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Despre autor 
 

Erudi ia Episcopului Nicolae Velimirovici (1880-1956), unul dintre 
cei mai prolifici scriitori din istoria Bisericii Ortodoxe Sârbe, 
impresioneaz  pe to i cei ce intr  în contact cu operele sale. In afar  de 
cea mai înalt  educa ie posibil  pentru un preot, primit  în Serbia 
înaintea primului r zboi mondial, de-a lungul vie ii sale a sus inut 
doctorate la universit i din întreaga lume: Berna (Elve ia), Oxford 
(Marea Britanic) i Columbia (Statele Unite ale Americii). 

In ciuda vastit ii cuno tin elor sale, Episcopul Nicolae nu a pierdut 
niciodat  simplitatea copil reasc  a sufletului s u de sârb, tr s tur  care 
d  unicitate operelor sale. Ele ating inima, cugetul si sufletul oric rei 
fiin e umane însetat  de Dumnezeu i fl mând  dup  cele ce au valoare 
îh ochii eternit ii. 

Cufundat într-o iubire i o umilin  asem n toare celor ale lui 
Hristos, dar temperat de încerc rile furtunoase si de n pastele ab tute 
asupra poporului sârb de-a lungul secolelor, colosala individualitate 
spiritual  a episcopului Nicolae a dominat sfera spiritualit ii ortodoxe 
sârbe din secolul al XX-lea. A a cum scria în mod succint unul dintre 
discipolii s i înfl c ra i, marele teolog si dogmatist, arhimandritul Iustin 
Popovici: �„Ce ne-a oferit nou  episcopul Nicolae i ce înseamn  aceasta 
? El a continuat str dania ascetic  a sfin ilor descenden i din Nemanja, a 
sfin ilor c lug ri sârbi. A fost un apostol, un evanghelist, un lumin tor i 
cel mai de seam  înv tor al poporului sârb de la sfântul Sava încoace. 
A mai fost si martir. Episcopul Nicolae a redat via a monahismului nostru. 
To i c lug rii i toate c lug ri ele noastre de azi sunt copiii spirituali ai 
Sfântului Episcop Nicolae si ai Sfântului Sava". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prefa  
 

Crezul sau Vjeruju, cum este numit în Biserica Slavon , este cea 
mai concis  i mai exact  expresie existent  a doctrinei de baz  a 
credin ei noastre ortodoxe. Il rostim la fiecare oficiere a Sfintei Liturghii, îl 
citim împreun  cu rug ciunile noastre personale. Totu i, câ i dintre noi s-
au oprit o clip  pentru a se întreba ce vrea el s  spun , sau de unde vine 
i cine l-a compus ? 

Simbolul Credin ei, cum mai este numit Crezul, a fost elaborat în 
secolul al patrulea la primul sinod ecumenic inut la Niceea în 325 i la al 
doilea sinod ecumenic inut la Constantinopol în 381, chiar dac  se 
bazeaz  pe simboluri ale botezului datând înc  din timpurile apostolice. 

Prima parte a Crezului a fost elaborat  de 318 episcopi, Sfin i 
P rin i inspira i de Dumnezeu ce s-au adunat la Niceea de pe întreg 
p mântul. Aici, pentru prima dat  în istoria Bisericii, s-a putut ine un 
sinod �„ecumenic", adic  cu o participare universal . Aceasta deoarece 
pe parcursul secolelor persecu iile împ ra ilor romani p gâni au 
determinat Biserica s  aib  o existen  ascuns . Au existat totu i, de-a 
lungul acestor secole, multe sinoade (sabors) locale sau regionale, 
printre care i sinodul inut la Ierusalim, men ionat în Noul Testament 
(Fapte 15). Scopul propus al Sinodului de la Niceea din 325 era ca sub 
îndrumarea Sfântului Duh al lui Dumnezeu s  se formuleze o expunere 
concis  care s  defineasc  adev rurile si convingerile fundamentale ale 
Credin ei Cre tine. 

A doua parte a Crezului, începând cu cuvintele �„... Si în Sfântul 
Duh ...", a fost elaborat  de 150 Sfin i P rin i aduna i la al doilea sinod 
ecumenic inut în 381 la Constantinopol si care avea scopul de a 
completa Simbolul Credin ei si a contracara diferitele erezii ce amenin au 
s  submineze adev rurile eterne ale cre tin t ii ortodoxe. 

Incepând cu acele timpuri, Sfânta noastr  Biseric  Ortodox , trupul 
veritabil i adev rat al lui Hristos a rostit acest vechi Crez în forma sa 
original . Si ast zi, aisprezece secole mai târziu, cre tinii ortodoc i 
continu  s  rosteasc  Crezul în forma sa ini ial  inspirat  de Dumnezeu, 
f r  modific ri, adaosuri sau elimin ri. 

Cuvântul �„Crez" vine din latinescul credo, adic  �„eu cred". In 
variantele multor limbi primul cuvânt din Crez înseamn  tot �„eu cred", de 
exemplu pistevo în greaca clasic , vjeruju în Biserica Slavon , i 
vjerujem în Sârba modern . 

�„Eu cred" - aceasta este cheia pentru în elegerea Crezului: 
convingerea, credin a, vero. Episcopul Nicolae, cu clarviziunea sa 
spiritual , a fost capabil s  în eleag  aceasta. Iat  de ce medita iile sale 
asupra Crezului, Credin a poporului lui Dumnezeu, sunt atât de 



valoroase. Ele trezesc în inimile credincio ilor o credin  înfocat . Ele 
picur  credin  curat  în sufletele însetate. Ele lumineaz  cugetele 
c ut toare ale credincio ilor cu razele str lucitoare ale credin ei 
adev rate. 

Aceasta nu este o expunere didactic  si rece a unor realit i 
teologice rigide. Aceasta este o istorie mi c toare ce înc lze te inimile, a 
iubirii unui tat  pentru copiii s i, despre iubirea lui Dumnezeu pentru 
oameni, o iubire ce dep e te capacit ile noastre de în elegere. 

De fiecare dat  când rostim Crezul din inim , noi de fapt 
confirm m realitatea acestei iubiri. �„Eu cred" c  acest adev r divin, etern 
i nemuritor este realitate. �„Eu cred" c  acest Simbol al Credin ei divin, 

etern i nemuritor a fost l sat lumii de Insu i Dumnezeu - Izvorul a toat  
iubirea - pentru ca oamenii s  poat  cunoa te iubirea lui Dumnezeu i 
s -L iubeasc  i ei. �„Eu cred" c  aceasta este credin a poporului ales, a 
celor ce poart  în sine icoana lui Dumnezeu. �„Eu cred" c  acesta este 
adev ratul în eles al credin ei p rin ilor no tri - SRPSTVO 
PRAVOSLAVJE, si SVETOSLAVLJE. 
 
 

Mitropolitul Iriney  
a Preasfin itei Maici a lui Dumnezeu,  

Gmyslake, Illinois, 15 decembrie 1988 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Crezul - Simbolul de credin  
 
 
 
 

Cred într-Unul Dumnezeu, Tat l Atot iitorul, F c torul 
cerului si al p mântului, al tuturor celor v zute si nev zute. 

i într-Unul Domn lisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-
N scut, Care din Tat l S-a n scut mai înainte de to i vecii. 
Lumin  din Lumin , Dumnezeu adev rat din Dumnezeu 
adev rat, n scut nu f cut, Cel de o fiin  cu Tat l, prin Care 
toate s-au f cut. Care pentru noi oamenii si pentru a noastr  
mântuire, S-a pogorât din ceruri si S-a întrupat de la Duhul 
Sfânt si din Maria Fecioara si S-a f cut om. Si S-a r stignit 
pentru noi în zilele lui Pon iu Pilat, a p timit si S-a îngropat. Si a 
înviat a treia zi dup  Scripturi. i S-a în l at la ceruri si sade de-
a dreapta Tat lui. i iar i va s  vie cu slav , s  judece viii si 
mor ii, a C rui împ r ie nu va avea sfâr it. 

i întru Duhul Sfânt, Domnul de via  F c torul, Care de la 
Tat l purcede; Cel ce împreun  cu Tat l si cu Fiul este închinat 
si sl vit, Care a gr it prin prooroci. 

Intru una, sfânt , soborniceasc  si apostoleasc  Biseric , 
m rturisesc un botez spre iertarea p catelor, a tept învierea 
mor ilor si via a veacului ce va s  vie. Amin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I 
�„Cred într-Unul Dumnezeu�” 

 
 

Cine seam n  semin e bune pe un câmp ce nu a fost cur at ? Un 
om ra ional nu va face a a ceva. Un om ra ional va ac iona în acord cu 
Cuvântul lui Dumnezeu. El va cur a mai întâi câmpul de neghin  i apoi 
va sem na semin e bune. 

