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1 (XV) Cuvânt la Vinerea Mare (1806) 

[S\vâr[itu-s-a! Prin Cruce, lumea nu cade în pr\pastie.
Cartea facerii omului [i cartea vie]ii lui Hristos.

Crucea d\ruie[te libertatea. Lumea Îl r\stigne[te [i ast\zi pe Hristos. 
Cre[tinii adev\ra]i trebuie s\ se r\stigneasc\ întru Hristos]

S\vâr[itu-s-a! (In 19, 30) a strigat Iisus pe Cruce, [i a strigat
cu glas mare, ca s\ fie auzit de cei din ceruri, de cei de pe
p\mânt [i de cei din iad; cu un glas care a dat la o parte v\lul
altarului, ca s\ arate caracterul trec\tor al umbrei legilor
p\mânte[ti; cu un glas care a cutremurat p\mântul [i a str\-
b\tut calea spre inimile împietrite, ca s\ le p\trund\ [i – dac\
aceasta este cu putin]\ Atotputerniciei – s\ înmoaie inima de
piatr\ a poporului înr\it. C\ s-a învârto[at inima poporului acestuia
[i cu urechile sale greu a auzit [i ochii s\i i-a închis, ca nu cumva s\
vad\ cu ochii [i urechile s\ aud\ [i cu inima s\ în]eleag\ [i s\ se
întoarc\ la Mine [i s\-l vindec (Is. 6, 10), se plânge Doctorul su-
fletelor [i trupurilor.

O, R\stignite! Din dep\rtarea multor veacuri auzim stri-
g\tul T\u, vedem r\nile Tale [i t\i[ul durerii str\bate inima
noastr\. S\vâr[itu-s-a! Iar R\scump\r\torul este vândut, ade-
v\rul este osândit, sfin]enia este batjocorit\, Dumnezeu a p\-
r\sit pe Dumnezeu (Mt. 27, 46). S\vâr[itu-s-a! Iar Binecuvântarea
Israelului moare pe Pomul blestemului, moare N\dejdea popoarelor.
S\vâr[itu-s-a! Omul c\zut cade iar\[i [i mai jos ca înainte –
sinuciga[ul se face uciga[ de Dumnezeu. Cumplit! Pare-se c\
iadul scrâ[ne[te de bucurie [i vr\jma[ul nostru cel seme] vrea
s\ se încredin]eze pe sine [i s\-i încredin]eze pe p\rta[ii s\i c\
totul s-a s\vâr[it, deci totul a pierit.
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O, R\stignite! Noi nu ne l\s\m ispiti]i în privin]a Ta; noi [i
cu ucenicii T\i propov\duim pe Hristos, puterea lui Dumnezeu
[i în]elepciunea lui Dumnezeu (Mt. 16, 16; I Cor. 1, 24); noi cre-
dem c\ Tu ai cuvintele vie]ii cele ve[nice (In 6, 68). T\m\duie[te
prin cuvântul T\u rana sufletului str\puns de r\nile Tale [i
îngr\de[te în acela[i timp gurile celor care spun neadev\rul;
înva]\-ne taina suferin]elor Tale; dezv\luie-ne ce m\rea]\ lucrare
[i pentru cine s-a s\vâr[it prin sfâr[itul T\u?

Cre[tini! El nu ne mai d\ r\spuns. El, plecându-{i capul, {i-a
dat duhul (In 19, 30), parc\ voind s\ ne lase s\ cuget\m la Crucea
[i Mormântul Lui.

S\vâr[itu-s-a! S\ nu crede]i c\ În]elepciunea care moare ne-a
l\sat în necunoa[terea semnelor tainice ale acestei Rostiri. G\sim
o l\murire ampl\, care începe în cartea facerii omului [i se
încheie în cartea vie]ii lui Iisus. Citirea acestor dou\ mari c\r]i
poate [i trebuie s\ ne ocupe întreaga via]\. Sunt suficiente doar
câteva versete din fiecare, ca s\ ne limpezeasc\.

