Colecþia Liman duhovnicesc
Conferin]ele ASCOR Ia[i
6

P\rintele Constantin Galeriu

Taina zilei a 8-a

1

Prezenta bro[ur\ reflect\ transcrierea
(adaptat\ pentru tipar) conferin]ei sus]inute `n anul 1999, de P\rintele Constantin Galeriu, la invita]ia ASCOR Ia[i.

© DOXOLOGIA, 2013
ISBN 978-606-666-032-7
2

P\rintele Constantin Galeriu

Taina zilei a 8-a

Tip\rit\ cu binecuvântarea
~naltpreasfin]itului
TEOFAN
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei

Editura DOXOLOGIA
Ia[i, 2013
3

4

Dumnezeu este via]a [i omul a fost
f\cut pentru via]\. Noi credem c\, în
sine, c\derea a fost o schimbare a gravita]iei omului. Chemat cu fa]a spre Dumnezeu Cel Viu, omul graviteaz\ spre
Acesta, fa]a Domnului însemnând via]\.
Sfântul Ioan Sc\rarul, a c\rui zi o pr\znuim într-una dintre duminicile Postului Mare, spune c\ „lumina divin\ este
zâmbetul fe]ei lui Dumnezeu [i în acest
zâmbet al fe]ei Lui a fost zidit Adam”.
Zâmbetul reveleaz\ lumina, bucuria luminii l\untrice [i, deci, în aceast\ lumin\ a fost creat protop\rintele nostru.
Dumnezeiescul Maxim M\rturisitorul înf\]i[eaz\ crea]ia în trei stadii: stadiul întâi, al existen]ei (când a chemat
Dumnezeu lumea la existen]\); stadiul
al doilea, al existen]ei în bine, în har, în
Botez dac\ vre]i; [i al treilea stadiu, în
Înviere, în „înve[nicire” - cu alte cuvinte,
dup\ dumnezeie[tii P\rin]i, al zilei a opta.
Aceast\ zi, a opta, o pream\re[te Biserica în cuvântul pascal, în imnul pascal:
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„Aceast\ aleas\ [i sfânt\ zi”, unde aici e
tradus ca ziua cea dintâi a s\pt\mânii,
dar textul original o nume[te „zi una”,
deci unic\ a s\pt\mânii, „împ\r\teas\
[i doamn\, praznic al praznicelor [i s\rb\toare a s\rb\torilor, în care binecuvânt\m pe Hristos în veci”. Zi una, zi
unic\, a[a cum a fost numit\ [i de Sfântul Vasile cel Mare: „ziua întâi a crea]iei, zi una”, adic\ nu una dintre mai
multe, ci unic\. Altfel spus, Ziua Învierii
este o nou\ crea]ie - ziua a opta.
Cuvântul „Pa[te” provine din evreiescul „pascha” sau grecescul „pasha”
[i înseamn\ trecere. Mircea Eliade subliniaz\ trecerea de la un mod de a fi la un
altul, iar omilia pascal\, cu alte cuvinte
predica, pe care Biserica a rânduit-o ca
în]elegere a tainei Pa[telui, spune c\
„Pa[te” provine din cuvântul care în
vechiul grai evreiesc înseamn\ „trecere”.
Fiindc\ aceasta este ziua în care Dumnezeu a adus la început lumea dintru
nefiin]\ întru fiin]\, [i iar\[i a smuls
poporul israelitean din mâna faraonului [i l-a trecut prin Marea Ro[ie, [i tot
în aceast\ zi - s\ ascult\m aici cu uimire!
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- S-a pogorât Dumnezeu din ceruri [i S-a
s\l\[luit în trupul Fecioarei.
A[a în]elegem taina aceasta a trecerii,
a unui sui[ continuu [i - cum dumnezeie[tii P\rin]i, din inspira]ie dumnezeiasc\, au tâlcuit - acesta este drumul
creaturii, al f\pturii: de jos în sus fa]\
de calea Dumnezeirii, care este de sus
în jos.
Sfântul Grigorie Palama spune atât
de luminos, revelator: „fire mai presus
de fire, Dumnezeu nu are a sui la slav\
mai înalt\”. Deci slava Lui se descoper\
prin coborâre, prin smerenie, iar slava
omului se dezv\luie prin sui[.
P\rintele St\niloae a subliniat adânc
lucrul acesta – repet: de sui[ al f\pturii -,
pentru c\ Origen, dup\ filozofi, dup\
Platon îndeosebi, înf\]i[a sufletele din
lumea esen]elor divine, coborârea sufletelor în trupuri, ca pe un fel de pedeaps\ a lor. Cu alte cuvinte: drumul în
jos. Origen a gre[it. Revenim, iar\[i, la
aceast\ idee [i aceasta este calea: cea a
existen]ei f\pturii într-un continuu sui[.
A]i v\zut cum înf\]i[a Sfântul Maxim
M\rturisitorul via]a omului: de la existen]\ la existen]a în har, în bine, în lumin\,
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pân\ la înve[nicirea ei, prin Înviere, ca
înve[nicire a f\pturii. Aici - [i v\ rog s\
fi]i cu luare-aminte la aceste taine! - se
dezv\luie [i se precizeaz\ deosebirea
radical\ între Dumnezeu-eternitate [i
faptur\, crea]ie (crea]ie în ansamblul ei,
dar culminând cu omul).
Deci Dumnezeu este ve[nicia, a[a cum
dumnezeiescul Pavel spune: „Cel ce locuie[te întru lumina neapropiat\, singurul care are nemurirea [i locuie[te
întru lumina neapropiat\”. Acestea le
scrie lui Timotei, iar în Epistola c\tre
Evrei, de asemenea: „Melchisedec... Arhiereul cel ve[nic, cel f\r\ început al zilelor [i f\r\ sfâr[it al vie]ii”.
Crea]ia începe cu acea zi una, deci
Dumnezeu nu are un început al zilelor.
Iar Sfântul Vasile cel Mare îl pream\re[te pe Dumnezeu într-o rug\ciune relevatoare, spunând: „nici începând, nici
încetând”. Contemplând, atunci, realitatea lui Dumnezeu, ne punem întrebarea: pentru con[tiin]a uman\ trebuie s\
existe o realitate etern\? La aceast\ întrebare r\spunde u[or cel mai simplu
dintre oameni. Orice suflet smerit ar putea
r\spunde: trebuie s\ existe o realitate
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etern\. De ce ? Simplu de tot! Neantul
nu produce. Nimicul nu produce. Cineva
spunea: „Nu mai spune]i neant, p\rinte,
c\ asta este pentru oameni mari, înv\]a]i! Spune]i pentru oamenii simpli”. Dar
realitatea exist\ cu adev\rat, exist\ din
veci. În acela[i timp, aceast\ realitate
ve[nic\ nu sunt eu. {i azi vine m\rturia
[tiin]ei, c\ Universul însu[i e condi]ionat de aceste dou\ categorii, care sunt
numite existen]iale: timpul [i spa]iul.
Personal, voind s\ m\ definesc pe
mine, a[a am în]eles. Iat\ f\ptura aceasta
a mea: n\scut\ într-un anumit timp, cu
dimensiunile mele, deci condi]ionat\ de
timp [i spa]iu. Dar mai e ceva în fiecare
dintre noi, ceva care nu este supus timpului [i spa]iului, care e dincolo de noi,
[i anume sensul - de unde vin, încotro
merg, pentru ce tr\iesc. {i dup\ cum
definesc [i filozofii, Dumnezeu este sensul
lumii, iar omul, lumea, e graiul lui Dumnezeu, limbajul lui Dumnezeu. {i dac\
Dumnezeu este numai da, „toate f\g\duin]ele sunt da”, cum Sfântul Apostol
Pavel scrie corintenilor, [i Sfântul Evanghelist Ioan, în Apocalips\, îl nume[te
pe Mântuitorul „Cel ce este Amin”, adic\
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„a[a s\ fie”, pe române[te. Martorul
zidirii lui Dumnezeu [i acest „Amin”,
El roste[te în primul act al crea]iei, zicând „S\ fie lumin\!”, s\ fie Pa[te! {i
fiecare zi a crea]iei apare prin acest\
porunc\: „S\ fie!”. {i a[a aduce la existen]\ toate: de la cele ce n-au fost, la
cele ce sunt, de la nefiin]\ la fiin]\.
Vom tâlcui [i aceast\ mare tain\ [i
puterea creatoare, extraordinar\, uimitoare, a acestui cuvânt revelat: creatio ex
nihilo - crea]ie din nimic. Deci f\ptura
exist\, dar mai pe urm\, prin acest cuvânt al lui Dumnezeu: „S\ fie!”, fiecare
treapt\ a crea]iei e înr\d\cinat\ în acest
„S\ fie!” dumnezeiesc. {i dac\ Dumnezeu este numai da, c\ci a zis Mântuitorul: „Cuvântul vostru s\ fie ce este da,
da, [i ce este nu, nu!”, f\ptura nu poate
s\ fie [i „nu”? De unde vine acest „nu”
al f\pturii? Pentru c\ în el se înr\d\cineaz\ însu[i misterul r\ului. P\rin]ii a[a
au explicat r\ul: ca pe o negare a binelui, ca pe acest „nu”. Dar dac\, în mod
obi[nuit, unii P\rin]i mai din Apus au
explicat sau au definit, dac\ vre]i, r\ul
ca negare a binelui înr\d\cinat în libertate, în libertatea f\pturii, tot Sfântul
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Maxim M\rtirisitorul spune: „existen]a
e mai b\trân\ decât f\ptura; existen]a
dumnezeiasc\ e ve[nic\, f\ptura e în timp
[i, fiind de la nefiin]\ la fiin]\, de la „nu”
la „da”, în acest „nu”, în aceasta trecere
de la „nu” la „da”, se dezv\luie o tain\
a f\pturii, care s\ poat\ spune „nu” chiar
lui Dumnezeu. Dar eu, r\d\cina mea,
existen]a mea e un „da” al lui Dumnezeu.
Demonul îns\ l-a înfluen]at pe om s\
spun\ „nu” chiar lui Dumnezeu, pentru
c\ demonul a vrut s\-l aduc\ din nou
pe om de la fiin]\ la nefiin]\, a[a cum
tâlcuie[te Sfântul Atanasie cel Mare, dar
eu trebuie s\ [tiu c\ exist prin acest „da”
al lui Dumnezeu [i trebuie s\-I spun lui
Dumnezeu „da” întotdeauna, [i a-i spune
„da”, a împlini voia lui Dumnezeu, înseamn\ a m\ afla în lumina adev\rului
dumnezeiesc.
Dac\ m-ar întreba cineva: „Ce în]elegi dumneata prin a te afla în adev\r?”,
i-a[ r\spunde c\ a fi în adev\r înseamn\
„cred [i m\rturisesc”, înseamn\ a m\
afla totdeauna, prin gândul meu, cuvântul meu [i fapta mea, în lumina sensului creator [i de via]\ f\c\tor. Aceast\
definire - de a te afla în adev\r - r\spunde
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deplin condi]iei noastre umane: s\ fii pururea, repet, în lumina sensului creator
[i binef\c\tor.
Pe de o parte, Scriptura, adâncul revelat al Scripturii, dar [i [tiin]a, m\rturisesc ast\zi c\ fiecare existen]\ uman\
este o noutate, e o unicitate. Fiecare suflet
omenesc! Unul dintre savan]ii secolului
XX, Georges Ecles, tr\itor între 1903-1996,
a scris o carte-testament, a[ zice al lui,
din 1989: „Evolu]ia creierului [i crearea
con[tiin]ei”, unde d\ m\rturia aceasta,
conform c\reia problemele legate de autocon[tiin]\ [i de unicitatea eului au fost
neglijate de filozofie poate din cauza
mediului materialist [i behaviorist – psihologia aceea a comportamentului [i a
influen]ei mediului - [i adaug\: „M\
voi dedica acestei teme, cea mai adânc\,
a condi]iei umane, [i anume a unicit\]ii
fiec\rui suflet omenesc”. Unicitatea sufletului omenesc - „a tous j’amais”- nu
este opera evolu]iei, a stiin]ei, ci, zice el:
„Eu sunt convins c\ fiecare suflet omenesc, în unicitatea lui, este o oper\ supranatural\, o oper\ divin\, adic\ a[a
cum m\rturisim noi, oamenii credin]ei.
În întâlnirea celor dou\ mesaje - patern
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[i matern; mama [i tata – intervine, în
taina iubirii, suflarea divin\, ca în Ziua
cea dintâi a crea]iei, [i atunci apare o
fiin]\ nou\, o noutate.
Sunt trei m\rturii în Scriptur\, îndeosebi, despre aceast\ tain\. Prima e cea
a crea]iei din nimic, dup\ cum s-a spus,
a crea]iei ex nihilo. Dumnezeu, din libertate absolut\, nedepinzând de o materie etern\, cum credea Platon (la care
Demiurgul apare doar ca un fel de tâmplar care folose[te materialul [i face mobila), ci în libertate absolut\, creeaz\ totul dintru început, dar [i cu fiecare suflet nou ap\rut în lume, dup\ cum spune
Mântuitorul: „Tat\l Meu pân\ acum lucreaz\ [i Eu lucrez”. Temeiul acesta, pur
revelat, adic\ numai revela]ie - observa]i
c\ nu filozofia l-a conceput - al crea]iei
libere apare ca noutate [i unicitate. M\rturia se afl\ în câteva locuri din Biblie:
în Cartea a doua Macabei, capitolul VII,
versetul 28, în care mama fiilor Macabei,
care se jertfeau pentru p\zirea Legii, a
credin]ei lor, spune ultimului copil, care
se îndoise pentru o clip\: „Fiule, prive[te
la cer [i la p\mânt, la toate câte sunt, pe
care Dumnezeu dintru nefiin]\ le-a adus
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la fiin]\” [i când Sfântul Apostol Pavel
scrie romanilor: „de la cele ce nu exist\
le-a adus pe acestea existând”.
Noi mereu pomenim la Sfânta Liturghie [i la Sfânta Tain\ a Botezului cuvintele: „Cel ce ai adus pe toate de la
nefiin]\ la fiin]\”. Cum se confirm\, cum
se adevere[te acest fapt al crea]iei din
nimic, al nout\]ii fiec\rei lucr\ri divine,
cum sufletul fiec\ruia dintre noi, c\ fiecare dintre noi - [i asta nu mai poate t\g\dui nimeni - este o noutate, este o
noutate confirmat\, adeverit\, ceva care
n-a mai existat înainte! {i acest savant
neurofiziolog confirm\: „aceasta nu este
o oper\ a evolu]iei, a [tiin]ei, ci este o
noutate absolut\”.
Îndeosebi tinerilor m\ adresez în clipa
aceasta, spunându-le: „Tu e[ti o noutate,
tu ai ceva de spus al t\u, unic, tu trebuie s\-]i cuno[ti, tinere, acest dar unic,
m\rturisit de dumnezeiasca revela]ie [i
de [tiin]\, de adev\rul [tiin]ific!”. {i în
aceast\ tain\ unic\, a crea]iei din nimic,
se înscrie întreaga oper\ de devenire
uman\. Cu fiecare genera]ie, cu fiecare
suflet, crea]ia se înnoie[te, parc\ înviaz\,
[i aici st\ misterul actului creator al
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omului, numai al omului, pentru c\ celelalte regnuri se repet\. Dar numai în
om Dumnezeu creeaz\ mereu ceva nou
[i se înnoie[te omul creator în credin]a,
în m\rturisirea crezului religios - îndeosebi religios, cre[tin [i ortodox.
Deci atât în contemplarea religioas\,
în sfin]enie, se s\vâr[e[te acest sui[, acest
act de înnoire, de crea]ie din nou, cât [i
în [tiin]\, în art\ (aici st\ misterul crea]iei
artistice!). Fie în cuvânt, fie în cântec,
fie în imagine, fie în icoan\, dac\ autorul nu aduce ceva nou, dac\ e o repeti]ie, nu poate fi vorba de o crea]ie propriu-zis\, ci, a[a cum fiecare persoan\
uman\ este nerepetabil\ [i unic\, a[a
doar acea oper\ merit\ s\ primeasc\
titlul de crea]ie, care este ceva nerepetabil, ceva unic cu adev\rat [i nou.
În acest mister al crea]iei a ap\rut
întâi Ziua de lumin\, când a zis Dumnezeu: „S\ fie lumin\!”. Apoi au ap\rut
regnurile crea]iei, dar observa]i c\, atunci
când se ajunge la om, acesta e creat în
seara Zilei a [asea. S\ nu omitem faptul
c\ Zilele Crea]iei nu încep cu diminea]a,
ci încep cu seara: „{i a fost sear\, [i a
fost diminea]\: Zi una”; altfel spus:
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mersul de la întuneric la lumin\, de la
nefiin]\ la fiin]\, de la Cruce la Înviere,
dup\ cum [i s\rb\toarea, slujba religioas\ a celor [apte laude începe cu Ceasul al nou\lea [i Vecernia, apoi, dup\
aceea, c\tre miezul nop]ii, cu Miezonoptica, Utrenia, culminând spre diminea]\ cu Sfânta Liturghie, care are în
inima ei Taina Împ\r\]iei. A[a [i începe
Sfânta Liturghie: „Binecuvântat\ este
Împ\r\]ia Tat\lui [i a Fiului [i a Sfântului Duh, acum [i pururea [i în vecii
vecilor!”. Deci omul, în Liturghie, a intrat
în Împ\r\]ie, a intrat în cea de-a opta zi
a Împ\r\]iei, a Învierii, [i acest sui[ al
Zilelor Crea]iei apare întotdeauna ca o
zi pascal\.
Omul a fost ispitit, iar c\derea lui s-a
produs din ispit\ demonic\, [i de aceea
el se poate salva, pentru c\ nu de la el a
pornit p\catul, ci a fost ispitit. S-a produs o muta]ie grav\ prin c\dere: în loc
de gravita]ia spre fa]a lui Dumnezeu,
omul graviteaz\ c\tre el însu[i, ori gravita]ia c\tre tine însu]i este gravita]ia
c\tre ce e creat, c\tre ce e supus timpului [i spa]iului; c\ci noi am distins la început - [i aici, iar\[i, o observa]ie de
16

