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Cuvânt înainte
Predicile din lucrarea de fa]\ nu au fost scrise înainte
de a fi rostite. Ele au fost înregistrate în momentul rostirii
lor, în mare parte, în m\n\stirile „Sfântul Antonie cel
Mare” (din Vercors) [i „Acoper\mântul Maicii Domnului”
(de la Solan) [i transcrise apoi sub aceast\ form\, eminamente oral\. Prin urmare, ele sunt redactate în cuvinte
simple, adresate în primul rând fiilor [i fiicelor mele
duhovnice[ti [i reprezint\ punctul de plecare al unei
cateheze cre[tin-ortodoxe.
Am rev\zut integral aceste texte dup\ transcrierea
lor, dar am preferat s\ le p\strez stilul oral. Cititorul va
trebui s\ ]in\ seama de faptul c\ f\r\ inflexiunile vocii
[i f\r\ varia]iile de intona]ie, cuvintele transcrise ale
acestor predici nu pot exprima întocmai toate nuan]ele
gândirii; iar în privin]a oralit\]ii textelor, el va trebui s\
se arate indulgent [i îng\duitor.
Câteva s\rb\tori mari comport\ mai multe predici
[i este deci, inevitabil, ca unele lucruri s\ se repete u[or,
de la un an la altul. Totu[i, fiecare dintre omiliile inserate
în volumul de fa]\ abordeaz\ în general un aspect nou
[i diferit al s\rb\torii respective. Pe de alt\ parte, trebuie s\ precizez [i faptul c\ ordinea duminicilor din an
variaz\ dup\ reguli tipiconale destul de complexe, ceea
ce face ca ele s\ nu cad\ la aceea[i dat\, de la un an la
altul. În aceast\ lucrare, succesiunea duminicilor urmeaz\
Tipicul athonit, respectat în m\n\stirile noastre, „Sfântul
Antonie cel Mare” [i „Acoper\mântul Maicii Domnului”.
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Prin urmare, cititorul nu trebuie s\ fie surprins de orânduirea lor liturgic\.
În pofida acestor mici observa]ii [i preciz\ri, consider\m c\ lucrarea de fa]\ poate avea un rol de c\l\uz\
duhovniceasc\ folositoare pentru o parcurgere rodnic\
a întregului ciclu al anului cre[tin.
Arhimandrit Placide Deseille
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Predic\ la s\rb\toarea Na[terii
Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu.
Mijlocitoarea tuturor*
Am s\rb\torit în urm\ cu câteva zile, la 1 septembrie, începutul anului bisericesc cre[tin. Subliniez al
„anului cre[tin”, deoarece nu este vorba doar de începutul anului liturgic. Într-adev\r, ciclul liturgic nu reprezint\ numai un aspect al vie]ii noastre cre[tine, ci
ne structureaz\ întreaga via]\ duhovniceasc\, întreaga
noastr\ via]\ de cre[tini. El este cel care o izvor\[te. S\
nu spunem niciodat\, cu u[urin]\: „Anul acesta nu voi
merge la biseric\ de s\rb\toarea Na[terii Maicii Domnului, sau a În\l]\rii Sfintei Cruci, sau de Întâmpinarea
Domnului, am alte treburi, nu-i chiar a[a de grav”. Ar
însemna s\ rat\m o treapt\ a sc\rii la cap\tul c\reia ne
a[teapt\ Hristos, ar însemna s\ s\rim o etap\ important\ a transform\rii noastre în Hristos. Dac\ în fiecare
an parcurgem de la o s\rb\toare la alta toate aspectele
tainei mântuirii noastre – în curând, în decembrie, taina
Na[terii Domnului, apoi, mai târziu, P\timirile [i Învierea Sa, trimiterea Duhului Sfânt în ziua Cincizecimii [i
imensa înflorire de sfin]enie pe care a produs-o în Biseric\ –, facem aceasta pentru a le putea tr\i în mod
tot mai profund, cu o în]elegere tot mai sporit\, pentru
*

Rostit\ la M\n\stirea „Acoper\mântul Maicii Domnului” de la
Solan, în anul 2005.
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a le putea sim]i din ce în ce mai intens, în str\fundul
inimii, dulcea]a minunat\.
Noul an cre[tin începe a[adar cu aceast\ mare s\rb\toare a Na[terii Maicii Domnului. Este o s\rb\toare
foarte important\ pentru via]a noastr\ duhovniceasc\.
Înc\ de la începuturile sale, Biserica a fost con[tient\
de locul Maicii Domnului în iconomia mântuirii noastre.
În Evanghelia dup\ Luca, Evanghelia copil\riei, este
subliniat în mod deosebit acest rol al Maicii Domnului
în taina mântuirii. {i Evanghelia dup\ Matei îi acord\
un loc de cinste. {tim c\ în Biserica din primele veacuri, familia p\mânteasc\ a Mântuitorului Hristos ocupa
un loc important în Palestina; prin intermediul membrilor acestei familii p\mânte[ti a Mântuitorului, al Maicii
Domnului [i al Dreptului Iosif, ne-au fost transmise toate
amintirile despre copil\ria lui Hristos (precum [i anumite
relicve): episoade din copil\ria lui Iisus, amintiri referitoare la Maica Domnului [i mai ales la episodul Buneivestiri [i la încuviin]area ei, la „da”-ul rostit de ea atunci,
prin care ne-a fost acordat\ mântuirea.
În secolele urm\toare, Biserica a început s\ fie tot
mai con[tient\ de faptul c\ nu putem ajunge la Hristos
decât prin intermediul Maicii Sale, c\ numai prin rug\ciunile [i mijlocirea permanent\ a Acesteia putem avea
acces la El [i face în a[a fel încât nu noi s\ mai tr\im,
ci El s\ tr\iasc\ cu adev\rat în noi. Rolul providen]ial
al Sinodului de la Efes, de la începutul veacului al V-lea,
a fost acela de a sublinia pe deplin acest loc al Maicii
Domnului al\turi de Hristos [i rolul ei în taina mântuirii
noastre, proclamând-o în mod solemn drept „N\sc\toare
de Dumnezeu” – Theotokos, Maic\ a lui Dumnezeu. Dup\
acest sinod, care nu f\cea altceva decât s\ confirme tradi]ia anterioar\, s-a înt\rit [i mai mult, în întreaga Biseric\,
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Predica a doua la s\rb\toarea Na[terii
Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu.