Prima dintre c\r]i este asemenea hârtiei strânse sul a lui
Iezechiel, plângere, tânguire [i jale era scris în ea (Iez. 2, 10). Sau,
mai bine zis, acest sul cumplit este o singur\ foaie. Situa]ia
fireasc\ a semin]iei lui Adam include nu numai plângerea, ci [i
dezn\dejdea, nu numai tânguirea, ci [i cruzimea, nu numai
jalea, ci [i pieirea. R\utatea oamenilor s-a m\rit (Fc. 6, 5), dup\
aceasta urmeaz\ numaidecât o avalan[\ de r\u, care se r\s-
pânde[te de la idei în toate faptele, mistuie toate înzestr\rile
omului. {i în exterior omul nu produce nimic, în afar\ de
pustiire. În acest ocean turbat, nefericitul î[i pierde adesea îns\[i
sim]irea des\vâr[irii pierdute. Nec\p\tând fericirea mate-
rial\, el va lua iluziile [i închipuirile în[el\toare drept fericire.
Sunt bogat [i m-am îmbog\]it – spune el, de[i natura, legea [i
con[tiin]a îl dau în vileag: Tu e[ti cel tic\los [i vrednic de plâns, [i
s\rac [i orb [i gol (Apoc. 3, 17). S\ scurt\m hârtia scris\ la nesfâr[it,
pe care nu pute]i s\ nu o cunoa[te]i, când scriem fiecare soarta
în ea cu lacrimi [i sânge. S\ se z\misleasc\ în f\r\delege, s\ se
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nasc\ în p\cat, s\ tr\iasc\ cu spaimele mor]ii, s\ moar\ în
spaima de via]\ – iat\ cartea neamului lui Adam (Fc. 5, 1).

Poate oare dreptul Dumnezeu s\-{i arunce privirea lipsit\
de mânie asupra celui nelegiuit în fiece clip\? Poate oare bunul
Creator s\ dea dovad\ de un dezinteres rece fa]\ de o f\ptur\
care tr\ie[te în mizerie? Dreptatea treze[te tunete de r\zbu-
nare, bun\tatea re]ine mâna gata s\ loveasc\. Mila vrea s\ dea
celui aflat în suferin]\ paharul mântuirii, fiul cel lipsit de
sim]ire al pierzaniei nu rabd\ nici s\ i se aminteasc\ de t\m\-
duirea bolii lui crunte. Dac\ nem\rginita În]elepciune nu ar fi
cunoscut mijloacele s\ pun\ de acord aceste învr\jbiri de
nep\truns, care distrug armonia creaturilor [i leg\tura lor cu
Creatorul acestora, dac\ nu ar fi [tiut s\ împace pe Dumnezeu
cu Dumnezeu [i dup\ aceea pe Dumnezeu cu omul, atunci nu
s-ar fi zis niciodat\: S\ facem om (Fc. 1, 26). În planul facerii lumii
trebuia s\ apar\ facerea din nou a nimicniciei morale, a omului.

S\ deschidem cealalt\ carte [i s\ citim despre un eveni-
ment minunat al acestei înl\n]uiri de evenimente. Cartea nea-
mului lui Iisus Hristos (Mt. 1, 1). El este Fiul lui Dumnezeu,
str\lucirea slavei [i chipul fiin]ei Lui (Evr. 1, 3); El este Fiul
Omului, S-a f\cut p\rta[ sângelui [i trupului (Evr. 2, 14). El este
Dumnezeu, ca s\ aib\ puterea s\ ia asupra Sa neputin]ele
omene[ti; El este om, ca s\ fac\ pe oameni p\rta[i dumnezeie[tii
firi (II Pt. 1, 4); El este fiul lui Adam, ca s\ fie al doilea Adam
pentru noii fii ai lui Dumnezeu; al lui Avraam, pentru ca,
dup\ chipul lui Isaac, s\ se înf\]i[eze ca jertfa cea mai curat\
[i des\vâr[it\ a Domnului; al lui David, ca s\ mo[teneasc\ [i
s\ refac\ împ\r\]ia harului. În sfâr[it, El este iubirea ve[nic\,
Care S-a pogorât ca s\ uneasc\ pe muritorii înstr\ina]i de ea
prin p\cat, mul]umind Dreptei Judec\]i Cere[ti pentru ace[tia.

 Îns\[i na[terea lui Hristos ne arat\ moartea Lui. {i ce
lumin\ mare se întinde deasupra Crucii, dac\ o privim din
acest punct de vedere! Aceast\ titulatur\, care cuprinde vina
nevinovatului, ace[ti slujitori ai unor legi r\zbun\toare, aceast\
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14 (LV) Cuvânt la pr\znuirea

Sfântului Nicolae (1822)

[Sfântul Nicolae a fost ap\r\torul credin]ei.
Ce înseamn\ râvna întru credin]\.