adâncime - între eternitatea dumnezeirii,
necreat\, [i f\ptura care e creat\, condi]ionat\, supus\ timpului [i spa]iului.
Aici e tâlcul mor]ii, iubi]ilor! Moartea
este legat\ de starea de crea]ie.
Sfântul Atanasie cel Mare spune:
„Creat fiind, în timp ai început. Dac\ ai
început, ai [i sfâr[it”, [i, atunci, pentru
om, actul creator are o distinc]ie a lui.
Cele dou\ momente ale crea]iei apar,
potrivit planului dumnezeiesc celui de
dinaintea veacurilor, dup\ cum spune
Scriptura: „S\ facem om dup\ chipul [i
asem\narea Noastr\”. Aceasta este distinc]ia uman\, adic\ omul a fost creat
dup\ chipul lui Dumnezeu [i acest chip,
dup\ care am fost crea]i, este chipul din
veci al Fiului lui Dumnezeu. S\ nu uit\m
aceasta!
A[a tâlcuiesc dumnezeie[tii P\rin]i,
ca, de exemplu, Sfântul Vasile cel Mare,
care se întreaba: „Cui a zis Dumnezeu:
«S\ facem om dup\ chipul [i asem\narea Noastr\?». Cui altuia dac\ nu propriului Fiu [i chip, Cel care a spus: «Eu
[i Tat\l Meu una suntem», Cel care-i
«str\lucirea slavei Sale, chipul ipostasului
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S\u»?”. Re]inem, atunci, ideea aceasta
de mare însemn\tate: chipul lui Dumnezeu, al Fiului lui Dumnezeu, Cel care
la plinirea vremii S-a întrupat de la Duhul Sfânt [i din Fecioara Maria, Dumnezeu [i om, dintru început este întip\rit în toat\ umanitatea, pretutindeni, de
la un cap\t la altul al Planetei. Fiecare
om poart\ chipul Fiului lui Dumnezeu,
iar cre[tinul îl poart\ înnoit în Hristos
prin Botez, prin toate Tainele Sfinte [i
prin Crucea [i Învierea Lui.
Dar faptul este de o însemn\tate negr\it\, aceea c\ acest chip al Fiului lui
Dumnezeu este în fiecare om din umanitate. De aceea spune Mântuitorul cândva:
„{i mai am [i alte oi, care nu-s din staulul acesta. {i pe acelea se cade a le aduce
[i acelea vor auzi glasul Meu [i va fi, în
final, o turm\ [i un p\stor”. Deci chipul
Fiului lui Dumnezeu este pretutindeni
în umanitate, de aceea dialogul interreligios î[i are rostul lui în ziua de ast\zi
[i în viitor, totodat\.
Revenind la omul creat dup\ chipul
lui Dumnezeu [i la momentul creator,
actul creator, când, „luând Dumnezeu
]\rân\ din p\mânt, l-a f\cut pe om [i
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apoi a suflat asupra lui suflare de via]\
[i s-a f\cut Adam cu suflet viu” - re]ine]i, cu suflet viu (nu cum este în unele
traduceri: „fiin]\ vie”, c\ci fiin]a este
vie, dar sufletul poate s\ fie [i mort) –
ne punem întreb\rile: „De unde suflare
de via]\? De unde a r\s\rit? De unde a
fost rev\rsat\ în om? Din p\mânt? Din
cele create?”. Nicidecum. }\râna p\mântului era din cele create din nimic, suflarea de via]\ îns\ din dumnezeire, din
eternitatea lui Dumnezeu. E o tain\ atât
de luminoas\ a Ortodoxiei! Harul dumnezeiesc - cu alte cuvinte, energiile necreate ale lui Dumnezeu - se împ\rt\[e[te f\pturii. Despre aceste energii necreate, [tim din tratatele de dogmatic\,
din tomuri teologice dezb\tute la mari
Congrese, dar noi trebuie s\ le aducem
în viul vie]ii. S\ în]elegem ce înseamn\
harul dumnezeiesc necreat. A]i observat:
]\râna era din p\mânt, din care provenea biologicul, dar harul e de la Dumnezeu; harul, pe care noi l-am contemplat în Duminica a doua din Post, când
l-am pomenit, l-am cinstit pe Sfântul
Grigorie Palama, teologul luminii necreate.
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Dumnezeu a suflat suflare de via]\
în trupul omului, zidit de mâna Sa, c\ci
„mâinile Tale m-au f\cut [i m-au zidit”,
cum spune Psalmistul, iar mâinile Tat\lui [tim c\ sunt Fiul [i Duhul Sfânt,
dup\ cum ne-a tâlcuit nou\ Sfântul Irineu.
Ori aceast\ suflare de via]\ în om i-a
dat [i-i d\ nemurirea. Aici este taina nemuririi sufletului omenesc, a sufletului
în]eles nu în sens platonic, ca esen]\
existent\ din veci, ci al unei realit\]i
create [i, a[a cum evocam la început, a
unei realit\]i noi [i unice. Dumnezeie[tii
P\rin]i, dintre care Sfântul Grigorie Palama îndeosebi, ne înva]\ c\ Dumnezeu a creat deodat\ sufletul omului prin
suflarea de via]\ [i, creându-l, i-a împ\rt\[it harul din ve[nicia Lui, dar a
creat sufletul ca un vas al harului, ca un
vas care s\ poarte în el realitatea ve[nic\,
nemuritoare, a harului dumnezeiesc. Deci
purt\m în noi, de la origine, aceast\ realitate dumnezeiasc\: harul ve[nic.
Sunt dou\ lumi în f\ptura uman\: e
zidirea aceasta creat\, ca celelalte f\pturi, dar [i deosebit\ totodat\ în distinc]ie, [i în unitate cu întreaga crea]ie
(chiar [i cu aerul pe care-l respir, [i cu
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pâinea pe care o m\nânc, [i cu apa pe
care o beau m\ aflu în unitate, dar am
distinc]ia, unicitatea mea prin harul dumnezeiesc necreat) [i acest har, care este
deodat\ [i distinct, pentru c\ î[i are r\d\cina în ve[nicia dumnezeiasc\, e,
totodat\, [i unit cu noi. F\ptura uman\
nu o putem concepe decât sus]inut\ de
harul dumnezeiesc: „îns\ con[tientizat
[i ierarhizat în tot mai mult\ plin\tate”,
cum zice o rug\ciune din cadrul canonului pentru Sfânta Împ\rt\[anie, c\
„îndep\rtându-m\ de patimi s\ dobândesc ad\ugirea harului T\u”. Deci harul
se adaug\ neîncetat. Iat\ cum citim din
Evanghelia dup\ Ioan, pe care-o vom
auzi acum, la Pa[te: „Din plin\tatea Lui
noi to]i am luat [i lu\m har peste har”.
Deci harul lui Dumnezeu este pretutindeni; el sus]ine crea]ia, dar ierarhic, la
fiecare treapt\ a crea]iei, pân\ la om, în
care Dumnezeu, zidind vasul sufletul
omenesc, a suflat în el harul dumnezeiesc, lumina cea nemuritoare, lumina
pascal\.
Sufletul omului este tron al harului
- a[a este numit de Sfin]ii P\rin]i -, iar
harul este ochiul lui Dumnezeu în sufletul
21

