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Repere scrise, suport pentru discuții 

În aceste zile pătimim alături de Mântuitorul pentru a ne bucura de roadele Învierii. Se cuvine 
așadar să cunoaștem că fără Jertfă nu există Înviere, dar și că fără Înviere, Jertfa Mântuitorului nu 
poate fi concepută. Așadar, să căutăm sensul oricărei nevoințe în izbânda pe care ne-o vestește 
Hristos de fiecare dată când ne vorbește despre necazuri, prigoniri și împotriviri din partea 
oamenilor sau a vrăjmașului.  

Întrucât, de fiecare dată când Hristos vestește apostolilor Săi pătimirile sale cele de bunăvoie, 
vorbește și de Înviere, se cuvine ca în cateheza noastră să vorbim despre pătimire și nevoință cu 
ochii ațintiți către Lumina lui Dumnezeu, în cunoaștere, în har, în vederea duhovnicească ce repetă 
descoperirea de pe Tabor celor ce iubesc pe Dumnezeu, precum și în Sfânta Lumină care coboară 
în fiecare Sâmbătă Mare la Ierusalim, ca un liant concret între necreat și creat oferit tuturor 
necondiționat, credincioșilor și necredincioșilor deopotrivă. 

În această cheie, să urmăm câteva repere ale Sfintei Scripturi, ale Sfinților Părinți și mărturiile 
istorice care nu înlătură efortul credinței, ci îl întăresc: 
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Evanghelia Învierii: 
Ioan  1, 1-14 
1. La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul.
2. Acesta era întru început la Dumnezeu.
3. Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut.
4. Întru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor.
5. Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o.
6. Fost-a om trimis de la Dumnezeu, numele lui era Ioan.
7. Acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre Lumină, ca toţi să creadă prin el.
8. Nu era el Lumina ci ca să mărturisească despre Lumină.
9. Cuvântul era Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul, care vine în lume.
10. În lume era şi lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut.
11. Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit.
12. Şi celor câţi L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui
Dumnezeu,
13. Care nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-
au născut.
14. Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-
Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.

Dumnezeu ne-a creat pentru viață, pentru că El Însuși este Viață. După căderea noastră în 
păcat, prin care a intrat moartea în lume, Dumnezeu S-a întrupat, pentru ca viață să avem 
din nou, în toată plenitudinea ei: Eu sunt uşa: de va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va 
intra şi va ieşi şi păşune va afla. Furul nu vine decât ca să fure şi să junghie şi să piardă. Eu am venit 
ca viaţă să aibă şi din belşug să aibă. (Ioan 10, 1o) Iar acest dar al vieții înnoite, Dumnezeu l-a 
dăruit din iubire: Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca 
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. (Ioan 3, 16) 

Atunci când vorbește despre acestea, Hristos mai adaugă: 
19. Iar aceasta este judecata, că Lumina a venit în lume şi oamenii au iubit întunericul mai mult
decât Lumina. Căci faptele lor erau rele.
20. Că oricine face rele urăşte Lumina şi nu vine la Lumină, pentru ca faptele lui să nu se
vădească.
21. Dar cel care lucrează adevărul vine la Lumină, ca să se arate faptele lui, că în Dumnezeu sunt
săvârşite.

Vedem în acestea că Învierea Domnului și împărtășirea de El se face cu menționarea luminii, atât 
în Evanghelia Învierii, cât și în sfințirea concretă a oamenilor, prin descoperirea luminii necreate 
a harului Duhului Sfânt. Această descoperire a luminii culminează în coborârea luminii de la 
Ierusalim în Sâmbăta Mare, despre care vom vorbi și astăzi.  
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Importanța acestei chei de interpretare a Învierii și a Pătimirilor Mântuitorului stă în faptul că 
întreaga Jertfă și învățătură a Mântuitorului stă în aceste efecte ale Învierii, prin care stă sau cade 
credința noastră, după cuvintele Sfântului Apostol Pavel:  
17. Iar dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credinţa voastră, sunteţi încă în păcatele voastre;
18. Şi atunci şi cei ce au adormit în Hristos au pierit.
19. Iar dacă nădăjduim în Hristos numai în viaţa aceasta, suntem mai de plâns decât toţi oamenii.
20. Dar acum Hristos a înviat din morţi, fiind începătură (a învierii) celor adormiţi.
21. Că de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om şi învierea morţilor.
22. Căci, precum în Adam toţi mor, aşa şi în Hristos toţi vor învia. (1 Corinteni 15, 17-22)