Spre ce trebuie s\ îndrept\m râvna noastr\]

Aduce]i-v\ aminte de mai-marii vo[tri,
care v-au gr\it vou\ cuvântul lui Dumnezeu;

privi]i cu luare aminte cum [i-au încheiat
via]a [i urma]i-le credin]a. (Evr. 13, 7)

A[a scrie Apostolul Pavel c\tre evrei, altfel spus c\tre cei
din poporul evreu trecu]i la cre[tinism [i, de bun\ seam\, c\tre
cei care locuiau în Iudeea. De aceea, se poate presupune c\
mai-marii pe care-i avea în gând erau apostolii Iacov, fratele
lui Ioan, [i Iacov, fratele Domnului. Primul dintre ace[tia a
murit de sabia ridicat\ de Irod asupra Bisericii, iar al doilea a
avut de suferit din partea marelui preot Ana al Iudeei [i a
clicii acestuia. Normal c\ fiii Bisericii aminteau cu am\r\ciune
pierderea atât de nefericit\ a atâtor mari c\l\uzitori. Apostolul
îndreapt\ [i înal]\ aceast\ stare de spirit, pov\]uind s\ se
pomeneasc\ sfâr[itul acestor cucernici c\l\uzitori nu cu mâhnire,
ci cu venera]ie, nu spre plângere, ci spre urmarea lor: Aduce]i-v\
aminte de mai-marii vo[tri, care v-au gr\it vou\ cuvântul lui Dum-
nezeu; privi]i cu luare aminte cum [i-au încheiat via]a [i urma]i-le
credin]a.

Întrucât apostolii spuneau ceea ce le era dat de Duhul
Sfânt, fiii Bisericii primeau îndrum\rile lor ca legi [i înf\ptuiau
cuvântul lor. De aici [i obi[nuin]a de a-i pomeni cu venera]ie
pe mai-marii cre[tini pleca]i la Domnul. Când ace[tia nu mai
pov\]uiesc deja cu cuvântul, pov\]uiesc cu pilda lor.
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Unii c\l\uzitori au luminat cu cuvântul în]elepciunii, al]ii
cu alte daruri duhovnice[ti în folosul Bisericii. C\l\uzitorul
pomenit ast\zi – Sfântul Nicolae, s-a remarcat cu prec\dere
printr-o credin]\ puternic\ [i prin râvn\ întru credin]\.

Pomeni]i-l în a[a fel încât prin aceasta s\ da]i înv\]\tur\ [i
s\ urma]i râvna lui întru credin]\.

Râvna este un foc duhovnicesc. Cum în]elepciunea lumineaz\
în minte, cum iubirea înc\lze[te inima, tot a[a râvna, o lucrare
laolalt\ a acestor dou\ puteri, înfl\c\reaz\ toat\ fiin]a în care
se afl\. Ea s\vâr[e[te în fiin]\ o lucrare încordat\. Tot ceea ce
poate supune îndreapt\ cu t\rie spre ]elul ei: cur\]\ ceea ce
este cu putin]\ s\ fie cur\]at, desparte cele amestecate, nimice[te
necur\]ia [i stric\ciunea, alung\ [i împr\[tie cele potrivnice.
Astfel descrie apostolul râvna lui Dumnezeu Însu[i, când o
nume[te râvna focului care va mistui pe cei potrivnici (Evr. 10, 27).

Întru acest chip, râvna omului pentru credin]\ este acea
însu[ire [i stare a duhului, dup\ care omul cu dorin]\ înfl\-
c\rat\ [i cu osteneal\ se str\duie[te s\ p\streze credin]a ade-
v\rat\, pe care a cunoscut-o [i a iubit-o, s\ o r\spândeasc\ la
ceilal]i, s\ o cure]e de adaosurile eresurilor, de ispite, de vr\j-
ma[ii ei, s\ o despov\reze [i s\ o îndrepte sau s\ o duc\ pân\
la neputin]a de a i se face vreun r\u.

