednici chiar de a ne ruga lui 
Dumnezeu.” (Ibidem, p. 317).

Părintele avea o legătură foarte transparentă şi directă 
cu fiii săi duhovniceşti, îi mângâia adesea în încercări, 
dar la fel de des îi şi mustra cu asprime, condamnând 
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manifestările strict sufleteşti, afective, ce aparţin 
încă omului vechi şi îndemnându-i pe oameni să fie 
necruţători cu ei înşişi. De pildă, îi scrie unei maici: 
„Dă sânge şi primeşte duh. Vremea prunciei a trecut, 
e vremea să te apuci de treaba oamenilor mari” 
(Ibidem, p. 314). 

În scrisorile sale, majoritatea sfaturilor pe care le dă sunt 
formulate ca îndemnuri şi constatări în care se implică 
pe sine în primul rând, folosind persoana I, plural. 
Cuvintele sale sunt atât de vii tocmai prin faptul că 
transmit învăţătura Sfinţilor Părinţi, asimilată prin trăire 
şi proprie experienţă, fără urmă de superioritate. Aşa 
încât, într-o scrisoare, cere cu sinceritate rugăciunile şi 
sfaturile altui părinte, „fiindcă sunt cu totul singur şi 
n-am cu cine să mă sfătuiesc ori de la cine să cer ajutor 
duhovnicesc. Mă văd aflat cu totul în neorânduială şi 
în călcare necontenită a tuturor poruncilor. Ar trebui 
să plâng neîncetat, însă nu am lacrimi. Ar trebui să 
merg înaintea oilor cuvântătoare, însă n-am putere...” 
(Ibidem, p. 322).

O moarte ca a stareţului Zosima din Fraţii 
Karamazov – mirosul smereniei
În anul 1956, în ziua de Paşti, Părintele Nikon 
a fost numit igumen, ca urmare a dăruirii sale 
Bisericii, chiar prin eforturi fizice, prin plantarea 
unor livezi sau reparaţii ale bisericilor în parohiile 
încredinţate. În iarna anilor 1962-1963, a început 
să se simtă bolnav, fără a fi însă necăjit sau 
descurajat. Oamenii îi puteau distinge constant un 
uşor surâs pe chip. 

Cu puţin timp înainte să moară, în cadrul unei discuţii, 
a rugat pe cineva să-i găsească în biografia Stareţului 
Ambrozie de la Optina pasajul ce descrie mirosul 
de stricăciune pe care a început să-l răspândească 
trupul acestuia după moarte. Totodată, şi-a probat 
încălţămintea cu care urma să fie îngropat, spunând 
vesel: „Uite că-s bune!”. În perioada finală a bolii, i-a 
uimit de multe ori pe cei apropiaţi cu străvederea sa. 

De pildă, fiind întrebat unde doreşte să fie îngropat, 
a răspuns:  „Nu are rost să vă spun, că niciodată n-o 
să împliniţi”, apoi, când ceilalţi hotărâseră deja fără 
ca el să ştie, i-a întrebat imediat: „Ia spuneţi, mi-aţi 
găsit loc?”.

La 7 septembrie 1963, Părintele Nikon Vorobiov 
a trecut la Domnul. În ajunul îngropării, la fel ca 
în cazul personajului Zosima, pe care Dostoievski 
l-a plăsmuit după modelul Stareţului Ambrozie al 
Optinei, din sicriul părintelui a început să se simtă 
un miros greu de stricăciune, persistând toată 
noaptea, spre îngrijorarea celor care îl vegheau: 
„Ce-o să fie mâine la Liturghie?”. Însă a doua zi, 
nimeni nu a mai simţit mirosul, deşi mulţi dintre ei 
îl identificaseră cu o noapte în urmă. Dimpotrivă. 
Foarte mulţi simţeau atmosfera de la Paşti, 
spunând că au avut un simţământ de sărbătoare 
aparte, mai cu seamă în timpul slujbei liturgice. 
Amintindu-şi de Stareţul Ambrozie şi de pasajul 
pe care Părintele Nikon l-a cerut să-i fie citit, 
mulţi oameni au fost încredinţaţi de străvederea 
şi de sfinţenia părintelui lor, care se mutase întru 
bucuria Stăpânului său, a Cărui iubire nemărginită 
a mărturisit-o neîncetat, încurajându-i mereu pe 
oameni să creadă acestei iubiri şi, astfel, să fie 
fără frică.

„Sufletul tău este în mâinile Domnului. Cine poate să-l 
vatăme?!” (Ibidem, p. 164).

Bibliografie:

Cuviosul Nikon Vorobiov, Cum să trăim în ziua de astăzi. 
Scrisori despre viaţa duhovnicească, trad. Adrian Tănăsescu- 
Vlas, Editura Sophia, Bucureşti, 2014.
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Psalmi interpretați
Text: Părintele Ciprian Negreanu

Foto: Alexandru și Cristina Rădulescu; Icoană: sursă de pe internet
Transcrierea acestui fragment de cateheză despre Psalmi  nu are pretenţie de text academic, 

rezultând eventuale minore neconcordanţe care ţin de libera exprimare.

Iar eu sunt pus împărat de El peste Sion, muntele cel sfânt al Lui, 
vestind porunca Domnului.