Începutul mântuirii*
La începutul acestei luni de septembrie, cu care se
deschide [i noul an bisericesc, s\rb\torim praznicul Na[terii Maicii Domnului. Este una dintre cele mai importante s\rb\tori ale anului, iar a[ezarea ei chiar la începutul unui nou ciclu liturgic nu s-a f\cut f\r\ o inten]ie
special\, f\r\ voia lui Dumnezeu. Acest nou ciclu liturgic
ne reactualizeaz\ toat\ taina mântuirii, pentru a ne
face p\rta[i la ea. De aceea slujbele praznicului Na[terii
Maicii Domnului, s\rb\torit\ asear\, la Vecernie [i Priveghere, [i ast\zi, la Dumnezeiasca Liturghie, subliniaz\
dimensiunea de bucurie ce caracterizeaz\ aceast\ pr\znuire.
Pân\ la na[terea Maicii Domnului, lumea întreag\
era prizoniera p\catului [i cuprins\ de o triste]e profund\. Prin p\catul protop\rin]ilor, prin toate p\catele
omenirii care i-au urmat, oamenii se desp\r]iser\ de
Dumnezeu, se rupseser\ de singurul Izvor al vie]ii.
Omului îi era cu neputin]\ s\ refac\ leg\tura cu Dumnezeu numai prin propriile sale puteri. Trebuia ca Dumnezeu s\ intervin\ din nou în istoria omenirii pentru a
recrea aceast\ leg\tur\ [i a f\cut-o prin Întruparea,
prin moartea, coborârea la iad [i Învierea Fiului S\u, a
*

Rostit\ la M\n\stirea „Sfântul Antonie cel Mare” din Vercors,
sâmb\t\, 8 septembrie 2007.
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Logosului, a Celei de a doua Persoane a Sfintei Treimi.
Moartea Fiului lui Dumnezeu avea s\ provoace, în
mod virtual, moartea acestei ordini vechi a lucrurilor
caracterizat\ de p\cat [i de consecin]ele sale tragice,
pentru a ajunge la Înviere, la redarea vie]ii divine omenirii desp\r]ite pân\ atunci de Dumnezeu. Nici m\car
drep]ii Vechiului Testament nu se puteau bucura, dup\
moartea lor, de vederea lui Dumnezeu. Desigur c\ ei
nu erau supu[i la chinuri, dar nu se bucurau de vederea lui Dumnezeu, de „a fi cu Hristos”, lucru care a
devenit cu putin]\ pentru sfin]i, pentru to]i cei care
adorm în unirea cu Hristos sub semnul noii iconomii
instaurat\ de El [i prin El, al c\rei început este reprezentat de na[terea Maicii Domnului. Fiindc\ mântuirea
noastr\ a devenit posibil\ datorit\ Maicii Domnului,
datorit\ consim]\mântului ei din ziua Buneivestiri, referitor la Întruparea lui Hristos.
De aceea, s\rb\toarea Na[terii Maicii Domnului
este cântat\ de slujbele Bisericii ca fiind adev\ratul început al mântuirii, zorile sau prim\vara harului; de aceea,
ea trebuie s\ ne umple inimile de bucurie. Da, na[terea
Maicii lui Dumnezeu a jucat un rol fundamental în istoria mântuirii noastre. În acela[i timp, ea are [i un rol
important în via]a noastr\ duhovniceasc\, deoarece prin
intermediul Maicii Domnului putem p\trunde noi în[ine,
pe deplin, în taina mântuirii. Prin mijlocirea ei permanent\, prin sprijinul ei matern ce se realizeaz\ tocmai
prin intermediul acestei permanente mijlociri pentru
noi pe lâng\ Fiul ei, putem intra [i înainta în via]a duhovniceasc\. Nu putem spori duhovnice[te dac\ nu recurgem la mijlocirea Maicii Domnului, dac\ nu o consider\m cu adev\rat ca fiind Maica noastr\ dup\ har. Ea
este cea care poate s\ ob]in\ pentru noi de la Dumnezeu,
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prin mijlocirea ei de Maic\, harul care ne configureaz\
dup\ Hristos, care ne transform\ cu adev\rat prin intermediul botezului (har care trebuie s\ rodeasc\ de-a
lungul întregii noastre vie]i cre[tine prin participarea
libert\]ii noastre sus]inut\ de alte haruri), în fii ai lui
Dumnezeu în care Tat\l s\ Î[i poat\ recunoa[te chipul,
icoan\ vie a Fiului S\u zugr\vit\ în inimile noastre în
tr\s\turi de lumin\ de Duhul Sfânt, de Duhul Care ne
trimite în fiecare clip\ a vie]ii noastre duhovnice[ti
harul lui Hristos Cel Înviat, dac\ ne deschidem cu adev\rat inimile pentru a-l primi. De aceea, s\rb\toarea
Na[terii Maicii Domnului reprezint\ pentru noi izvorul
bucuriei celei mai profunde.
În aceast\ zi am s\rb\torit [i intrarea lui A.M. în Biserica Ortodox\. Ritualul primirii la Ortodoxie arat\ preocuparea fundamental\ a Bisericii Ortodoxe de a r\mâne întru totul întocmai cu Biserica Apostolilor, cu
Biserica din primele veacuri cre[tine. Nu a existat nici
o ruptur\, nici o evolu]ie specific\, între noi [i credin]a
Sfin]ilor Apostoli, nici între noi [i modul în care cre[tinii din primele veacuri, care erau înc\ to]i uni]i, tr\iau
în Biseric\ [i î[i m\rturiseau credin]a.
În formula de primire la Ortodoxie pe care am auzit-o
mai înainte, preotul o întreba pe A.M. dac\ accept\ canoanele (regulile) apostolice, precum [i hot\rârile stabilite de Sinoadele Ecumenice [i de tradi]iile [i sinoadele locale, fie c\ e vorba despre participarea la Sfânta
Liturghie în fiecare duminic\, de rânduielile postului sau
de alte lucruri. S\ nu ne gândim c\ aceste reguli care
prescriu modul de via]\ în Biseric\ sunt doar ni[te reglement\ri artificiale, care ar fi impuse din exterior. Ele
reprezint\ rodul experien]ei duhovnice[ti a nenum\ra]i
sfin]i. Ele au fost filtrate de to]i ace[ti sfin]i, Biserica
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Predic\ la Intrarea în Biseric\ a
Maicii Domnului.
Perioada de preg\tire*
Praznicul Intr\rii în Biseric\ a Maicii Domnului de
ast\zi, care este atât de apropiat de începutul Postului
Cr\ciunului, ne introduce în chip minunat în aceast\
perioad\ de preg\tire pentru celebrarea Na[terii Domnului. Este o perioad\ în care ne preg\tim s\ s\rb\torim o nou\ Întrupare a Mântuitorului Hristos în ieslea
inimilor noastre. Fiindc\ acesta este darul Cr\ciunului:
faptul c\ Hristos Se na[te tot mai mult înl\untrul nostru,
preschimbându-ne din ce în ce mai mult dup\ chipul
Lui, s\l\[luindu-Se în adâncul cel mai tainic al inimilor
noastre, pentru ca prezen]a Lui s\ ne umple de lumin\
toat\ fiin]a [i întreaga via]\.
