
 

 

Lumina lui Hristos în creștini 
(17.1.2021) 

  
  
Hristos este " Lumina cea adevarata"(vezi Ioan 1:9).   Cei care cred în El și sunt membri ai Bisericii 
Sale Sfinte, primesc lumina Sa.   Acesta este modul în care creștinii înșiși devin lumină, reflectând 
lumina lui Hristos care este în interiorul.   Nu-l pot ține pentru ei sau să-l ascundă ! Domnul a spus, 
"Voi sunteti lumina lumii. .." (Matei 5:14).  Misiunea lui Hristos pentru creștini este ca ei să 
răspândească lumina Sa altora. 
  
Dar s-a întâmplat asta? 
  
- Cu prezența lor strălucitoare.  Asta înseamnă că viețile lor iluminate pot fi văzute în puritatea 
lor. O persoană poate primi lumină de la un creștin care reflectă lumina lui Hristos cu fața lor 
senină, privirea pură și vorbirea blândă. Acest lucru poate fi văzut în următoarea poveste: Au existat 
trei călugări care l-au vizitat pe Sf. Anton cel Mare în fiecare an pentru a fi instruiti de el.  Doi 
dintre călugări îi puneau diverse întrebări despre ascetism și viața spirituală, în timp ce al treilea 
călugăr asculta în tăcere. La un moment dat, Sfântul i-a spus celui de-al treilea călugăr: "M-ai 
vizitat atâția ani, și totuși nu mi-ai pus niciodată o singură întrebare."   Călugărul a răspuns cu 
umilință: "Estesuficient pentru mine să te văd, Avva." Și totuși, încă a învățat multe. Când lumina 
lui Hristos luminează sufletul uman, îi atinge fără efort pe cei din jurul lui.   
  
- Cu discursul lor luminat.   Cu porunca Învățătorului lor, Sfinții Apostoli au proclamat 
Evanghelia lui Hristos în multe națiuni, din Marea Britanie până în India, și au adus lumina lui 
Hristos în univers.  Munca lor continuă și astăzi cu oamenii care poartă lumină din Biserică, peste 
tot în lume.  Există sfinți care s-au distins nu numai pentru zelul lor, ci și pentru forta muncii lor, 
fiind declarați "luminați".   Sfinți precum Sfinții Chiril și Metodios, Edificatorul slavilor, și Sfântul 
Grigorie Iluminatorul Armeniei.  Biserica îi numește pe cei Trei Mari Ierarhi (Sfinții Vasile, 
Grigorie și Ioan Hrisostomul) "celemai mari repere ale divinității triple", care, cu razele 
strălucitoare ale învățăturii lor, au luminat universul (vezi Troparul sărbătorii din 30 ianuarie). 
  
Desigur, nu toți creștinii sunt chemați de Dumnezeu să ajungă la înălțimile acestor sfinți, dar putem 
contribui cu toții la munca misionară a Bisericii noastre, fiecare în funcție de capacitatea și 
circumstanțele lor.  În acest fel, tot mai mulți oameni pot primi Lumina lui Hristos.  Sunt mulți care 
trăiau în întunericul separării de Dumnezeu, cu frustrare și disperare, și au fost mântuiți de eforturile 
creștinilor obișnuiți, purtând această lumină în mintea și inima lor! 
  
- Cu lucrări strălucitoare. Domnul Însuși ne-a spus în felul acesta: " Aşa să lumineze lumina 
voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl 
vostru Cel din ceruri. " (Matei 5:16).   Să nu credem că Domnul ne împinge să facem lucrări care 
sunt dincolo de capacitatea noastră.  Nu vorbește despre proiecte mari, ci despre bune.  La fel cum 
lampa umilă (despre care A vorbit mai devreme) luminează o casă, așa și noi (primind lumină de la 
Hristos) suntem o lumină pentru oamenii din caminul nostru cu exemplul nostru demn.  Din 
comportamentul nostru creștin, ne ajutăm să ne lumineze copiii, soții și soțiile.  Mulți soți au fost 
salvați de comportamentul sfânt al soțiilor lor!  Câți sfinți au fost crescuți de mame sfinte?  Nu este 
nevoie de mustrări constante, disensiuni, plângeri și comportament dureros.  Faptele bune făcute cu 
dragoste sinceră vor avea efectul corect. 
  



 

 

Este același mod atunci când facem astfel de eforturi în comunitățile noastre, participând de 
bunăvoie la fiecare lucrare meritoasa a Bisericii și a societății în sens larg.  Vom avea rezultate 
pozitive atunci când vom avea dragoste pentru toți, și să devină exemple vii de justiție, onestitate (în 
relațiile noastre și profesii), fidelitate, servicii pentru cei care au nevoie, răbdare, bunătate, și iertare 
pentru cei care ne-au rănit.   Acest comportament îi va mișca pe alții și îi va îndruma spre 
pocăință.  Ei vor înțelege că ceea ce ne învață Hristos nu este imposibil, pentru că există oameni 
care trăiesc astăzi după ea.   În acest fel, mult mai mulți oameni vor veni la Hristos Salvatorul; Ei 
vor fi atrași de El, pentru ca sufletele lor să fie iluminate și, așa a spus Hristos, să-și slăvească Tatăl 
Ceresc! 
  
Dragii mei frați și dragile mele surori, fie ca noi să păstrăm Lumina lui Hristos în noi, fiind o sursă 
constantă de lumină. Fie ca noi să radiem această lumină în jurul nostru și, prin exemple și cuvinte 
luminoase, să-L slăvim pe Dumnezeu.  Amin. 
  
  