Psalm 2, versetul 6
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UN VERSET PROFETIC

Răspunsul dat acestor popoare, neamuri, împăraţi, regi şi 
căpetenii este al Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că El 
este Cuvântul lui Dumnezeu. El S-a întrupat şi, la propriu, 
El a dat răspuns în istorie acestor oameni prin Evanghelie. 
Atunci va grăi către ei întru urgia Lui şi întru mânia Lui îi 
va tulbura pe ei (Psalm 2: 5). După aceea, începe cuvân-
tul Mântuitorului, adică, în chintesenţă, ceea ce ne spune 
nouă Mântuitorul în Evanghelii: Iar eu sunt pus împărat 
de El peste Sion, muntele cel sfânt al Lui, vestind porun-
ca Domnului. Mântuitorul este Cel ce spune acestea, nu 
Prorocul David. 

TRONUL MÂNTUITORULUI – UN ALTFEL DE TRON

Acesta este un verset profetic care vesteşte o Împărăţie, 
Îl vesteşte pe Împăratul smereniei, al umilinţei, Care a îm-
brăcat haina durerii şi a hulelor noastre şi Care a împărăţit 
peste Sion (Sionul este Ierusalimul, Muntele cel Sfânt, 
Muntele Moria). Cu toate acestea, El nu a stat mult la Ie-
rusalim. A adăstat în Grădina Ghetsimani, jos pe pământ, 
a stat într-un foișor la Cina cea de Taină. Nu prea se fac 
cunoscute momentele în care a stat în Ierusalim. A fost în 
pridvorul templului lui Solomon, în templul cel mare al lui 
Irod, dar un moment în care să stea la Ierusalim ca un rege 
pe tron, sus, unde se aşezau de obicei tronurile, nu a fost 
decât unul singur: Crucea pe care a fost răstignit şi pe care 
a îngăduit Tatăl ca Fiul să fie răstignit de oameni. 

Mântuitorul ne şi vesteşte că acesta este un tron înalt pe 
care se va aşeza şi de unde va căpăta toată puterea. El zice: 
Când voi fi înălţat de pe pământ la cer, atunci îi voi trage 
pe toţi la Mine  (cf. Ioan 12: 32). Iar Sfântul Apostol Ioan 
Evanghelistul spune: Aceasta spunea ca să arate cu ce fel 
de moarte avea să moară (Ioan 12: 33). Adică, atunci când 
voi fi înălţat de pe pământ se referă la răstignire, pentru că 
atunci când un om este răstignit, se înălţă de la pământ. 

Dorul acesta de a-i trage pe toţi la El, de a-I deveni toţi 
prieteni, fraţi împreună cu El, moştenitori ai Împărăţiei 
Cerurilor, e un dor al Mântuitorului nostru dintotdeauna. 

Cu acest dor a încheiat rugăciunea Sa din Grădina Ghet-
simani, de a fi toţi împreună cu El în Împărăţia Sa, de a ne 
ocroti Dumnezeu-Tatăl, ca niciunul să nu se piardă din cei 
ce vor auzi cuvântul credinţei şi vor crede prin apostoli 
sau prin urmaşii lor şi să fie împreună: Căci voiesc, Tată, 
ca acolo unde sunt Eu să fie şi aceştia  (cf. Ioan 17: 24). 
Dorinţa Mântuitorului ca toţi cei care vor crede să fie ală-
turi de El este mare. El spune: dumnezei sunteţi toţi fii ai 
Celui Preaînalt, iar voi ca nişte căpetenii cădeţi şi ca nişte 
oameni muriţi  (Psalm 81: 6-7). Adică, îi vrea pe oameni 
altfel, ca fii ai Celui Preaînalt, ca dumnezei după Har, nu 
după fiinţă cum este El, însă îi vrea alături de El şi în Împă-
răţia Sa. Tot El este Cel Ce zice: Foc am venit să arunc din 
Cer şi cât aş vrea să fie aprins  (cf. Luca 12: 49). 

RĂSTIGNIREA – MODALITATEA MÂNTUITORULUI DE 
A-ŞI ARĂTA DRAGOSTEA FAŢĂ DE OM

Despre acest moment al răstignirii pe care îl dorea este 
vorba. Nu dorea răstignirea, şi asta o arată clar atunci 
când, căutat fiind în Iudeea, fugea în Galileea. Nu îşi 
dorea suferinţa în sine, nu era masochist, dar a ales mo-
dul acesta de a-Şi arăta dragostea desăvârşită pentru 
om, pentru ca omul să creadă în El, să nu se mai în-
doiască de Dumnezeu, să nu-şi mai aplece urechea la 
diavol. Tocmai aceasta făcea omul: credea că Chipul lui 
Dumnezeu este după cum spune diavolul, adică fugea 
de Dumnezeu şi se temea de El, crezând că nu are nicio 
şansă în faţa Lui, că Dumnezeu îl caută de rău.  