Fecioara Maria a fost preg\tit\ de Dumnezeu, în
chip minunat, pentru a-[i împlini misiunea de N\sc\toare de Dumnezeu. Copil\ fiind, ea intr\ în Templu,
ea care avea s\ fie adev\ratul chivot al f\g\duin]ei [i
adev\ratul loc al prezen]ei lui Dumnezeu printre oameni;
ea intr\ deci în templul cel f\cut de mân\ omeneasc\,
care prefigura deja [i închipuia l\ca[ul definitiv al lui
Dumnezeu din mijlocul oamenilor, ce avea s\ ilustreze
vremea Evangheliei [i vremurile pe care le tr\im noi ast\zi.
*

Rostit\ la M\n\stirea „Acoper\mântul Maicii Domnului” de la
Solan, luni, 21 noiembrie 2005.
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Nici o alt\ Evanghelie nu putea fi mai potrivit\ pentru
s\rb\toarea de ast\zi decât cea pe care o citim în mod
tradi]ional la toate s\rb\torile Maicii Domnului, Evanghelia despre Marta [i Maria. Desigur, este vorba despre
Maria, sora Martei [i a lui Laz\r; observ\m îns\ în Evanghelii un remarcabil sim] al discre]iei care înv\luie tot
ceea ce se refer\ la Maica Domnului. În pericopa evanghelic\ de ast\zi nu se vorbe[te despre ea decât sub forma
voalat\ a cuiva care îi seam\n\, ca printr-un v\l de t\cere:
era cel mai bun [i singurul mijloc prin care se putea revela
ceva de negr\it.
Maica Domnului a tr\it mereu în discre]ie, iar, în
Evanghelii, ea î[i p\streaz\ acest loc discret. Se vorbe[te
pu]in despre ea. Prin intermediul imaginii Mariei a[ezat\
la picioarele Domnului, contempl\m de fapt esen]a
tainei Maicii Domnului, care const\ în ascultarea cuvântului lui Dumnezeu prin care Hristos s-a întrupat în
ea. Prin r\spunsul dat de ea cuvântului lui Dumnezeu
s-a putut împlini taina minunat\, nemaiîntâlnit\ a Întrup\rii, a Na[terii Logosului, a Na[terii Sale omene[ti
în mijlocul nostru.
În toat\ aceast\ perioad\ de preg\tire evocat\ de
s\rb\toarea de ast\zi, Maica Domnului era deja a[ezat\
jos, la picioarele Domnului, în sensul c\ citea, medita
[i interioriza Scripturile, preluând, însu[indu-[i întreaga
a[teptare [i dorin]\ a poporului lui Israel de a-L vedea
venind pe Mesia. {i a primit aceast\ dorin]\, din care s-a
hr\nit în profunzime, în toat\ s\r\cia întruchipat\ de
expresia sufletului ei, o s\r\cie a duhului care a constat
în aceast\ [tergere, în aceast\ renun]are la orice afirmare
de sine, în aceast\ lep\dare de sine care-i îng\duia s\
primeasc\ cuvântul lui Dumnezeu [i s\ consimt\ la el,
s\ se preg\teasc\ pentru consim]irea final\ pe care avea
s\ o dea în ziua Buneivestiri.
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îndreptate spre El, s\dite în adâncurile ei prin lucrarea
Duhului Sfânt [i pe care risc\m s\ nu le percepem dac\
ne exterioriz\m prea tare.
În aceast\ perioad\ de preg\tire pentru Cr\ciun, în
aceast\ perioad\ a Postului Na[terii Domnului, nu doar
postul este foarte important; el trebuie s\ înso]easc\
aceast\ atitudine interioar\ esen]ial\, al\turându-i [i nevoin]a trupului, a întregii noastre fiin]e.
S\ fim deci cu b\gare de seam\ în aceste zile binecuvântate s\ intr\m [i noi în templul inimii noastre, în
aceast\ pustie sfânt\ ca s\ spun a[a, l\sând de o parte
toate grijile [i preocup\rile lume[ti. {i astfel, lumina
l\untric\ a Domnului ne va c\l\uzi spre întâlnirea cu
El, pe care o s\rb\torim la Cr\ciun: „Întru Lumina Ta, vom
vedea Lumin\”.
Lui I se cuvine toat\ slava, împreun\ cu Tat\l S\u
Cel ve[nic [i cu Preasfântul S\u Duh, în vecii vecilor.
Amin.
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Predic\ Duminica Sfin]ilor Str\mo[i [i la
s\rb\toarea Sfântului Ierarh Nicolae.
Pilda celor pofti]i la cin\*
În aceast\ perioad\ de dinaintea Cr\ciunului suntem
invita]i s\ fim p\rta[i la a[teptarea tuturor drep]ilor
Vechiului Testament, a tuturor str\mo[ilor lui Hristos.
Deoarece to]i cei din Vechiul Testament care Îi fuseser\
credincio[i lui Dumnezeu erau prin esen]\ suflete râvnitoare pline de dorin]a a[tept\rii, suflete aflate în a[teptare [i care tr\iau cu n\dejde, vestind venirea Împ\r\]iei lui Dumnezeu [i a lui Mesia Care avea s\ întemeieze aceast\ Împ\r\]ie în inimile oamenilor, în inimile
tuturor oamenilor care aveau s\-L primeasc\, din p\cate
nu pretutindeni pe p\mânt. Dup\ cum ne las\ s\ în]elegem Evanghelia de ast\zi, nu to]i oamenii vor accepta
invita]ia la cin\, nu to]i vor r\spunde afirmativ sau nu
to]i dau curs invita]iei Domnului de a participa la osp\]ul S\u, osp\] pe care vine s\ ni-l serveasc\ prin
îns\[i Întruparea Sa, dându-ne astfel posibilitatea de a
intra în Împ\r\]ia cerurilor, de a intra în bucuria acestei
Împ\r\]ii [i de a ne hr\ni nu cu hran\ p\mânteasc\, ci
cu însu[i Trupul [i Sângele S\u, de a ne hr\ni din voin]a
Sa divin\, îndumnezeitoare [i de via]\ f\c\toare, care
ne transmite via]a cea adev\rat\.
*

Rostit\ la M\n\stirea „Sfântul Antonie cel Mare” din Vercors, 6
decembrie 2007.
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Atunci când rostea pilda celor pofti]i la cin\, Mântuitorul Hristos se adresa contemporanilor S\i, care f\ceau
parte din poporul lui Israel a c\rui întreag\ istorie era
orientat\ spre Hristos, a c\rui întreag\ istorie era o vestire
a venirii lui Hristos, o f\g\duin]\ de întemeiere a Împ\r\]iei Sale, o f\g\duin]\ a acestui osp\] mesianic.