nostru. De aceea zic P\rin]ii: „tribunalul lui Dumnezeu este în sufletul t\u”.
Glasul con[tiin]ei atunci când te vezi
vinovat, este, de fapt, glasul lui Dumnezeu în tine, numai s\ [tii s\-l auzi.
Când Sfin]ii P\rin]i erau întreba]i, în
întâlnirile lor cu credincio[ii, de c\tre
cineva aflat la o r\spântie a vie]ii lui, la
un greu, la un necaz, ace[tia îi r\spundeau exact ceea ce omului respectiv îi
trebuia. „De unde, p\rinte, mi-ai dat
acest cuvânt?”, spunea cel în cauz\. „Întâi
m-am gândit la Dumnezeu, m-am rugat,
[i primul gând pe care mi l-a dat Dumnezeu ]i l-am împ\rt\[it, [i acela era
gândul [i cuvântul adev\rului”. Aceasta
dovede[te, repet, c\ harul lui Dumnezeu e prezent în noi. Noi nu suntem
aten]i la el, a[a cum n-a fost atent Adam.
Când acesta s-a ascuns printre pomii
gr\dinii, atunci nu Dumnezeu s-a ascuns
de el, ci Adam, ca [i noi, s-a ascuns de
Dumnezeu. Dumnezeu ne strig\, El ne
cheam\: „Adame, unde e[ti?”. Atunci
în]elegem, din harul dumnezeiesc, care
ni s-a insuflat [i care este ve[nic, ce s-a
petrecut prin p\cat.
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}\râna din care a fost f\cut omul era
luat\ din ce este muritor, din ce e creat,
harul lui Dumnezeu îns\ din ce e necreat.
Ce a auzit Adam dup\ c\derea în p\cat?
„P\mânt e[ti [i în p\mânt te vei întoarce”. {i ce s-a întors în p\mânt? S-a
întors ceea ce era creat, ceea ce era adus
de la nefiin]\ la fiin]\. {i a r\mas ceea
ce era necreat - harul lui Dumnezeu - [i
vasul creat, sufletul creat, dar menit s\
poarte harul, lumina Dumnezeirii în el.
Omul, adic\, este capabil de infinit, capabil de dumnezeire, având în sine dorul acesta, dumnezeiescul dor, de a birui
mai ales moartea. C\ci p\catul a adus
moartea [i a adus-o atât de simplu!
Când Dumnezeu l-a a[ezat pe om în
gr\dina Raiului, l-a l\sat pe acesta s\ o
lucreze, s\ o p\zeasc\ la fel ca un p\stor, ca un preot, dac\ vre]i, al crea]iei.
Într-adev\r, Dumnezeu i-a poruncit lui
Adam: „po]i s\ gu[ti din to]i pomii
gr\dinii”, dup\ cum scrie în Scriptur\,
la Cartea Facerii, capitolul II. „Ce a vrut
s\ spun\ prin aceasta?”, întreab\ Sfântul
Ioan Damaschin. Aceasta a vrut s\ spun\
Dumnezeu: „Suie-te prin toate f\pturile
la Mine [i din toate f\pturile gust\ un
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singur fruct: pe Mine, via]a cea adev\rat\!”, deci ca dintr-o Împ\rt\[anie. Crea]ia a fost dat\ omului ca o Euharistie,
ca o Împ\rt\[anie, s\ guste din toate
f\pturile [i, atunci, el s\ fie un preot al
crea]iei, un p\stor al crea]iei.
Dar i-a zis: „Din pomul cuno[tin]ei
binelui [i r\ului s\ nu m\nânci, c\ci în
ziua în care vei mânca din el, vei muri
negre[it!”. A murit Adam în ziua în care
a gre[it? A murit? Vede]i c\ [i aici se
tâlcuie[te atât de adânc în]elesul celor
dou\ lumi din Adam: lumea trupeasc\,
din ]\râna p\mântului, [i lumea sufleteasc\! Suflete[te, atunci a început moartea [i nu numai atunci. S\ fim cu mult\
luare-aminte! E o tem\ capital\ [i aceasta.
Atunci a început moartea [i moartea
adev\rat\ aceasta este: în suflet, nu în
trup.
Dac\ Adam ar fi r\mas în aceast\
comuniune fa]\ c\tre fa]\ cu Dumnezeu, atunci ar fi dobândit nemurirea prin
harul dumnezeiesc transfigurator în el.
Vede]i, când zicem noi în Sfânta Evanghelie: „La început era Cuvântul, [i Cuvântul era la Dumnezeu [i Dumnezeu
era Cuvântul”, acest „era dintru început
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la Dumnezeu” în limba greceasc\ se traduce „cu fa]a c\tre Dumnezeu”. Deci
Cuvântul, Fiul lui Dumnezeu, e cu fa]a
spre Dumnezeu. A[a a fost f\cut [i Adam:
s\ fie cu fa]a spre Dumnezeu; el a fost
creat chiar dup\ chipul Fiului lui Dumnezeu [i în clipa în care, la ispita demonului, el [i-a întors fa]a de la Dumnezeu c\tre sine, c\tre str\lucirea eului
s\u, [i, dup\ aceea, din iubire de sine,
iubire de trup [i iubire de lume, el s-a
desp\r]it de Dumnezeul Cel Viu, a intrat
moartea în el prin gustarea fructului din
pomul cuno[tin]ei binelui [i r\ului.
De re]inut este faptul c\ nu cuno[tin]a a oprit-o Dumnezeu - s\ nu gre[easc\ cineva! -, pentru c\ sunt multe
idei ici-colo, sus]inute uneori chiar de
teologi. P\i, ar mai fi fost progres sau
[tiin]\ dac\ ar fi fost a[a? Nu [tiin]a, nu
cuno[tin]a a oprit-o Dumnezeu. Cuno[tin]a este un dar al lui Dumnezeu, un
dar al Duhului Sfânt. Proorocul Isaia
nume[te întâi darurile Duhului Sfânt,
în capitolul XI, 1-3: „{i va odihni peste
el duhul în]elepciunii, duhul în]elegerii,
duhul sfatului, duhul t\riei, al puterii,
duhul cuno[tin]ei, duhul dreptei credin]e,
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duhul temerii de Dumnezeu” - deci cuno[tin]a este un dar al lui Dumnezeu,
un dar al Duhului Sfânt, iubi]ilor! Iar
Mântuitorul spune: „Aceasta este via]a
ve[nic\: s\ Te cunoasc\ pe Tine, singurul, adev\ratul Dumnezeu, [i pe Iisus
Hristos, pe Care L-ai trimis” (In. 17, 3).
Nu cuno[tin]a a oprit-o Dumnezeu,
ci ruptura, dac\ vre]i, schizofrenia! Aici
este originea „schizofreniei”: în ruptura
dintre bine [i r\u, adic\ s\ guste cuno[tin]a în Scriptur\, care înseamn\ cunoa[tere, unire. Îns\ Dumnezeu a rânduit omului s\ fie unit cu Dumnezeu, s\
stea cu fa]a spre Dumnezeu. Prin p\cat
îns\ s-a schimbat în om sensul gravita]iei lui, ajungând s\ graviteze c\tre el,
c\tre lume, c\tre ce e muritor, c\tre ce e
creat. Crea]ia - repet [i subliniez acest
lucru - este supus\ timpului, compunerii
[i descompunerii. A[a în]elegem c\ celelalte f\pturi [i regnul vegetal sunt supuse mor]ii, deoarece aceasta este firea lor.
Subliniez aceasta pentru c\ unele teorii
apusene altfel au interpretat moartea.
Distinc]ia radical\ între Dumnezeu
[i f\ptur\ este cea între necreat [i creat,
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deoarece tot ce este creat e supus timpului [i spa]iului. Omul îns\ a primit
din harul dumnezeiesc al ve[niciei [i,
ner\mânând credincios harului, harul,
totu[i, nu s-a pierdut, c\ci „Dumnezeu
nu-[i ia înapoi nici harul, nici chemarea”, dup\ cum spune Sfântul Apostol
Pavel la Romani 11, 29, dar trupul a
c\zut în moarte, c\ci trupul era adus
din ]\râna p\mântului, adic\ din ceea
ce este supus timpului [i mor]ii. {i în
aceast\ condi]ie revine harul, care este
singura punte a mea între mine [i Dumnezeu, este inelul de logodn\ între mine
[i Dumnezeu. În ziua în care Adam a
gre[it, a început moartea, moartea sufleteasc\ [i – repet, pentru a în]elege
deplin - în suflet începe moartea, [i
aceasta este adev\rata moarte! Cea trupeasc\, dac\ vre]i, e fireasc\, de aceea
se [i spune c\ e fireasc\ [i faptul aceasta
este de o însemn\tate capital\. Pentru
c\, iubi]ilor, credin]a noastr\ [i teologia
noastr\ trebuie s\ adânceasc\ mai mult
cele dou\ teme capitale: tema mor]ii [i
tema Învierii, tema pascal\.
Tema mor]ii trebuie adus\ de la cea
trupeasc\ - aceea care nu este esen]ial\,
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aceea care e fireasc\, dup\ p\cat - la cea
sufleteasc\. Altfel spus: s\ con[tientiz\m moartea. Cea trupeasc\ n-o po]i
con[tientiza, dar cea sufleteasc\ o po]i.
Acesta este un fapt capital în via]a duhovniceasc\, în credin]\. Iar Învierea s\
fie adus\ din veacul de apoi, de la
Sfâr[itul Lumii, când vor învia trupurile [i crea]ia întreag\ va intra în înve[nicire, cum spunea Sfântul Maxim. S\ o
aducem aici, acum, în ziua de ast\zi,
dup\ cum tâlcuim dup\ Sfânta Scriptur\.
Deci întâi se cuvine s\ abord\m tema
aceasta, a mor]ii suflete[ti, care este capital\ [i care este învins\ pentru Înviere,
prin Taina Crucii, prin jertf\.
Esen]a întregii noastre credin]e, c\ci
iat\, întâi este m\rturisirea Sfintei Treimi:
Tat\l, Fiul [i Sfântul Duh, e m\rturia
iubirii, c\ci Dumnezeu este iubire, pentru
c\ este Treime. De aceea Dumnezeu este
iubire. Dac\ noi am contempla pe Dumnezeu ca pe un singuratic, ca pe un solitar metafizic, ca pe o monad\, atunci
un însingurat, din ve[nicie însingurat,
de unde s\ [tie ce este iubirea, c\ a iubi
înseamn\ a tr\i via]a celuilalt! {i, atunci,
fiind din ve[nicie un însingurat, nici în
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crea]ie n-ar putea exista iubire. De aceea,
acele religii care m\rturisesc un fel de
monoteism de acesta însingurat, solitar,
n-au taina iubirii. Acolo apar terorismele [i celelalte, despre care nu e nevoie s\ spunem mai multe.
Repet: Dumnezeu este Treime [i,
pentru c\ este Treime, este iubire, dup\
cum a zis cineva, c\ unul nu se poate
iubi decât pe el însu[i, în doi, iubirea
pereche, n-ai ie[it înc\ din egoism, îns\
numai în trei este iubirea infinit\. De
aceea num\rul trei este num\rul înfinitului. C\ [i unul [i cel\lalt î[i revars\
iubirea în al treilea. Deci deodat\ Sfânta
Treime este m\rturia, [i Sfânta Cruce
este m\rturia Treimii, m\rturia iubirii
Treimii, Care a trimis pe Fiul s\ Se
jertfeasc\, s\ ne descopere în Cruce iubirea dumnezeiasc\: „C\ci a[a a iubit
Dumnezeu lumea, c\ pe Fiul S\u, Cel
Unul N\scut, L-a dat, ca tot cel ce crede
s\ nu piar\, ci s\ aib\ via]\ ve[nic\”.
Deci Crucea este deodat\ semnul Treimii,
semnul iubirii dumnezeie[ti din eternitate, semnul iubirii întrupate.
Dou\ sensuri, îndeosebi, are Crucea.
Întâi este sensul acesta, al iubirii, [i al
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iubirii din ve[nicie, dup\ cum citim în
Apocalipsa lui Ioan, autor [i al Evangheliei care-i poart\ numele, la capitolul XIII, versetul 8, unde se spune: „{i
se vor închina Fiarei apocaliptice to]i
locuitorii P\mântului, ale c\ror nume nu
sunt înscrise în cartea Mielului junghiat
de la întemeierea lumii”. „Mielul junghiat de la întemeierea lumii” - a[a s\
citi]i, c\ în unele traduceri se spune gre[it „ale c\ror nume nu sunt trecute de
la întemeierea lumii în Cartea vie]ii
Mielului junghiat”. Altfel spus, predestina]ie, c\ la începutul lumii au fost
predestina]i: unul la bine [i unul la r\u.
Doamne, p\ze[te! E gre[eal\! Textul corect, original, acesta este: „Mielul junghiat de la întemeierea lumii”. Deci
pentru întemeierea lumii înjunghiat sau,
altfel spus, întemeierea lumii st\ în jertf\,
st\ în iubire.
Lumea este creat\ din iubire dumnezeiasc\, din voin]\, putere, [i orice
act creator e din iubire. Crea]ia e din
iubire, din jertf\. Jertfa st\ la temelia
crea]iei, la temelia oric\rui act creator,
[i mai ales la temelia actului creator uman.
Îns\ nu numai la baza actului creator
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uman, [i la cel al artistului, al omului
de [tiin]\, ci la temelia actului creator al
fiin]ei mele, al existen]ei mele! Dac\
existen]a mea [i existen]a oric\rei fiin]e
este o noutate, s\ tr\im cu t\rie aceast\
tain\!
La temelia oric\rei fiin]e, când se pune
pl\mada ei, s\ fie tr\it acest act, c\ci un
act creator de iubire divin\ este. Dac\
Dumnezeu binecuvânteaz\ cu noutate
aceast\ nou\ fiin]\, cum s\ am eu con[tiin]a, ca [i om, când [tiu c\ e o interven]ie divin\ în orice f\ptur\ uman\, c\
m\ fac p\rta[ Dumnezeirii atunci, [i cum
s\ nu tr\iesc acest act? Nu ca pe un act
de poft\, de pasiune, de necesitate fiziologic\! Doamne, acestea ]in de cele
din afar\, nu de adâncul fiin]ei umane!
S\-l tr\iesc cu adev\rat ca pe un act de
jertf\, în care fiecare s\ aib\ con[tiin]a
c\ d\ ce are mai scump, mai sfânt în el,
pentru c\ st\ la temelia unei fiin]e care
poate s\ devin\ un sfânt, un savant, un
geniu sau s\ devin\, dimpotriv\, un
tiran, un dictator, un criminal. A[a au
tr\it Sfin]ii [i m\car noi, cre[tinii ortodoc[i, pretutindeni s\ iradiem aceast\
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con[tiin]\, c\ e act sfânt, mai sfânt decât
o oper\, c\ci dac\ omul creeaz\ opera,
opera cea mai adânc\ este o noutate.
În suflet începe moartea [i tot în suflet
trebuie s\ înceap\ [i Învierea, iar Crucea este legat\ de Înviere. Cel dintâi
aspect al Crucii este acela de iubire, de
iubire creatoare, iar al doilea aspect al
Crucii, dup\ p\cat, este cel de biruire a
mor]ii. Primul aspect are, a[adar, o
semnifica]ie adânc\. Prima dimensiune
a jertfei, a Mielului junghiat de la întemeierea lumii, pentru întemeierea lumii,
este iubirea.
Crucea este expresia suprem\ a iubirii.
Jertfa este expresie a iubirii, dar totodat\
Crucea, adic\ jertfa, se face [i cu puterea biruirii mor]ii, adic\ a ceea ce m-a
omorât. P\catul a produs moartea. Dumnezeu n-a produs moartea pentru om,
nu se bucur\ de pieirea lui. {i dac\
moartea a început în suflet, prin desp\r]irea mea de Dumnezeul cel Viu,
atunci de aceea P\rintele Ceresc a trimis
pe Fiul S\u în lume, „ca tot cel ce crede
în El s\ nu piar\, ci s\ aib\ via]\ ve[nic\”. {i ne-a adus Hristos, odat\ cu
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m\rturia iubirii supreme, [i puterea biruirii mor]ii, [i puterea [i începutul celei
de-a opta zi, a zilei pascale.
Al doilea aspect al Crucii este moartea mor]ii. În rug\ciunea care se roste[te la Sfântul Maslu auzim: „Doamne,
arm\ asupra diavolului Crucea ta ai
dat-o nou\, c\ se cutremur\, nesuferind
a c\uta spre puterea ei, c\ mor]ii ai
sculat [i moartea ai surpat; pentru aceea
ne închin\m cinstitei Crucii Tale [i Învierii”. În ziua Duminicii Crucii a[a ne-am
rugat [i am m\rturisit: „Crucii Tale ne
închin\m, Hristoase, [i Sfânt\ Învierea
Ta o l\ud\m [i o m\rim”, iar în Evanghelie ne aduce aminte cuvintele Domnului: „Cel ce vrea s\ vin\ dup\ Mine,
s\-[i ia Crucea, s\ se lepede de sine [i
s\-Mi urmeze Mie”. Lep\dare de sine –
re]ine]i! Acest cuvânt, „s\ se lepede de
sine”, este rostit numai de Mântuitorul.
În toat\ literatura veche, în toat\
filozofia, în tot ce s-a scris pân\ la
Hristos n-a rostit nimeni acest cuvânt:
„S\ se lepede de sine”, care este numai
al Mântuitorului. {i ce înseamn\ lep\dare de sine? Lep\darea de sine înseamn\ lep\darea de eul meu introvertit, de
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egocentrismul meu, de ceea ce m-a omorât pe mine, pentru c\ eu, schimbând
direc]ia de la fa]a lui Dumnezeu c\tre
mine, am s\vâr[it p\c\tul, pentru c\,
dup\ cum zic P\rin]ii, „prin p\cat nu
cazi din bra]ele lui Dumnezeu, dar te
îngropi în tine însu]i ca într-un mormânt”. Pentru c\, desp\r]it de Dumnezeul cel Viu, tu e[ti creatur\ [i sufletul
r\mâne nemuritor, dar într-o agonie muribund\ continu\ - dac\ vre]i -, în „întunericul cel mai din afar\”.
Se spune c\ [i marea tragedie a demonului de aici vine, c\ nu poate muri.
De altfel [tim c\ atâ]ia ar vrea s\ scape,
s\rmanii - fereasc\ Dumnezeu de sinucidere! -, de r\spundere, dar nu scapi
niciodat\. Doamna Ross, acea vestit\
doctori]\ elve]ian\, care a readus din
moartea clinic\ mii [i mii de subiec]i, a
dezv\luit acest fapt, c\ în cazul oric\rei
tentative de sinucidere, acel moment este
reiterat la înfinit.
{i m\ întreba cineva despre un caz,
care parc\ s-a petrecut de curând la noi
sau nu [tiu unde, în care un b\rbat [i-a
ucis iubita. „Aveam gânduri de sinucidere, dar n-am f\cut-o”, spunea el. De
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ce? „{tiam c\ p\catul sinuciderii nu se
mai iart\, dar acesta se iart\ - al uciderii”.
Este însp\imânt\tor. Cineva m-a întrebat:
„De ce nu se iart\, p\rinte?”. E simplu
r\spunsul. Nu mai este timp s\ te poc\ie[ti. Ai murit neîmp\c\t - acesta-i r\spunsul cel mai simplu.
Dar s\ revenim la tema noastr\: taina
Crucii, Cruce care are puterea de a omorî
ceea ce m\ omoar\. Ori lep\darea de
sine înseamn\ s\ m\ lep\d de ceea ce
am dus eu, f\ptura mea, la moarte, c\
eu, zidit dup\ chipul lui Dumnezeu, [i
cu harul nemuririi, întorcându-m\ spre
mine însumi, m-am desp\r]it de Dumnezeul cel Viu, deci de via]\, [i acum
trebuie s\ m\ lep\d de aceasta [i s\ m\
lep\d de starea mea de creatur\, ca s\
r\spund lui Dumnezeu, Care m\ dore[te dup\ chipul Lui, în dialog cu El,
în înve[nicirea mea. Deci asta înseamn\
lep\darea de ceea ce m\ ucide - s\-mi
iau crucea, dup\ cum spun Dumnezeie[tii Apostoli. Sfântul Pavel ne înva]\:
„El S-a f\cut p\cat pentru noi”, iar Sfântul Petru spune: „a r\stignit în Trupul
S\u p\catul nostru”, iar Pavel spune
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iar\[i: „Cei ce sunt ai lui Hristos [i-au
r\stignit trupul cu patimile [i cu poftele”.
Deci Crucea înseamn\ r\stignirea a
ceea ce m\ ucide pe mine, iar aceast\
r\stignire, omorâre a mor]ii, înseamn\
s\ aducem taina mor]ii din trup în duh,
în con[tiin]\. Aceasta trebuie s\ o facem
noi, con[tien]i. Aici este toat\ taina lucr\rii Bisericii: în lucr\rile ei, în rug\ciune, în cuvântul lui Dumnezeu, în
Sfintele Taine, în sfintele virtu]i. Întreaga
lucrare a Bisericii aici se concentreaz\:
în a r\stigni în mine ceea ce m\ ucide.
{i con[tient trebuie s\ tr\iesc aceasta,
pentru c\ moartea fizic\ nu rezolv\
nimic în aceast\ privin]\, pentru c\ este
doar o simpl\ stare.
La slujba pe care o facem la înmormântare avem acea rug\ciune, de o mare
frumuse]e [i adâncime, de la Sfin]ii P\rin]i: „Doamne, Dumnezeul nostru, Cel
ce cu în]elepciunea Ta cea negr\it\ ai
zidit pe om din ]\rân\, dar l-ai impodobit pe el cu chip [i frumuse]e, a[a cum
se cuvenea slavei Împ\r\]iei Tale, vrând
s\-l aduci dup\ chipul [i asem\narea
Ta! Dar omul, de[i a fost împodobit cu
chipul T\u divin, nu l-a p\zit, ci a înc\lcat
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porunca înv\]\turii Tale. Dar pentru ca
r\utatea sa s\ nu r\mân\ nemuritoare,
din iubire de oameni ai poruncit ca
amestecul acesta, negr\ita leg\tur\ dintre
trup [i suflet, s\ se taie, s\ se desfac\,
Dmnezeule al P\rin]ilor no[tri, prin
vrerea Ta cea dumnezeiasc\, a[a încât
sufletul s\ mearg\ acolo, de unde [i
fiin]\ [i-a luat, pân\ la Învierea cea de
ob[te, ca trupul s\ se întoarc\ întru cele
din care a fost alc\tuit, adic\ în p\mânt”.
Deci Dumnezeu a îng\duit moartea potrivit acestei rug\ciuni - pentru ca r\utatea s\ nu r\mân\ nemuritoare. Deci
pentru ca în moarte s\ moar\ r\ul.
În moartea fizic\, trupeasc\, moare
r\ul? Hot\rât c\ nu. Dovada e c\, dac\
ar muri r\ul în moartea trupeasc\, n-ar
mai fi iadul, n-ar mai exista iadul. {i,
atunci, nu moartea fizic\ rezolv\ problema mor]ii mor]ii, desfiin]\rii r\ului,
ci moartea con[tient\. Moartea a început în suflet [i, de aceea, eu în suflet
trebuie s\ o birui, s\ o r\stignesc. Trebuie s\ fiu con[tient c\ p\catul, c\ desp\r]irea de Dumnezeu, c\ necredin]a
m-a ucis [i m\ ucide. {i, atunci, eu trebuie s\ ucid ceea ce m\ ucide. Vede]i ce
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adânc e cuvântul aici, în troparul pascal:
„Hristos a înviat din mor]i, cu moartea
pe moarte c\lcând” - deci cu moartea
Mântuitorul a c\lcat moartea, prin moartea Lui a biruit moartea [i, atunci, dup\
chipul lui Hristos, [i eu trebuie s\ omor
moartea con[tient. Nu e chiar atât de
greu! Nu e însp\imânt\tor!
Problema este adânc\, foarte adânc\,
dar nu cu neputin]\ de dezlegat. Simplu: întoarcerea mea la Dumnezeu, cu
fa]a la Dumnezeu, cu fa]a c\tre Dumnezeul cel Viu, trebuie s\ o fac omorând
ceea ce m-a omorât. Acesta este un fel
de în]elegere a p\catului în aceast\ realitate tragic\ a lui.
C\ prin orice p\cat - fie, bun\oar\,
al îmbuib\rii pântecelui, al desfrâului,
al iubirii de argin]i, al mâniei, al invidiei, al leneviei, al slavei de[arte sau al
mâniei, ori cele [apte p\cate capitale,
ori p\catele împotriva Duhului Sfânt, al
necredin]ei, al dezn\dejdii, al neiubirii,
sau p\catul strig\tor la cer al uciderii,
în care „glasul sângelui fratelui t\u strig\
din p\mânt” - privirea omului e de la
Dumnezeu la lumea aceasta a mor]ii [i
a celor muritoare.
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Eu, în toate actele mele, trebuie s\-mi
schimb privirea de la lume, de la ceea
ce este trec\tor, de la ce e muritor, la
Dumnezeu, ca prin toate actele Sale mântuitoare - prin Sfintele Taine (Botez, Mirungere, Euharistie [i toate celelalte),
prin rug\ciune, prin citirea cuvântului
dumnezeiesc, prin sfintele virtu]i - eu
s\ simt pe Dumnezeu, dup\ cum spune
Sfântul Apostol Pavel: „Ori de mânca]i,
ori de be]i, toate cu Dumnezeu s\ le
face]i, c\ci întors cu fa]a c\tre Hristos ai
ie[it din lumea mor]ii!”. S\ am con[tiin]a
c\ eu sunt în fa]a lui Dumnezeu [i s\vâr[esc toate la El. Rug\ciunea este o
comunicare cu El. O, Doamne, ce mare
tain\-i rug\ciunea!
Dac\ Adam vorbea cu Dumnezeu
în r\coarea Raiului, cel mai mare dar
care ne-a r\mas nou\ de la c\dere îl
sim]im c\ este rug\ciunea. Sfântul Ioan
Gur\ de Aur spune: „e mâna prin care
primim toate darurile”, [i ne-a r\mas
acest dar, [i po]i s\ împline[ti acest dar
oriunde te vei afla. De multe ori, când
ceri audien]\ la cineva, omul poate s\
te primeasc\ sau nu, po]i s\ stai zile sau
s\pt\mâni a[teptând, dar Dumnezeu te
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prime[te în fiecare clip\, oriunde te-ai
afla. Ai audien]\ la El, s\ stai de vorb\
cu El!
S\ nu începi ziua f\r\ „Tat\l nostru”,
s\ n-o sfâr[e[ti f\r\ rug\ciune, [i, în
timpul zilei, din când în când, s\-]i aduci
aminte de Dumnezeu, rugându-te:
„Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\!”. S\ comunici cu
El în con[tiin]a aceasta, c\ te împ\rt\[e[ti din via]a Lui [i c\, întors cu fa]a
c\tre Hristos, tu atunci ai ie[it din lumea mor]ii. Aceasta înseamn\, în mod
esen]ial, a ie[i din lumea mor]ii, în m\rturia aceasta a lui Dumnezeu [i în împ\rt\[irea aceasta de lumina divin\.
Aici, iubi]ilor, v\ voi mai spune
iar\[i un gând care-mi st\ la inim\ (de
la Sfin]ii P\rin]i, nu de la mine). Sfântul
Grigorie Palama spune c\ sunt trei lumini la care e chemat omul s\ participe:
e lumina fizic\ (lumina material\, dac\
vre]i), care vine de la Soare [i aceast\
lumin\ o percepi cu sim]urile [i cu ochii.
Cu aceast\ lumin\ ne privim unii pe
al]ii, fe]ele celorlal]i, ne mi[c\m unii
printre al]ii, etc. A doua lumin\ este cea
a cuno[tin]ei, lumina min]ii, prin care
40