Câmpul este sufletul uman, neghina - politeismul, s mân a bun  - 
credin a într-un Dumnezeu. 

S  credem într-un singur Dumnezeu ne pare azi ceva firesc si 
evident totodat ; s  credem în mai mul i dumnezei - ceva absurd i 
prostesc. Dar nu întotdeauna a fost a a. Au fost timpuri în care doar 
câ iva oameni pe p mânt credeau într-un Dumnezeu, apoi au venit alte 
timpuri când un întreg popor credea într-un Dumnezeu. To i ceilal i, care 
erau politei ti, priveau pe monotei ti cu dispre ul omului bogat deoarece 
considerau c  ace tia aveau un singur Dumnezeu i deci mult prea 
pu in. Dar monotei tii, la rândul lor, îi priveau pe politei ti cu mirare i 
triste e, deoarece ei având mul i dumnezei de fapt nu aveau nici unul. 

Credin a într-un Dumnezeu trebuia s  fie primit  mai întâi de la un 
martor de încredere, pentru ca mai apoi ea s  fie sem nat  în sufletele 
oamenilor ca în câmp. Martorul cel mai de încredere ce a adus m rturie 
pentru un Dumnezeu unic i contra mul imii de zei a fost Insu i 
Dumnezeul cel Unul, Viu si Adev rat. El Insu i i-a adus m rturie când a 
spus prin vrednicele sale slugi: �„Eu sunt Domnul Dumnezeul t u... S  nu 
ai al i dumnezei afar  de Mine!" (Ex. 20, 2-3). 

Dumnezeul cel Unul, Viu si Adev rat S-a revelat treptat, în mijlocul 
neghinei politeiste, El a g sit câteva câmpuri mici pe care le-a cur at i 
le-a purificat i a sem nat peste ele s mân a bun  a credin ei. Acestea 
erau sufletele câtorva b rba i drep i. Aceste suflete erau mai mult ca 
ni te lumân ri preg tite pe care El le-a aprins i acestea au luminat în 
întunericul politeismului �„ i lumina lumineaz  în întuneric si întunericul nu 
a cuprins-o" (Ioan 1, 5). Abel, Enoh, Noe, Abraham, Isaac, Iacob, Iov, 
Iosif, Moise, Isaia i Daniel au fost lumân rile Domnului - aprinse fiecare 
în parte! 

Astfel, Dumnezeul cel Unul, Viu i Adev rat S-a revelat întregului 
neam al lui Iacob sau Izrael. In marea Sa mil , El S-a revelat lor mai întâi 
pe p mânturile Egiptului, un p mânt str in, apoi în pustiu,  p mântul 
nim nui i apoi în Canaan, p mântul lor. i pentru un timp întregul neam 
a spus �„Cred într-un Dumnezeu". 

Dar oamenii înduhovnici i au început s  se clatine în credin a lor i 
aceasta a durat mai multe secole. i exista pericolul ca lumina s  se 



mistuie în întuneric i din focul aprins s  r mân  cenu a. V zând 
pericolul, Dumnezeul cel Unul, Viu i Adev rat, îndur torul i cel mai 
Milostiv Dumnezeu a trimis printre oameni pe Fiul S u, Domnul Iisus 
Hristos: 

pentru a împr tia întunericul politeismului; 
pentru a înt ri inimile oamenilor ca ace tia s - i urmeze 

calea lor spre în l imi; 
pentru a sem na s mân a bun  a credin ei într-un singur 

Dumnezeu, Dumnezeul cel Unul, Viu i Adev rat. 
 

Silitoarele albine ale lui Hristos, Sfin ii Apostoli, au împr tiat 
aceast  credin , acest polen al lui Dumnezeu asupra întregii lumi. 

Apostolii s-au împr tiat din Ierusalim în toate p r ile lumii printre 
popoare i triburi ca ni te albine ale lui Dumnezeu pentru a îndulci su-
fletele oamenilor cu vestea cea dulce ca mierea despre Dumnezeul cel 
Unul, Viu i Adev rat. 

Sfin ii Apostoli cur au p mânturile de neghina idolilor si sufletele 
oamenilor de credin a într-o mul ime de dumnezei. Pe câmpurile cur ate 
ei aveau s  semene sfânta credin  într-un Dumnezeu Unul, Viu i 
Adev rat. 

Dar ce sarcin  obositoare i periculoas  era aceasta! Aceasta a 
fost cea mai mare divergen  cunoscut  vreodat , care, crede i-m , i-a 
costat pe ace ti misionari ai monoteismului sudoare si lacrimi, r ni i 
sânge. 

Oamenilor le era foarte greu s  se despart  de zeit ile lor 
imaginare i s  accepte credin a într-un Dumnezeu. Deruta i de mul imea 
de creaturi i for e contrare din univers, ei considerau mai demn  de 
crezare existen a unei mul imi de dumnezei decât a Unui Singur Dumne-
zeu. Captiva i de iluzia unui copil naiv c  puterea const  în num r, ei 
sus ineau c  era mai credibil ca o mul ime de zei s  aib  o putere mai 
mare decât un Dumnezeu. Ei sus ineau c  mai mul i dumnezei ar putea 
oferi un ajutor mai mare decât un singur Dumnezeu. 

Dou  feluri de oameni s-au ridicat împotriva Apostolilor - i în 
întreaga lume existau numai aceste dou  feluri: cei ce- i hr neau 
sufletele cu otrava idolatriei i cei ce- i am geau trupurile f când statui 
cu chipul idolilor. i ace tia din urm  nu constituiau un obstacol mai mic 
decât primii. Lua i de exemplu pe Apostolul Pavel si argintarul Dimitrie: 
�„C ci un argintar, cu numele Dimitrie, care f cea temple de argint 
Artemisei i da me terilor s i foarte mare câ tig, i-a adunat pe ace tia i 
pe cei care lucrau unele ca acestea si le-a zis: B rba ilor, ti i c  din 
aceast  îndeletnicire este câ tigul vostru. Si voi vede i si auzi i c  nu 
numai în Efes, ci aproape în toat  Asia, Pavel acesta, convingând a 
întors mult  mul ime, zicând c  nu sunt dumnezei cei f cu i de mâini. Din 



aceasta... meseria noastr  e în primejdie s  ajung  f r  trecere..." 
(Fapte 19,24-27). De aceea unii priveau noua credin  ca pe o 
amenin are pentru sufletele lor, în timp ce al ii o considerau o amenin are 
pentru trup. 

Astfel, toate popoarele i to i oamenii din lume, cu foarte pu ine 
excep ii, se sim eau amenin a i. i cei ce formau aceste excep ii, ca i 
Socrate la Atena, au fost condamna i la mor i crude. 

Cultura nu a ajutat câtu i de pu in. Popoarele mai cultivate f ceau 
doar idoli din materiale mai pre ioase si cu o lucrare mai rafinat  decât 
popoarele primitive, dar idolii r mâneau idoli i subjugarea sufletului 
uman era aceea i în toate. Când Sfântul Apostol Pavel a fost în cultivata 
Atena �„duhul lui se îndârjea în el, v zând c  cetatea este plin  de idoli" 
(Fapte 17,16). Acela i lucru i s-a întâmplat lui Andrei în Sarme ia, lui 
Matei în Egipt i lui Bartolomeu în India - idoli în pie e, idoli în fa a 
judec toriilor i a cazarmelor militare, idoli în case, idoli în fiecare 
camer , idoli pretutindeni. Nici nu puteau num ra to i zeii pe care 
popoarele i oamenii îi venerau. 

i ace ti spini idoletrici i-au în epat pân  la sânge pe Sfin ii 
Apostoli. Ace tia i-au îndep rtat cu îndr zneal , i-au cur at si purificat i 
în locul lor au sem nat s mân a bun  în Dumnezeul Unul, Viu i 
Adev rat. Apostolii au îndeplinit aceast  sarcin  titanic  prin cuvinte, 
miracole, dragoste i sacrificiu. Unde au e uat într-un fel, au izbândit într-
altul. Unde nu au putut izbândi în nici un fel, ei au izbândit prin propriul 
lor sânge i moarte. Sângele martiriului lor i-a ars pe idoli ca focul cel viu. 

Dumnezeul cel Unul, Viu si Adev rat a binecuvântat mesajul 
apostolilor S i si muncile, lacrimile, suspinele i sacrificiile lor. Astfel, se-
min ele lor au dat roade bune. Si aceste roade constau în faptul c  azi ne 
pare ceva firesc s  credem într-un Dumnezeu si absurd i proste te s  
credem în mul i dumnezei. 

