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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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„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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