Aceasta a fost şoapta diavolului încă din Rai, continuând 
să o şoptească tuturor generaţiilor. Ca să scoţi din inima 
omului asemenea şoaptă adâncită din generaţie în gene-
raţie, nu erau destule numai vorbele, minunile, blândeţea 
pe care a arătat-o faţă de orice suferind, chinuit, necăjit ori 
îndrăcit. Pentru om nu ar fi fost destul. Pentru omul sin-
cer, care chiar Îl caută pe Dumnezeu, vrând să-I cunoască 
Chipul, deplin era să-şi arate această dragoste şi în faptă. 
Nu era dragoste mai mare decât să-Şi pună sufletul pen-
tru prietenii Săi, pentru toţi cei care vor crede în El. Adică 
să-Şi pună viaţa, să arate această dragoste şi prin iubirea 
jertfitoare până la moarte şi până la lepădarea şi pierderea 
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de Sine. Nu era altă cale pentru ca omul să Îl creadă pe 
Dumnezeu, decât şă-Şi arate această dragoste care Îi era 
proprie, firească lui Dumnezeu. Ceea ce a făcut El pe cru-
ce nu a fost ceva nespecific Lui, ceva excentric, deosebit, 
rarisim, o ieşire a lui Dumnezeu din fire, din Sinea Sa. Ceea 
ce a făcut Dumnezeu acolo era firea Sa, ceea ce face El 
neîncetat. 

SCENA ÎNTÂLNIRII TREIMII ŞI SCENA ZIDIRII OMU-
LUI ÎN ICOANA LUI ANDREI RUBLIOV

De aceea, când Andrei Rubliov pictează icoana Treimii, 
pictează, de fapt, două scene deodată. Şi scena întâlni-
rii Treimii în curtea lui Avraam (dar fără Avraam şi Sara, 
cum apare în alte icoane), şi scena zidirii omului. A zis 
Dumnezeu: Să facem om după chipul şi asemănarea 
Noastră  (Facerea 1: 26). Ei erau ca într-un sfat. Cum să 
pictezi această sfătuire decât preînchipuind scena din 
vremea lui Avraam, când Treimea era la masă în curte, 
sub stejar. Nu ai cum să o faci altfel decât aşa cum S-a 
arătat oarecând în istorie şi doar atunci să îndrăzneşti 
să o pictezi.  

Așadar, scena pe care o pictează Andrei Rubliov este 
scena sfatului dinainte de facerea omului. Omul nu era 
făcut şi Treimea se sfătuia. Fiul este în mijloc şi are 
deja acea bandă de culoare mai deschisă, aurie care în-
seamnă Unsul, Alesul, peste Care a coborât mirul ale-
gerii, aşa cum se varsă pe capul regilor untdelemnul 
cel sfânt în chip de alegere ca rege. El este Mesia, de 
aceea Mântuitorul va avea întotdeauna acea bandă. El 
este în mijloc şi toată Treimea cumva arată spre centru 
ca şi cum I-ar arăta Fiului ce trebuie să facă. În centru 
este un potir care preînchipuie jertfa de-a pururea a 
lui Dumnezeu-Fiul, Care este jertfit de la întemeierea 
lumii şi despre Care se zice: Şi i se vor închina ei toţi 
cei ce locuiesc pe pământ, ale căror nume nu sunt 
scrise în cartea vieţii Mielului Celui înjunghiat de 
la întemeierea lumii  (Apocalipsa 13: 8). Mielul este 
înjunghiat de la întemeierea lumii, nu noi suntem scrişi 
sau nu de la întemeierea lumii. Mielul lui Dumnezeu, 
Hristos, este în starea aceasta de jertfă de la înteme-

ierea lumii, lucru care este ilustrat în această icoană a 
lui Rubliov. 

Acest pictor, care a fost genial ca teolog, a vrut să 
scoată în evidenţă că mișcarea Treimii este în jurul po-
tirului, că arată spre potir. A fost vreodată ceva de care 
să nu ştie Dumnezeu? Credeţi că atunci când a fost 
zidit omul, Dumnezeu nu ştia ce se va întâmpla? Când 
a rostit Dumnezeu cuvântul acesta, credeţi că nu ştia 
că la data de..., la ora de..., tu îl vei auzi? Ştia. Deci nu 
a fost nimic care să fi fost şi de care Dumnezeu să nu 
ştie dinainte. De aceea, când Dumnezeu se sfătuieşte 
să-l facă pe om, nu se sfătuieşte să-l facă doar aşa, fără 
să ştie ce va ieşi. Ci să vi-L închipuiţi ca pe un jucător 
de șah perfect și abil care ştie o mie de mutări înainte 
şi o mie de posibile mutări alternative ale celuilalt şi le 
acoperă pe toate. Prevede și acoperă toate variantele 
posibile ca să biruiască. Nu El să biruiască, ci omul. El 
nu avea pentru ce să biruiască pentru că este Biruitor în 
Sine, Fiinţa în Sine, Cel Ce este, adică nu avea ce să mai 
biruiască în plus. El acoperea toate posibilele greşeli, 
ca omul să biruiască până la sfârşit. 