Din p\cate, mul]i nu au [tiut s\-L recunoasc\ în Hristos
pe Acela Care venea s\ împlineasc\ toate aceste f\g\duin]e, adic\ s\ împlineasc\ toat\ aceast\ a[teptare.
Pilda ne las\ s\ în]elegem c\ cei care vor r\spunde
invita]iei la cina mesianic\ vor fi s\racii poporului lui
Israel, dintre care primii au fost Maica Domnului, Iosif
[i p\storii din Betleem, urma]i de to]i cei care, provenind
din rândul neamurilor p\gâne, s-au al\turat acestui mic
grup de s\raci; ei L-au primit pe Hristos [i au intrat la
cina Lui. Îns\ cei mai mul]i nu L-au recunoscut: mul]i
sunt cei chema]i, deoarece to]i oamenii sunt pofti]i s\
intre la cina lui Hristos, îns\ pu]ini sunt cei ale[i. Faptul
c\ cei ale[i sunt pu]ini nu înseamn\ c\ Dumnezeu
îndep\rteaz\ pe cineva, ci c\ mul]i oameni se îndep\rteaz\ singuri, l\sându-se acapara]i de nenum\ratele griji
[i preocup\ri p\mânte[ti, neavând grij\ s\ intre la cina
Mântuitorului.
Aceast\ pild\ le era adresat\ contemporanilor lui
Hristos, îns\ ea ne este adresat\ [i nou\, fiec\ruia dintre
noi. Fiecare dintre noi este poftit la cin\, adic\ fiecare
este chemat, înc\ de aici de pe p\mânt, s\ intre în intimitatea lui Hristos, s\ se bucure de toate bunurile d\ruite de El, s\ se împ\rt\[easc\ din bucuria pe care ne-o
aduce via]a al\turi de El, din bucuria pe care ne-o procur\ rug\ciunea [i toate virtu]ile cre[tine, milostenia [i
iubirea milostiv\ sub toate formele lor, bun\voin]a,
blânde]ea, smerenia.
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prin aceast\ lep\dare de Sine [i abandonare deplin\ în
voia Tat\lui.
S\ ne ajute bunul Dumnezeu, prin mijlocirea Sfântului
Ierarh Nicolae, s\ putem p\trunde [i noi în aceast\
tain\, s\ ne ajute s\ putem experia aceast\ s\r\cie,
aceast\ simplitate sufleteasc\, acest duh nevinovat al
prunciei [i numai a[a vom putea dobândi bucuria cea
adev\rat\ [i pacea pe care o vom auzi în curând binevestit\ oamenilor de îngeri: „Slav\ întru cei de sus lui
Dumnezeu [i pe p\mânt pace, între oameni bun\voire”,
oamenilor care sunt beneficiarii bun\voin]ei [i iubirii
lui Dumnezeu, o iubire la care s\ ne ajute Domnul s\
putem r\spunde [i noi, cu adev\rat, din toat\ inima [i
din tot sufletul nostru.
Lui I se cuvine toat\ slava, Tat\lui [i Fiului [i Sfântului
Duh, în vecii vecilor. Amin.
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Predic\ la Duminica Sfin]ilor P\rin]i
dup\ trup ai Domnului*
Cele dou\ duminici care preced s\rb\toarea Na[terii
Domnului reprezint\ un minunat prolog al acestei s\rb\tori. În aceste duminici îi pomenim pe to]i p\rin]ii
dup\ trup ai Domnului [i pe to]i drep]ii Vechiului Testament. Acest lucru ne arat\ c\ taina mântuirii noastre
se înr\d\cineaz\ într-o istorie, în istoria unui popor; un
popor care începe prin a fi un popor p\mântesc, adic\
o realitate bine înr\d\cinat\ în istoria p\mânteasc\,
poporul lui Israel ie[it din Avraam [i din patriarhi, cu
toat\ istoria sa caracterizat\ de interven]ii divine, care
s-a continuat pân\ la Hristos. Tot Vechiul Testament, toat\
aceast\ istorie a Legii celei vechi era o preg\tire a venirii
lui Hristos.
Dumnezeu a dorit ca venirea Mântuitorului s\ fie
precedat\ a[adar de aceast\ istorie sfânt\ a poporului
lui Israel, pentru c\, potrivit planului S\u, mântuirea
omului nu era numai o chestiune individual\, ceva care
s\ se petreac\ doar între individ [i Dumnezeu. Omul
nu este o fiin]\ solitar\; P\storul cel Bun, Care este Hristos,
a venit în c\utarea oii celei r\t\cite, care este omenirea
întreag\.
Când citim primele capitole din cartea Facerii pân\
la chemarea lui Avraam, vedem c\ din momentul gre[elii
protop\rin]ilor no[tri, aceast\ istorie este relatarea unei
*

Rostit\ la Bois Salair, duminic\, 21 decembrie 2008.
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destr\m\ri a omenirii, provocat\ de p\cat. Din momentul
în care omul nu a ascultat de Dumnezeu s-a desp\r]it
de El, iar oamenii s-au desp\r]it unii de al]ii. Împ\r]irile,
rivalit\]ile, învr\jbirile, luptele, ura au pus st\pânire pe
omenire [i ele au dus la potop [i la turnul Babel. Omenirea
întreag\ s-a v\zut destr\mat\. Episodul turnului Babel
ne arat\ în mod clar c\ aceast\ destr\mare, aceast\ fragmentare a omenirii este rodul p\catului, al trufiei, al
revoltei omului împotriva lui Dumnezeu.
Odat\ cu chemarea lui Avraam, începe ceva cu totul
nou: Dumnezeu adun\, treptat, omenirea laolalt\. Aceast\
adunare laolalt\ nu se va împlini în deplin\tate decât
în Hristos, îns\ Dumnezeu a vrut ca mântuirea s\ se înscrie
astfel în istoria unui popor, deoarece Hristos avea s\
împlineasc\ mântuirea unui popor, un popor nou care
nu se define[te prin apartenen]a la o ras\, la o na]iune
p\mânteasc\, un popor nou care este Biserica, Trupul
lui Hristos, omenirea reunit\ într-un tot [i realipit\ în
Hristos prin lucrarea focului Duhului Sfânt care, rev\rsat
la Rusalii, va realipi oamenii între ei în Hristos.
Îns\ acest popor nou este în strâns\ leg\tur\ cu cel
vechi, reprezentând continuarea [i împlinirea acestuia.