�„Eu sunt Domnul, Dumnezeul t u i s  nu ai al i dumnezei afar  de 
Mine". Aceasta a fost, prima m rturie a lui Dumnezeu în ceea ce-L pri-
ve te, prima revelare f cut  oamenilor de pe p mânt a lui Dumnezeu 
despre Dumnezeu i prima porunc  a lui Dumnezeu. �„S  nu ai al i dum-
nezei în afar  de Mine", porunce te Dumnezeu; pentru c  dac  vei avea 
al i dumnezei vei abate asupra ta dou  nenorociri. Prima: vei crede în 
dumnezei fal i, inexisten i, imaginari i iluzorii. 

A doua: vei împ r i cu ace tia iubirea i teama reveren ioas  care 
Mi se cuvine în întregime Mie, Dumnezeul cel Unul, Viu i Adev rat. 

Astfel, credin a ta în Mine se va umbri i vor sl bi iubirea i teama 
ta reveren ioas  fa  de Mine. Eu M  voi îndep rta de tine jignit i insul-
tat. Si vei deveni ateu, oricât  evlavie ai crede tu c  depui în credin a ta 
în mai mul i dumnezei, în ultim  instan  politeistul i ateul sunt acela i 
lucru. Nici unul nu are un Dumnezeu, nu-L are pe Dumnezeul cel Unul, 



Viu i Adev rat. 
Credin a într-un Dumnezeu, Dumnezeul cel Unul, Viu i Adev rat 

este credin a celui umil i în elept. Nu este credin a celui mândru, a c rui 
mândrie îl face nesocotit. Aceasta deoarece el se zeific  pe el însu i sau 
o alt  creatur  de-a Creatorului i nicidecum pe Creator. 

Cu cât omul este mai umil, cu atât el este mai în elept. Cu cât 
el este mai arogant, cu atât e el mai nerod. Dumnezeu d  
discern mânt celui umil pentru ca acesta s  tie i s  în eleag , dar 
El se opune celui mândru. Cu cât cel umil tr ie te mai mult în pace 
cu Dumnezeu, cu atât Dumnezeu îl înzestreaz  cu discern mânt. i 
discern mântul este lumina ce duce la Dumnezeul cel Unul, Viu si 
Adev rat. Binecuvânta i sunt cei ce au discern mântul de a vedea 
vremelnicia lumii i nimicnicia omului. Binecuvânta i sunt cei ce se 
simt mici i neînsemna i pentru c  Dumnezeu îi va ridica la 
cunoa terea suprem , la cunoa terea existen ei si m re iei 
Dumnezeului celui Preaînalt. 

Aceasta este credin a voastr , purt tori de Hristos, si a 
voastr , cei mai umili i deci cei mai în elep i. L sa i s  fie aceasta 
si credin a copiilor vo tri din genera ie în genera ie pân  la sfâr itul 
veacurilor. Aceasta este Credin a Ortodox  mântuitoare, care nu a 
fost niciodat  ru inat . Prin aceast  credin  au fost salva i 
str mo ii vo tri. Cu adev rat, aceasta este credin a poporului ales, 
a acelora ce poart  icoana lui Dumnezeu în ei în i i. La Judecata 
înfrico at  ei nu vor fi ru ina i în fa a îngerilor i a celor drep i. 
Dimpotriv , ei vor primi slav  i vor fi numi i cei binecuvânta i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II 
 

�„Tat l Atottiitorul,  
F c torul cerului si al p mântului,  
al tuturor celor v zute si nev zute" 

 
S  privim, cu fric  i cutremur, prin perdeaua eternit ii pu in 

îndep rtat . Nu mâna slab  a omului a dat u or la o parte aceast  
perdea. Ea a fost dat  la o parte de El - Dumnezeul cel Unul, Viu si 
Adev rat. Cine în afar  de El ar putea s  o înl ture ? Toate min ile 
omene ti luate la un loc cu toate puterile ce nu in de ceruri nu ar putea 
urni aceast  perdea nici cât un fir de p r. 

El s-a îndurat de oameni i a mi cat perdeaua. i trei raze de 
lumin  s-au r sfrânt asupra oamenilor ce poart  icoana Sa în ei în i i. i 
cei ale i au v zut aceasta i au tres rit de bucurie sfânt . El S-a revelat 
ca Unul Incomparabil - comparabil doar cu El Insu i. Dumnezeul cel 
Unul, Viu i Adev rat S-a revelat ca Tat , Atotputernic i F c tor. 

Cugetul v  este str fulgerat de un gând nelini tit si de întrebarea: 
�„Tat  al cui ?" i �„în ce moment a devenit El Tat l ?" El este Tat l Dom-
nului nostru lisus Hristos si a fost dintotdeauna Tat . Inainte de crearea 
lumii a fost El Tat . Tat l a n scut pe Fiul S u Unul - n scut înaintea tim-
pului i a fiin elor supuse acestuia, înainte de îngeri i de toate puterile 
cere ti, înainte de soare si de lun , înaintea zorilor i a luminii lunii. 
Vorbind despre Cel Ve nic, îndr znim noi s  pronun m cuvântul �„când 
?" De când Dumnezeu a fost Dumnezeu, de atunci Dumnezeu a fost 
Tat l. Dar în El nu exist  nici un �„când", deoarece în El nu exist  ciclu 
temporal. 

Cel Preaînalt S-a revelat mai întâi ca Tat , apoi ca Atotputernic si 
F c tor, în vecie, în afar  de Fiul S u Unul-N scut, nimeni nu a putut s -
L numeasc  pe Dumnezeu Tat . 

Dar în timpuri ? Nici chiar în timp, pe parcursul a secole si secole - 
nimeni. Asculta i istoria antic  a omenirii si primi i-o în inim . Ea v  
umple gândurile de lumin  i sufletul de bucurie. De când a fost creat  
lumea i de când Adam a fost izgonit din rai din cauza p catului de 
moarte, resping torul p cat al neascult rii fa  de propriul s u Creator si 
pân  la coborârea Fiului lui Dumnezeu pe p mânt, în tot acest r stimp 
nici un muritor nu a îndr znit s -L numeasc  pe Dumnezeu tat  al s u. 
Cei mai supu i ale i ai S i se adresau Lui cu nume foarte m re e. Ei îl 
numeau �„Atotputernicul", �„Judec torul", �„Preaînaltul", �„Regele", �„Domn al 
mul imilor", dar niciodat  nu foloseau dulcele nume de �„Tat ". 

Cei mai buni reprezentan i ai neamului omenesc puteau s  se 
simt  creaturi ale unui Creator Atotputernic, ca oale ale unui Olar divin, 



dar niciodat  copii ai unui Tat  ceresc. Acest drept i-a fost acordat 
omului prin Domnul nostru Iisus Hristos. Nu este un drept acordat tuturor 
oamenilor, ci numai celor ce L-au primit. Si celor câ i L-au primit, care 
cred în numele Lui, le-a dat putere ca s  se fac  fii ai lui Dumnezeu (loan 
1, 12), aceasta înseamn  s  fii adoptat i s  îndr zne ti s  te adresezi 
lui Dumnezeu cu cuvintele �„Avva P rinte" (Gal. 4, 5-6, Rom. 8,14-16). 

Insu i Hristos a revelat aceast  adop ie - dar al milei lui Dumnezeu 
- i a oferit-o oamenilor chiar de la începutul misiunii sale pe p mânt. El 
a revelat oamenilor c  din acel moment ei puteau s -L numeasc  pe 
Dumnezeu Tat  al lor atunci când a spus: �„Deci voi a a v  ruga i: Tat l 
nostru, care e ti în ceruri" (Matei 6, 9). Si de atunci pân  acum multe 
milioane de copii i adul i de pe tot globul p mântesc murmur  zi de zi 
�„Tat l nostru". 

Duhurile rele nu au dreptul de a-L numi pe Dumnezeu tat  al 
lor. Nici p c to ii nepoc i i nu au voie s  pronun e acest dulce 
cuvânt �„Tat ". Acest drept li se acord  doar celor drep i si celor 
plini de c in , astfel încât în rug ciunile lor ei s  poat  striga din 
toat  inima si din tot sufletul lui Dumnezeu �„Tat l nostru!". De ace-
ea, acelora ce duc r zboi împotriva lui Dumnezeu si a legii lui 
Dumnezeu fie prin gânduri, vorbe sau prin fapte nu le este 
nicidecum permis s  se adreseze lui Dumnezeu cu acest nume 
reconfortant i dulce: �„Tat ! ". 