JERTFA MÂNTUITORULUI HOTĂRÂTĂ ÎNAINTE 
DE FACEREA OMULUI

Şi mai înainte de a fi omul se ştia acest lucru, dar în mo-
mentul acela s-a hotărât şi jertfa venită de și peste vea-
curi, înainte de facerea omului. Hristos era din momentul 
acela în stare de jertfă. El era deja pregătit pentru jertfă. 
El se punea ca jertfă pentru om, pentru ceea ce urma să 
se întâmple în istorie, când omul urma să-L ucidă. Vă daţi 
seama? Dumnezeu îl face pe om, despre care ştia că ur-
mează să-L ucidă! Nu ştiu dacă noi am putea face aşa 
ceva. Un exemplu ar fi filmul Frankenstein, în care docto-
rul îl creează pe monstru. Dar, dacă ar fi ştiut că monstrul 
îi va ucide şi pe el şi pe soţia lui, nu l-ar fi făcut. Acestuia 
i-a părut rău întotdeauna că a făcut aşa ceva. Cunoscând 
că noi vom alege să devenim monștri, Dumnezeu ne-a 
făcut totuși, chiar dacă știa de dinainte ce urmează să se 
întâmple; Și-a asumat acest lucru. Nu există măsură de 
dragoste mai mare.
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 PAGINA ÎPS PĂRINTE BARTOLOMEU ANANIA

Fragment din Scrisoarea Pastorală la Duminica Ortodoxiei, 1999, publicată în Cartea deschisă a Împărăţiei: o însoţire liturgică pentru pre-
oţi şi mireni. De la Betleemul Naşterii la Ierusalimul Învierii: scrisori pastorale, de Valeriu Anania, Editura Polirom, Iaşi, 2011, pp. 458-459.

 Iubiţii mei fii sufleteşti, 

 Biserica lui Hristos este totalitatea creştinilor botezaţi în numele Lui, care-I urmează învăţătura şi se împărtăşesc de Sfintele Taine. 
 Noi însă numim „biserică” şi locaşul în care ne rugăm laolaltă lui Dumnezeu, aşa cum este şi acesta în care vă aflaţi 
acum. El este, într-un fel, imaginea în mic a ceea ce există în mare, simbolul în zid a ceea ce există în suflete. 
 Biserica lui Hristos însă, cea una, sfântă, sobornicească şi apostolească, este alcătuită din „Biserica luptătoare”, a creşti-
nilor care sunt încă în viaţă şi se luptă pentru mântuirea sufletului lor, şi „Biserica  triumfătoare”, a celor ce au trecut cu bine dincolo 
şi dintre care Dumnezeu i-a cules pe sfinţii Săi.
 Vedeţi acum că acest cuvânt, „biserică”, le cuprinde pe amândouă? În locaşul de închinare suntem noi, cei vii de pe 
pământ, ca Biserică luptătoare, în timp ce Biserica triumfătoare se află în icoanele şi zugrăvelile de pe tâmplă, de pe bolţi şi arcade, de 
pe stâlpii şi pereţii locaşului. Dincolo de frumuseţea şi podoaba lor, icoanele au o lucrare liturgică: ele ne ajută să simţim că nu suntem 
nici despărţiţi şi nici departe de sfinţii lui Dumnezeu, ci, dimpotrivă, stăm laolaltă, şi împreună ne rugăm şi-L lăudăm pe Domnul.
 Iată de ce o biserică ortodoxă, ca locaş de închinare, este înzestrată, pe lângă multe altele, şi cu pictură. Aşa cum 
Hristos nu e întreg fără sfinţii Săi, tot astfel o biserică nu e întreagă fără icoanele ei. 

Biserica luptătoare și triumfătoare
Text: ÎPS Bartolomeu Anania; Selecție text: Diana Elena David

Icoană: sursă de pe internet
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Roadele dătătoare de viață
Sursă text și fotografie: www.fabrica-de-ganduri-bune.ro

Foto: Părintele Ciprian Negreanu

Prin edificiul de cult şi prin slujbele sale divine, Biserica acţionează asupra fiecărui om, oferindu-i o educaţie completă. 
Lucrează asupra văzului, auzului, mirosului, pipăitului, gustului, asupra imaginaţiei, a sentimentelor, a minţii şi voinţei 
prin frumuseţea icoanelor şi a bisericii în ansamblul ei, prin dangătul clopotelor, cântarea cântăreţilor, căditul cu tămâie, 
sărutatul Evangheliei, Sfintei Cruci, sfintelor icoane, prin prescuri, prin cântarea şi cititul cu glas dulce a Scripturii.

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viaţa mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Editura Sophia, Bucureşti, 2005, p. 365.
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Odihnă
Poezie și foto: Călin Nemeș

Frânt şi zdrobit de suferinţă şi păcat
cu sufletul strivit de tăvălugul morţii
până-n străfundul inimii sunt însetat
şi prăvălit în negrul hău al sorţii.
Nu am cuvânt şi inima-i de piatră
iar tânguirea-i scrijelită-n lacrimi
acesta-s eu şi tu şi el şi ea şi noi
tăcem plângând sorbind veninul morţii.
Unde e locul unde mugurii zâmbesc
şi razele de soare sunt petale
unde-s luminile ca stropi de ploaie
şi chipuri ale fraţilor dumnezeieşti?
       Aici.
              Acum.
                       La Tine.
E coasta Ta de-azur
din care se revarsă-mbrăţişarea
ce mă hrăneşte ne-ncetat
sorbindu-mi moartea
             pe care Tu o furi din mine.
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HOMEOPATIA - cât de aproape 
sau cât de departe de medicină?

- un punct de vedere al unui medic -

Text: Roxana Andreea Ailoaiei
Foto: Călin Nemeș

În încercarea de a găsi un tratament pentru o anumită boală, 
medicul nu poate să aplice ORICE, numai ca „să-i fie bine 
pacientului”, abordarea terapeutică nu se poate ghida după 
principiul „scopul scuză mijloacele”. Astfel, se impune o bună 
documentare și verificare a tuturor mijloacelor prin care se in-
tervine într-o problemă medicală. De aceea, s-au creat comisii 
naționale și internaționale responsabile de validarea oricărei 
intervenții medicale. Atunci când se încearcă introducerea 
unei noi metode de tratament pentru o anumită boală, idea-
lul este să se îndeplinească toate condițiile de siguranță și de 
eficacitate.