Biserica a fost preg\tit\ de aceast\ mare parabol\ reprezentat\ de istoria poporului lui Israel, a Israelului
p\mântesc, de istoria Israelului cel trupesc. Iar acest
popor al lui Israel din Vechiul Testament, a c\rui istorie a fost o f\g\duin]\, o imagine, un simbol a ceea ce
avea s\ fie împlinit de Hristos, aceast\ istorie a Vechiului Testament face parte din istoria Bisericii, reprezentând deja într-o anumit\ m\sur\, Biserica de dinaintea
Bisericii.
Toate episoadele acestei istorii sunt simboluri, dup\
cum ne-a spus Mântuitorul Însu[i [i a[a cum ne-a înv\]at
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[i Sfântul Apostol Pavel. Întreg Vechiul Testament vorbe[te despre Hristos [i despre lucrarea Sa de r\scump\rare: legea, prorocii, psalmii, toate vorbesc despre
Hristos în mod înc\ voalat, mai mult sau mai pu]in inteligibil, dar într-un mod foarte real. Întreaga tain\ a
acestei istorii s-a revelat, s-a l\murit prin venirea lui Hristos,
prin moartea [i Învierea Sa, [i prin reunirea tuturor m\dularelor Trupului S\u înf\ptuit\ prin lucrarea Duhului
Sfânt. În toat\ aceast\ istorie exist\ o unitate profund\,
de la Avraam [i pân\ la Rusalii [i pân\ la Parusie.
De aceea trebuie s\ fim foarte con[tien]i de locul
pe care îl ocup\ Vechiul Testament în via]a noastr\ cre[tin\, în via]a noastr\ duhovniceasc\. To]i Sfin]ii P\rin]i
[i to]i sfin]ii în general au citit [i meditat la Vechiul Testament cu dragoste [i cu to]ii i-au considerat pe drep]ii
[i sfin]ii lui ca pe adev\ra]ii lor p\rin]i [i fra]i în Hristos-ul
pe Care Îl a[teptau [i pe Care noi Îl cunoa[tem. Dup\
cum spunea un mare scriitor francez pe care îmi place
s\-l citez, Charles Péguy, cre[tinul nu este definit atât
de sfin]enia vie]ii lui sau de perfec]iunea lui moral\,
cât mai ales de apartenen]a la un popor care reprezint\
Trupul lui Hristos; acest popor este alc\tuit din sfin]i,
din drep]i [i din p\c\to[i. Iar cei p\c\to[i ca noi sunt
lua]i de mân\ de sfin]i, care ne duc împreun\ cu ei pe
urmele lui Hristos, spre rai [i via]a cea ve[nic\. To]i
sfin]ii [i drep]ii din Vechiul Testament fac parte din aceast\
mul]ime de sfin]i care ne conduc pe urmele lor. Via]a
cea ve[nic\ începe deja aici pe p\mânt, dac\ suntem
cu adev\rat m\dulare ale Trupului lui Hristos, membrii
acestui popor, dac\ facem cu adev\rat parte din el.
Genealogia Mântuitorului Hristos pe care am auzit-o
citindu-se ast\zi tocmai acest lucru vrea s\ ne sugereze.
Lectura ei, care poate p\rea neinteresant\ [i plictisitoare,
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Predica a doua la Duminica Sfin]ilor P\rin]i
dup\ trup ai Domnului*
Nu ne putem imagina nimic mai m\re] decât perspectivele pe care ni le deschide pericopa evanghelic\
de ast\zi. Ea ne înf\]i[eaz\, sub forma unei genealogii,
întreaga istorie a poporului lui Israel, întreaga istorie a
interven]iilor lui Dumnezeu în lumea noastr\, care tind
spre Întruparea Fiului S\u [i sunt îndreptate spre Pruncul
pe Care Îl vom putea contempla peste numai o zi, culcat
într-o iesle.
Desigur, istoria poporului Israel reprezint\ o preg\tire privilegiat\ a venirii Domnului, îns\ nu numai
ea, ci [i întreaga istorie a lumii, a p\mântului [i a universului întreg tinde, este îndreptat\ spre aceast\ manifestare a lui Dumnezeu în mijlocul nostru în Persoana
Fiului S\u, Care S-a f\cut prunc pentru noi.
Dac\ ne gândim la istoria universului a[a cum ne
este ea prezentat\ de [tiin]a actual\ care nu face decât
s\ dezvolte informa]iile din cele dintâi capitole ale Facerii,
unde este vorba despre primul moment înainte de care
nu exista nimic, ca s\ spunem a[a, fiindc\ timpul începe
cu primul moment în care exist\ ceva, iar acest ceva,
aceast\ energie extraordinar\ se va dezvolta de-a lungul
a milioane de ani, putem vorbi de trecerea a milioane
de ani înainte ca soarele, p\mântul [i întregul univers solar
*

Rostit\ la M\n\stirea „Acoper\mântul Maicii Domnului” de la
Solan, duminic\, 24 decembrie 2006.
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pe care îl cunoa[tem noi s\ existe. Aceast\ putere extraordinar\, aceast\ for]\ investit\ de Dumnezeu în crea]ie
va cre[te [i se va dezvolta de-a lungul fantasticei istorii
a galaxiilor [i a expansiunii universului pân\ la noi. Toate
acestea erau îndreptate spre Întruparea Mântuitorului
Hristos. Toate tindeau spre Pruncul cel nevinovat culcat
în iesle, spre aceast\ manifestare a lui Dumnezeu, fiindc\
despre o manifestare divin\ este vorba. Dumnezeu Se
manifest\ în mijlocul nostru nu în chip de b\rbat, ci
sub aspectul unui prunc. Iar pentru noi, lucrul acesta este
extrem de revelator, deoarece Pruncul culcat în iesle ar
fi putut spune ceea ce Hristos avea s\-i spun\ mai târziu
lui Filip: „Filipe, cine M-a v\zut pe Mine, a v\zut pe Tat\l”
(Ioan 14, 9).
Da, Tat\l Însu[i ni Se arat\ în acest fel prin Fiul.
Da, Tat\l ni Se arat\ în acest chip [i în acest trup de copil
nou-n\scut, care reprezint\ ceea ce este cu adev\rat
Dumnezeu. L\sat\ slobod\, imagina]ia noastr\ [i L-ar fi
reprezentat poate pe Creatorul a toate, pe Creatorul
universului, ca pe o fiin]\ de temut, o fiin]\ înfrico[\toare, foarte îndep\rtat\ de noi. Ei bine, dimpotriv\,
atunci când Dumnezeu vrea s\ ni Se arate, El o face
mai întâi sub chipul unui prunc. Nimic nu ne reveleaz\
mai bine ce este cu adev\rat Dumnezeu, ce este firea
divin\, decât copil\ria, starea de pruncie.