Cei 318 Sfin i P rin i de la Niceea care au compus Crezul 
(Simbolul Credin ei) vostru (pentru voi), al tuturor celor ce purta i 
imaginea lui Dumnezeu în sine, care sunte i ale i, L-au numit mai întâi 
pe Dumnezeu �„Tat ", apoi �„Atotputernic" i �„F c tor". Ei au f cut aceasta 
fiind lumina i de c tre Sfântul Duh al lui Dumnezeu. Si au f cut-o în 
primul rând deoarece Cel Preaînalt este Tat l lui Hristos: Domnul dinain-
tea timpului i a cre rii lumii, în al doilea rând, deoarece Fiul întrupat al 
lui Dumnezeu a adus ca prim dar oamenilor - acelora care-L urmeaz  - 
adop ia; adic  dreptul de a-L numi pe Tat l S u, Tat  al lor. Tat l nostru! 
Ce bucurie sub soare si sub stele ar putea înc lzi mai mult inimile 
voastre, ale ale ilor care purta i icoana lui Dumnezeu în sine. Si 
Domnul, Fiul lui Dumnezeu, nu numai c  v-a permis s -L numi i pe cel 
Preaînalt, Dumnezeul Cel Unul, Viu si Adev rat, Tat  al vostru, mai mult, 
El v-a poruncit �„si tat  al vostru s  nu v  numi i c  Tat l vostru unul este, 
Cel din ceruri" (Matei 23,19). O, fericire vou , fericire inefabil . 
Adev rata paternitate se afl  în ceruri, dincolo de soare si de stele. 
Paternitatea de pe p mânt e doar o umbr , un simbol. 

Fericirea voastr  const  i în faptul c  Tat l vostru ceresc este si 
Atotputernic i F c tor. Sfin ii P rin i de la Niceea, lumina i de Sfântul 
Duh al lui Dumnezeu, au numit pe cel Preaînalt mai întâi Atotputernic i 
apoi F c tor. Ve i spune: �„Oare nu e normal ca mai întâi s  creezi ceva 



i mai apoi s - i folose ti puterea pentru a conduce ceea ce ai creat ? Si 
cel Preaînalt nu ar trebui s  fie numit mai întâi F c tor i apoi 
Atotputernic ?" Este a a doar în aparen , dar atunci când v  afla i în 
fa a Celui Adev rat nu judeca i dup  aparen e. Asculta i! Dumnezeu într-
adev r este mai întâi Atotputernic, înainte de a crea cerul i p mântul, 
Atotputernicul Dumnezeu a purtat în Sine m re ul proiect al crea iei, de 
la cele mai mari pân  la cele mai mici detalii, precum i toate for ele, 
toate legile, toate sistemele de ordine. F r  aceast  în eleapt  
atotputernicie cum ar fi fost crea ia posibil  si realizabil  ? 

Astfel, dup  ce m re ul Creator a creat lumea v zut  si cea 
nev zut , El a r mas în continuare Atotputernic i prin puterea sa de 
net g duit a continuat s  exercite control absolut asupra tuturor for elor, 
legilor i sistemelor de ordine din ambele lumi. �„Au nu se vând dou  
vr bii pe un ban ? i nici una din ele nu va c dea pe p mânt f r  tirea 
Tat lui vostru" spune Fiul lui Dumnezeu (Matei 10,29). �„ i p r din capul 
vostru nu va pieri" (Luca 21, 18), iar i f r  voia Dumnezeului 
Atotputernic. Cu t ria bra ului S u, Dumnezeu supune chiar i for ele 
adverse, cele care lupt  împotriva legii Sale i împotriva 
credincio ilor, i armonizeaz  totul cu planurile Sale. Nici o lacrim  
a celui drept nu este uitat  nici dac  aceasta cade în mare. Nici un 
cuvânt rostit pe p mânt, bun sau r u, nu r mâne f r  r spuns, fie el 
deschis sau ascuns din partea lui Dumnezeu. 

Tat l, Atotputernicul, F c torul. Acesta este Dumnezeul vostru - 
Cel Unul, Viu i Adev rat. Ca F c tor, Dumnezeu a creat cerul si 
p mântul si toate creaturile v zute i nev zute �„...în cer si pe p mânt 
toate câte a voit a f cut" (Ps. 113,11). Prin cuvintele �„în cer" sfin ii 
interpre i au în eles întotdeauna împ r ia îngerilor i a tuturor celorlalte 
puteri cere ti, v zute pentru Dumnezeu, dar nev zute pentru noi. Prin 
cuvintele �„pe p mânt" ei au în eles toate lucrurile materiale i toate 
creaturile de pe p mânt, de sub p mânt, de deasupra p mântului, cât si 
cele departe de p mânt, dar accesibile percep iei noastre senzoriale. 

Tot ce a fost creat, v zut i nev zut, a fost creat de Dumnezeu. Nu 
exist  un alt F c tor în cer sau pe p mânt în afar  de Cel Preaînalt. Si 
de la cele mai mari pân  la cele mai mici, nu exist  nimic creat care s  
fie creat de altcineva în afar  de Cel Preaînalt. El este unicul F c tor în 
adev ratul si deplinul sens al cuvântului, în adev ratul si deplinul sens al 
cuvântului, F c torul este Cel ce a f cut atât materialul construc iei, cât 
i scheletul. Atât materia, cât i forma materiei; i El este Cel ce 

infiltreaz  în toate o putere mistic  a crea iei, a rela iei reciproce, a 
atrac iei i respingerii, a mi c rii i vie ii. 

De aceea, când auzi i spunându-se �„Creatorul a creat tot ceea ce 
este creat", nu în elege i c  numai forma lucrurilor a fost creat  de 
Creator dintr-o materie preexistent , ci c  îns i materia a fost creat : 



Prin aceasta se manifest  deplin tatea puterii creatoare a lui Dumnezeu, 
prin faptul c  El a creat i una, i cealalt . 

Fie c  materia const  din cele patru mari elemente - p mânt, ap , 
foc i aer - stabilite de gândirea antic , fie c  acestea patru împreun  cu 
toate celelalte constau dintr-o singur  proto-materie de natur  electric , 
potrivit gândirii tiin ifice moderne, nu merit  s  ne adâncim acum în 
acest subiect. Un lucru este sigur: atât urzeala cât i b t tura fabricii 
universale reprezint  inven ia i crea ia lui Dumnezeu, marele Creator. 

Poate oare gândirea omeneasc  s  p trund  vreodat  tot misterul 
i toat  m re ia acestei fabrici, ale ilor ? Poate ochiul s  o cuprind  ? 

Poate urechea s  o aud  ? Poate limba s  o exprime ? Figuri i culori, 
numere i propozi ii, muzic  i cântec, bucurie i durere, viet i în ap , 
viet i în sol, viet i în aer, constela ii str lucitoare - toate acestea oare 
nu v  conduc, o, ale ilor, mai mult spre o t cere pioas  decât spre 
cuvântare ? 

S  ti i totu i c  aceast  splendoare miraculoas  i impun toare a 
universului v zut nu e decât o straj  atr g toare în fa a intr rii unui palat 
împ r tesc, în fa a por ilor lumii nev zute, a împ r iei spirituale 
îngere ti. i acolo, în spatele por ilor, se afl  adev ratul miracol, 
miracolul tuturor miracolelor, splendida m re ie a tuturor m re iilor. Aici, 
unde Preaînaltul împ rat al împ ra ilor str luce te în locul soarelui 
(Apoc. 22, 5)! Aici nici gândul, nici urechea, nici ochiul, nici limba nu 
folosesc la nimic. Marele Apostol a fost ridicat în duh �„pân  la al treilea 
cer...", a fost r pit în rai i a auzit cuvinte de nespus, pe care nu se 
cuvine omului s  le gr iasc  (II Cor. 12, 2-4). Astfel, în ceruri, în împ -
r ia spiritual  a împ ratului Creator totul dep e te puterea noastr  
actual  de în elegere i expresie. 

Si lumea aceasta v zut , în compara ie cu cea nev zut , e ca o 
umbr  comparat  cu realitatea, ca un simbol comparat cu un spirit, ca 
tip ritura comparat  cu ideea, ca o amintire despre cas  a celor exila i. 
Dar acela i Creator a creat ambele lumi, atât cea v zut , cât i cea 
nev zut . El, Unul, ine în mâna sa neobosit  si atotputernic  ambele 
lumi - doar El, Creatorul. El, Unul, le conduce pe c r ri misterioase, spre 
destina ii misterioase pe care tot El le-a predestinat - El, blândul Tat  al 
Domnului Hristos i al tuturor ale ilor s i copii. 

