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Ciile lui Dumnezett2

2 Conversa,tii radio tn cadrul emisiunii religioase a servi-

ciului rusesc al BBO decembrie 1970 [n. ed.]'

Cdile care duc cdtre Dumnezeu sunt la fel de

diverse gi de bogate Precum sufletele omeneqti 9i

ad6ncimile lui Dumnezeu insugi, iar drumul cdtre

Dumnezeu incepe cu credinla. Vreau sd spun cate-

va cuvinte despre credin;d. Adesea, oamenii con-

fundX conceptele de credinli, superstitie sau, pur 9i

simplu, naivitate specificd credulitilii. De fapL cre-

dinli nu are nicio legdturd cu superstifa qi foarte

pulin cu naivitatea.
Credinta fircepe irtotdeauna cu o experienli re-

ligioasd specificd. Unei persoane i se lntAmpld ceva

"i" ti i*.rfla 
"onvingerea 

de nezdruncinat cd existd

o lume nevdzutd 9i cd Dumnezeu este viu 9i lucrd-

tor. Credinla irsd nu coincide cu experienla in sine'

Sfdntul Macarie cel Mare dezvdluie acest aspect

foarte interesant lrrtr-una dintre predicile sale' El

sustine cd o persoand, care se confruntd cu o expe-

rieri;d religioasd profundd (s-ar putea spqe clil'
doar cu o experientd pur umand), este absorbitti

complet de aceastd experienfd; atAta timp cAt experi-

enfa continu5, omul nu o Poate urmdri gi nici nu se

poate observa Pe sine.
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in cazul acesta, omul gi experienta coincid in
mod perfect. Dar vine momentul in care aceastd ex-
perienfd inceteazd sd mai {ie relevantd, intrucAt se

depdrteazd ca marea de coasti. Treptat, experienla
se estompeazd qi devine transparentA, iar persoana
intrd din nou intr-o stare de congtiintd deplind 9i
obiectivd de sine, cAnd se poate observa pe sine, se
poate veghea qi poate inteiege ceea ce se intAmpld in
sufletul sdu. Din acest moment incepe sfera credin-
|ei, adicd certitudinea completd c6. ceea ce a devenit
invizibil 9i nu este experienta momentului prezent
constituie o realitate neconditionatd gi demnd de in-
credere.

Omul este incd plin de trdirile care l-au bulver-
sat cu cAteva secunde in urmd, de aceea experienla
sa religioasd este la fel de fiabild sau, mai bine spus,
mai de incredere decAt reinnoirea vederii duhovni-
cegti privind lumea inconjuretoare. De aici incepe
tdrAmul credintei, cAnd omul este increzdtor in rea-
litatea care s-a fdcut acum nevezutd.

Dupd cum spuneam, procesul acesta este pre-
zent nu numai atunci cAnd vine vorba despre cre-
dinla in Dumnezeu, ci gi in cazul tuturor experiente-
lor profunde, precum: iubire, bucurie emotionantd
sau mdhnire, in care ne putem impotmoli. Criteriul
acesta se aplicd tuturor trdirilor care sunt atat de
profunde, incAt ne ldsdm coplegifi cu totul de expe-
rienta trditd. Dupd ce starea aceasta se retrage, nu re-
mAne in noi doar o amintire mintald stearpd. Trdirea
avutd a adus un plus de cunoagtere gi de experientd
vietii noastre. Iatd, tocmai aceastd experiente poate

Ciile lui Dumnezeu

fi numitX ,,credintd" , dacd se referd la Dumnezeu
(sau la om). Existd diferite rnodalitdli de a-L cunoag-

ie pe Durnnezeu. Conform cuvintelor 9i exemplelor

din Sfanta ScripturA, Putem vorbi despre experienla

Apostolului Pavel, pe de o parte, qi despre. experi-

enla Apostolului Petru qi a celorlalfi Apostoli, pe de

attX paite. Pavel a fost un persecutor, un duqman al

1ui Hristos. Nu pentru cd era ateu, nici fiindcd era

r.rn dugman al credintei, ci intrucAt ideea pe care a

avut-o despre Dumnezeu nu se putea in niciun caz

impdca cu ceea ce a vdzut ia Hristos'
Pavel nu putea concepe un Dumnezeu nepu-

tincios, nu putea accepta un Dumnezeu vulnerabil,
biruit gi dispreluit, deoarece credea in Dumnezeul