Râvna întru credin]\ este foamea [i setea de adev\r în credin]\,
care, pe cât cap\t\ credin]a dreapt\, pe atât se împline[te [i
ferice[te. Iar când nu cap\t\ credin]\ adev\rat\ sau o vede sl\bit\
de nep\sarea fal[ilor cre[tini, [ov\ielnic\ de dezbin\ri, împresurat\
de necazuri, atunci mistuie (In 2, 17) pe însu[i râvnitorul. Solomon,
zugr\vind aceast\ putere de foc sau mistuitoare a râvnei, spune:
Ca iadul de grozav\ este râvna (Cânt. 8, 6). Râvna nu este ase-
m\nat\ cu iadul pentru c\ ea ar vrea s\ doboare pe cineva în
iad, c\ci a[a ceva nu poate s\ fie din partea râvnei, fiindc\ în
ea este iubire. Râvna este asem\nat\ cu iadul pentru c\, v\zând
f\pturile iubite ale lui Dumnezeu pe calea spre iad [i închipuindu-[i
cu comp\timire pieirea viitoare, ea simte în sine iadul lor; sau
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pentru c\ ea, pl\m\dit\ cu o iubire de asemenea m\sur\, este
gata s\ împart\ chiar [i soarta iadului cu cei fa]\ de care este
plin\ de grij\, ca s\ u[ureze aceast\ soart\ pentru ei [i prin
primejdia ei s\-i scoat\ din primejdie. Astfel, Apostolul Pavel,
fiind plin de râvn\ fa]\ de israeli]i, a fost îndemnat s\ spun\
cu râvn\ lui Dumnezeu c\ ar fi dorit s\ fie el însu[i anatema de la
Hristos pentru fra]ii s\i (Rom. 9, 3), adic\ pentru ca ei s\ cread\
în Hristos.

Dup\ aceast\ pild\ [i dup\ altele asemenea, unii cred poate
c\ aceast\ râvn\ sfânt\ nu este îndatorirea de totdeauna [i
comun\, ci un dar trimis de sus prin har pentru pu]ini, în anumite
cazuri deosebite, când primejdii neobi[nuite ale credin]ei necesit\
st\ruin]e ie[ite din comun pentru p\zirea [i înt\rirea ei. Nu
ne referim aici la cei care au pierdut interesul pentru credin]\
în a[a m\sur\ încât nu îndeplinesc nici îndatoririle ei obi[nuite,
la care sunt to]i chema]i. Cum s\ cau]i râvna întru credin]\ la
cei la care nu se poate g\si îns\[i credin]a în fapte? Nu sunt
oare dintre aceia care cinstesc credin]a, o doresc [i se str\duiesc
s\ îndeplineasc\ îndatoririle ei, în m\sura în care le cunosc,
dar la care nu vei g\si râvna nici în enumerarea posturilor
ocupate, nici în lista virtu]ilor? Nu cred ei oare c\ noi nu avem
nevoie de râvna lui Pavel, odat\ ce nu am fost însemna]i s\
lupt\m cu îndârjirea iudeilor, nici de râvna lui Moise, Finees
sau Ilie, odat\ ce nu tr\im printre p\c\to[iile p\gânismului?

Fire[te, nu e dat oricui s\ fie Moise sau Finees, Ilie sau
Pavel, când Moise la vremea lui nu putea fi Finees, nici Finees
– Moise. Dar, dac\ Moise într-un caz, iar Finees în alt caz au
salvat întregul popor al lui Dumnezeu prin râvna lor, nu ar fi
mai bine s\ fi fost mai mul]i astfel de râvnitori? Iar din
aceasta se vede deja c\, dac\ râvna sfânt\ nu este o îndatorire
necesar\, ea este cel pu]in o virtute dorit\.

Dar s\ cercet\m mai cu aten]ie. Oare nu g\sim râvn\ [i
între îndatoririle noastre necesare? Ce îndatoriri pot fi mai
necesare [i mai universale decât cele zece porunci, pe care

Cuvânt la pr\znuirea Sfântului Nicolae (1822)
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21 (LXXIII) Cuvânt la Sfintele Pa[ti (1825)

[Divino-umanitatea lui Hristos este cheia lui David,
care deschide toate u[ile. Prin ea se deschide raiul. Prin ea se deschide 

mintea. Necredin]a în Cel Înviat închide mintea în întuneric]

Hristos a înviat!
Atunci le-a deschis mintea. (Lc. 24, 45)

Câte sfinte l\ca[uri se descuie, câte u[i se dau la o parte ast\zi
doar cu cheia lui David (Apoc. 3, 7), doar prin lucrarea acesteia!

Într-o cas\ se fortific\ [i se încuie u[ile, ca s\ nu fie l\sa]i
s\ intre furii sau ca s\-i opreasc\ pe z\naticii din cas\. La fel
se întâmpl\ [i în casa lui Dumnezeu. Când lucr\torul [i p\zitorul
raiului lui Dumnezeu a furat roade din pomul cunoa[terii,
atunci a fost izgonit, raiul i-a fost închis [i la intrare a fost pus\
o straj\ preaputernic\ cu o sabie de foc vâlvâietoare. În afar\
de aceasta, întrucât osânditul trebuia pedepsit, pentru c\ [i
dup\ alungarea din rai în neamul s\u a continuat s\ st\pâneasc\
duhul f\r\delegii [i r\zvr\tirii, el [i urma[ii lui, unii dup\ al]ii,
au fost condu[i prin poarta mor]ii în temni]a în care au fost
închi[i nu pentru câteva zile, ci în veci. De aici se vede de la
sine [i cât de îngr\dit\ [i încuiat\ a fost îns\[i casa Domnului
din cauza nevrednicului locuitor al acesteia, adic\ a fost închis
cerul, la care trebuia s\ mearg\ prin gr\dina Edenului.