Aceasta este credin a celor sc lda i în lacrimi, a celor ce plâng 
pentru dreptate, adev r i via . Nu este credin a slugilor nedrept ii, 
în el ciunii i mor ii, a prietenilor râsului ce sfâr e te prin disperare. 
Aceasta este credin a celor sc lda i în lacrimi, care plâng din cauza 
neputin ei lor i a neputin ei întregii omeniri. Ei caut  Izvorul drept ii, al 
adev rului i al vie ii. i acest Izvor le este dat. Astfel, lacrimile lor de 
durere sunt transformate în lacrimi de fericire, pentru c  ei g sesc cea 
mai pre ioas  comoar , adic  pe Tat l Atotputernicul, F c torul. Ce mai 



au ei de c utat când prin El li se d  totul ? Le r mân doar lacrimile de 
poc in  cu care ei spal  orice nedreptate i în el ciune si se îndep r-
teaz  de moartea ve nic . Sp la i cu lacrimile poc in ei, ei devin blânzi 
i îng duitori fa  de fra ii lor ce se c iesc, fa  de tovar ii lor de drum, 

pe c rarea ce duce la t râmul etern i îi ajut  s  descopere dreptatea lui 
Dumnezeu, Izvorul drept ii, adev rului i vie ii. 

Aceasta este credin a voastr , purt tori de Hristos, credin a 
str mo ilor vo tri, care nu au regretat niciodat  calea anevoioas  i 
lacrimile v rsate când au ajuns lâng  Domnul si au fost consola i. 
Aceasta s  fie i credin a copiilor vo tri, din genera ie în genera ie pân  
la sfâr itul veacurilor. Aceasta este Credin a Ortodox  salvatoare ce nu a 
fost niciodat  ru inat . Cu adev rat, aceasta este credin a poporului cu 
adev rat ales, a celor ce poart  icoana lui Dumnezeu în sine. La 
Judecata lui Dumnezeu lor nu le va fi greu. Ei vor fi numi i binecuvânta i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III 
 

�„ i într-Unul Domn lisus Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu, 

Unul-N scut, Care din Tat l S-a n scut  
mai înainte de to i vecii" 

 
 

 
O nou  lumin  s-a r sfrânt asupra voastr , o, ale ilor, cei ce purta i 

icoana lui Dumnezeu în voi. Prin perdeaua pu in dat  la o parte de mâna 
Celui Preaînalt, o nou  sc p rare de lumin  s-a r sfrânt asupra voastr , 
luminându-v  ca fii ai lui Dumnezeu. Aceast  lumin  v  dezv luie 
misticul, eternul, fericitul mister al ve nicei paternit i si al filia iei eterne, 
în aceast  lumin , o binecuvântare a coborât asupra voastr  i balsamul 
consol rii a coborât asupra ochilor vo tri sc lda i în lacrimi. 

Domnul lisus este unic atât ca Hristos, cât i ca Fiu al lui 
Dumnezeu. Ca Hristos, în sensul de Mesia (Alesul), El este unul de la 
începutul pân  la sfâr itul lumii. Omenirea nici nu poate s  g seasc  i 
nici s  a tepte un alt Mesia. �„C ci mul i vor veni în numele Meu, zicând: 
Eu sunt Hristos, i pe mul i îi vor am gi" (Matei 24, 5-24). Aceasta este 
profe ia revelat  de Unicul, Adev ratul, Clarv z torul Hristos. Au fost 
fal i mesia, sunt chiar i acum, i vor fi din ce în ce mai mul i pe m sur  
ce se apropie sfâr itul neamului omenesc. Dar numai unul este 
adev ratul Mesia, veritabilul Hristos, nem rginitul Iubitor al omenirii. 
Acest Unul Adev rat, Veritabil si Nemarginit este Mesia tuturor 
neamurilor si oamenilor lumii din orice regiune i  timp. El este unul i 
unicul Mesia, atât al celor mor i, cât i al celor vii, care au fost, care sunt 
si care vor urma. 

Voi, ale ilor, sunte i deci chema i s  spuneti oamenilor i 
neamurilor: �„O, oameni i neamuri, pute i voi s  ave i reprezentan i de 
seam , mai mari decât cei mari; pute i voi s  ave i fiice si fii nobili, mai 
nobili decât nobilii, dar nu exista decât un Mesia al vostru, al tuturor �– 
unul singur. Asa c  nu mai a tepta i un altul, nu mai cautati un altul. Cu 
adev rat, oricare altul ar veni sub acest nume, în afar  de El Insu i, 
mincinos ar fi i fiu al minciunii. Singurul Mesia adevarat a spus cândva: 
�„Atunci, de v  va zice cineva: Iata, mesia este aici sau dincolo, s  nu-l 
credeti�” (Matei 24, 23). S  nu crede i precum evreii care a teapt  la 
nesfâr it propriul lor mesia evreu. Cu adev rat, nici un astfel de mesia nu 
va veni, fie el evreu, rus, indian sau american. Pentru c  e în natura lui 
Mesia s  fie Unul pentru to i oamenii, s  apar  în fa a tuturor, asupra 



tuturor i pentru binele tuturor. 
Voi ave i un astfel de Mesia, o, oameni si neamuri, pe adev ratul 

Mesia, dup  cum ave i un soare pe bolta cerului. i la fel precum un 
singur soare str luce te asupra voastr , a tuturor -albi, negri, galbeni sau 
ro ii - la fel unul Mesia str luce te asupra voastr  a tuturor. Domnul este 
asupra tuturor, slugi ale sale. El îi lumineaz  pe to i. Cine dintre voi caut  
un alt soare ? Nimeni. De ce ar c uta atunci cineva un alt mesia, când 
lumina lui Mesia-Iisus este mai str lucitoare decât lumina soarelui - mai 
str lucitoare, mai nelimitat , mai creatoare de via , mai aduc toare de 
fericire i mai salvatoare ? 

Feri i-v  de al i mesia, o, oameni i neamuri, i feri i-v  de mai 
mul i mesia pentru c  ei sunt pierdu i, suflete scormonitoare de 
bani i slugi ale celui în el tor. Satan vrea s  def imeze slava 
Domnului Iisus în lume, transformând unicul i nep mântescul 
nume al lui Mesia, Hristosul, într-un fel de ordin cu care el 
decoreaz  tot mai mul i impostori. Dar voi ti i c  una este s  fii un 
general i alta este s  te ornezi cu toate decora iile unui general 
f r  a fi în realitate. Feri i-v  de acei mesia pe care îi vestesc cei 
neboteza i. Mesia vostru poart  un singur semn, o singur  
decora ie: crucea. Crucea, care în acela i timp este si stindardul 
victoriei. Prin aceasta ve i recunoa te pe mesia vostru, singurul 
Mesia adev rat. El este acela i care, cândva, a ie it în câmp 
gârbovindu-se pentru a sem na i care va mai ie i o dat  drept, 
pentru a aduna recolta prin îngeri. 

Singurul Mesia al lumii este Insu i Fiul lui Dumnezeu, Unul-N scut, 
care din Tat l S-a n scut mai înainte de to i vecii. Aceasta este puterea 
Sa cereasc ; aceasta este garan ia adev ratului S u mesianism. Oricine 
neag  faptul c  Domnul lisus este Mesia va fi prins cu minciuna (dovedit 
mincinos). 

Apostolul care si-a odihnit capul pe pieptul lui lisus afirm  si mai 
direct acest fapt. Iat  vorbele sale: �„Cine este mincinosul, dac  nu cel ce 
t g duie te c  lisus este Hristosul ?" (I loan 2, 22). Putea oare altcineva 
în afar  de Fiul lui Dumnezeu s  fie Mesia ? i puteau oamenii s  
recunoasc  pe altcineva drept Mesia ? 

El a trebuit s  altoiasc  b trânul i dec zutul arbore al umanit ii 
cu propriul S u sânge. Nici un sânge de muritor nu ar fi fost destul de 
pur, destul de tân r, destul de puternic i de d t tor de via  pentru a 
oferi acestui arbore vigoarea necesar  pentru a întineri i a se înnobila. 
Cu adev rat, nici un sânge, în afar  de cel al Fiului lui Dumnezeu cu 
care El a îmbr cat propria Sa divinitate ca i cu o hain  purpurie. 

O, ale ilor, l sa i acum min ile voastre s  se ridice c tre Unul-
N scut, Fiul lui Dumnezeu, voi cei ce purta i icoana lui Dumnezeu în 
sine. Il ve i recunoa te imediat prin icoana lui Dumnezeu din voi i 



recunoscându-L v  ve i umple de fericire. Hristos este numit Unul-N scut 
Fiu al lui Dumnezeu deoarece El este unicul Fiu n scut din Dumnezeu 
Tat l. Când Il numi i pe Cel Preaînalt Tat , confirma i deja existen a Fiu-
lui. Un b rbat f r  copii nu este numit tat  i nici nu este numit p rinte 
cel ce nu a l sat urma i. 