Cel sfAnt, neapropiat qi Care strdlucegte intr-o ase-

rnenea slavd, incAt omul orbeqte cAnd se apropie de

Etr. De aceea a gi devenit prigonitor. Totuqi, a crezut

cu tot sufletul in Dumnezeu, gi-a indreptat cugetul

cdtre EI 9i a irdit pentru El qi intru El' $i s-a intAl-

nit fald cdtre faid cu MAntuitorul Hristos Cel inviat,
adicf, cu Dumnezeul pe Care L-a vdzut neputincios
qi Care S-a ardtat pe neagteptate pentru el in slavd

Aqadar, Pavel s-a intAlnit cu Dumnezeul Care purta
trup strdpuns de cuie 9i, in acelaqi tirnp, strdlucea de

slava vielii veqnice intr-o oarecare masura, aceasta

a fost gi experienta mea' L-am descoperit pe Hris-

tos, tocmaiia pe Hristos Cel inviat, in momentul in
care am citit pentru prima datd Evanghelia Am fA-

cut-o cu intentia de a md convinge sau, mai bine zis,

de a md asigura cA toate acestea sunt nigte basme in
care este cu nePutinli sd cred.
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Probabil, imi veti reproga cA aceasta este o ex-
periente exceptional5" cici ce folos vd poate aduce
o intdmplare ca aceasta voud? Vd asigur cd o incre-
dintare poate mai mare decAt cea pe care o putem
dobAndi prin cercetare, muncd gi cdutare. Adesea
nici nu este nevoie de cdutdri. Uneori nu avem cdrti
la indemAnd, ne lipsegte accesul la Evanghelie sau
nu avem pe cineva care sd ne indrume. in ciuda tu-
turor obstacolelor, putem sd gdndim calm qi si cu-
noaqtem cu incredere neclintitd ci Domnul ne poate
vorbi direct. Dumnezeu ni se poate revela in adAn-
cul sufletelor printr-o experientd pe care omul nu o
poate genera, fiindcd numai El ne-o poate oferi in
dar. Pe calea aceasta a devenit credincios baronul
protestant Nicolaf, unul dintre membrii cercurilor
studentesti din Leningrad.

La inceputul acestui secol,, in momentul deznS-
dejdii sale profunde gi in neputinfa de a-L afla pe
Dumnezeu, baronul a simtit cA viata sa este lipsi-
td de sens fird El 9i a exclamat: ,,Doamne, numai
dacd exigti, descoperd-Te mie!". Dintr-odatd, o pace
de neinteles a cobordt in sufletul sdu. impreund cu
linigtea aceea l-a cuprins o bucurie extrem de in-
tensd, stare pe care nu a mai experimentat-o vreo-
datd. in aceastd profunzime qi bucurie L-a gdsit pe
Dumnezeu. $tiu cd intAmplarea pare a fi lipsitd de
un fundament logic solid, insd este, oare, logicd trd-
irea iubirii sau a frumusetii? Trdirea aceasta poate fi

3 Paul Ernst Georg Freiherr von Nicolay (f 1919) - fonda-
torul miSc5rii creqtine a studentilor rugi [n. ed.].
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disecatd ulterior in argumente convingdtoare, degi

experienfa in sine nu este constituitd din pdrli con-

stiiutive, ci dintr-o descoperire directd 9i profundd,
dar mai convingAtoare decAt toate pdrtile sale con-

stitutive.
Fireqte, existX gi o cale dileritd. Calea celorlalti

Apostoli, calea lui Petru. Acegtia L-au descoperit
p" H.irtor treptat, nu deodatd. L-au cunoscut dupd
satul ln care locuia/ L-au cunoscut ca pe un tdndr.

Poate cd i-a uluit cu personalitatea Sa, dar incd nu
L-au descoperit pe Dumnezeu in persoana MAntu-
itorului. Pas cu pas, M6ntuitorul a inceput sd li Se

descopere in chip atAt de intim, incAt aceqtia au re-

marcai treptat cA'H.ittot ttn 
"ta 

ca toti ceilalti' ince-
tul cu incetul, Domnul li S-a revelat in toatd mdrelia
sfinleniei Sale divine, ca Fiul lui Dumnezeu Care a

devenit Om. Astfel au dobandit credinla oamenii
care, de-a iungul anilor, L-au descoperit pe Hristos
treplat, zi de zi qi an de an. Aceasta este calea cd-

utdrii. Oricum, chiar 9i aceastd cale coincide la un
moment dat cu calea lui Pavel. intr-o zi, se Produce
experienla pe care nimeni nu ar fi putut-o prevedea.