noi cunoa[tem ra]iunile lucrurilor, sensurile lor, darurile lor.
Am mers cândva la o m\n\stire de
pe lâng\ Tecuci [i le vorbeam maicilor,
dup\ Duminica Sfântului Grigorie Palama, a[a cum le tâlcuie[ti unor femei,
unor fete simple, curate la suflet, despre
acest\ lumin\ a min]ii. {i le spuneam:
„Maicilor, sunte]i maestre în cunoa[terea acelor plante [i buruieni de leac. {ti]i
fiecare buruian\ de leac: fie sun\toarea,
fie mu[e]elul, fie coada [oricelului [i altele, [i face]i aceste ceaiuri d\t\toare de
s\n\tate. Îns\ cu ce putere, cu ce dar le
[ti]i aceastea? Cu ce le vede]i, le pip\i]i?
Cu ochii ace[tia? Nu. {i cu ochii ace[tia,
nici vorb\. Îns\ folosi]i acest dar al min]ii,
pe care, de bun\ seam\, îl întrebuin]eaz\ [i marii înv\]a]i, care [tiu s\ citeasc\ [i în stele, [tiu s\ citeasc\ în f\pturi, pân\ la electroni, protoni, fotoni,
etc. [i vin cu teorii [tiin]ifice de mare
însemn\tate. Aceasta este cunoa[terea [i
lumina min]ii, pe care fiecare o avem în
noi”.
Acestea sunt primele dou\ lumini:
lumina fireasc\, perceput\ cu ochii, [i
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lumina min]ii, care caut\ s\ cunoasc\
ra]iunile lucrurilor. În fiecare f\ptur\
creat\ este un sens, un rost, un dar dumnezeiesc. Aceste dou\ lumini sunt create,
din lumea creat\, [i la aceste dou\ lumini au acces to]i oamenii (numai bolnavii mintali - fereasc\ Dumnezeu! - nu
au).
Mai este îns\, pe lâng\ aceste dou\
lumini, o alt\ lumin\, care a fost împ\rt\[it\ lui Adam. Este lumina aceea care,
prin Sfintele Taine, o primesc cre[tinii,
o primesc credincio[ii: lumina necreat\,
cum o numim la Pa[te, „cea f\r\ de ani”,
„lumina cea pururea fiitoare”. Aceast\
lumin\, iubi]ilor, nu e din ce e creat, nu
e din lumea aceasta, ci este din lumea
dumnezeiasc\. Aceast\ lumin\ nu o percep nici cu ochii [i nici cu ra]iunea, cu
argumente ra]ionale, ci o percep cu darul
lui Dumnezeu.
Mi-aduc aminte - [i am mai spus-o
[i alt\ dat\ – c\ eram cândva la Taina
Cununiei [i, preg\tind paharul, potirul
pe care-l d\m mirilor s\ guste, împreun\ cu o buc\]ic\ de pâine, de cozonac
sau pi[cot binecuvântate, pe când bine42