În sfâr[it, Fiul Unul N\scut al St\pânitorului Casei Cere[ti,
din milostivirea Lui [i din iubirea Lui de oameni, a venit s\-i
slobozeasc\ pe cei întemni]a]i [i s\-i întoarc\ pe cei alunga]i.
Cheia lui David, care descuie toate u[ile, este divino-umanitatea
lui Iisus Hristos, prin care atât Dumnezeirea p\trunde în toate
st\rile umanit\]ii, cât [i umanitatea intr\ în\untrul Dumnezeirii.
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Lucrarea acestei chei, care deschide totul, este Învierea lui Hristos.
Cu ea se deschide temni]a [i se slobozesc cei închi[i; se deschide
raiul [i se primesc cei alunga]i; se deschide cerul [i sunt a[tepta]i
cei ale[i. Ce am spus acum pentru urechile voastre, Biserica
v\ dezv\luie [i pentru ochii vo[tri, ar\tându-v\ aici, pe toat\
durata prezentei s\rb\toriri, u[ile deschise la Tronul sfintelor
taine dumnezeie[ti.

S\ lu\m seama [i la u[a pe care o deschide aceea[i cheie a
lui David [i la aceea[i vreme, o u[\ poate mic\, dar care duce
la marea bog\]ie a lui Dumnezeu. Atunci le-a deschis mintea,
scrie Sfântul Evanghelist. Atunci Domnul a deschis mintea
apostolilor. Când? Atunci când a înviat, li S-a ar\tat, a ar\tat
r\nile Sale în fa]a lor, când a înt\rit credin]a lor în Învierea
Lui. Atunci le-a deschis mintea ca s\ priceap\ Scripturile. {i le-a
spus c\ a[a este scris [i a[a trebuie s\ p\timeasc\ Hristos [i a[a s\
învieze din mor]i a treia zi. {i s\ se propov\duiasc\ în numele S\u
poc\in]a spre iertarea p\catelor la toate neamurile, începând de la
Ierusalim (Lc. 24, 45-47). Se deschide mintea fiec\ruia care ascult\
aceasta, ca s\ primeasc\ adev\rul important care li se dezv\luie,
c\ Învierea lui Hristos [i credin]a în aceast\ Înviere deschid
mintea omeneasc\ întemni]at\ c\tre în]elegerea adev\rat\ a
lucrurilor mântuitoare ale cunoa[terii.

Cu adev\rat, ce devreme a început Iisus s\ propov\duiasc\ [i
s\ spun\: Poc\i]i-v\, c\ci s-a apropiat Împ\r\]ia cerurilor (Mt. 4, 17)!
Iar apostolii au fost primii care au început s\ asculte aceast\
propov\duire. {i ei cât de devreme au fost trimi[i cu aceea[i
propov\duire: {i mergând, propov\dui]i, zicând: S-a apropiat Împ\r\]ia
cerurilor (Mt. 10, 7)! {i cât de mult timp au ascultat ei propo-
v\duirea despre poc\in]\ [i despre Împ\r\]ia lui Dumnezeu
[i ei în[i[i au propov\duit despre aceasta! Dar mintea lor era
înc\ închis\? Aproape de necrezut, totu[i, dup\ cuvântul Domnului,
este adev\rat. Nu mai înainte, ci la Învierea Sa, atunci le-a deschis
mintea ca s\ priceap\ Scripturile, iar acum, fiindc\ în]elegeau, le-a
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spus: s\ se propov\duiasc\ în numele S\u poc\in]a spre iertarea p\catelor.
Pân\ atunci ei [tiuser\ poc\in]a ca fapt\, acum în]eleg mai adânc
poc\in]a în numele lui Iisus, ca duh [i putere a faptei sfinte. Ei
[tiau poc\in]a mai mult ca nevoie [i trebuin]\, acum o în]eleg
mai des\vâr[it ca rod [i r\splat\, iertare a p\catelor. Puteau s\
propov\duiasc\ apropierea Împ\r\]iei cere[ti, acum pot s\
m\rturiseasc\ ar\tarea ei adev\rat\ înaintea lor [i în ei îns\[i.