Ce este homeopatia și care sunt principiile după care 
se ghidează?
Homeopatia face parte din categoria terapiilor alternative sau 
complementare medicinii, care utilizează metode diferite față 
de cele aparţinând medicinii „clasice”, alopate, motiv pentru 
care, încă de la începuturile ei, a născut multe controverse. Ea 
a fost întemeiată de către Samuel Christian Friedrich Hahne-
mann (1755-1843), medic german care, dezamăgit de metodele 
de tratament ale epocii sale, a gândit o altfel de abordare a bolii, 
elaborând astfel principiile homeopatiei. La baza abordării ho-
meopate stă credința în existența unei forțe vitale, de natură 

În fața bolii, omul se simte neputincios. Își vede adevărata măsură, se simte 
mai aproape de moarte și caută aproape cu orice preț o soluție să își recapete 
sănătatea, să reia viața de unde a lăsat-o. Într-o vreme în care medicamente tot mai 
sofisticate (de exemplu, cele obținute prin nanotehnologie – medicamentele ajung la 
organul bolnav înglobate în particule de foarte mici dimensiuni cu rolul de a crește 
eficacitatea și a scădea efectele adverse) sunt lansate pe piața farmaceutică și în 
care presiunea firmelor de medicamente este tot mai mare, alternativa remediilor 
homeopatice ia tot mai mare amploare și prinde rădăcini tot mai adânci în practica 
medicală zilnică. Multe întrebări se nasc în mințile noastre cu privire la această 
temă. Este homeopatia o alternativă reală în care ne putem încrede? Ce presupune 
această terapie? Are sistemul homeopat un fundament creștinesc? Această primă 
parte a articolului abordează perspectiva științifică a homeopatiei, urmând ca 
fundamentele ei creștinești să fie atinse în numărul următor. 
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spirituală (diferită de suflet!), care animă și menține trupul în 
viață și sănătos. Orice factor care perturbă forța vitală determi-
nă apariția simptomelor și a semnelor de boală. Urmând prin-
cipiul similitudinii, preparatele homeopate (numite remedii) 
produc aceleași semne și simptome ca ale bolii cu scopul de a 
restabili echilibrul forței vitale. Ele intră în competiție cu facto-
rii ce au creat dezechilibrul și determină forța vitală să nu mai 
perceapă acțiunea agentului ostil, mai exact, o induc în eroare. 
Remediile sunt probate mai întâi de persoane sănătoase care 
raportează orice schimbare pe care au experimentat-o la nivel 
biologic sau psihic, odată cu consumul preparatului. Elemen-
tele astfel descoperite determină caracterul remediului. Astfel, 
un remediu va fi potrivit pentru pacienţii care prezintă acelaşi 
tip de semne sau simptome ca şi cele apărute la probanţi pe 
parcursul testării respectivului produs.
 
Remediile homeopate sunt preparate din diverse materii (care 
pot fi orice – minerale, părţi de animale şi plante, produse bi-
ologice umane, ba chiar şi „materii imponderabile”, precum 
razele X, razele lunii, ale soarelui, ale stelelor etc.) și sunt su-
puse diluărilor şi sucusionărilor succesive. Diluarea ma-
teriei merge până la absenţa ei totală din lichidul în care este 
diluată (apă sau alcool), considerându-se, totodată, că exact 
acele remedii ultradiluate, din care materia de la care s-a por-

nit lipseşte, sunt „cele mai puternice”. Sucusionarea, numită şi 
dinamizare, implică lovirea ritmică a flaconului cu remediu de 
o suprafaţă dură, dar elastică (îmbrăcată în piele), fiind, aşadar, 
o formă de agitare mecanică. Ulterior, remediul este picurat 
peste niște granule de lactoză (un zahar izolat din lapte, folosit 
frecvent în farmacie) care sunt uscate foarte bine. Gradul de 
diluție este notat pe fiecare recipient, fie că e vorba de scala 
decimală (1:10, notat cu D sau X, o parte din ceea ce trebuie 
diluat și nouă părți de lichid diluant) sau de scala centezimală 
(1:100, notat cu C). 

Homeopatia și știința
Odată cu aflarea principiilor după care se ghidează și a mo-
dului de preparare a remediilor, este inevitabilă întrebarea: 
„Cum acționează homeopatia, cum ajunge să vindece omul?”. 
În rândul homeopaților, se conturează două posibile explicații 
ale acțiunii remediilor. Prima dintre ele are la bază ideea unui 
transfer informațional care are loc între materie și dizolvant. În 
cazul în care dizolvantul este apa, se discută despre o memorie 
a apei atunci când intră în contact cu materia dizolvată, mole-
culele de apă modificându-și structura în urma sucusionării și 
păstrându-o, devenind „modele purtătoare de sens”. Această 
teorie nu este confirmată experimental până în prezent. Cea 
de a doua supoziție este aceea a existenței unei legături între 
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homeopat, remediu și pacient care se naște în urma consultu-
lui și a începerii tratamentului, însă nu are nicio bază științifică. 
În opinia întemeietorului ei, metoda homeopată de preparare a 
remediilor ar spiritualiza materia, eliberând forţa medicinală a 
acesteia, capabilă să interacţioneze cu presupusa forţă vitală 
a organismelor.