cuvântam paharul, atunci, cum se obi[nuie[te în ziua de ast\zi, cineva, cu o
camer\ de filmat, s-a apropiat s\ prind\
el binecuvântarea, s\ prind\ harul, dup\
cum odat\, de aceast\ dat\ în Sfântul
Altar, când m\ rugam [i am invocat
harul, zicând: „Doamne, trimite Duhul
T\u cel Sfânt peste noi [i peste aceste
daruri, ce sunt puse înainte, [i f\, adic\,
pâinea aceasta cinstit Trupul Hristosului T\u, iar ce este în potirul acesta
cinstit Sângele Hristosului T\u, pref\cându-le cu Duhul T\u cel Sfânt”, de
asemenea, un cameraman, [i el, s\rmanul, venea s\ prind\ harul. Atunci noi
am r\spuns: „Frate, frate! Pentru cele
dou\ lumini ai aparatele din lumea
aceasta. Pentru c\ sunt lumini create, ai
drept aparat din lumea aceasta ochii [i
ai argumente ra]ionale - aparate, repet,
create. Aparatul dumitale, cu care vrei
s\ prinzi aici, nu poate s\ prind\ ve[nicia.
Nu e din ve[nicie, frate, ci este din lumea aceasta”. Dar el a r\spuns: „Bine,
dar atunci, exist\ vreun aparat care s\
perceap\, s\ sesizeze ce se întâmpl\
aici?”. „Da, exist\, frate! Exist\! Ce a spus
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Dumnezeu? «Fiule, d\-Mi inima ta, în
care Eu am suflat harul Meu dumnezeiesc [i am f\cut vasul acesta, al inimii
tale, purt\tor de har dumnezeiesc, ca s\
simt\ harul dumnezeiesc»”.
{i simte harul dumnezeiesc? Mântuitorul a zis: „Ferici]i cei cura]i cu inima,
c\ci aceia vor vedea pe Dumnezeu”.
Inima curat\, inima purificat\ are darul
acesta, de a-L vedea pe Dumnezeu, de
a vedea lumina dumnezeiasc\. A[a spun
Sfin]ii P\rin]i: a treia lumin\, a treia
treapt\ la care este chemat omul s\ participe: lumina pascal\, lumina Învierii,
dar care se d\ ca o arvun\ înc\ de aici,
iubi]ilor! Acea lumin\ dumnezeiasc\
alt aparat este chemat s\ o simt\, s\ o
recunoasc\, s\ participe.
Când ne împ\rt\[im, noi zicem:
„Cinei Tale celei de Tain\, ast\zi, Fiule
al lui Dumnezeu, p\rta[ m\ prime[te!”.
Dac\ ]i-e inima curat\ sim]i c\ participi
la Dumnezeire. Îns\ aici suntem odat\
cu harul credin]ei, c\ci credin]a este un
har. Spune dumnezeiescul Pavel: „prin
har sunte]i mântui]i, prin credin]\. {i
aceasta nu este de la voi, ci este darul
lui Dumnezeu”. {i Sfin]ii P\rin]i, prin
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vocea lui Calist Patriarhul, spun: „Credin]a este ca o raz\ a luminii divine,
n\dejdea se face ca un [uvoi, iar iubirea
devine izvor de lumin\ divin\”.
S\ nu fim niciodat\ nemângâia]i, întrista]i, complexa]i de unele zise ale unor nu to]i - oameni de [tiin]\, care pe noi,
credincio[ii, ne fac ni]el mai înapoia]i.
În vremea comunismului spuneau chiar
c\ suntem subdezvolta]i mintal sau nu
mai [tiu cum. S\ nu fim nemângâia]i,
iubi]ilor, pentru c\ noi avem acces la
aceast\ lumin\ a ve[niciei, dac\ avem
inimile deschise, la care cel necredincios, s\rmanul, nu are acces, pentru c\
necredin]a nu-l las\ s-o perceap\.
{i ce valoare are aceast\ lumin\ a
ve[niciei? Lumina aceasta biruie moartea, iar f\r\ ea r\mâi în întuneric. Aceasta
trebuie s\ o [tie orice om. F\r\ lumina
ve[niciei petreci în întuneric, „în latura
[i-n umbra mor]ii”, trebuie s-o spun cu
tot curajul. Când bietul Laplace îi ar\ta
lui Napoleon întregul sistem solar, l-a
întrebat Napoleon: „Dar unde-i Dumnezeu?” „Dumnezeu? Nu avem nevoie
de aceast\ ipotez\!”. „Bietul Laplace!”
parc\ i-a[ fi spus eu, dac\ l-a[ fi întâlnit
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pe vremea aceea. „Omule, instrumentele dumitale au m\surat atâtea stele,
îns\ n-ai avut ca instrument deschis inima, ca s\ mergi la cealalt\ lumin\ dumnezeiasc\! S\rmanul de dumitale! Dac\
dumneata ai fi v\zut [i în astre, a[a cum
a v\zut David cerul [i slava lui Dumnezeu, unde „pacea mâinilor Lui veste[te
t\ria”, n-ai mai fi zis c\ n-ai nevoie de
Domnul”. Zicea vestitul Albert Einstein:
„O, Doamne, de am fi avut noi inima
Psalmistului [i mintea lui Kepler - care
era credincios - ca s\ Te contempl\m pe
Tine!”.
Iubi]ilor, atunci sunte]i deplini, când
participa]i la toate cele trei lumini: [i la
lumina ochilor, [i la lumina min]ii, dar
[i la lumina necreat\, dumnezeiasc\. {i
când te deschizi, bun\oar\, prin lumina
min]ii [i pream\re[ti, ca Psalmistul, cerurile [i toat\ crea]ia, toat\ f\ptura î]i
vorbe[te despre Dumnezeu.
A[a-numitele argumente ra]ionale privind existen]a lui Dumnezeu mai degrab\ ar trebui s\ le numim m\rturii, în
special cel al cauzei, cosmologic numit,
conform c\ruia f\pturile î]i vorbesc de
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o cauz\ [i Dumnezeu e cauza, î]i vorbesc de un sens, de un scop, [i Dumnezeu
e scopul, î]i vorbesc de m\re]ia lui Dumnezeu, [i a[a mai departe.
Îns\ vede]i, f\pturile singure, din lumea creat\, f\r\ lumina necreat\, n-au
avut atâta putere ca pe oamenii înv\]a]i
s\-i fac\ credincio[i, c\ lumea-i creat\.
De aceea, cum spune P\rintele St\niloae foarte frumos, „a[a cum Legea Vechiului Testament a fost un pedagog
c\tre Hristos, la fel crea]ia a primit în
sine prezen]a Creatorului, care e tot un
fel de pedagogie c\tre Hristos”. Deci
toat\ crea]ia este un pedagog c\tre Hristos, c\tre Dumnezeu, c\tre Creator, dar
sim]irea Creatorului o ai numai prin
aceast\ lumin\ divin\, pe care tu o dobânde[ti, dac\ ai r\stignit în tine ceea ce
te-a omorât. Simpla moarte trupeasc\,
care apare fireasc\ pentru orice f\ptur\,
nu desfiin]eaz\ r\ul, iar r\ul, pentru
noi, este tocmai moartea. {i ea nu poate
fi biruit\ decât prin omorârea mor]ii,
prin desfiin]area p\catului, a[a cum
Hristos, pe Cruce, a r\stignit p\catul, [i
eu, prin luarea Crucii, prin credin]\,
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n\dejde [i dragoste, prin cuvântul dumnezeiesc, prin Spovedanie [i Împ\rt\[anie, prin toate acestea r\stignesc, omor
ce m-a omorât [i, con[tient, viu, dobândesc lumina divin\ din arvuna Învierii.
Aceasta înseamn\ Ortodoxia deschis\
zilei a opta, adic\ Zilei Învierii.
Iubi]ilor, sunt dou\ locuri în Evanghelie de o mare însemn\tate în ceea ce
prive[te tema noastr\. A[a precum orice
s\rb\toare este preg\tit\ printr-un Ajun,
[i a[a cum Vecernia preg\te[te omul
pentru a doua zi, tot a[a [i taina zilei a
opta, taina Învierii, adic\ ziua care nu
mai are apus.
Când Mântuitorul mergea spre Ierusalim, spre taina Crucii [i Învierii Lui, [i
le spunea ucenicilor: „Iat\, ne suim în
Ierusalim [i Fiul Omului va fi dat în
mâinile p\gânilor - care Îl vor batjocori,
scuipa, lovi, judeca, osândi, r\stigni,
omorî -, dar a treia zi va învia”, ucenicii intr\ în panic\, precum [ti]i. Sfântul Petru spune: „Doamne, ce se întâmpl\? De unde sunt gândurile acestea?”.
Mântuitorul îns\ îi r\spunde: „Mergi
înapoia mea, satano!”. Cuvânt greu! Satan
înseamn\ vr\jma[, care se opune, care e
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vr\jma[ lucr\rii dumnezeie[ti. {i, atunci,
în panica aceasta, ce-a f\cut Mântuitorul? Întâi le-a spus ucenicilor (s\ nu
uitam acest cuvânt!): „Sunt unii dintre
voi care nu vor gusta moartea, pân\ ce
nu vor vedea Împ\r\]ia lui Dumnezeu
venind întru putere”. Ce semnifica]ie avea
acest „nu vor gusta moartea”? Apostolii
s-au însp\imântat tocmai de cuvântul
„moarte”, pe care l-a rostit Mântuitorul.
Ei vedeau în Mântuitorul un Mesia în
chip lumesc, politic, p\mântesc, care a
venit s\ scuture jugul roman [i s\ reîntemeieze Împ\r\]ia lui David într-un
mod omenesc. Dar Mântuitorul descoper\ aici Taina Mesiei, adic\ a biruirii
mor]ii. „Nu vor gusta moartea pân\ nu
vor vedea Împ\r\]ia lui Dumnezeu”. E
mare cuvântul [i de aceea trebuie s\-l
explic\m mai în am\nunt.
Înaintea mor]ii, s\ vezi Împ\r\]ia lui
Dumnezeu venind întru putere - acesta
este elementul capital, când spune „sunt
unii dintre voi care nu vor gusta moartea, pân\ ce nu vor vedea Împ\r\]ia lui
Dumnezeu”! Deci s\ vezi Împ\r\]ia lui
Dumnezeu! S\ o vezi, s\ o tr\ie[ti, s\ o
cuno[ti înainte de moarte!
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Mai este înc\ un loc în Scriptur\ în
care aceast\ f\g\duin]\ ne este dat\, [i
anume la Dreptul Simeon, cel care participase la traducerea Sfintei Scripturi a
Vechiului Testament în grece[te [i care,
la locul din Isaia, capitolul VII, versetul
14, unde se spune: „Iat\, Fecioara va
lua în pântece [i va na[te Fiu [i va
chema numele Lui Emanuel”, b\trânul
Simeon s-a îndoit. Cum Fecioara s\
nasc\? {i a [ters acel cuvânt, dar diminea]a a g\sit, din nou, îndreptat „fecioara”, de[i el scrisese „tân\ra”. Din nou
a [ters [i a pus „tân\ra”, [i a[a trei zile
la rând, iar de fiecare dat\ în timpul
nop]ii se întâmpla la fel, pân\ când,
într-un final, a primit f\g\duin]a.
Acest Simeon este cel care, dup\
Na[terea Domnului, la 40 de zile, când
Iisus Hristos a fost adus la Templu de
Maica Sa, dup\ rânduiala veche [i pân\
în ziua de azi p\strat\, L-a întâmpinat
acolo pe Mântuitorul. {i spune Evanghelia c\ acest b\rbat primise f\g\duin]a c\ nu va vedea moartea, pân\ ce
nu-L va vedea pe Hristosul Domnului.
În dou\ locuri este dat acest cuvânt de
adânc\ însemn\tate. Cine nu se teme de
50