Mântuitorul Hristos ne spune c\ pentru a intra în
Împ\r\]ia cerurilor trebuie s\ fim precum copiii. Fiindc\
Dumnezeu este înainte de toate, dac\ putem spune a[a,
smerenie, simplitate, s\r\cie, nevinov\]ie, renun]are,
lep\dare total\ de Sine, d\ruire deplin\ de Sine. Toate
acestea sunt Dumnezeu [i la ele se refer\ Sfântul Evanghelist Ioan atunci când ne spune c\ Dumnezeu este
iubire. Dumnezeu nu este zdrobitor, de[i este atotputernic,
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este cel mai din urm\ [i cel mai p\c\tos dintre to]i este
cu adev\rat smerit. Dimpotriv\, toate aceste declara]ii
de smerenie, aceast\ smerenie for]at\ pot ascunde
mult\ trufie, o trufie foarte subtil\ [i foarte profund\.
A fi smerit înseamn\ în primul rând a accepta toate
umilin]ele, toate jignirile, toate relele tratamente, toat\
purtarea urât\, lipsa aten]iei, înseamn\ a avea mai mult\
grij\ de ceilal]i decât de sine însu[i, a fi ascult\tor,
adic\ a renun]a la propriile gusturi [i preferin]e în fa]a
preferin]elor [i gusturilor celorlal]i. Toate acestea sunt
dovezi [i roade ale smereniei. Nu este vorba despre
cuvinte [i nici despre sentimente a[ zice, ci despre
ceva mult mai profund, care trebuie s\ ne impregneze,
s\ ne p\trund\ întreaga comportare [i atitudine. {i
atunci Hristos va tr\i în noi, deoarece pentru a ajunge
la smerenia cea adev\rat\ trebuie s\ accept\m s\ ne
lep\d\m de noi în[ine pentru a-I face loc lui Hristos s\
fie smerit în noi, pentru ca Dumnezeu, prin lucrarea [i
prin energiile Sale divine, s\ ne impregneze întreaga
fiin]\, sentimentele cele mai profunde [i întregul comportament de aceast\ smerenie, transfigurându-le. Atunci
vom ajunge cu adev\rat s\ fim dup\ chipul lui Dumnezeu în sensul cel mai profund al cuvântului, nu doar
ni[te reproduceri exterioare, ci Dumnezeu Însu[i s\ fie
viu în noi, fiin]a Lui s\ participe la fiin]a noastr\.
Da, scopul crea]iei acesta este ca fiecare om s\ ajung\
s\ fie dup\ chipul acestui prunc culcat în iesle. De
aceea taina Cr\ciunului este atât de infinit de adânc\,
deoarece ea ne reveleaz\ sensul întregii noastre vie]i.
Fire[te, vor exista dup\ aceea P\timirile, r\stignirea pe
Cruce, moartea [i Învierea, dar toate acestea sunt cuprinse
deja în chip tainic în taina [i s\rb\toarea Cr\ciunului.
Când ne uit\m la icoana Na[terii Domnului, vedem c\
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Predic\ la Sâmb\ta Mare.
Botezul [i Învierea*
Am avut bucuria s\ s\vâr[im ast\zi, cu ajutorul lui
Dumnezeu, la acest început luminos al perioadei pascale, un dublu botez, celebrând astfel trecerea de la
întuneric la lumin\ [i de la moarte la via]\. Prin Botez
devenim cu adev\rat ucenici ai lui Hristos, nu doar primindu-I [i acceptându-I înv\]\tura, ci murind [i înviind
împreun\ cu El. Acest lucru se înf\ptuie[te p\r\sind
întunericul mor]ii, întunericul Egiptului, pentru a ne
na[te din nou la via]a cea adev\rat\, ie[ind din apa
cristelni]ei. Aceast\ ap\ a Botezului aminte[te de apa
M\rii Ro[ii prin care a trecut Israel, condus de Moise [i
prin mijlocirea unei interven]ii miraculoase a puterii divine, eliberându-se din robia faraonului. Ea evoc\ [i
apele Iordanului prin care a trecut în chip minunat
poporul lui Dumnezeu pentru a intra în p\mântul f\g\duin]ei [i pe care Domnul Însu[i a vrut s\ le treac\
în chip tainic în ziua Botezului S\u, pentru a ne revela
semnifica]ia profund\ a mor]ii Sale, exodul cel nou,
cea mai mare dintre toate minunile [i lucr\rile înf\ptuite
de Dumnezeu pentru poporul S\u.
Repet adesea faptul c\ Mântuitorul Hristos nu este
un filosof a c\rui înv\]\tur\ ar putea fi pus\ în practic\
*

Rostit\ la M\n\stirea „Acoper\mântul Maicii Domnului” de la
Solan, în Sâmb\ta Mare, 30 aprilie 2005, la Liturghia Sfântului Vasile
cel Mare, cu prilejul s\vâr[irii a dou\ botezuri.
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de oameni doar cu propriile lor for]e, folosindu-se de
inteligen]a [i de voin]a lor. Trebuie s\ recunoa[tem faptul
c\ textele evanghelice sunt imposibil de pus în practic\
doar cu puterile noastre omene[ti. Evanghelia nu este un
cod moral [i nici o doctrin\ filosofic\ de în]elepciune,
ci descrierea a ceea ce Dumnezeu împline[te în omul
care accept\ s\ moar\ sie[i [i s\ învieze împreun\ cu
Hristos, primind darul Duhului Sfânt. Acesta este [i
sensul cuvintelor Mântuitorului Care zice: „F\r\ Mine,
nu pute]i face nimic” (Ioan 15, 5).
Pentru poporul lui Israel, evenimentul central al
istoriei sale fusese exodul, fuga din Egipt [i jertfirea
mielului pascal, traversarea M\rii Ro[ii [i primirea Legii
pe muntele Sinai. Îns\ evreii Vechiului Testament erau
foarte con[tien]i de faptul c\ prin aceste evenimente
erau vestite, prefigurate [i f\g\duite minuni [i mai mari.
Iar aceste minuni aveau s\ fie tocmai moartea [i Învierea
lui Hristos, care ne-au adus mântuirea [i la care particip\m, la care suntem cu adev\rat ini]ia]i prin Sfântul
Botez.
Botezul nu reprezint\ îns\ în via]a noastr\ un punct
final, ci un punct de plecare. Desigur, prin el suntem
deja cu adev\rat mor]i p\catului [i învia]i împreun\ cu
Hristos, deoarece am primit Duhul Sfânt în inimile noastre,
Duhul lui Hristos Cel Înviat, trimis de El de la dreapta
Tat\lui, unde se afl\ acum. Harul Duhului Sfânt ne umple
inimile de o lumin\ [i de o for]\ care ne fac în stare s\
biruim toate ispitele [i pornirile cele rele, toat\ puterea
diavolului [i s\ împlinim idealul blânde]ii, al iert\rii, al
iubirii milostive [i al dragostei propus de Mântuitorul
Hristos în Evanghelii. Îns\, dup\ cum ne spune Sfântul
Apostol Pavel, prin Botez, nu suntem a[eza]i în ceruri
împreun\ cu Domnul Iisus decât în chip tainic.