De asemenea, cât de devreme, cât de des [i cât de am\nun]it
a profe]it Domnul apostolilor P\timirea [i Învierea Sa! Uneori
a îmbr\cat aceast\ profe]ie în pilde, ca atunci, bun\oar\, când
a spus iudeilor: D\râma]i templul acesta [i în trei zile îl voi ridica
(In 2, 19). În urma acestor vorbe, ei s-au gândit la templu: Iar
El vorbea despre templul trupului S\u (In 2, 21). De fapt, [i pilda
era câteodat\ la fel de l\murit\ ca [i cuvântul simplu, de exemplu:
Precum a fost Iona în pântecele chitului trei zile [i trei nop]i,
a[a va fi [i Fiul Omului în inima p\mântului trei zile [i trei
nop]i (Mt. 12, 40). Dar aceasta nu era îndeajuns. Astfel a spus
El apostolilor de multe ori despre aceasta: f\r\ pild\, clar, deslu[it,
în am\nunt. De exemplu: Iat\, ne suim la Ierusalim [i se vor împlini
toate cele scrise prin prooroci despre Fiul Omului. C\ci va fi dat
p\gânilor [i va fi batjocorit [i va fi oc\rât [i scuipat. {i, dup\ ce Îl
vor biciui, Îl vor ucide; iar a treia zi va învia. Se poate oare spune
mai limpede? Se poate oare s\ nu se în]eleag\ aceasta? Spune]i,
este oare cu putin]\ s\ nu se în]eleag\ aceasta? Sfântul Evanghelist
a prev\zut aceast\ îndoial\ [i încredin]eaz\ de aceea cu deosebit\
încordare, c\ nu au în]eles cu adev\rat. {i ei, spune el, adic\
apostolii, n-au în]eles nimic din acestea, c\ci cuvântul acesta era
ascuns pentru ei [i nu în]elegeau cele spuse (Lc. 18, 31-34). Alt
Evanghelist poveste[te c\ odat\, auzind de la Domnul despre
Învierea Lui, apostolii s-au încurcat într-atât de pilda ce p\rea
de nedezlegat, c\ s-au oprit [i au discutat în contradictoriu
despre semnul acesteia. Iar ei au ]inut cuvântul, întrebându-se
între ei: Ce înseamn\ a învia din mor]i? (Mc. 9, 10). A[adar, nu
înainte, ci la Învierea Domnului, atunci le-a deschis mintea ca s\

Cuvânt la Sfintele Pa[ti (1825)
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priceap\ Scripturile. {i le-a spus c\ a[a este scris [i a[a trebuie s\
p\timeasc\ Hristos [i a[a s\ învieze din mor]i a treia zi (Lc. 24, 45-46).

M\ tem c\, în ciuda unor m\rturii evanghelice atât de clare,
starea atât de închis\ a min]ii lOR apostoli înainte de Învierea
lui Hristos [i luminarea atât de nea[teptat\ a în]elegerii numai
la vederea cu ochii lor a lui Hristos cel Înviat va fi pentru unii
lucru ascuns, de neîn]eles. O, dac\ Domnul ne-ar fi deschis [i
nou\ mintea! S\ ne spun\ ceva limpede [i s\ auzim ceva c\l\uzitor!
Cum s-ar deschide mintea de lumina lui Hristos cel Înviat [i
de credin]a în El!

Cuvântul lui Dumnezeu nume[te mintea – ochi, în]elegerea –
vedere, nevederea – orbire, ca, de pild\, în aceast\ rostire a
Domnului: Spre judecat\ am venit în lumea aceasta, ca cei care nu
v\d s\ vad\, iar cei care v\d s\ fie orbi (In 9, 39). Se [tie c\ venirea
lui Hristos în lume nu a f\cut pe nimeni orb cu ochii, dar mul]i
s-au dovedit în timpul acesta orbi cu mintea. S\ urm\m deci
cele ar\tate de cuvântul lui Dumnezeu în starea [i lucrarea
min]ii prin mijlocirea st\rii [i lucr\rii ochiului. Ochiul vede
lucrurile în parte dup\ însu[irea lucrurilor înse[i, ca, de pild\,
vede lumina luminoas\; în parte dup\ chipul structurii lui [i
dup\ starea lui deosebit\, ca, de pild\, ochiul orbului, deschis
pu]in câte pu]in, vede mai întâi oamenii, ca ni[te copaci umblând
(Mc. 8, 24), iar dup\ vindecarea complet\, vede totul clar; în
parte dup\ lucrarea mijlocitoare între cel care vede [i lucrurile
v\zute de lumin\, ca, de pild\, unul vede lucrurile la lumina
lunii sau stelelor, iar altul la lumina soarelui. În mod asem\n\tor,
ochiul duhovnicesc vede obiectele spirituale sau, [i altfel
spus, mintea le în]elege în parte dup\ însu[irea obiectelor
înse[i, astfel cele nev\zute ale Lui se v\d de la facerea lumii cu mintea
(Rom. 1, 20); în parte dup\ chipul structurii sale l\untrice [i
dup\ starea sa deosebit\, astfel mintea de prunc vede lucrurile
mai sensibil, mai la suprafa]\, în cea mai mare parte f\r\ leg\tur\
[i ordine în no]iuni, iar mintea cultivat\ vede mai pu]in sensibil,
se adânce[te mai mult în obiecte [i dezv\luie între ele leg\tura
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28 (CXXIV) Cuvânt la Na[terea lui Hristos 