moarte? Dar fiecare este h\r\zit, f\g\duit
de Dumnezeu s\ nu vad\ moartea trupeasc\ pân\ ce nu va primi semnul biruirii ei, semnul pascal, semnul Împ\r\]iei lui Dumnezeu în el. {i care a fost,
repet, leg\tura cu moartea? A fost Schimbarea la Fa]\ atunci, când Mântuitorul
i-a luat pe cei trei: Petru, Iacob [i Ioan,
[i S-a suit pe munte, S-a schimbat la
fa]\ [i str\lucea fa]a Lui ca soarele, iar
ve[mintele Îi erau albe ca lumina. Iar
lâng\ El st\teau Ilie [i Moise, acesta din
urm\ fiind cel care se învrednicise de
str\lucirea fe]ei sale cu lumin\ divin\,
când a coborât din munte cu Tablele
Legii, iar Ilie, cel care a fost luat, r\pit
într-un car de foc la cer, într-un car de
lumin\. Deci m\rturii, tot la fel, ale luminii divine, înainte de moarte, ale ve[niciei! Când ai lumina ve[niciei, înainte
de moartea trupeasc\, aceasta din urm\
nu mai are nicio însemn\tate.
M-a întrebat cineva cum puteau
martirii s\ înfrunte moartea. {i am r\spuns hot\rât, c\ orice martir, fiecare
dintre ei, a primit aceast\ f\g\duin]\ a
luminii divine, a luminii eternit\]ii [i,
atunci, în ei, moartea era biruit\.
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De aceea v\ aduce]i aminte c\ Moise
[i Ilie vorbeau cu Mântuitorul despre
ceea ce avea s\ se petreac\ atunci în Ierusalim, adic\, mai exact: Crucea [i
moartea. Deci Mântuitorul a tr\it spiritual momentul de la Ierusalim - Crucea
[i moartea - [i a descoperit ucenicilor
Învierea în Schimbarea la Fa]\. S-a auzit
glasul P\rintelui ceresc: „Acesta este
Fiul Meu cel iubit, pe Acesta s\-L asculta]i!”. Deci în Hristos este toat\ taina
omului, tain\ [i a Crucii, a omorârii mor]ii
[i a Învierii, totodat\; e taina pascal\. În
aceasta adev\rul cre[tin [i cel ortodox,
îndeosebi, este adev\rul suprem, adev\rul absolut fa]\ de orice religie, fa]\
de orice crez. Atât de adânc era momentul [i de revelator, încât Petru a zis
c\ în acel moment [i glasul P\rintelui
ceresc a auzit, momentul în care f\ptura
lor se transfigurase. Se transfigurase,
iubi]ilor! {i trupul lor, deci, participa la
lumina divin\. Participau [i cu trupul,
[i cu sufletul, [i cu toat\ fiin]a, în Schimbarea la Fa]\, încât Petru a spus: „Doamne, bine este nou\ aici!”. Voia s\ înve[52