Pe neaqteptate, vdlul este sfAgiat qi omul dobAndeqte

vederea duhovniceascd. Astfel vede pentru o vreme
scurtd in slavA, in strdlucire gi in profunzime ceva ce

nu cunoqtea pAnd atunci.
imi vefi spune: ,,Dar noi nu-L intAlnim pe Hris-

tos aqa cum L-au intdlnit oamenii acegtia". Aga este,

dar intAlnim oameni care il cunosc pe Hristos 9i care

cred in El. Existd o zicald veche: ,,Nimeni nu poa-

te renunta la toate pentru a-L urma pe Dumnezeu,
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dacd nu vede strdlucirea viefii vegnice pe fafa a cel
pufin unei singure persoane". Uneori, ln om strdlu-
cegte lumina harului. Alteorl afldm fir om o profun-
zime atat de mare, o asemenea imensitate a iubirii
9i a lepdddrii de sine, care nu mai aparpn acestui
pdmAnt. intatrirea aceasta ne dezvdluie deja irce-
putul cerului. Iatd doud cdi pe care le puteli urma:
prima este cea care necesitd o pregdtire enormd gi
riguroasd, iar cealaltd cale presupune cdutarea lentd
gi analiza, care se ircununeazd la un moment dat gi
cu o intAlnire. De aici lncepe credinla.

in drumul cdtre Dumnezeu, este foarte impor-
tant sd pofi face distinclia corecttr 9i in mod inteli-
gent lntre problemele gi obstacolele de care te vei
ciocni pe drum. De fapt, o problemi constituie o
sarcind care trebuie solufionatd. in cazul acesta,
problemele se confruntd cu un om de gtiinfd, cu
gAnditor; orice persoan{ se confrunti cu probleme
de-a lungul viefii. Acestea nu sunt neapdrat nigte
bariere, ci, dimpotrivd, sunt pline de interes fasci-
nan! meriti si triim cel pufin pentru a rdspr:nde
acestor provocdri.

CAnd este vorba despre Dumnezeu, probleme-
le acestea sunt uneori teribil de dureroase. Uneori,
vrem sd spunem lmpreund cu lov: ,,Doamne, nu Te
lnfeleg! Te cunosc ca Iubire gi cred in Tine, dar ln
unele clipe este atat de groaznici starea lumii pe
care o lngddui". Astfel de probleme includ proble-
mele rdului 9i ale lipsei de sens, problemele cu care
se confruntd o persoand care a pierdut un copil gi nu
poate irfelege cum se poate lntamph una ca aceasta.

Din fericire, acesta este terenul prielnic pentru irtAl-
nirea dintre lnlelepciunea lui Dumnezeu qi mintea
umand, iar omul are dreptul, chiar mai mult, este

obligat sd analizeze aceste probleme, si se gAndeas-

cd la ele qi sd le rezolve cu ajutorul experienlei. Dar
a experienlei complete, nu numai cu ajutorul minfii,
ci cu implicarea experientei umane holistice, care

include qi credinla.
Din pdcate, in calea spre Durnnezeu existd 9i

obstacole care nu constituie sarcini sau probleme.

Acestea ajung sd fie o piedicd pentru noi, fiind pro-
bleme legate de Dumnezeu,^ lume gi om. Binefnle-
les, existi si bariere morale. imi amintesc de un om
care mi-a spus cd vrea din toatd inima sd-L intAl-
neascd pe Dumnezeu, dar cd ceva nu-l lasd. L-am
firtrebat atunci: ,,Ce ai face fir legdturd cu un om
care a acfionat greqit: I-ai ierta sau l-ai condamna?".
Mi-a rdspuns cu o fatii distorsionatd de m6nie: ,,L-aq

distruge!". ,,Mu$umifi-I lui Dumnezeu pentru fap-
tul cd nu vi Se aratX. Daci ar fi apdrut acum ie fafa

dumneavoastrd, nu afi fi putut sta ir fala judecdpi

Lui, lntrucAt este intruchiparea atotiertdrii 9i iubi-
rii", i-am spus eu.