De la conceperea unui medicament „clasic”, până la intrarea lui 
pe piața farmaceutică este nevoie de aproximativ 10 ani. Există 
o serie de etape prin care acesta trebuie să treacă pentru a ajun-
ge într-un final la bolnav. După o primă fază în care cercetarea 
acestor noi molecule este derulată în laboratoare şi eventual 
pe animale, studiile implică apoi oameni sănătoși voluntari şi în 
final pacienţi cu boala căreia i se adresează medicamentul cer-
cetat. O etapă importantă a dovedirii eficacității unui medica-
ment este reprezentată de studiile randomizate controlate prin 
metoda dublu orb, în care lotul omogen de pacienți se împarte 
la întâmplare în jumătate, cele două subgrupuri având caracte-
ristici comparabile. O parte vor primi medicamentul cercetat și 
o parte placebo  (substanţă neutră, fără efect medicamentos, 
despre care, însă, bolnavul crede că este un medicament). Nici 
medicul, nici pacientul nu știu dacă a primit medicamentul real 
sau placebo (de aceea se numește dublu orb), doar investiga-
torul principal deținând informația. Astfel, se poate vedea dacă 
un medicament are proprietăţi curative şi pacienţii nu s-au vin-
decat, de fapt, doar în baza unei mobilizări naturale a organis-
mului, stârnită de încrederea în tratament. 

Având în vedere că abordarea homeopată a unei boli presupu-
ne un tratament individualizat, de la om la om, în funcție de 
simptomele fiecăruia, susținătorii acestui concept afirmă că e 
foarte dificil să se respecte protocolul unui studiu clinic rando-
mizat cu remediile homeopate. Și atunci cum putem ști dacă 
sunt eficiente?

În ciuda dificultăților, s-au efectuat câteva studii clinice rando-
mizate cu remedii homeopate care au arătat un beneficiu al lor 
față de placebo, în boli precum ADHD (sindromul hiperkinetic 
cu deficit de atenție întâlnit la copii), diareea infantilă acută, 
dermatita seboreică (boală a pielii), rinita alergică (inflamație a 
mucoasei nazale), fibromialgia (durere cronică, difuză la nivelul 
mușchilor), durerea la nivelul coloanei vertebrale lombare, gripa. 
Cu toate acestea, numărul mic de pacienți incluși, eterogenita-

tea grupurilor alese și lipsa capacității altor studii de a repro-
duce aceste rezultate fac dificilă încadrarea lor ca studii valide.

Însă existenţa mărturiilor persoanelor care au beneficiat de pe 
urma homeopatiei (în ciuda lipsei unei fundamentări ştiinţifice a 
acesteia şi a unor rezultate coerente ale studiilor clinice) este o 
piatră de poticnire pentru critica ştiinţifică a sistemului homeo-
pat. Se pune tot mai mult accentul pe efectul placebo (amelio-
rarea stării de sănătate, în absenţa unui tratament medicamentos 
real) al remediilor homeopate, susținându-se chiar că și consulta-
ția homeopată ar putea avea un efect, fiind personalizată și încăr-
cată cu multă atenție față de pacient și față de problemele sale.

Există totuși o obiecție etică importantă în acest caz, și anume 
faptul că unii pacienți refuză tratamentele alopate, demonstra-
te de a avea eficacitate în boala lor, pentru a urma tratamentele 
homeopate, în speranța unui efect favorabil, ceea ce ar putea fi 
foarte riscant în cazul bolilor grave care pun în pericol viața per-
soanei. Astfel, un medic din Marea Britanie, David Colquhoun, 
afirma într-o revistă medicală, The Lancet, că „a emite pretenții 
nefondate în privința răcelilor este una, dar este cu totul altceva 
să faci afirmații nefondate în privința tratamentului malariei”, 
fiind binecunoscută disputa între medicii alopați și cei home-
opați din această țară.

Deși mult dezvoltată în țări precum Germania, Austria, Elveția, 
Olanda, Marea Britanie, Rusia, India, unde este practicată de me-
dici cu o competență în homeopatie sau de persoane fără studii 
medicale care obțin această competență, fiind întrebați ce știu 
despre principiile după care acționează remediile homeopate, 
mulți oameni nu au știut să răspundă, chiar și dintre cei care au 
utilizat această terapie. Acest răspuns a fost obținut până și în 
rândul studenților la medicină ai unei importante universități din 
Austria. Astfel, unele publicații de specialitate din domeniul me-
dical îndeamnă la cercetarea mai adâncă a acestor terapii com-
plementare sau alternative înainte de a le recomanda sau utiliza. 

Bibliografie:
Iftime Oana, Iftime Alexandru, Homeopatia - o abordare 
științifică și spirituală, Editura Lucman, București, 2012;
Raportul Consiliului de Cercetare Medicală și Sănătate Națio-
nală din Australia cu privire la eficacitatea homeopatiei, 2015,  
site oficial: www.nhmrc.gov.au.
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Tore tanzt
Text: Ana-Maria Neag

Foto: sursă de pe internet; 
Alexandru și Cristina Rădulescu

„Căci cei cuminți n-ar face rod nici unii
De n-ar muri în locul lor nebunii.”