niceasc\ aceast\ clip\, pentru c\ lumina
pe care o primise era lumina din ve[nicie!
Cineva tâlcuia spusele lui Petru, zicând c\, de fapt, Petru ar fi vrut s\ spun\:
„Doamne, am auzit c\ în Ierusalim te
a[teapt\ moartea. Ce s\ mai mergem în
Ierusalim? Nu mai bine s\ r\mânem
aici? Mai bine r\mânem aici!”. Uite, în
aceast\ lumin\ a eternit\]ii, s\rmanul,
ne[tiind, ce gr\ia! Ori, iubi]ilor, aceast\
tain\ a biruirii mor]ii aici trebuie s\ o
tr\im!
Sfin]ii to]i au gustat aceast\ lumin\
divin\, pentru c\ a f\g\duit-o Mântuitorul prin Schimbarea la Fa]\, care,
observa]i, e amintit\ numai în Evangheliile de la Matei, Marcu [i Luca. La
Ioan nu este. Dar Ioan fusese de fa]\.
Este m\rturia [i la Ioan? Este, iubi]ilor!
Când Sfântul Ioan, în Evanghelia lui, la
capitolul I, versetul 14, spune: „[i Cuvântul trup S-a f\cut”. {i ce zice mai
departe? „{i am v\zut slava Lui, slav\
ca a Unuia N\scut din Tat\l, plin de har
[i de adev\r”. „A v\zut slava Lui” [i
Evanghelia dup\ Ioan este tocmai m\rturia, tot de la Ioan, care a v\zut aceast\
slav\ [i tot pe aceasta se întemeiaz\.
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S\ re]inem numai c\, în Evanghelia
dup\ Ioan, unde este vorba de Înviere
în modul cel clar, adic\ Învierea tr\it\,
la capitolul V, versetul 24 [i urm\toarele, avem [i acolo aceea[i m\rturie, pe
care o citim în slujba de pomenire pentru cei adormi]i; spune Mântuitorul:
„Adev\rat, adev\rat v\ spun vou\, c\
cel ce ascult\ cuvintele Mele [i crede în
Cel ce M-a trimis pe Mine, are via]\
ve[nic\!”. Auzi]i? Are! La prezent! Nu
va avea, nu spune c\ va avea, ci are! O
ai acum, o por]i în tine! „Are via]\ ve[nic\ [i la Judecat\ nu va veni, ci s-a
mutat de la moarte la via]\”.
Sfântul Simeon Noul Teolog tâlcuie[te aceasta a[a: „Sunt dou\ judec\]i: e
judecata lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, dar [i judecata ta aici, tot în fa]a
lui Dumnezeu, dar prin duhovnicul t\u,
în Taina Sfintei Spovedanii”. {i dac\ tu
tr\ie[ti ca o judecat\, izgonind r\ul din
tine, puroiul din tine - ca un fel de incizie s\ p\trund\ în tine Cuvântul lui
Dumnezeu, care despic\, merge pân\ la
desp\r]itura dintre duh [i suflet, dup\
cum spune Sfântul Apostol Pavel, scriind
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evreilor - atunci tu ai scos r\ul din tine,
ai scos moartea din tine, atunci tu sim]i
din adânc via]a, pentru c\ via]a, harul lui
Dumnezeu, d\t\tor de via]\, e în noi, el
nu se pierde niciodat\. El nu se poate
pierde pentru c\ este dumnezeiesc”. {i,
cum spune Psalmistul, sunt puse de
Dumnezeu în vistierii adâncurile. Adâncul din noi este în visteria lui Dumnezeu, de nedistrus, având deci via]\ [i la
Judecat\ nemaivenind.
Dac\ tu-]i m\rturise[ti p\catul, atunci
tu treci de aici, treci în lumin\. Tot Sfântul Simeon Noul Teolog spune: „Atunci
tu dobânde[ti de aici lumina [i mergi în
aceast\ lumin\ a veacului viitor, a celei
de-a opta zi a Învierii”. Dac\ tu cu adev\rat vei tr\i [i cel\lalt cuvânt al Mântuitorului, atunci vei cunoa[te Învierea,
dup\ cum spune Mântuitorul: „Adev\rat, adev\rat v\ spun vou\ c\ vine vremea, [i acum este, când mor]ii vor auzi
glasul Fiului lui Dumnezeu, [i care vor
auzi vor învia”.
De care mor]i este vorba? De cei din
cimitir? Nu, nicidecum! De cei din cimitir vine vorba mai târziu, când Mântuitorul a rostit cuvintele: „C\ vine
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vremea când to]i cei din morminte vor
auzi glasul Meu, [i vor ie[i cei ce au
f\cut cele bune spre învierea vie]ii, [i
cei ce au f\cut cele rele spre învierea
judec\]ii”.
Deci, acum, când mor]ii vor auzi
glasul Fiului lui Dumnezeu, dac\ eu
aud cuvântul [i-l primesc cu sim]urile
mele, dar nu numai cele fire[ti, ci [i cele
duhovnicesti – „auzului meu vei da
bucurie [i veselie”, zice Psalmistul atunci m\ p\trund cu sim]urile mele
duhovnice[ti de bucuria Învierii, c\ci
a[a cum sunt sim]urile, fire[ti (ochi fire[ti, auz firesc), sunt [i sim]uri duhovnice[ti. Nu zicem noi în rug\ciunea
dimine]ii: „Lumineaz\-mi ochii gândului, deschide-mi gura, s\ înv\] cuvintele Tale, s\ înv\] poruncile Tale, s\ fac
voia Ta în toate acestea, iar aici s\ aud
cuvântul lui Dumnezeu”?
„Atunci, care vor auzi, vor învia”.
Noi trebuie s\ dobândim arvuna Învierii aici [i acum, iubi]ilor, [i Sfin]ii au
dat aceast\ m\rturie! Observa]i un fapt:
toate cuvintele Învierii [i toate cuvintele din rug\ciuni sunt la prezent; toate,
începând cu „Tat\l nostru”. „Ast\zi” este
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numele timpului lui Dumnezeu, numele
eternit\]ii. Numele timpului nostru este
„ieri, azi, mâine”. Numele diavolului este
„mâine”, s\ amâne mereu pe mâine.
Deci „ast\zi” este numele timpului ve[niciei. De aceea a spus Mântuitorul tâlharului r\stignit pe cruce: „Ast\zi vei fi
cu Mine în rai”, iar în Psalmul 2 cu
adev\rat se arat\ timpul ve[niciei: „Zis-a
Domnul Domnului meu: Fiul Meu e[ti
Tu, Eu ast\zi Te-am n\scut” – ast\zi,
adic\ din ve[nicie. Repet: cuvântul „ast\zi”
este numele timpului ve[niciei. Lui Zaheu
i-a spus Mântuitorul: „Ast\zi s-a f\cut
mântuire casei acesteia!”.
Iubi]ilor, acest „ast\zi” s\-l tr\im,
pentru c\ timpul pascal, timpul celei
de-a opta zi, a început odat\ cu Învierea Mântuitorului. „Hristos a înviat din
mor]i, cu moartea pe moarte c\lcând, [i
celor din morminte via]\ d\ruindu-le”!
Poate cel mai puternic mesaj din Canonul pascal al Sfântului Ioan Damaschin
este acesta: „pr\znuim omorârea mor]ii,
sf\râmarea iadului [i începutul unei alte
vie]i ve[nice”.
Pa[tele, Învierea, a început cu „Cel
Dintâi N\scut din mor]i”. Pa[tele îl tr\im
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cu Hristos, dar pentru noi, c\ci ceea ce
este uimitor [i minune în Hristos nu este
Învierea, ci moartea, faptul c\ a murit
Hristos pentru noi, pentru c\ Hristos,
ca Fiu al lui Dumnezeu, are ve[nicia în
El. Ca om f\r\ de p\cat, nu era moartea
în El [i, totu[i, El, pentru noi, a murit.
Deci marea minune a lui Hristos e moartea, c\ a murit ca s\ omoare moartea!
Pentru noi minunea mare este cea a
Învierii. Pentru noi, cei muritori. {i pentru
noi, deci, a înviat Hristos, a înviat [i
pentru firea omeneasc\ luat\, dar mai
ales pentru noi a înviat Hristos, ca s\
omoare moartea noastr\. {i Sfin]ii a[a
au tr\it. To]i Sfin]ii m\rturisesc aceast\
vedere a luminii dumnezeiesti. Vi l-am
citat pe Sfântul Grigorie Palama. A]i
v\zut cum distinge el între cele trei
lumini. Sim]irea lui Dumnezeu, vederea
lui Dumnezeu, aici, înc\ de aici, înc\ de
acum, o m\rturisesc P\rin]ii R\s\riteni,
mai ales Sfântul Vasile cel Mare, Grigore Teologul, Grigore de Nyssa, Dionisie Areopagitul, Maxim M\rturisitorul,
Ioan Damaschin, Simeon Noul Teolog,
Nichita Stithatul, Grigorie Sinaitul, Grigorie Palama, Calist [i Ignatie, precum
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[i atâ]ia al]i Sfin]i P\rin]i ai Filocaliei,
care to]i m\rturisesc arvuna Învierii înc\
de aici.
Ce frumos, bun\oar\, m\rturisesc
Sfântul Grigorie [i Sfântul Macarie Egipteanul, în Omiliile lor, c\ „sufletul, când
este în\l]at la aceast\ lumin\, se vede
fa]\-n fa]\ cu Hristos [i privind, contemplând în lumin\ fa]a lui Hristos, simte
cum Hristos zugr\ve[te pe fa]a lui chipul, chipul nemuritor”! Cum zicea P\rintele St\niloae: „chipul lui Dumnezeu
pe fa]a lui” sau Sfântul Grigorie de
Nyssa: „Deodat\ simt prezen]a lui Dumnezeu; deodat\ sim]ind ve[nicia, simt
c\ m\ inund\ în f\ptura mea muritoare
ve[nicia [i simt ceva ve[nic în mine,
ceva nemuritor în mine, [i simt dumnezeiescul dor pentru Hristos, [i simt prezen]a Lui în mine, neîncetata Lui prezen]\”.
Iar Sfântul Simeon Noul Teolog
continu\: „O, Doamne! O, Lumin\ a zilei
celei neapuse! O, Soare care nu mai [tii
amurg!”. Era tân\r [i, în cur\]ia lui, acest
sfânt spune c\ în chilia în care se afla
deodat\ a ]â[nit [i a inundat f\ptura lui
lumina dumnezeiasc\, a transformat-o
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într-un potop de raze fulguitoare [i chilia
întreag\ era în lumin\ [i a auzit un glas:
„A[a au vorbit drep]ii la Înviere!”, dar
el [i-a zis: „Oare m\ voi mai întoarce în
starea în care am fost mai înainte?”, [i
cum a venit aici, cum s-a întors [i iar a
suspinat: „O, Lumin\ Sfânt\, nu m\
p\r\si!”.
Sau Sfântul Grigore Teologul, acest
mare „cânt\re]”, psalmod al Treimii, în
ultima vreme a vie]ii lui, a[a se ruga:
„Doamne, f\-m\ vrednic s\ fiu la locul
Treimii, acolo unde este Sfânta Treime:
Tat\l, Fiul [i Duhul Sfânt!”.
{i un ultim cuvânt, referitor la ceea
ce m\rturisesc P\rin]ii despre aceast\
prezen]\, cercetare a luminii divine. Patriarhul Calist, printre altele, spune:
„Harul nu e din fire [i, al doilea, nu e
produs de noi. Noi ne deschidem, îl
dorim, dar nu noi îl decidem. Aceste
dou\ condi]ii trebuie avute în vedere.
El te cerceteaz\, dar nu-i din lumea
aceasta; ca la Rusalii, la ziua Cincizecimii, când a venit „deodat\, din cer [i
f\r\ veste, [i s-a f\cut ca un vuiet de
vânt ce vine repede, [i ca ni[te lumini,
ca ni[te limbi de foc”.
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Harul nu e din fire, adic\, exact cum
spun [i P\rin]ii, e f\r\ veste, adic\ nu-i
decis de noi, ci de libertatea lui Dumnezeu, de libertatea creatoare. C\ci Dumnezeu lucreaz\ permanent, ca în Ziua
cea dintâi. Harul: aici e taina Lui! Sim]i
în el puterea creatoare a lui Dumnezeu,
creatoare din nimic!
Cei care au experien]a harului ne
spun c\ temeiul cu care trebuie s\ începem este p\zirea poruncilor lui Dumnezeu, a poruncilor din Vechiul Testament (s\rb\torind îns\ Duminica, pentru
c\ e ziua Învierii, [i nu sâmb\ta sau Sabatul), poruncile Noului Testament, fericirile [i s\ împlinim virtu]ile cele teologice: credin]a, n\dejdea [i dragostea.
Deci toate aceste porunci [i virtu]i
s\ sim]i c\ le tr\ie[ti numai, iar ele, ca o
vatr\ de foc, topesc patimile [i demonii.
Zic P\rin]ii c\ aceste virtu]i „spal\, din
adânc spal\; parc\ ]â[ne[te din adâncul
sufletului aceast\ ap\ a harului pe fa]a
cr\pat\ a sufletului [i ca un isop cur\]\
[i sufletul, [i trupul, [i lacrimile. Despre
aceasta spunea profetul: „Roua cea de
la Tine vindec\toare este” (Isaia 26).
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„Roua Ta este rou\ de lumin\, în care
vezi tainele credin]ei: taina Sfintei Treimi,
taina Întrup\rii, taina Crea]iei lumii,
taina Mântuirii. Toate aceste m\rturii ale
dumnezeie[tii Scripturi le vezi aievea,
cu ochii duhului, ca pentru tine împlinite, [i în care f\ptura ta înviaz\, [i,
odat\ cu lacrimile, mereu ]in con[tiin]a
c\in]ei vie (care înseamn\ metanoia,
schimbare - nu simpl\ p\rere de r\u, ci
schimbare; iar schimbarea, cum era în
Vechiul Testament: „Întoarce]i-v\ c\tre
Mine [i Eu M\ voi întoarce c\tre voi.
Întorce]i-v\ cu fa]a c\tre Dumnezeu!” e
tain\). S\ fii cu fa]a c\tre Dumnezeu în
orice gânde[ti, în orice faci! Mereu s\ te
sim]i în fa]a lui Dumnezeu, pentru c\ în
fa]a Lui apare c\in]a, mereu în lacrimi
care izvor\sc, c\ci lacrimile, cum spune
Sfântul Grigorie de Nyssa: „sunt ca [i
sângele din r\nile sufletului”. Lacrimile,
când sufletul e r\nit, încep s\ curg\, ]in
sufletul în aceast\ stare de c\in]\ neîncetat\, [i, dup\ cum spune Sfântul Ioan
Gur\ de Aur: „lacrimile sunt în stare s\
sting\ [i focurile iadului”.
Noi, ortodoc[ii, nu concepem Crucea
f\r\ Înviere, nu concepem Învierea f\r\
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Cruce. Noi de aceea cinstim Sfânta Cruce,
pentru c\ prin Cruce am dobândit Învierea. A r\mâne numai cu ochii la Cruce
înseamn\, propriu-zis, s\ r\mânem cu
ochii la moarte. Avem un cult al mor]ii.
Ori Crucea este de o unitate de nedesf\cut cu Învierea. Nu simplu, pentru c\
a[a credem noi, ortodoc[ii, ci pentru c\
acesta este adev\rul fundamental.
Isiha[tii Îl doresc pe Iisus [i se roag\
Lui, spunând: „Doamne Iisuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\ pe mine,
p\c\tosul!” [i, asemenea luminii Taborului, ei primesc lumina iubirii lui Hristos, [i cre[te atunci în om aceast\ iubire
pentru Hristos, [i simte c\ Hristos este
via]a lui. Ei îl simt pe Hristos - cum
spunea Sfântul Apostol Pavel: „Hristos
este via]a mea” - [i în aceast\ sim]ire a
lui Hristos simt [i Crucea, deci r\stignirea p\catului, a r\ului. Acesta este sensul al doilea al Crucii: de biruire a mor]ii
[i de celebrare a Învierii.
Sim]i c\ por]i în tine ceva din ve[nicia lui Dumnezeu, din lumina cea necreat\, din lumina cea neînserat\, c\ci
ochii t\i privesc spre poarta deschis\ a
cerului [i nu e[ti un rupt de lume, ci,
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dimpotriv\, e[ti în lume un punct de lumin\, un punct al s\n\t\]ii depline, al biruirii oric\rui r\u [i al iubirii de semeni.
Închei cu aceast\ imagine a lui Avva
Dorotei: închipui]i-v\ un cerc imens,
f\r\ margini, avându-L în centru pe
Dumnezeu, Lumina cea în trei str\luciri: Tat\l, Fiul [i Sfântul Duh, iar de
acolo miliarde de raze se desf\[oar\, cum
spune Eminescu, „c\l\torind pe raza lui”,
raza lui de lumin\ [i iubire divin\. Cu
cât e[ti mai aproape de soare, de centru,
e[ti mai aproape [i de semenii t\i, iar cu
cât e[ti mai departe de Soarele Învierii Hristos, Soarele Drept\]ii, e[ti mai departe [i de semenii t\i.
Iubi]ilor, a[a s\ ne sim]im în aceast\
privire a Soarelui Drepta]ii [i a con[tiin]ei c\ arvuna Învierii a început în
momentul pascal cu Hristos, [i c\ noi
to]i am intrat încep\tori în ziua a opta a
Învierii, c\ to]i pr\znuim cu adev\rat
omorârea mor]ii, a oric\rui r\u din lume,
sf\râmarea iadului, deci a întunericului,
[i începutul unei alte vie]i ve[nice.
S\ tr\im Pa[tele a[a cum ne-a poruncit Mântuitorul: „Cel ce aude cuvintele Mele [i crede în Cel ce M-a trimis
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pe Mine are via]\ ve[nic\” [i „Vine vremea, [i acum este, când mor]ii vor auzi
cuvintele Mele, [i care vor auzi, vor
învia”! Noi to]i am auzit acest cuvânt,
l-am primit [i suntem ca ni[te învia]i.
Începutul Învierii îl purt\m în noi când
ne rug\m, pentru c\ noi citim cuvântul
lui Hristos, Care spune: „Cuvintele Mele
sunt duh [i sunt via]\”, cuvinte ale vie]ii
ve[nice. A[adar, când ne vom împ\rt\[i acum, s\ sim]im c\ ne-am împ\rt\[it cu Trupul vie]ii ve[nice, cu Cuvântul vie]ii ve[nice, cu via]a de veci, cu
Învierea. Amin.
Întreb\ri [i r\spunsuri
Din moment ce iertarea p\catelor se face
prin Sfânta Tain\ a Spovedaniei, de ce se
spune c\ [i prin Taina Sfântului Maslu se