Preaînaltul vorbe te prin gura proorocului S u astfel: �„Oare, Eu voi 
deschide pântecele f r  s -l las s  nasc  ? Zice Domnul. Sau Eu, Cel ce 
fac s  nasc , îl voi închide ?" (îs. 66, 9). S  nu se îndoiasc  deci nimeni 
c  Dumnezeu este un n sc tor; i s  nu se îndoiasc  nimeni de Unul 
N scut, Fiul lui Dumnezeu. Exist  oare în lume ceva bun ce nu este întru 
Dumnezeu i prin Dumnezeu ? Na terea este i ea un lucru bun. De 
aceea, faptul de a se na te este în Dumnezeu, nu ca un concept, ci ca o 
realitate, ca o realitate etern , deoarece Dumnezeu este etern. 

Dumnezeu este martor. Dumnezeu Tat l Insu i a adus m rturie i 
L-a proclamat pe Hristos ca Fiu al S u. Mai întâi, prin proorocul care 
spune: �„Fiul meu e ti Tu, Eu ast zi Te-am n scut !" (Ps. 2, 7). O, etern 
�„ast zi" al lui Dumnezeu ! Apoi, a f cut-o cu dou  ocazii, direct, prin 
propriul s u glas - la râul Iordan si pe Muntele Taborului - �„Acesta este 
Fiul Meu iubit în care îmi g sesc toat  pl cerea; asculta i-L". Si în sfâr it, 
cine îl putea cunoa te pe Domnul lisus mai bine decât El Insu i ? lisus 
Insu i a spus despre Sine: �„Fiul lui Dumnezeu sunt" (loan 10, 36). 

Dup  cum nici o persoan  sim itoare nu s-ar putea numi tat  
renegându-si fiul, tot a a nimeni nu poate numi pe un fiu, fiu si s  nege 
tat l. Cum ar putea exista un tat  care nu a avut niciodat  un copil sau 
un fiu care nu a avut niciodat  un tat  ? i cel care i-a odihnit capul pe 
pieptul Fiului lui Dumnezeu nu spune, iar i, în leg tur  cu aceasta: 
�„Oricine t g duie te pe Fiul nu are nici pe Tat l, cine m rturise te pe 
Fiul are si pe Tat l" (I loan 2, 23) ? 

Un oarecare om bogat avea un singur fiu. Si acest b rbat era 
foarte milostiv; aflând c  în vecin tatea sa erau mul i orfani, el s-a 
întristat. S-a dus i a adunat to i orfanii i i-a adus în casa sa. i a f cut 
din casa sa cas  a lor, iar din averea sa avere a lor. Apoi s-a adresat lor 
spunându-le �„Fiii mei!", a a cum se adresa unicului s u fiu cu cuvintele 
�„Fiul meu !". Ce diferen  este, dar, aici? 

Este u or pentru voi, o, ale ilor, s  vede i diferen a. Ea este 
evident : acel om bogat era în esen  doar tat l unicului s u fiu, din mil  
numindu-se si tat  al tuturor orfanilor din casa sa. 

Diferen a este c  doar fiul b rbatului bogat era fiul s u prin 
na tere, în timp ce to i ceilal i erau fii ai s i prin adop ie, înrudirea în 
substan  i înrudirea prin darul adop iei - aceasta este diferen a. 

Acestea v  sunt dezv luite, o, oameni cu judecat , pentru ca s  
ave i o arm  împotriva acelor oameni ira ionali care spun cu arogan : 
tim c  Hristos este Fiul lui Dumnezeu, tot a a precum suntem i noi fii ai 



lui Dumnezeu! Intreba i-i cu blânde e si umilin : sunte i voi fii din mil  
sau sunte i fii în esen  ? Vorbi i i ne r spunde i: cum putea Hristos cel 
f r  de p cat s  fie Fiul lui Dumnezeu din mil  i cum a i putea voi, care 
sunte i p c to i, s  fi i fii ai lui Dumnezeu în esen  ? Voi ti i c  
Dumnezeu este f r  p cat. Numai Cel ce este f r  p cat îl poate na te 
pe Cel F r  de P cat. Cum poate fi un p c tos n scut din Cel ce este 
f r  de p cat ? Poate cineva s  dea ceva ce el nu are ? i cine dintre fiii 
femeilor este f r  de p cat? i cine dintre voi s-ar putea numi pe sine, cu 
sinceritate, fiu al lui Dumnezeu în esen  ? 

In substan  sau în esen , Fiu al lui Dumnezeu poate fi numit doar 
Cel ce poart  în sine caracteristicile i puterile divine ale lui Dumnezeu 
Tat l. Cu alte cuvinte, doar Dumnezeu poate fi numit Fiu al lui 
Dumnezeu. Oare nu m rturise te, în armonie, întreaga natur  v zut  c  
tot ceea ce e n scut e de aceea i substan  cu n sc torul ? Stejarul 
na te stejar, porumbelul na te porumbel, leul na te leu, oimul na te 
oim, omul na te om si tot a a, în toate domeniile naturii vii. Ce 

Dumnezeu se poate na te din Dumnezeu ? Doar eternul Fiu al lui 
Dumnezeu, n scut din Dumnezeu Tat l, întreaga natur  vie ne 
m rturise te c  a a trebuie s  fie i Insu i Domnul o face prin m rturia 
Sa. i astfel, dac  Hristos cel f r  de p cat este Fiul lui Dumnezeu în 
esen , voi, oamenii p c to i, pute i fi numi i fii ai lui Dumnezeu doar din 
bun voin , prin milostivire, prin adop ie. 

Dumnezeu Fiul a fost n scut din Dumnezeu Tat l �„înaintea tuturor 
veacurilor", Insu i Fiul lui Dumnezeu, Cel mai înainte de to i vecii, 
m rturise te aceasta persecutorilor s i, iudeii, când spune: �„Eu sunt mai 
înainte de a fi fost Avraam" (loan 8, 58). Si iar i, când L-au întrebat: 
�„Cine e ti tu?", El le r spunde: �„Ceea ce v-am spus de la început" (loan 
8, 25). Prin aceasta Domnul a vrut s  arate c  originea si filia ia Sa 
eterna sunt nesupuse timpului. El, Unul n scut, este începutul întregii 
crea ii, începutul cetelor îngere ti i al fiin elor trupe ti. Fiul lui Dumnezeu 
este începutul. Dup  cum Cel Prea-înalt este etern, a a este si 
paternitatea Sa. De aceea, voi nu v  în ela i când spune i c  crede i într-
un Domn lisus Hristos, Unul-N scut, Fiu al lui Dumnezeu, n scut din 
Tat l mai înainte de to i vecii. 

Aceasta este credin a sufletelor pline de dragoste; sufletelor lipsite 
de dragoste le este greu s  accepte aceast  credin . P rin ii cu o dra-
goste invincibil  fa  de copiii lor i copiii cu o dragoste invincibil  fa  de 
p rin ii lor primesc aceast  credin  cu bucurie. Lumina paternit ii lui 
Dumnezeu i a filia iei lui Dumnezeu lumineaz  inexplicabilul i adâncul 
mister al naturii privind ata area p rin ilor fa  de copii i a copiilor fa  
de p rin i. Numai în aceast  lumin  pot copiii i p rin ii lumii s  în eleag  
misterul iubirii lor reciproce. Ei pot în elege c  dragostea lor nu e de 
origine p mânteasc , ci de origine cereasc . Ea este aprins  de la 



eterna flac r  a iubirii p rinte ti si filiale, care se g se te în Dumnezeu. 
De aceea, to i p rin ii care î i iubesc copiii cu dragoste invincibil  i to i 
copiii care î i iubesc p rin ii cu dragoste invincibil  accept  cu bucurie 
credin a în Tat l ve nic si în ve nicul S u Fiu din ceruri. 

Aceasta este credin a voastr , o, purt tori de Hristos, i credin a 
p rin ilor vo tri, care v-au iubit. Aceasta s  fie i credin a copiilor vo tri 
pentru care nutri i o dragoste invincibil . Aceasta este credin a ortodox  
salvatoare, care nu a fost niciodat  ru inat . Cu adev rat, aceasta este 
credin a poporului ales, a celor ce poart  icoana lui Dumnezeu în ei. In 
ziua Judec ii lui Hristos ei vor fi milui i i vor fi numi i binecuvânta i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



IV 
 

�„Lumin  din Lumin , Dumnezeu 
adev rat din Dumnezeu adev rat, 

n scut nu f cut, Cel de o fiin  cu Tat l, 
prin Care toate s-au f cut" 

 
 

Proorocul si vizionarul a privit c tre eternitate i a v zut c  nu 
existau soarele, luna sau stele; si totu i, era o lumin  inefabil  care 
p trundea totul i lumina totul (Luca 60,19 i Apoc. 21, 23). ti i voi, o, 
ale ilor, ce fel de lumin  era aceasta ? B nui i: este lumina etern  a 
chipului Celui Preaînalt. Este lumina eternului Tat , lumina eternului Fiu 
i lumina eternului Duh Sfânt - o Lumin , o Dumnezeire, o Frumuse e. 

