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Iubi]ilor, iar [i iar cu Dumnezeu cel
Sfânt începutul, în numele Tat\lui [i al
Fiului [i al Sfântului Duh. Amin.

Vrednicilor de iubire, îng\dui]i-mi,
înainte de toate, s\-mi exprim bucuria
de a v\ privi. Ave]i fe]e atât de lumi-
noase, cum nu v\ închipui]i, iar acesta e
semn al prezen]ei Duhului Sfânt. Bucuria
este una dintre roadele Duhului Sfânt,
prezen]\ a Dumnezeirii, realitate vie a
Dumnezeirii. Oamenii în]elep]i a[a spun:
„Dumnezeu se face real v\dit prin toate
efectele pe care le produce în lume”. A[adar,
dumneavoastr\, în bucuria pe care o ave]i,
revela]i o prezen]\ a Dumnezeirii.

Familia cre[tin\ v\zut\ în lumina
jertfei [i învierii...

În cer e o familie – Familia divin\. {i
toat\ crea]ia e o familie. {i astrele alc\-
tuiesc o familie, [i vie]uitoarele, tot tain\
a familiei, dar mai ales omul este de
mare însemn\tate, taina familiei umane,
c\ci este oglind\ a familiei divine. Cântarea
Bisericii numit\ troe[nic, adic\ închinat\
Sfintei Treimi, a[a evoc\ f\pturile [i
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invoc\ pe Dumnezeu pentru ele: „...oglinzi
ale frumuse]ii Tale, Treime!”. A[a sunt
f\pturile: oglinzi ale frumuse]ii dumne-
zeie[ti. {i-atunci când prive[ti cu ochi
neîntina]i (cum zice proorocul: „Ochii
t\i sunt atât de neîntina]i, încât ei nu
pot s\ vad\ r\ul”) lumea [i oamenii,
atunci contempli cu adev\rat frumuse]ea
crea]iei, cu toat\ întin\ciunea cu care
noi am acoperit aceast\ frumuse]e. Dar
prin ea sau în ea se oglinde[te Dumne-
zeirea. Noi urc\m de la crea]ie spre
Dumnezeu, dar mai adânc, propriu-zis,
lumina divin\ coboar\ privirea noastr\
spre a-L contempla prin crea]ie, pentru
c\ „toat\ darea cea bun\ [i tot darul
des\vâr[it de sus este, pogorându-se de
la Tine, P\rintele luminilor”. Sfânta
Treime – tain\ a jertfei, a luminii!

Iubi]ilor, orice gând duhovnicesc
cheam\ un alt gând duhovnicesc [i nu
pot s\ nu v\ împ\rt\[esc acum acest
gând de-o clip\. Când privesc Dumne-
zeiasca Scriptur\ îmi amintesc mereu
de un moment pe care l-am tr\it când a
ap\rut informatica, aceast\ [tiin]\ de
vârf. {i, mi-aduc aminte, colaboram atunci
cu o persoan\ care lucra în Institutul



10

versetele 18-20: „{tiind c\ a]i fost r\scum-
p\ra]i din felul vostru de[ert de vie]uire,
nu cu aur, argint, pietre pre]ioase, ci cu
scumpul sânge al unui Miel jertfit, Care
a fost cunoscut mai înainte de înteme-
ierea lumii” – a[adar, mai înainte de
întemeierea lumii, în sfatul cel ve[nic
pentru întemeierea lumii; iar sfatul cel
ve[nic al Sfintei Treimi s-a întâmplat
când Dumnezeu a zis: „S\ facem...”, când
a f\cut Dumnezeu cerul [i p\mântul [i a
zis Dumnezeu: „S\ fie lumin\”), a[adar,
acolo, în sfatul cel ve[nic, era Mielul
jertfit. Tat\l, Fiul [i Duhul Sfânt, iar între
Tat\l [i Duhul Sfânt st\ Mielul jertfit, în
stare de jertf\. A[a îl arat\ [i Sfântul
Apostol [i Evanghelist Ioan în Cartea
Apocalipsei, cap. 5 vers. 6, spunând: „{i
am v\zut un tron, [i pe Cel Vechi de
Zile pe tron, iar în fa]a Lui stând un
Miel ca junghiat...”. Junghiat, [i stând,
deci înviat, dar purtând [i chipul jertfei.
În inima Treimii e Mielul, de la înte-
meierea lumii. Atunci în]elegem: a[a ni
Se reveleaz\ Dumnezeu ca iubire.  