iart\ p\catele? Sau aceast\ Sfânt\ Tain\ completeaz\ Sfânt\ Tain\ a Spovedaniei, dându-se
iertare p\catelor mici, ce nu pot fi acoperite
de aceasta din urm\?
Taina Spovedaniei este socotit\ un
fel de prelungire a Botezului, s\vâr[it\
adânc, cu con[tiin]a responsabil\ [i prin
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harul lui Dumnezeu, c\ci harul, propriu-zis, produce vindecarea. Iar Taina
Sfântului Maslu are în vedere, deopotriv\, vindecarea [i sufleteasc\, [i trupeasc\, [i când aceast\ Tain\ se s\vâr[e[te mai ales înainte de moarte, beneficiul ei este tocmai aceasta: c\ pleci
dincolo într-o stare de iertare, iar iertarea, în sens biblic, înseamn\ vindecare.
Dup\ Sfânta Scriptur\, dup\ Sfin]ii
P\rin]i din Pateric, când e[ti în ceart\
cu cineva [i-l du[m\ne[ti, rug\ciunea
nu este primit\. S\ [ti]i, cum spun P\rin]ii, c\ dac\ e[ti într-o sup\rare de
genul acesta, c\-l ur\[ti pe cineva [i nu-l
po]i ierta, rug\ciunea ta nu este primit\
înaintea lui Dumnezeu. De aceea s\ fie
atent fiecare când se roag\, s\ se împace
cu semenii lui.
Deci iertarea, în în]elesul biblic, înseamn\ vindecare. Ca dovad\ sunt spusele Mântuitorului, când l-au adus pe
paralitic la El: „Fiule, iertate-]i sunt p\catele!”, [i când fariseii murmurau:
„Numai Dumnezeu poate s\ ierte p\catele”, Mântuitorul le-a r\spuns: „Ce este
mai lesne a zice: iertate-]i sunt p\catele
sau a-l vindeca? Dar ca s\ [ti]i c\ putere
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are Fiul Omului de a ierta p\catele, a
poruncit: Ia-}i patul t\u [i umbl\!”. {i a
umblat [i [i-a luat patul în spate, deci s-a
vindecat, pentru c\ – repet! - în sensul
duhovnicesc al Sfintei Scripturi iertarea
înseamn\ vindecare. Nu poate s\ se
vindece cineva numai ca un act gra]ial acela nu e cuvânt biblic. C\ mul]i spun:
„Da, nu mai gre[esc! Am f\cut atâtea,
i-am vândut pe semenii mei, i-am dat
pe mâna nu [tiu cui, dar gata, m-am
vindecat!”, dar dac\ ei continu\ s\ fac\
rele, aceasta nu-i iertare, nu-i vindecare.
Ce rost au rug\ciunile f\cute de preo]i
sau arhiereu pentru iertarea p\catelor? Nu
exist\ posibilitatea ca unii s\ fac\ gre[eala
s\ cread\ c\ nu mai au nevoie de spovedit,
dac\ li s-au citit aceste rug\ciuni?
În mod obi[nuit, aceste rug\ciuni
sunt pentru anumite dezleg\ri de blesteme, [i la ele cre[tinul poate participa,
dar iar\[i trebuie s\ amintesc: f\r\ participarea ta, fie la o rug\ciune de dezlegare, fie la Spovedanie (cu atât mai mult),
nu prime[ti nimic.
F\r\ participarea ta, acestea nu pot
avea efectul dorit. Sfântul Antonie cel
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Mare, unuia care spunea: „Roag\-te pentru mine!” i-a r\spuns: „Nici Dumnezeu
[i nici eu nu vom lucra nimic, dac\ tu
însu]i nu te rogi [i nu participi”.
Dup\ moarte [i Judecat\, sufletul se afl\
în ascensiune c\tre Dumnezeu sau se afl\
într-un loc bine stabilit, fix?
Fix nu exist\. Ca dovad\, Parabola
cu bogatul nemilostiv [i s\racul Laz\r.
Cel care se afla, în remu[c\rile lui, arzând, nu st\tea fix, nici pomeneal\, ba
îl [i vedea pe Laz\r [i se ruga: „P\rinte
Avraame, trimite-l pe Laz\r s\-[i înmoaie degetul în ap\...!”, iar Avraam îi
r\spunde c\ între ei, între Laz\r [i bogatul nemilostiv, este o pr\pastie de netrecut, pe care a creat-o omul prin p\cat.
Mi-aduc aminte c\ undeva, prin mun]ii
Neam]ului, era un cioban, mo[ Neculai,
care p\zea oile satului, le strângea în
stâna sa în fiecare var\ [i, când f\cea
contractul la prim\rie, prevedea, pe
lâng\ bani, [i dou\ mielu[ele. El strângea oile satului [i le punea acolo f\in\
de p\pu[oi, de grâu, [i avea acolo [i
doua mielu[ele, [i totdeauna cele dou\
mielu[ele, care erau puse în contract,
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toamna le d\dea de poman\. Când Mo[
Neculai a îmb\trânit, un nepot a fost
pus de al]ii s\ spun\ care era taina celor
dou\ mielu[ele, pe care mo[ul le punea
în contract [i toamna le d\dea de poman\.
{i a spus acesta c\ tat\l mo[ului era
argat la un boier, un boier zgârcit, tare
zgârcit, care, totu[i, [i-a f\cut o dat\
mil\ de argatul s\u [i, când s-a însurat,
i-a dat [i lui o mielu[ea ca dar de nunt\.
„{i boierul a murit, dar tata l-a visat spunea mo[ Neculai ciobanul -, a visat
c\ boierul ardea în chinurile iadului, în
foc, dar mielu[eaua pe care o d\duse ca
dar de nunt\ se ducea la un iezer, undeva
departe, intra în iezer [i-[i umplea lâna
cu pic\turi de apa [i, întorcându-se la
boier, se scutura asupr\-i [i-l r\corea. {i
dup\ ce-l r\corea, iar se ducea la iezer
[i iar se înc\rca, r\corindu-l a[a mereu.
Dac\ boierul ar fi dat dou\ mielu[ele,
acestea ar fi f\cut cu schimbul. Cealalt\
se ducea s\ se încarce de ap\, iar alta îl
r\corea”. De aceea mo[ Neculai avea
grij\ s\ dea aceste dou\ mielu[ele de
poman\.
To]i Sfin]ii P\rin]i spun c\ Dumnezeu lucreaz\ neîncetat, în veci, îns\ numai
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noi nu mai avem timp de poc\in]\ dup\
moarte, pentru c\ nu mai putem s\ facem
fapte bune. De aceea spune Sfântul Simeon Noul Teolog: „Aici [i acum trebuie
s\ dobândim lumina! Aici ne putem
poc\i, aici putem omorî r\ul, nu dincolo!”.
Dincolo este cre[terea neîncetat\ în lumina cea f\r\ de ani a ve[niciei.
Cum poate fi alungat\ descurajarea b\trâne]ii la oamenii care au o credin]\ slab\?
Aici e totul. Dac\ m\car la b\trâne]e
nu-]i g\se[ti timp de rug\ciune... Atunci
e mai u[or, nu-i lucru greu, mai ales c\
la b\trâne]e te-au mai l\sat p\catele
ni]el. Mai vine [i o suferin]\, dup\ cum
zice Sfântul Apostol Petru, c\ „cel ce
sufer\ în trup s-a izb\vit de p\cat”, [i,
atunci, cum s\ nu ai pu]in\ rug\ciune?
{i citirea cuvintelor dumnezeie[ti în ziua
de ast\zi, când avem o a[a de bogat\, s\
zicem, literatur\ duhovniceasc\, experien]e ale Sfin]ilor, este extrem de folositoare. Hr\ne[te-te cu ele, mângâie-te
cu ele [i alungi astfel teama mor]ii! O
alungi!
De aceea a zis Mântuitorul: „Sunt
unii care nu vor gusta moartea pân\ nu
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vor vedea Împ\r\]ia lui Dumnezeu”.
Împ\r\]ia lui Dumnezeu alung\ frica
de moarte. Moartea în suflet - aceea este
tragic\, nu cea în trup. Pe aceea n-o mai
sim]i. Aceea din suflet trebuie biruit\,
adic\ moartea p\catului. Asta trebuie
s\ fac\ omul! S\ se roage! M\car atât.
S\ citeasc\ în Scripturi c\, a[a cum trupul moare f\r\ hran\, [i sufletul poate
s\ moar\. Pâinea sufletului este dumnezeiasca Scriptur\.
Cineva mi s-a plâns odat\ c\ i s-a
furat celularul din buzunar. A intrat
într-un magazin, s-a uitat încoace, încolo,
[i cineva i l-a luat. Plânsul lui era c\
avea în celular, înregistrate, numere de
telefon multe, câteva zeci de numere.
Eu m-am uitat la el cu oarecare mirare.
Mai b\nuiesc ceva, dar nu sunt chiar
a[a de priceput în cele tehnice [i mi-am
zis: „Vai de mine! Dac\ mâna asta de
metal are înregistrate atâtea cifre, atâtea
numere, capul acesta al meu câte ar fi
trebuit el s\ înregistreze, dar nu a f\cut-o!”.
De mic trebuia re]inut\ toata înforma]ia aceasta a Sfintei Scripturi, toata revela]ia noastr\. Computerul prime[te informa]ia pe care o dai, o p\streaz\ în
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memorie. Ce e revela]ia, fra]ilor? Ce e
Sfânta Scriptur\? Nu e informa]ia noastr\? N-am sim]it noi Împ\r\]ia lui Dumnezeu înc\ de aici? A[a cum aparatul
acela, telefonul acela, poart\ în el atâta
informa]ie, dac\ eu port cuvintele vie]ii
ve[nice în mine, nu plec cu via]a ve[nic\ de aici? Atât de limpede! Realitatea cea mai clar\, cea mai adânc\!
Asta trebuie s\ facem: s\ ne umplem de informa]ie divin\, de informa]ia vie]ii ve[nice [i nu vom mai avea
team\ de moarte. Î]i g\se[ti via]a ve[nic\ în tine. E atât de adev\rat lucrul
aceasta!
Strig\tul mut al pruncului din pântecele mamei, înainte de a fi omorât, poate fi
considerat al unui mucenic?
Da. Nu [tiu dac\ a]i citit m\rturia
aceea, a unei femei din p\r]ile Vasluiului.
Iubi]ilor, o femeie s\rac\, treizeci [i ceva
de ani. N-o lua nimeni. Cine s\ ia o
s\r\ntoac\? {i într-o toamn\ s-a dus la
cules de vie prin p\r]ile Hu[ilor. Acolo
s-a întâlnit [i ea cu un muncitor tot
s\rac ca [i ea [i au convie]uit a[a, tainic,
f\r\ lege. Dup\ dou\ luni s-a încheiat
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munca lor acolo, iar el i-a spus: „Eu
sunt s\rac [i de aceea plec. S\ nu m\
mai cau]i, s\ nu mai [tii de mine!”. Ea,
s\rmana, a r\mas gravid\ [i î[i zicea:
„Cu ce s\ cresc copilul? Eu adesea m\nânc
la dou\, trei zile. Lui de unde s\-i mai
dau?”. {i aranjeaz\ cu o b\trân\ din sat
[i ia ni[te leacuri, otr\vuri. Într-o sear\
simte dureri, pierderi de sânge, [i în
spatele casei na[te, s\rmana femeie.
Avorteaz\ copila[ul la patru luni. Dup\
câtva timp încep co[marurile, durerile,
chinurile, [i la un moment dat i se înf\]i[eaz\ în vis un copil, a[a cum e la
Botez, dezbr\cat, iar ea în fa]a copilului
cu un sicriu. Însp\imântat\ de acest vis
merge la un c\lug\r (probabil în nordul
Moldovei - spune acolo - pe la Putna).
P\rintele c\lug\r a spovedit-o, s-a rugat
îndelung [i a pus-o s\-i dea nume copilului - Anton. Dup\ rug\ciunea b\trânului, dup\ M\rturisire mai ales, [i
dup\ rug\mintea ca acest copil s\ fie
pomenit la Liturghie - nu botezat, c\ nu
mai poate fi de-acum botezat, pentru c\
Biserica nu boteaz\ mor]i, ci pot doar fi
pomeni]i la Sfânta Liturghie - îi puse
un nume [i s-a lini[tit femeia. N-a mai
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avut acel vis. A ap\rut în ziar aceasta.
Eu mi-am p\strat ziarul ca document.
Noi am publicat o carte - Vindecarea
arborelui genealogic - o carte scris\ de un
medic psihiatru englez, doctor Kenneth,
om credincios, cel care analizeaz\ avorturile [i în efectele lor grave, colaterale,
adic\ în fra]i, surori [i alte rudenii.
Sâmb\ta, când facem parastase, aceste
mame, dup\ ce s-au spovedit [i au f\g\duit c\ nu mai s\vâr[esc acest p\cat,
s\ dea pomelnice la Liturghie: „Ioana se
roag\ pentru pruncii lep\da]i, pierdu]i”
- de exemplu - [i, totodat\, s\ adauge:
„Pruncilor, ierta]i-m\ c\ nu v-am dorit,
c\ v-am lep\dat!”.
Cred c\ e benefic [i pentru sufletele
lor, c\ sufletele lor sunt vii; odat\ cu
z\mislirea e o nou\ fiin]\ pe lume [i nu
numai pentru noi, cre[tinii, ci [i în
dreptul roman, cel de dinainte de Hristos, care avea în canoanele juridice dreptul pruncului nen\scut. Iar eu, la Spovedanie, mereu spun tuturor tinerelor
c\s\torite: „Roag\-te lui Dumnezeu [i
lupt\-te s\ nu p\trund\ nimeni cu cu]itul în trupul dumitale! Fere[te-te de
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aceasta!”. Este o crim\, iubi]ilor! {i ar
zice cineva: „Bine, dar cum putem lupta?”.
Vede]i, a sc\zut în noi con[tiin]a demnit\]ii umane, a voca]iei umane. Omul
nu e simplu animal, adic\ s\ tr\iasc\
dominat numai de cele dou\ instincte:
al conserv\rii insului prin hran\ [i al
conserv\rii speciei prin reproducere.
Aceasta este condi]ia vie]ii biologice a
animalului.
Omul, prin suflarea divin\ de via]\
în el, e chemat la patru activit\]i specifice lui: contemplarea religioas\ (moral\),
distinc]ia între bine [i r\u, arta [i [tiin]a.
Acestea îl calific\, îl încununeaz\ pe om
în voca]ia sa, specific uman\, [i atunci
energiile pe care omul le poart\ în el, cu
care este înzestrat omul, aceste energii
trebuiesc transfigurate, convertite în valori religioase, morale, artistice, [tiin]ifice, [i, când are omul un ideal mai înalt,
le biruie.
Noi [tim cât de influent\ este în ziua
de ast\zi acea latur\ a psihanalizei, latura aceea sus]inut\ de Sigmund Freud,
dup\ care principiul psihologic principal în om e pl\cerea. Alfred Adler, pe
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latura cealalt\, consider\ drept caracteristic\ principal\ a omului voin]a de
putere. Dup\ Freud, erotismul; dup\
cel\lalt, violen]a. {i filmele noastre, multe
dintre ele, îndeosebi acestea dou\ le
cultiv\, ba, mai mult, au curajul s\ spun\
c\ dac\ nu-]i satisfaci pl\cerea, îndeosebi sexual\ [i senzual\, sau voin]a de
putere, te îmboln\ve[ti, deoarece aceste
dorin]e refulate provoac\ nevroze, psihoze, psihopatii. {i de aproape 150 de
ani noi tr\im sub impactul acestor principii postulate. Lor le-a venit îns\ r\spuns, [i vom publica în privin]a aceasta
un studiu, un r\spuns, de la un alt psihanalist, Victor Frankl, care a tr\it dup\
Freud (1856 -1939) [i Adler (1870-1937).
Frankl tr\ie[te între 1905 [i 1997. Eu am
avut o coresponden]\ cu el.
Frank le r\spunde acestora: „Nu frustr\rile sexuale, nu complexele de inferioritate îl nevrozeaz\ pe om, nu aceast\
nesatisfacere a pl\cerii, ci vidul spiritual, lipsa de sens a existen]ei. {i auzi]i
cuvinte ca la Evanghelie: „Ceea ce-l caracterizeaz\ în mod esen]ial pe om este
dep\[irea de sine, transcenderea de sine”!
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Apoi tot el continu\: „Omul, în adâncul
lui, caut\ ceva care este altceva decât el
însu[i, [i caut\ pe cineva care s\-l poat\
iubi”.
„Omul se poate - tot de la el citire împlini pe sine, în m\sura în care se
uit\ pe sine, deci se leap\d\ de sine [i
se realizeaz\ pe un alt plan de existen]\”.
Deci caut\ ceea ce este altceva. Ce este
acest altceva decât ceea ce e[ti tu? Tocmai
acea lumin\ necreat\, iubi]ilor, adic\
Dumnezeirea [i sensul existen]ei, Care
este Dumnezeu, [i caut\ pe cineva care-l
poate iubi! Ori persoana, Mirele pe care-L
po]i iubi, este Hristos.
C\lug\ri]ele, c\lug\rii, isiha[tii, oamenii Rug\ciunii lui Iisus, aici î[i descoper\ d\ruirea trupului: nu anularea
lui, nu privarea trupului de energiile
lui, ci transfigurarea pl\cerii în bucuria
harului [i transfigurarea violen]ei în lupta
împotriva r\ului. Deci aceste tr\s\turi
ale firii se transfigureaz\.
Parc\-mi vine s\ spun c\ tineretul
cre[tin ar trebui s\ în]eleag\ acest eroism
al harului, având temeiul, deodat\, atât
al Sfintei Scripturi, cât [i al [tiin]ei, cum
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m\rturise[te acest mare savant, Victor
Frank.
Vidul spiritual, adic\ lipsa lui Dumnezeu, lipsa de sens a existen]ei, lipsa
harului dumnezeiesc - aceasta este suferin]a [i noi putem s-o biruim prin
Hristos, prin aceste transfigur\ri de care
am vorbit mai înainte, [i a[a putem s\
ie[im din co[marul acesta al erotismului [i al violen]ei care ne agreseaz\. Noi
a[a vedem problema [i credem c\ acesta
este adev\rul cel mai adânc al vie]ii
omului.
S\ ave]i cu to]ii, iubi]ilor, „bucurie
divin\ [i inima în lumin\”!
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