Predici la duminicile [i s\rb\torile anului liturgic

451

Predic\ la Duminica a doua dup\ Pa[ti,
a Sfântului Apostol Toma*
În pericopa evanghelic\ de ast\zi (Ioan 20, 19-31),
Iisus Se arat\ în mijlocul ucenicilor aduna]i laolalt\,
mai întâi în seara de Pa[te [i apoi, în duminica de dup\
Înviere. Observ\m a[adar c\ înc\ de la începuturile Bisericii, imediat dup\ Învierea Domnului, Sfin]ii Apostoli
obi[nuiau s\ se reuneasc\ duminica, aceast\ tradi]ie
fiind preluat\ apoi de întreaga Biseric\. Când citim
scrierile primilor autori cre[tini din veacul al II-lea, [i
mai ales pe cele ale Sfântului Iustin Martirul [i Filosoful, observ\m c\ ceea ce îl caracteriza pe cre[tin înc\
de atunci era participarea la aceast\ adunare euharistic\ de duminic\. Înc\ din perioada Sfin]ilor Apostoli,
cre[tinii au s\vâr[it Sfânta Euharistie în fiecare zi a
Domnului, adic\ în fiecare duminic\. Un cre[tin este în
primul rând cineva care se reune[te împreun\ cu al]i
cre[tini din acela[i loc cu el pentru a celebra, duminica, memorialul Pa[telui Domnului, a participa la s\vâr[irea Sfintei Euharistii, care reactualizeaz\ în chip
real întreaga tain\ pascal\, moartea [i Învierea Mântuitorului Hristos. De aceea, foarte repede duminica a
luat, în primele comunit\]i cre[tine, locul pe care îl
ocupa sabatul în Vechiul Testament.
*

Rostit\ la M\n\stirea „Acoper\mântul Maicii Domnului” de la
Solan, duminic\, 22 aprilie 2001.
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Pentru cre[tin, duminica nu este doar o zi de odihn\
dup\ munca din timpul s\pt\mânii: duminica reprezint\ celebrarea s\pt\mânal\ a Învierii lui Hristos. Ea
ne face prezent\, în fiecare s\pt\mân\, ne actualizeaz\,
aceast\ tain\ central\ a credin]ei noastre [i a vie]ii
noastre cre[tine. De aceea, duminica nu este doar o
simpl\ zi de relaxare, ci o zi cu adev\rat consacrat\ lui
Dumnezeu, o zi în care pregust\m via]a noastr\ de
învia]i, via]a noastr\ cereasc\. Sfântul Apostol Pavel ne
spune [i ne repet\ adesea c\ Dumnezeu ne-a înviat cu
adev\rat împreun\ cu Hristos prin Taina Botezului, c\
ne-a a[ezat deja, în chip real, dar înc\ nemanifestat,
împreun\ cu El în ceruri, c\ suntem cu adev\rat p\rta[i
la via]a lui Hristos Cel Înviat; suntem p\rta[i la slava pe
care I-o aduce Tat\lui, la intimitatea Lui fa]\ de Tat\l.
Duminica este a[adar prin excelen]\ ziua consacrat\ lui Dumnezeu, nu numai odihnei, nu numai particip\rii la osp\]ul euharistic, ci, în general, rug\ciunii,
citirii Cuvântului lui Dumnezeu, citirii din scrierile Sfin]ilor P\rin]i. Prin urmare, pentru ca duminica noastr\
s\ fie cu adev\rat o duminic\ cre[tineasc\, nu este suficient doar s\ particip\m la Sfânta Liturghie diminea]a.
Duminica este cu adev\rat o zi ce trebuie s\ reprezinte
pentru noi o pregustare a vie]ii cere[ti [i care s\ ne
aminteasc\ în fiecare s\pt\mân\ c\ suntem cu adev\rat învia]i împreun\ cu Hristos.
În relatarea episodului evanghelic de ast\zi, al ar\t\rii Mântuitorului Hristos în mijlocul Apostolilor în seara
Pa[tilor, al celor zece apostoli, deoarece Toma nu era
împreun\ cu ceilal]i, Îl vedem pe Domnul suflând asupra
lor [i transmi]ându-le prin acest gest simbolic, Duhul
Sfânt. Le transmite Duhul Sfânt Apostolilor, ar\tând prin
aceasta c\ dup\ Învierea Sa, Duhul Se poate rev\rsa
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s\vâr[irii p\catului protop\rin]ilor no[tri, omul se na[te
f\r\ s\ mai fie altoit la via]a divin\, se na[te lipsit de
energiile divine care, potrivit planului creator al lui Dumnezeu, ar fi trebuit s\-l sfin]easc\ înc\ din prima clip\ a
existen]ei sale. Iertând p\catele oamenilor prin intermediul Botezului, Sfin]ii Apostoli le administreaz\ acest
dar al lui Dumnezeu, le d\ruie[te darul Duhului Sfânt.
Iertarea p\catelor [i darul Duhului Sfânt sunt astfel dou\
realit\]i nedesp\r]ite. Prin toate Tainele Bisericii suntem
altoi]i din nou la Dumnezeu, iar p\catele personale ne
sunt iertate. Acest lucru este valabil [i pentru Sfânta
Euharistie [i vedem c\ atunci când îi împ\rt\[e[te pe
credincio[i, preotul spune: „Se împ\rt\[e[te robul/roaba
lui Dumnezeu (N), [...] spre iertarea p\catelor [i spre
via]a de veci”. Desigur, când avem p\cate mari, care ne
apas\ con[tiin]a [i care ne despart de Dumnezeu [i de
aproa-pele, de fra]ii no[tri, trebuie în mod obligatoriu s\
facem apel la Taina Spovedaniei sau a Poc\in]ei. Îns\
toate p\catele noastre de zi cu zi, pe care nu le facem
tocmai inten]ionat, care ne scap\ zilnic datorit\ sl\biciunii firii noastre omene[ti, ne sunt iertate prin îns\[i
Taina Sfintei Euharistii. Aceast\ func]ie, aceast\ misiune
de iertare a p\catelor [i de conferire a darului Duhului
Sfânt repre-zint\ a[adar func]ia esen]ial\ a Sfin]ilor
Apostoli [i a celor pe care ei i-au l\sat ca urma[i ai lor
în Biseric\ pentru perpetuarea acestei func]ii de-a lungul
veacurilor.