La Spovedanie vine câteodat\ un suflet
tulburat, nelini[tit, zdrobit, bolnav [i cu
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sufletul [i cu trupul; nu trebuie niciodat\
s\ uit c\ Dumnezeu este iubire. {i-i
spun: „Nu uita, dragule, în orice stare
te-ai afla, oricât de dec\zut\, Dumnezeu
este iubire. În clipa aceasta, dac\ tu sim]i
c\ ai lep\dat tot ce însemna c\lcarea
voii lui Dumnezeu, în clipa aceasta te
împ\rt\[e[ti de iubire. Simte iubirea Lui”.
Dumnezeu e [i lumin\, e [i adev\r, dar
mai presus de toate este iubire. {i – un
gând cheam\ pe altul, un cuvânt cheam\
pe altul – Dumnezeu este iubire pentru
c\ e Treime. Aici e Revela]ia, Dumnezeu
cel în Treime revelat: Tat\l, Fiul [i Sfântul
Duh. Au observat în]elep]ii – înc\ o dat\
înt\resc cuvântul – c\ Dumnezeu e iubire
pentru c\ e Treime. Dac\ ar fi unul singur,
un solitar metafizic, cum e conceput în
alte religii, un însingurat, ar putea s\
întemeieze iubirea? A iubi înseamn\ a
tr\i via]a celuilalt. Nu S-ar fi putut iubi
decât pe El, c\ci [i în doi, pereche, iubirea
este nedeplin\. Numai în trei iubirea este
des\vâr[it\, se revars\ în afar\. Iar dac\
în Sfânta Treime st\ Mielul junghiat
înainte de întemeierea lumii, jertfa, atunci
iubirea înseamn\ jertf\. {i aici a[ vrea,
cu st\ruin]\ negr\it\, s\ în]elegem aceast\
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din veci, are pe Fiul din veci, dup\ cum
spune Psalmistul: „Fiul Meu e[ti Tu, Eu
ast\zi Te-am n\scut” (Ps. 2, 7). Ast\zi e
numele timpului lui Dumnezeu. C\uta]i
în Scriptur\ [i vede]i: „Eu ast\zi te-am
n\scut”. Mântuitorul, când a rostit ru-
g\ciunea „Tat\l nostru”, cum a spus?
„Pâinea noastr\ cea de o fiin]\ d\-ne-o
nou\ ast\zi”. Când a intrat în casa lui
Zaheu a zis: „Ast\zi s-a f\cut mântuire
casei acesteia”. Când r\stignitul de pe
cruce, tâlharul de pe crucea din stânga
Mântuitorului, s\rmanul, L-a batjocorit
pe El, zicându-i: „Dac\ e[ti Fiul lui Dum-
nezeu, coboar\-Te de pe Cruce” (dar Mân-
tuitorul avea s\ urce de pe Cruce spre
Înviere, nu s\ coboare, cum îl ispitise [i
demonul în pustie, zicându-i: „Dac\ e[ti
Fiul lui Dumnezeu, arunc\-te jos”. Drumul
existen]ei e în sus, nu în jos. Iubi]ilor,
nu mergem în sus decât numai prin
Dumnezeu. Sincer m\rturisesc aceasta,
c\ p\catul opre[te crea]ia în loc. Unde-i
p\cat, omul nu mai cre[te. Toate în jur
pot s\ se înmul]easc\, dar omul în p\cat
nu poate s\ creasc\), atunci  tâlharul din
dreapta i-a spus celuilalt, care-l batjoco-
rise pe Mântuitorul: „Nu te temi tu de
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Dumnezeu, c\ e[ti în aceea[i osând\?
C\ci noi pentru p\catele noastre suntem
pedepsi]i, dar Omul acesta n-a f\cut nici
un r\u” (Lc. 23, 40-41). {i s-a rugat:
„Pomene[te-m\, Doamne, când vei veni
întru împ\r\]ia Ta!”. {i i-a zis Mântui-
torul: „Adev\r zic ]ie: ast\zi vei fi cu
Mine în rai”. Ast\zi... Iar la Sfânta Împ\r-
t\[anie, când venim în fa]a potirului,
cum zicem? „Cinei Tale celei de Tain\,
ast\zi, Fiul lui Dumnezeu, p\rta[ m\
prime[te!”. „Ast\zi” e numele timpului
lui Dumnezeu, iar numele timpului nostru
este „ieri, azi, mâine”. {i numele timpului
diavolului este „mâine”. 

De aceea, demonul f\g\duie[te pro-
top\rin]ilor no[tri, Adam [i Eva: „Ve]i
fi ca ni[te dumnezei”. Totul e la viitor.
Iar cre[tinul, când st\ de vorb\ cu Dum-
nezeu, se afl\ în timpul lui Dumnezeu,
ast\zi, în timpul luminii lui Dumnezeu,
al iubirii lui Dumnezeu. A[a trebuie s\
tr\im, a[a trebuie s\ sim]im rug\ciunea,
timpul rug\ciunii: ca un ast\zi al venirii
cerului pe p\mânt. {i, atunci, a[a a tâlcuit
Sfântul Vasile cel Mare, zicând c\ Fiul e
n\scut din veci.