Pentru că trebuie să înțelegem Pătimirile Mântuitorului nu doar ca Jertfă pentru păcat, dar mai 
ales ca moarte de bunăvoie pentru a învia și a ne trage pe toți după El.  
24. Ci se va socoti şi pentru noi, cei care credem în Cel ce a înviat din morţi pe Iisus, Domnul nostru,
25. Care S-a dat pentru păcatele noastre şi a înviat pentru îndreptarea noastră. (Romani 4, 24-25)

De asemenea, când cinstim Sfânta Cruce nu o separăm de Înviere, cântând: „Crucii Tale ne 
închinăm Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.”  

Așadar, să ne străduim să înțelegem rostul suferinței de bunăvoie a Domnului, pentru a înțelege și 
noi propria noastră nevoință, în calitate de creștini, pentru viața veșnică și pentru a primi 
luminarea dumnezeiască a Duhului Sfânt.  

Părintele Dumitru Stăniloae, în lucrarea sa „Iisus Hristos, Lumina lumii și îndumnezeitorul 
omului” (Editura Anastasia, București, 1993) ne vorbește despre acestea: 

„Hristos, ca noul Adam, a adus umanităţii lumina Învierii prin supremul act de iubire al crucii şi 
nouă tot ce ne pregăteşte pentru viața fericită a învierii în comuniune cu El, viața prin primirea 
Duhului Său cel Sfânt, de viață Făcător. 

Crucea, sau moartea pentru iubirea față de Dumnezeu şi de alţii, nu a avut de desfiinţat în Hristos 
egoismul păcatului, căci El nu şi l-a însuşit acesta prin naşterea din Fecioară, ci s-a arătat 
capacitatea de a suferi slăbiciunile şi moartea trupească de pe urma păcatului, pentru ca, arătîndu-
se astfel, sufletul Său plin de puterea de totală dăruire dumnezeirii, să poată face trupul uşor de 
covîrşit de lucrarea dumnezeirii şi de lumina nemuririi. Moartea Lui ca jertfă este astfel un mod 
prin care materia trupului a devenit transparentă pentru lumina nemuririi. Moartea Lui ca jertfă 
este astfel un mod prin care materia trupului a devenit transparentă pentru lumina dumnezeirii, 
cu care este unit în aceeaşi Persoană. 

Lumina din trupul înviat al lui Hristos şi din trupul nostru ce va învia, ca şi cea arătată din trupul 
Lui pe Tabor şi cea mai redusă, ce luminează fata celor curaţi şi buni - nu poate fi o lumină de 
caracter fizic, deşi se face transparentă şi prin trup. Pentru înţelegerea acestei lumini trebuie să 
pornim de la lumina ce se face arătată pe fata omului bun, sau ca cerc de lumină ce înconjoară 
capul sfinților. În lumina aceasta e văzut înconjurat şi Hristos în inima isihaştrilor.” (pp. 121-122) 