Existd gi obstacole de alt ordin, psihologic sau

mental, care nu ne permit sd ajungem la problema fur

sine. ln plus, nu ne lasd sd formuldm in mod corect,

logic ai rafional problema insdqi. MX refer la ideile
preconcepute pe care le avem. De exemplu, imagini
ridicole gi caricafurizate despre Dumnezeu, Bisericd
gi Hristos, care nu corespund reaftetii. Acestea sunt
produsul minfii umane, dar, din moment ce le-am

Ciile lui Dumnezeu
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acceptal, nu putem solutiona sarcina pe care o avem
in fatd. intrucAt nu existe un astfel de dumnezeu in
realiiate, nu putem rezolva nicidecum probleme le-
gate de el.

$i mai existd o barierd: atitudinea noastrl aprioi
cu privire la modul de abordare a problemelor vie-
tii. Acum gtiinta joacd un rol atdt de mare (pe bund
dreptate, qi md bucur cd este aqa), incAt ni se pare cd
toate dilemele ar trebui dezlegate in modul in care
sunt clarificate problemele gtiinfifice. De aceea, do-
rim sd aplicdm metode pur qtiinfifice pe teme pen-
tru care acestea nu sunt aplicabile. Nu aplicdm me-
todele fizicii ia cercetdrile din domeniul biologiei,
nici metodele chimiei la studiile de istorie. De ce ar
trebui sd aplicdm metodele gtiinlelor fizice in sfera
sufletului uman? Am fost odath angajat in slujirea
gtiinfei, in special in cercetdrile legate de fizicd.

Fiecare fizician poate descompune o piesd de
muzicd in pdrlile sale constitutive, sd le dezasam-
bleze matematic Ai sd le ilustreze in curbe. Totuqi,
activitatea aceasta se numegte acusticX, dar nicide-
cum muzicd. Dupd ce ai analizat o lucrare muzicald
cu instrumente specifice fizicii, nu ai idee dacd piesa
in sine este frumoasd sau nesemnificativd, deoarece
perceptia despre frumusete in muzicd se dobAndeg-
te intr-un plan diferit. Dacd dorim o abordare corec-
td qi inteligentd a problemei lui Dumnezeu, trebuie
sd formuldm aceste probleme cu mult curaj. Cu alte
cuvinte, sd le formulSm in raport cu situatia reald,
adicd in raport atAt cu Dumnezeul real, cAt qi cu
omul gi cu viala.
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Pe deasupra, sd punem intrebdri cu extremd

acuitate qi franchele. In acelaqi timp, sd fim extrem
de precauti, pentru a nu ridica bariere false in aceas-

td cdutare. Sd nu ne credm imagini care ne impiedicd
si formul5m problema qi sd o soluliondm, deoarece

formularea rispunsului va fi imposibild din cauza

caricaturii de la care incepem, iar analiza problemei
va fi imposibiid, intrucAt o vom aborda prin meto-

cle potrivite pentru alte subiecte, dar care nu sunt
aplicabile nicidecum istoriei, omului, vietii duhov-
rricegti gi nici lui Dumnezeu.

Ciile lui Dumnezeu



Despre ciile credinfeia

Aceastd convorbire ar trebui sd constituie o in-
troducere a unui schimb de opinii, a unei dezbateri,
pentru cd ne cunoagtem cu totii desful de pu,Ln.

Unii dintt" voi, desigur, suntefi foarte strAns legati
intre voi, iar alf,i nu se cunosc deloc. De aceea cred
cd este foarte imPortant sd comunicdm gi sd ne im-
bogdlim reciproc prin cunogtinfe gi, mai ales, prin
experienfd. Poate chiar mai mult de atAt sd ne im-
pdrtdgim qi problemele pe care le avem. Aq vrea sd

precizez cateva asPecte legate de nigte probleme.

Este foarte important sd ne stabilim, itr mod sincer
gi cu toati deschiderea de care dispunem, intrebdri-
le pe care credinfa, Biserica gi viafa noastrd ln lumea
moderni le pune fir fata noastrd.

Fac o distincf,e intre aceste hei lucruri, deoare-

ce credinla noastrd constd in pirtdgia profundd cu

Dumnezetl care sebazeazd ke pe setea 9i pe foamea

duhorrniceascd din noi fie pe fircrederea directd 9i
pe cunoagterea Lui, prin comuniune. Pe de o parte,

Biserica ne lSrgegte orizontul cunoagterii credintei
personale, experienlei lui Dumnezeu 9i a tainelor
existentei. Pe de altd parte, defineqte dileme noi,

a Londra, 30 noiembrie 1989. Prima publicafe ln Revista

,,Arta cinematografi e{ , ttt . 4, 1994 ln ed.l.