(1826)

[Despre de[ertarea Fiului lui Dumnezeu. În cumplit\ ne[tire,
Cuvântul mântuitor al lui Dumnezeu coboar\ pe p\mântul pieritor.

S\ înv\]\m smerenia de la Hristos]

Gândul acesta s\ fie în voi care era [i în Hristos Iisus,
Care, Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o [tirbire a fi
El întocmai cu Dumnezeu, ci S-a de[ertat pe Sine, chip

de rob luând, f\cându-Se asemenea oamenilor, [i la
înf\]i[are aflându-Se ca un om. (Filip. 2, 5-7)

Dac\, dup\ cuvântul lui Solomon, este vreme pentru orice
îndeletnicire de sub cer (Eccl. 3, 1), atunci nu este oare timpul s\
cuget\m împreun\ cu Apostolul la minunata de[ertare de sine
a m\ritului Dumnezeu [i Mântuitor al nostru Iisus Hristos, când
Îl vedem pe El mic[orându-Se pân\ la m\sura vârstei prunciei,
umilindu-Se chiar pân\ la ieslea vitelor?

Oamenii, împ\timi]i de m\re]ia p\mânteasc\, s-au l\sat
ispiti]i deseori de de[ertarea lui Iisus Hristos. Dar când prin
experien]a multor veacuri s-a aflat c\ Dumnezeu L-a preaîn\l]at;
c\, într-adev\r, întru numele lui Iisus tot genunchiul se pleac\, al
celor cere[ti [i al celor p\mânte[ti [i al celor de dedesubt (Filip. 2, 9-10),
c\ci, de la zilele Învierii [i În\l]\rii Lui, mii de martori au v\zut
cum puterile cere[ti împlineau cu umilin]\ poruncile Lui; cum,
dimpotriv\, puterile iadului au fost r\sturnate de numele Lui
în h\u, îns\ milioane de p\mânteni î[i g\sesc fericirea în su-
punerea la numele S\u; dup\ toate acestea [i înaintea oame-
nilor care s-au adunat, ast\zi, ca s\ se închine numelui Lui, ne
putem elibera de truda de a ap\ra [i îndrept\]i de[ertarea Lui,
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[i nimic nu ne împiedic\ s\ privim sc\derea Lui cu aceea[i
evlavie ca [i m\rirea lui.

O, cum S-a de[ertat pe Sine Fiul lui Dumnezeu în Întruparea
Lui! Mic[orarea aceasta trebuie s\ fie cu atât mai uimitoare
pentru noi, cu cât este într-o concordan]\ oarecum opus\ cu
pream\rirea ini]ial\ a omului însu[i. C\ci, nu f\r\ inten]ie,
cuvântul lui Dumnezeu folose[te pentru exprimarea acestor
opozi]ii una [i aceea[i expresie: Chipul [i asem\narea. S\ facem
om, spune Dumnezeu Creatorul, dup\ chipul [i dup\ asem\narea
Noastr\ (Fc. 1, 26). {i Apostolul spune despre Întruparea Fiului
lui Dumnezeu: chip de rob luând, f\cându-Se asemenea oamenilor,
[i la înf\]i[are aflându-Se ca un om (Filip. 2, 7). Ca s\ arate înf\]i[are
de rob, altui st\pân nu îi trebuie mult ca s\ se mic[oreze pe
sine. Dar când M\ritul [i Preaînaltul Domn, Care d\ruie[te [i
robilor S\i chip de st\pânitor, este El Însu[i în chip [i asem\nare
de rob, adic\ în starea de robie deplin\ [i de adânc\ umilin]\,
care este proprie robiei, atunci nu te po]i uita la o asemenea
golire cu totul deosebit\ a m\ririi f\r\ sentimentul ie[it din
comun al uimirii, care ajunge pân\ la umilin]\ sau pân\ la
înfrico[are. În acest chip S-a de[ertat pe Sine Fiul lui Dumnezeu
în Întruparea Lui.