„Lumina care va iradia din Hristos în veacul viitor, umplîndu-i pe toţi de lumină sau făcîndu-i pe 
toţi lumină, nu va anula trupurile, dar lumina, în care se văd, face să nu se mai simtă spațiul. Hristos 
se vede, şi trupurile sfinţilor se văd, dar nu se mai văd aflîndu-se distanţate. Lumina învinge spațiul 
fără să desfiinţezeze persoanele ce se comunică prin lumină. In viața viitoare vom simţi pe Hristos 
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în fiecare om, desavarşind această simțire a Lui în viața de pe pământ. Dacă cei ce au făcut bine 
altora au văzut pe Hristos prezent în ei, luminîndu-se prin aceasta (Mt. 25, 40), în viaţa viitoare il 
vor vedea cu totul clar, în lumina Lui, pe Hristos, pe cand cei ce nu au făcut bine altora, fiindcă n-
au văzut pe Hristos în ei, trăind în întuneric, vor cădea în întunericul total în viaţa viitoare. Dar 
cel ce s-a rugat aici mult lui Hristos vazandu-l pe El în sine, cum îl văd isihaştrii, luminînd din 
inima lor, îl va vedea în sine deplin cu sine în viaţa viitoare în plină lumină.” (pp. 207-208) 
 
Descoperiri ale luminii necreate 
 
Sunt multe mărturii despre aceste mărturii ale isihaștilor, adică a celor care au dobândit liniștirea 
duhovnicească (Isihia înseamnă liniște în limba greacă) prin rugăciunea inimii: Doamne Iisuse 
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Despre cum aceștia s-a descoperit 
vederea luminii necreate în sufletul lor avem multe mărturii pe care le găsim la sfinți precum 
Sfântul Simeon Noul Teolog în Imnele iubirii dumnezeiești, ori la Sfântul Grigorie Palama, în disputa 
despre lucrarea harului dumnezeiesc cu teologii scolastici apuseni, dar ne vom opri pentru timpul 
limitat al catehezei la Sfântul Serafim de Sarov, unde găsim o descriere cu totul aparte în dialogul 
său cu Nicolae Motovilov  (noiembrie, 1831): 
 
„Este nevoie să lăsăm Duhul Sfânt să pătrundă în inimile noastre. Toate cele bune, pe care le 
săvârşim în numele lui Hristos, ni s-au dat prin Duhul Sfânt şi le putem face mai ales prin 
rugăciune, care ne este tot timpul la îndemână”. 
 
Motovilov a întrebat de unde putem şti dacă am dobândit sau nu Duhul Sfânt: „Părinte, cum aş 
putea vedea harul Sfântului Duh? Cum pot să-mi dau seama dacă este întru mine sau nu?”. Sfântul 
Serafim i-a vorbit despre cum ajung oamenii să aibă Sfântul Duh şi cum recunoaştem duhul lui 
Dumnezeu în noi, dar Motovilov nu înţelegea. Atunci părintele l-a luat de umeri, spunându-i: „Noi 
acum suntem amândoi întru Duhul Sfânt, fiule. De ce nu mă priveşti?”. 
 
În acel moment, Motovilov a simţit că i se deschid ochii şi a văzut cum faţa bătrânului strălucea 
ca soarele. Sufletul i s-a umplut de pace şi linişte, desfătare şi bucurie, corpul i-a fost străbătut de 
căldură, iar în jurul lor se răspândea o mireasmă foarte plăcută. Motovilov s-a speriat de acea 
schimbare neobişnuită, dar mai ales de faţa sfântului, care strălucea: „Nu vă pot privi, părinte, 
pentru că ochii vă luminează ca fulgerul şi faţa vă este mai strălucitoare ca soarele!”. 
 
Sfântul Serafim i-a răspuns: „Nu te teme, prietene al lui Dumnezeu, acum şi tu eşti la fel de 
strălucitor ca mine. Înseamnă că şi tu eşti în lumina Duhului Dumnezeiesc, altfel nu m-ai putea 
vedea că sunt aşa. Să mulţumim Domnului pentru mila Sa de negrăit faţă de noi!” 
 