În continuarea acestui episod evanghelic, asist\m
la o a doua ar\tare a Domnului. Sfin]ii Apostoli i-au
povestit lui Toma despre prima Sa ar\tare, îns\ el s-a
dovedit a fi neîncrez\tor, spunând: „Dac\ nu voi vedea,
în mâinile Lui, semnul cuielor [i dac\ nu voi pune degetul meu în semnul cuielor [i dac\ nu voi pune mâna
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Predica a doua la Duminica
Sfântului Apostol Toma*
Esen]a mesajului Evangheliei de ast\zi este exprimat\
de cuvintele Domnului, Care-i spune Apostolului Toma:
„Ferici]i cei ce n-au v\zut [i au crezut” (Ioan 20, 29).
Domnul define[te astfel condi]ia cre[tinului în lume.
Mântuitorul Hristos Cel Înviat S-a ar\tat Sfin]ilor
Apostoli, transformându-i astfel în martori oculari ai
Învierii Sale. De-a lungul veacurilor îns\, în Biseric\,
cre[tinii nu au beneficiat de aceast\ vedere, de aceast\
ar\tare a Domnului. De aceea, noi suntem încredin]a]i
de Învierea Domnului prin credin]\; prin credin]a în
cuvintele Apostolilor [i a tuturor celor care le-au citit în
Biseric\, [tim c\ Dumnezeu a intervenit în lume prin
moartea [i Învierea lui Hristos pentru a ne învia împreun\ cu El, pentru a salva [i mântui omenirea care
se afla în întuneric [i în umbra mor]ii.
Credin]a este singurul nostru mijloc de a cunoa[te
cele împlinite de Dumnezeu pentru noi, de a cunoa[te
planul S\u cu privire la om [i la omenire; credin]a în
cuvânt [i în cuvinte: în cuvintele Mântuitorului Hristos,
în cuvintele Sfin]ilor Apostoli, cuvinte transmise de Biseric\ [i în Biseric\. Acestor cuvinte exterioare, care ne
sunt transmise din afar\, trebuie s\ le corespund\ [i un
cuvânt, o lumin\ l\untric\, ce nu este o vedere în sens
*

Rostit\ la M\n\stirea „Acoper\mântul Maicii Domnului” de la
Solan, duminic\, 7 mai 2000.
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propriu, ci o ascultare, o credin]\ într-un cuvânt l\untric,
[optit, m\rturisit, picurat de Duhul Sfânt. Dup\ cum
spunea un Sfânt P\rinte al Bisericii, „dac\ Duhul nu ne
vorbe[te înl\untrul inimii, zadarnice sunt cuvintele predicatorului care ne ajung la urechi!”.
Credin]a noastr\ se întemeiaz\ pe aceast\ dubl\
m\rturie: m\rturia exterioar\ a Bisericii, a cuvintelor
Sfintei Scripturi transmise de Biseric\, de întreaga comunitate cre[tin\, dar [i m\rturia l\untric\, a cuvântului
l\untric al Duhului pe care trebuie s\ [tim s\-l ascult\m, o lumin\ l\untric\ pe care trebuie s\ [tim s\ o
sim]im, un cuvânt l\untric pe care trebuie s\-l ascult\m
cu luare aminte, cu urechile inimii [i nu cu cele trupe[ti.
De multe ori, în via]a noastr\ duhovniceasc\, avem
tendin]a de a vrea cu tot dinadinsul s\ sim]im, s\ atingem în mod concret, asemenea Apostolului Toma, îns\
ceea ce ni se cere este s\ fim cu luare aminte, s\ ascult\m [i s\ încuviin]\m l\untric la primirea acestor cuvinte, exterioare [i interioare.
Interpretând Cartea În]elepciunii lui Solomon, Sfin]ii
P\rin]i au insistat adesea asupra faptului c\ Dumnezeu
ne-a dat un sim] al divinului care nu este o percepere
clar\, prin intermediul sim]urilor noastre trupe[ti, al sensibilit\]ii noastre naturale sau al inteligen]ei [i ra]iunii
noastre, ci o încuviin]are prin credin]\. Credin]a îns\[i
este un dar de la Dumnezeu, care ne este, desigur,
oferit tuturor, dar la care trebuie s\ consim]im în profunzime. În ceea ce ne prive[te, aceast\ credin]\ se
afl\ la baza unei încredin]\ri cu mult mai solide decât
toate eviden]ele sensibile sau ra]ionale. Ni se poate întâmpla uneori s\ fim în[ela]i de sim]uri sau ca judecata
s\ ne fie tulburat\ de pasiune, îns\ atunci când consim]im la cuvintele Domnului, clar formulate în Sfânta
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Scriptur\ [i clar transmise de Biseric\, nimic nu ne mai
poate tulbura sau în[ela [i [tim cu o încredin]are deplin\,
de nezdruncinat, c\ Dumnezeu a intervenit în lume, prin
Hristos, pentru a ne mântui [i a ne învia împreun\ cu
El. El ne-a ar\tat calea, care este cea a Crucii, [i care
ne va duce la înviere. Totodat\, El ne face s\ sim]im
l\untric modul în care putem p\trunde în fiecare zi a
vie]ii noastre tot mai adânc în aceast\ tain\ a Crucii [i
a Învierii. Da, credin]a este o lumin\, o lumin\ mare [i
deosebit\. Desigur, pe m\sur\ ce via]a noastr\ duhovniceasc\ devine tot mai profund\, pe m\sur\ ce noi
sporim duhovnice[te, ne spore[te [i aceast\ sensibilitate l\untric\, iar m\rturia interioar\ a Duhului se dezvolt\ [i devine tot mai puternic\, dar cunoa[terea noastr\
despre Dumnezeu r\mâne, aici pe p\mânt, tot de ordinul credin]ei. Numai în via]a ve[nic\ Îl vom vedea
pe Dumnezeu precum este, Îl vom vedea cu adev\rat
pe Cel în Care credem aici pe p\mânt. Atunci când
cânt\m în textele liturgice ale Bisericii: „Am v\zut
lumina cea adev\rat\”, nu este vorba despre o vedere
clar\, ci despre o cunoa[tere [i o vedere ca prin oglind\,
în ghicitur\, cum spune Sfântul Apostol Pavel: „C\ci
vedem acum ca prin oglind\, în ghicitur\, iar atunci, fa]\
c\tre fa]\; acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoa[te pe deplin, precum am fost cunoscut [i eu”
(I Corinteni 13, 12). Vedem lumina cea adev\rat\ prin
oglinda credin]ei, prin oglinda cuvântului lui Dumnezeu, care este cu adev\rat o lumin\ pentru noi. Când
ascult\m cuvântul lui Dumnezeu, când citim Sfânta
Scriptur\, ni se arat\ deja o anumit\ lumin\, o lumin\
care ne vine din cuvinte, pe care o descoperim numai
prin credin]\, prin încuviin]area acestor cuvinte [i aderarea la ele, a[a cum un orb afl\ despre anumite