Dar cât înc\ S-a umilit El în împrejur\rile na[terii Sale
p\mânte[ti! A trebuit s\ aleag\ poporul în care s\ se nasc\, iar
El a ales dintre toate popoarele p\mântului pe cel mai mic,
care nu avea propria cârmuire, care fusese înrobit de multe
ori [i era aproape de o nou\ înrobire, care fusese cândva bla-
goslovit, dar aproape c\ a fost prigonit. Trebuia s\ aleag\ un
ora[, iar El a ales Betleemul, atât de m\runt, încât nici Proorocul,
care L-a binevenit, nu-[i poate ascunde o dojan\ în privin]a
Lui [i nu g\se[te drept mijloc de a-L pream\ri decât prin numele
lui Iisus cel mic[orat14, n\scut în acest ora[. {i tu, Betleeme Efrata,
de[i e[ti mic între miile lui Iuda, din tine va ie[i St\pânitor peste
Israel, iar obâr[ia Lui este dintru început, din zilele ve[niciei. Pentru
aceasta îi va l\sa pân\ în vremea când aceea ce trebuie s\ nasc\ va
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na[te. Atunci r\m\[i]a fra]ilor s\i se va întoarce la fiii lui Israel
(Mih. 5, 1-2). A trebuit s\ aleag\ mama [i, ca s\ ascund\ pân\
la un timp de necredincio[i Taina Întrup\rii, a trebuit s\ al\ture
acesteia cu leg\turile legii, iar nu ale trupului, [i un tat\ închipuit.
{i, iat\, au fost ale[i, de[i erau urma[i împ\r\te[ti, ca s\ se
f\ptuiasc\ f\g\duin]a [i proorocirea, îns\ unul era doar un
tâmplar, iar cealalt\ o biat\ fecioar\ orfan\. {i mai ce? Dac\
Domnul S-ar fi n\scut în casa mic\ a lui Iosif, proprie sau
închiriat\, [i Maria L-ar fi a[ezat într-un leag\n s\rac, chipul
robului însu[it de El poate c\ nu ar fi avut tr\s\turile care s\-L
contureze, c\ci se putea g\si cas\ de rob mai mic\ decât a lui
Iosif [i leag\n mai s\r\c\cios decât al Mariei. Ce n\scoce[te
atunci Cel Nem\rginit, Care caut\ o golire nem\rginit\? Prin
for]ele ascunse ale Providen]ei este pus în mi[care duhul lui
Augustus, prin duhul lui Augustus este pus\ în mi[care toat\
lumea, adic\ întreg Imperiul Roman sau cel pu]in toat\ Iudeea,
pentru c\, în urma deplas\rii generale a poporului pe motivul
recens\mântului popular, Iosif nu trebuia nici s\ r\mân\ în
propria-i cas\ din Nazaret, nici s\ g\seasc\ una de închiriat în
Betleem, când a venit vremea s\ Se nasc\ Domnul adev\rat al
lumii. În acest fel, Cel care S-a mic[orat pe Sine pân\ la vârsta
noului-n\scut Se umile[te pe Sine pân\ la iesle în loc de leag\n.
L-a culcat în iesle, c\ci nu mai era loc de g\zduire pentru ei (Lc. 2, 7).

Dac\ ne vom a[terne privirile mai departe, de la Domnul,
Care Se de[art\ pe Sine, pân\ la întinderea lumii, în care [i pentru
care El Se mic[oreaz\ pe Sine, minunea golirii ne va ar\ta noi
[i uluitoare feluri. Aici îmi vine în minte tabloul coborârii Cuvân-
tului lui Dumnezeu din ceruri în p\mântul Egiptului, a[a cum
este conturat de autorul c\r]ii În]elepciunii. Pe când lina t\cere
st\pânea peste toate [i noaptea cu repedea ei curgere ajunsese la
calea jum\tate, Cuvântul T\u cel atotputernic a purces din înaltul

14 Termenul „mic[orat” din aceast\ cuvântare se refer\ la chenoza Mân-
tuitorului nostru Iisus Hristos. Am folosit, cu acela[i sens, termenii: golit,
sc\zut, de[ertat [n. tr.].
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