Dialogul integral îl găsiți aici: Sfântul Serafim de Sarov – „Despre dobândirea Duhului Sfânt” 
 
 
 
Sfânta Lumină ce se coboară la Ierusalim în fiecare an 
 
Luminarea Duhului Sfânt este o lucrare tainică ce se descoperă acolo unde Duhul Sfânt dorește, 
după vrednicia omului și după iconomia dumnezeiască. Dar există o lucrare a luminii dumnezeiești 
care se descăperă vădit, chiar și necredincioșilor, care o pot vedea, o pot primi și o pot atinge, 
având semnele unei lumini cu totul speciale. 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A1e6a4934-34af-42cc-b6d2-4c2a80eff627
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În cartea lui Haralambie K. Skarlakidis, Sfânta Lumină, minunea din Sâmbăta Mare de la Mormântul 
lui Hristos, publicată de editura Evanghelismos a Schitului Lacu de la Muntele Athos, se află o 
analiză istorică științifică a mărturiilor despre Sfânta Lumină, mergând din primele veacuri până 
astăzi.  
 
„Fostul decan al Facultăţii de Teologie din cadrul Universității din Atena, protoiereul Gheorghe 
Metallinos, într-o discuţie pe care am avut-o despre acest subiect, a spus următoarele: „Lumina 
necreată este sclipirea care iese din Mormântul lui Hristos. Această Lumină este nevăzută şi 
necreată. Dar de atunci de când se aprind mănunchiurile patriarhului, Lumina devine creată. 
Adică, pricina aprinderii luminii, pricina aprinderii lumânărilor patriarhului este Lumina 
necreată. Flacăra însă care se aprinde în lumânările sale, pe care o putem atinge, este lumină creată. 
Iar flacăra aceasta nu arde la început, deoarece are harul Luminii necreate (...)  
Profesorul de teologie, protoiereul Teodoros Zisis, luând ca pretext întrebarea de mai sus, spune 
următoarele: ,,Lumina necreată este văzută si astăzi dar nu de toți, ci de cei mai mulți care sunt de 
față la ceremonie. Desigur, văd consecinţele zidite ale energiei necreate primordiale a Sfântului 
Duh. Adică să se transmită de la credincios la credincios Sfânta Lumină, care în câteva minute din 
nezidită devine zidită. Lumina necreată este văzută, desigur prin excelență, de cei desăvârşiţi, însă 
Dumnezeu îngăduie o vedere în parte şi celor desăvârşiţi, chiar şi celor necredincioşi, cu scopul de 
a-i povăţui la mântuire.” 
 
Cele mai reprezentative mărturii despre modalitatea ceremonia și coborârea propriu-zisă a luminii 
datează din sec. al. IX-lea și continuă până astăzi. Încă din primele veacuri sunt mărturii 
arheologice și patristice, dar care fac referire fără descrieri amănunțite. 
Dintre ele, minunate sunt opaițele care erau folosite de credincioși la Ierusalim vreme de sute ani: 
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În continuare, găsim și alte mărturii dintre care impresionante sunt cele ale necreștinilor din 
secolele X, XI: 
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Pentru că cei ce nu împlinesc poruncile lui Dumnezeu pentru că nu vor să părăsească păcatul, nu 
vor crede și nu vor vedea sufletește chiar dacă lumina, minunile și harul ar fi descoperit fățiș. Acest 
lucru ni-l spune Însuși Hristos în pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr, vorbind despre 
cei care nu vor crede în Învierea Lui: „Dacă nu ascultă de Moise şi de prooroci, nu vor crede nici 
dacă ar învia cineva dintre morţi.” 
 
Așadar, să ne străduim să ne curățim sufletele cu rugăciune, post, Spovedanie și Împărtășanie, 
pentru că doar astfel putem curăța vederea duhovnicească pentru a vedea Lumina Adevărului din 
lume și lucrarea lui Dumnezeu în sufletul nostru, în inima noastră, acolo unde este și Împărăția 
Cerurilor (Luca 17, 21)! 
 

 