(Demostene Andronescu, Nebunul ) 

Lansat în anul 2013, în cadrul Festivalului de la 
Cannes, filmul Tore tanzt (în traducere mot-à-mot, Tore 
dansează) poate oferi – fără o reflecție explicită în acest 
sens – o perspectivă modernă în înțelegerea nebuniei 
pentru Hristos. Intenția regizorală nu este orientată 
neapărat înspre aspectul religios, dar debarasând opera 
cinematografică de această dimensiune, imaginile 
și parcursul evenimentelor pot deruta sau chiar răni 
percepția la nivel sufletesc. Nu este, astfel, de mirare 
faptul că o apăsare psihică survenită din receptarea 
stării dureroase în care se află personajele poate arunca 
spectatorul într-o beznă a nedumeririi și a revoltei față 
de mesajul hristic, urmat cu fidelitate, dar într-o manieră 
excepțională și atipică de către protagonist (se știe că 
nebunia întru Hristos este poate calea cea mai dificilă și 
mai rar întâlnită în istoria creștinismului). 

În câteva interviuri, regizoarea Katrin Gebbe afirmă că 
scenariul este inspirat din evenimente reale, dar miza nu 
a fost aceea de a reda drama socială a unui copil adoptat 
și ucis de familia adoptivă. Pe de altă parte, opțiunea de 
a utiliza drept sursă de inspirație Evanghelia și Idiotul 

lui Dostoievski vădește o consistență și o poeticitate a 
mesajului, care devine mult mai viguros ca impact asupra 
spectatorului, acesta având posibilitatea să interpreteze 
într-o altă lumină imaginea și jocul actorilor. Conținutul 
poetic al filmului se mai dezvăluie și prin evidențierea 
contrastului dintre umanitate și bestialitate, prin figura 
ingenuă a protagonistului (silueta fragilă, ochii mari, 
albaștri, culoarea albă a pielii, fața alungită, părul 
auriu), noblețea sa față de fata de care se îndrăgostește 
și capacitatea ei de a se lăsa purtată în taina credinței 
lui. Totodată, autoreflexivitatea eroului aduce o notă 
poetică scenariului. Astfel, fluxul gândurilor lui Tore se 
adună în rugăciuni din Psalmi sau rugăciuni personale 
de mulțumire. Există apoi în tânărul acesta al nimănui și 
venit parcă de nicăieri o sete de a absorbi și de a revărsa 
și asupra altora cuvintele Evangheliei ca pe o licoare 
vitală, fapt ce îl angajează la efortul de a-și depăși frica de 
moarte și de a-i iubi pe cei ce îl urăsc. Personajul farmecă 
nu atât prin faptul că deține un adevăr în care crede, ci 
prin sinceritatea cu care se raportează la acest adevăr, 
ce îl desemnează pe Iisus Hristos ca Persoană Umană, 
fiindu-i alături constant, indiferent de circumstanțe. 
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Filmul este conceput în trei părți ce corespund treptelor 
existențiale parcurse de protagonist: credința, nădejdea 
și dragostea. Povestea lui Tore este plasată în Hamburg, 
în contemporaneitate. Adolescent hoinar, fără domiciliu, 
fără familie, Tore locuiește temporar cu unul dintre 
membrii sectei Jesus Freaks, pe nume Eule. Nu este 
înfățișată și nici măcar evocată viața lui Tore înainte 
de a adera la această mișcare. Scena inițială prezintă 
botezul în valurile mării, alături de un grup de rockeri cu 
vestimentația specifică, în vreme ce Tore poartă un tricou 
alb. Jesus Freaks este o comunitate religioasă de punkeri 
(secta a existat și în realitate, după mărturia regizoarei), 
ce Îl au drept model pe Iisus. În stilul lor de viață, Domnul 
Hristos își face loc, pentru că pare a fi Singurul Om care 
le înțelege revolta față de lume și singurătatea în mijlocul 
ei. Aici Tore ia contact cu cuvintele Evangheliei, amintite 
deseori de către membrii sectei. Din acel moment, Tore 
caută să le trăiască, cât mai real și cât mai serios cu 
putință în împrejurările de zi cu zi – fapt ce îl izolează 
într-o oarecare măsură chiar de membrii grupării, aceștia 
raportându-se mai degrabă pueril și formalist la propria 
doctrină.

Unul dintre momentele-cheie în film îl constituie 
întâlnirea lui Tore cu Benno și familia lui. Apropierea 
dintre cei doi se produce într-o împrejurare banală, într-o 
parcare, unde Benno staționează pentru că nu îi pornește 
mașina. Tore ajunge apoi membru al familiei lui Benno, 
ajutându-l pe acesta la treburile casei. Noua sa locuință 
devine cortul din grădină.

Lucrurile par să meargă bine un timp. Dacă în primele zile, 
rugăciunile din timpul mesei provocau un amuzament 
subtil, în scurt timp, bunătatea și fidelitatea lui Tore față 
de credința sa devin problematice. Benno și Astrid, soția 
sa, încep să nu-l mai suporte. Prezența lui Tore în această 
casă decantează sufletele, proces dur pentru ambele 
părți, care trebuie să decidă fără nuanțe: sunt cu sau 
împotriva lui Iisus. 