Sfin ii P rin i de la Niceea (325), lumina i de aceast  etern  
Lumin , au ar tat prin urm toarele ase expresii care este leg tura 
dintre Domnul nostru lisus Hristos, Tat l ceresc i crea ie. 

Prima expresie, �„Lumin  din Lumin ", a fost rostit  de un mare 
tâlcuitor al misterelor: 

�„Dumnezeu este lumin  i nici un întuneric nu este întru El" (I loan 
1, 5). Dac  un tat  este lumin , ce altceva poate fi fiul s u decât numai 
lumin  ? Dac  Tat l ve nic este Lumin , Fiul S u este de asemenea 
Lumin . Fiul, m rturisindu-ne despre El, ne spune: �„Eu sunt Lumina 
lumii" (loan 8, 12). Binecuvânta i ve i fi de ve i putea fi numi i m car 
lumina i de aceast  Lumin ! 

A doua expresie este: �„Dumnezeu adev rat din Dumnezeu 
adev rat". Apostolul Filip i-a spus Domnului: �„Doamne, arat -ne nou  pe 
Tat l i ne este de ajuns". Blândul Domn i-a r spuns: �„Cel ce M  vede 
pe Mine vede i pe Cel ce M-a trimis pe Mine". Si a ad ugat: �„Crede i 
Mie c  Eu sunt întru Tat l i Tat l întru Mine" (loan 14,18-11; 12,45). i 
iar i a spus: �„Toate câte are Tat l ale Mele sunt" (loan 16,15); �„Iar Eu i 
Tat l Meu una suntem" (loan 10, 30). Mai apoi, iudeii au luat pietre ca s  
le arunce asupra Lui pentru a-L omorî deoarece spuneau: �„Tu, om fiind, 
Te faci pe Tine Dumnezeu" (loan 10, 33). Au vorbit dup  cum vedeau ei, 
orbi i fiind de p cat. Ei au v zut în Hristos - sau mai bine zis în jurul lui 
Hristos - doar un corp omenesc, dar ceea ce era dincolo de corp, dincolo 
de sângele purpuriu i de carne era ascuns ochilor lor. Gândi i-v  care 
este diferen a dintre un simplu fir de cupru aruncat pe p mânt i un fir de 
cupru ce conduce electricitatea, gândul si vocea. Pentru un ochi lipsit de 
inteligen  i de experien  acestea par identice. Ochii sufletelor lor erau 
îns  lega i i astfel, când au privit, nu au putut vedea fiin a lui Dumnezeu 



în fiin a unui om. 
Aceasta poate fi v zut  doar de cel botezat, cur at de p cate i 

sfin it. Sfin ii Apostoli au v zut-o, la fel i Sfin ii P rin i de la Niceea, 
precum i to i oamenii înduhovniciti pe parcursul a multe, multe secole. 
�„Dumnezeu era în Hristos" ne m rturise te Apostolul Pa vel (II Cor. 5, 
19). Aceasta e o descoperire dumnezeiasc . Dar oare din conceptul de 
p rinte i de urma  aplicabil tuturor domeniilor vie ii, nu reiese clar c  Cel 
Unul-N scut din Dumnezeu este Dumnezeu adev rat din Dumnezeu 
adev rat? Dumnezeul Cel adev rat putea na te doar Dumnezeu 
adev rat. 

A treia expresie este: �„n scut". Adic  Fiul lui Dumnezeu a fost 
n scut din Dumnezeu - Lumin  n scut  din Lumin , Adev r n scut din 
Adev r, Via  din Via , Slav  din Slav , Dumnezeu Adev rat din 
Dumnezeu Adev rat, în elegerea omeneasc  p trunde într-o oarecare 
m sur  na terea trupului din trup, dar foarte pu in p trunde na terea 
duhului din duh. �„Si Dumnezeu este duh." Na terea trupului, o, ale ilor, e 
doar o umbr , un semn al na terii duhului. E destul pentru voi s  ti i, o, 
purt torilor de Hristos, c  Mesia i Salvatorul vostru nu este moarte 
n scut  din moarte, întuneric din întuneric, nedreptate din nedreptate, 
sl biciune din sl biciune, ci mai degrab  Lumin  n scut  din Lumin , 
Dumnezeu Adev rat n scut din Dumnezeu Adev rat. Si deoarece El a 
fost n scut din ve nicie, va fi, va trebui s  fie revelat în ve nicie. Când 
ve i pleca din aceast  lume i por ile vor fi închise în urma voastr , atunci 
El v  va fi descoperit. 

Vi s-a spus odat  c  Mesia este Unul-N scut, Fiu al lui Dumnezeu; 
a a c  bucura i-v  s  auzi i din nou aceasta, El fiind Cel n scut. 
Bucura i-v , pentru c  na terea presupune dragoste. Vi s-a spus i 
mai înainte c  El este Unicul ce a fost n scut din Tat l în fiin ; Cel 
Preaînalt a n scut pe Cel Preaînalt, pe N scutul din Cel Preaînalt mai 
înainte de to i vecii. De aceea na terea Sa devine distinct  i difer  de 
facere. El a fost n scut, iar nu f cut. El poate s  se asemene cu 
creaturile, dar el nu este o creatur . 

A patra expresie este: �„dintr-o fiin  cu Tat l", adic  din aceea i 
f ptur  ca i Tat l. Dup  tot ce s-a spus despre El, oare nu se în elege 
aceasta în mod automat ? Pentru c  atunci când cineva spune c  El este 
Fiul Tat lui a spus deja si c  El este din aceea i substan  i din aceea i 
fiin  cu Tat l. Când cineva spune �„Lumin  din Lumin ", iar i explic  
faptul c  lumina a fost n scut  din aceea i substan  i fiin  cu lumina 
care a n scut-o. Si când cineva spune �„Dumnezeu adev rat din 
Dumnezeu adev rat", el confirm  c  Fiul este dintr-o fiin  cu Tat l S u. 

Si în sfâr it, când cineva spune: �„n scut nu f cut" el m rturise te, o 
dat  în plus, ceea ce a fost explicat mai detaliat mai sus. Aceasta 
deoarece tot ce e n scut e de aceea i fiin  cu n sc torul, pe când tot ce 



e f cut e diferit în substan  i fiin  de creatorul s u. Cerceta i i 
în elege i: un copil e din aceea i esen  cu tat l s u, dar un topor este 
dintr-o alt  substan  decât fierarul care l-a f cut. 

Acestea sunt cele patru expresii pe care Sfin ii P rin i de la Niceea 
le-au folosit pentru a defini leg tura dintre Hristos, Fiul lui Dumnezeu, si 
Tat l S u întru ve nicie. Si iat  cele dou  expresii folosite de ei pentru a 
defini leg tura dintre Hristos i crea ie. 

Prima este �„nu f cut". Cerul i p mântul i tot ceea ce este v zut i 
nev zut, tot ceea ce este în afara fiin ei Dumnezeului Unic si Viu - totul 
este creat. Doar Creatorul este necreat. i dup  cum Tat l este necreat, 
la fel si Fiul este necreat. El a fost n scut i nu f cut. Co-etern cu Tat l, 
din aceea i fiin  cu Tat l, El este Alfa i Omega, împreun  cu Alfa i 
Omega, împreun  cu Unul ce nu are început, Fiul nu are început. El este 
f r  timp, infinit, etern, nemuritor. Fiin a Sa este inseparabil  de fiin a 
Tat lui; lumina i slava Sa sunt de nedesp r it de lumina i slava Tat lui. 
Puterea Tat lui este puterea Sa. Si toate acestea nu ne dovedesc oare 
c  Fiul Celui Preaînalt nu este f cut ? Cum ar putea s  fie f cut cineva 
care exist  ve nic ? Si de c tre cine ar putea fi f cut Cel ce este co-etern 
cu Tat l ? 