Un alt motiv ce sporește ura este legat de Sanny, fiica 
vitregă a lui Benno. Aceasta se îndrăgostește de Tore, fapt 

ce stârnește în tată o gelozie perversă (anumite secvențe 
lasă de înțeles că Sanny ar fi fost uneori victima violenței 
și abuzului sexual a lui Benno). Din acest moment, 
încep torturi fizice și psihice pentru Tore, torturi la care 
participă, cu o plăcere supusă și înfiorător de tăcută, și 
Astrid. 

Martiriul lui Tore pare mai lesne de înțeles până într-un 
anumit punct – acela în care nu i se întâmplă lucruri 
atât de grave, încât să fie nevoit să plece din locul în 
care fusese primit. Lucrurile se amplifică însă și ating 
sfera monstruosului. O secvență greu de vizionat este 
aceea în care Tore este forțat să mănânce un pui stricat, 
sugerându-i-se ideea că dacă se va ruga, așa cum face 
de obicei, mâncarea va fi bună. Apoi, partea cea mai 
brutală din film este cea în care Tore ajunge să fie dat 
de Benno pe mâna unor  homosexuali,  în schimbul unor 
bani pe care acesta îi folosește pentru a-și spori confortul 
personal – o secvență surprinde cum, după prima noapte 
în care Tore a fost dus în acea locație obscură, Benno 
cumpără un televizor cu plasmă. Ar părea forțat ceea ce 
înfățișează Katrin Gebbe prin aceste secvențe. S-ar putea 
pune și problema dependenței victimă-călău, deoarece 
Tore se întoarce la această familie cu o capacitate 
uluitoare de a mai răbda și alte chinuri. Dependența însă 
presupune masochism, ori Tore, prin asumarea Crucii 
lui Hristos, trăiește o transfigurare a firii, a propriei 
psihologii, depășindu-și frica de singurătate din care 
creștea dependența de o altă persoană, fie ea și barbară. 

Astfel, refuzul de a pleca din acest iad devine justificat 
doar în limitele înțelegerii martiriului asumat ca o cale 
excepțională de mântuire. În urma unei întâlniri cu 
Eule, Tore este înștiințat de dezintegrarea mișcării Jesus 
Freaks, însă i se prezintă posibilitatea de a pleca la Berlin, 
unde ar fi putut începe o viață nouă. Tore nu acceptă. 
Totodată, în urma unei toxiinfecții alimentare, fiind dus 
pe ascuns cu bicicleta la spital de către Sanny – fiica 
lui Benno –, aceasta îl avertizează: „Nu te mai întoarce 
niciodată la noi!”. Chiar și o asistentă din spital îi propune 
o variantă de ieșire: internarea într-o clinică de psihiatrie, 
în care să poată fi tratat adecvat de epilepsie. Tore alege 
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însă nebunia – nebunia pentru Hristos, Care I se arată în 
mijlocul unei crize de epilepsie. Coborând de pe crucea 
aflată pe peretele salonului, Iisus îi dă putere să bea 
paharul până la capăt.

Autenticitatea acestui personaj ar fi fost într-adevăr 
nulă, dacă martiriul său ar fi rămas fără roade. Ceea ce-și 
asumă Tore este, de fapt, crucea aceleia pe care o iubea 
curat. Fără intervenția lui Tore în viața acestei familii, mai 
devreme sau mai târziu, copiii, Sanny și fratele ei, Dennis, 
ar fi fost forțați probabil să suporte abuzuri similare, pe 
care le-ar fi considerat un dat firesc. Moartea lui Tore îi 
scoate însă dintr-un focar în care infecția se instalase de 
mult, așteptând momentul prielnic pentru a erupe. 

Așa cum o spune și titlul, Tore dansează, conceperea 
personajului este legată și de simbolul dansului. Se știe 
că dansul avea încă din timpurile primordiale un caracter 

ritualic și se desfășura după un ritm organizat. Tore pare 
însă un stângaci și un om incapabil să danseze conform 
ritmului impus din exterior. Pentru el, ritmul interior e 
mult mai atrăgător, mult mai puternic. De aceea, dansul 
său urmează o logică străină acestei lumi, o logică a 
nebuniei de dragul lui Dumnezeu. El amintește dansul 
extatic al lui David înaintea Chivotului Legii. În timp 
ce intra în Ierusalim, Regele David cânta și dansa trăind 
din plin bucuria aflării Chivotului. Fiind văzut de pe 
fereastră de Micol, fiica Prorocului Samuel, David s-a 
lovit de disprețul și pizma acesteia: Câtă cinste astăzi 
pentru regele lui Israel, cel ce s-a descoperit astăzi în 
ochii slujnicelor şi slugilor lui aşa cum li se descoperă 
oricare din cei ce ţopăie ca nebunii!  (II Regi 6: 20). În 
mod similar, Tore a rămas un ratat în ochii ucigașilor, 
care nu i-au înțeles ritmul și gesturile ce erau legate 
de realitatea de dincolo de înțelegerea domestică și 
aparent firească a lucrurilor.

CRONICĂ DE FILM
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În zare, Fereastra Sâmbetei li se deschide pelerinilor clujeni ca o fereastră ce duce spre culmi duhovnicești, 
ca o chemare a Părintelui Arsenie Boca de a urca spre aceste înălțimi.