La fel cum nu putem vorbi de soare f r  lumin , o, purt torilor de 
Hristos, sau despre prim var  f r  ap , a a nu se poate vorbi despre 
Tat l f r  Fiul sau despre Fiul f r  Tat l. Pentru c  dac  El ar fi fost 
creat, la fel ca multe dintre cele ce sunt create, El ar fi avut nevoie de un 
Salvator pentru Sine. Dac  El ar fi fost creat, El nu ar fi fost Fiul, ci unul 
dintre numero ii fii adoptivi. Cu adev rat, El este Fiul si nu un fiu adoptiv. 
Dac  El ar fi doar un fiu adoptiv, atunci Preaînaltul nu ar avea un fiu 
n scut. Atunci Preaînaltul nu ar putea fi numit Tat  i eterna paternitate 
nu ar exista. Nici dragostea etern  nu ar mai exista. Nici eterna 
paternitate i nici eterna filia ie - cei doi poli ai iubirii ve nice - nu ar 
exista. Dar, bucura i-v  din inim , copii ai lui Dumnezeu, pentru c  
paternitatea i filia ia i dragostea exist . Fi i lumina i de eternele raze 
ale iubirii! 

A doua expresie este: �„prin care toate s-au f cut". Tot ceea ce este 
creat a ajuns s  existe prin El. La fel cum s-a scris despre Cuvântul lui 
Dumnezeu. �„Toate prin El s-au f cut; i f r  El nimic nu s-a f cut din ce 
s-a f cut" (loan 1, 3). De aceea nu numai c  Unul n scut Fiu al lui 
Dumnezeu nu este f cut, El este chiar F c torul. �„Prin El s-au f cut toate 
câte s-au f cut." Toate câte î i trag existen a din crea ie în cer i pe 
p mânt, toate sunt lucrul Fiului i al Tat lui; i toate câte exist  sunt sub 
autoritatea Fiului i a Tat lui. 

A a au exprimat Sfin ii P rin i de la Niceea inexprimabilul. A a au 
pus ei în cuvinte credin a lor i credin a voastr  i în toate s-au inspirat 
din revela ia scris  a Domnului lisus Hristos i din revela ia nescris  a 



Sfântului Duh al lui Dumnezeu. S  ti i totu i c  El, Cel ce nu poate fi 
cuprins în întregul univers, nu poate fi cuprins nici în cuvinte omene ti. 

i tot ce s-a spus despre El pân  acum, o, purt torilor de Hristos, 
s-a spus despre Dumnezeul cel Preaînalt din veci, în chiar Sinele S u, în 
afara lucrurilor create i mai presus de crea ie. Acestea au fost spuse 
despre în veci tainicul Tat  i al S u Fiu, înainte ca El s  se arate; 
despre Fiin a etern , care singur  î i este Tat  Sie i i nu are nevoie de 
nimic din afara Sa. S-a vorbit despre miracolul unei existen e f r  
schimbare, f r  vârst  si f r  moarte; despre nestinsa flac r  divin  
pizmuit , pe bun  dreptate, de orice alt  lumin  v zut  sau nev zut . 

Ceea ce urmeaz  este o descriere a lui Dumnezeu Creatorul, 
coborât în timp, în spa iu, în finit, în mijlocul crea iei Sale. A a cum o 
mama se apleac , se înclin  asupra copilului s u ce plânge în 
leag n, a a este i coborârea Creatorului f pturilor printre oameni, 
în aceast  vale a plângerii.

Aceasta este credin a sufletelor meditative i rug toare. 
Oamenilor supu i senza iilor, acoperi i de praf, le vine greu s  
accepte aceast  credin . Oamenii care gândesc î i dau seama 
de limit rile ra iunii umane în fa a noilor i tot mai înal ilor mun i 
de taine ce apar unul dup  altul. i tocmai acum când oamenii, 
cu mari eforturi, escaladeaz  un astfel de munte de taine i abia 
tr gându- i r suflarea încep s  simt  bucuria un alt munte, mai 
m re  se deschide privirii lor - i a a mai departe din genera ie 
în genera ie. 

Ei privesc i v d c  fiecare mister nedezlegat al naturii nu este un 
mesia, ci doar o prevestire a unor noi mistere. Fiecare lucru nou 
descoperit i studiat nu este o revelare, ci o perdea ce acoper  toate 
miracolele noi, f r  nume, f r  num r i f r  sfâr it. De aceea ei î i ridic  
prin rug ciune gândul c tre Cel Preaînalt i cu toat  inima primesc de la 
El revelarea misterelor ultime i supreme, pe care prin iubirea i mila Sa, 
El a binevoit s  le dezv luie neamului omenesc. Ei le primesc cu bucurie 
si le împ rt esc, plini de curaj. La ce se pot ei a tepta de la oameni ? i 
ce pot fiii oamenilor, care urmeaz  aceea i cale cu ei, s  le spun  
despre divinele taine imperceptibile, invizibile, intangibile din nenum ra ii 
mun i de taine ale naturii ? Ce pot auzi ei cu auzul lor de la oamenii 
supu i senza iilor si acoperi i de praf? Nimic, în afar  de ceea ce au auzit 
i au respins deja. Din aceast  cauz  Adevaratul i Unicul Mesia le este 

atât de drag. Pentru c  El a venit de pe t râmul misterelor ultime ca un 
martor personal i le-a descoperit lor atât cât poate primi si duce sufletul 
omenesc. 

Aceasta este credin a voastr , o, purt torilor de Hristos, credin a 
str mo ilor vo tri, care au meditat si s-au rugat. Aceasta s  fie i 



credin a copiilor vo tri, din genera ie în genera ie, pân  la sfâr itul 
c l toriei. Cu adev rat, aceasta este credin a poporului ales, a celor ce 
poart  icoana lui Dumnezeu în ei. In Ziua Judec ii lui Dumnezeu ei vor fi 
proteja i i îndrept i i de credin a, puritatea si faptele lor bune. Si ei vor fi 
numi i binecuvânta i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V 
 

�„Care pentru noi oamenii si pentru 
a noastr  mântuire, S-a pogorât din ceruri 

si S-a întrupat de la Duhul Sfânt si 
din Maria Fecioara si S-a f cut om" 

 
 

Precum o mam  care se apleac  i se înclin  asupra copilului care 
plânge în leag n, a a este i coborârea Creatorului între oamenii din 
aceast  lume temporal  i v zut , coborârea din existen a Sa 
miraculoas  în istorie. Noi, oamenii, i mântuirea noastr  am fost cauza 
coborârii Sale i a modului cum s-a f cut aceasta: n scut din Fecioara 
Maria i din Sfântul Duh. Cine spune aceasta? Dac  noi, oamenii, am 
afirma aceasta, ar mai r mâne loc i de îndoial . Dar El Insu i a spus-o, 
Unul, lucru de care nu se poate îndoi nici unul dintre cei ce poart  icoana 
lui Dumnezeu în sine. 

El Insu i, Unul, Adev ratul, a spus despre Sine c  a venit �„ca s  
slujeasc  El i s - i dea sufletul r scump rare pentru mul i" (Matei 20, 
28). Adic , ca s  serveasc  oamenilor i s  Se dea pe Sine ca 
r scump rare pentru oameni. Acesta este scopul coborârii Sale. i nu un 
om a ar tat modul în care El a coborât (nimeni nu l-ar fi crezut), ci un 
arhanghel al lui Dumnezeu. Gavriil, arhanghelul lui Dumnezeu, a 
descoperit aceasta Fecioarei Maria din Nazaret: �„Vei lua în pântec i vei 
na te fiu i vei chema numele lui lisus". Când Maria a întrebat: �„Cum va 
fi aceasta, de vreme ce eu nu tiu de b rbat ?", arhanghelul lui 
Dumnezeu a r spuns: �„Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine i puterea 
Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea i Sfântul care Se va na te din 
tine Fiul lui Dumnezeu se va chema". Dac  cineva dintre voi se întreab  
consternat cum este posibil a a ceva, Vestitorul ve tii celei bune a lui 
Dumnezeu îi r spunde la fel precum a r spuns Preafericitei Fecioare 
când a spus: �„La Dumnezeu nimic nu este cu neputin " (Luca 1, 28-37). 
Mai potrivite sunt aici t cerea i bucuria decât întrebarea si îndoiala 
- t cerea în fa a tainei sublime i bucuria în fa a atotputerniciei 
Dumnezeului i Creatorului nostru.

Fiul lui Dumnezeu i Fiul Fecioarei - Unul, conceput în ceruri i 
n scut pe p mânt, care exist  si în ve nicie i în timp. Acesta este Mesia 
al vostru, o, ale ilor, si Salvatorul vostru. Conceput în eternitate de Tat  
f r  de mam . N scut în timp din Mam  f r  tat . Cel ce vrea s  
în eleag  aceasta deplin s  spun  dac  în elege firul de nisip de sub 
piciorul s u, sau frunza din copac, sau stelele de pe bolta cerului. A 



în eles el cele mai mici creaturi ale lui Dumnezeu pe care le zdrobe te 
sub t lpi, le atinge sau le vede ? Oare gândirea omeneasc , ce tot 
cerceteaz , num r , m soar , compar , descrie de sute i mii de ani, a 
în eles ea pe deplin o singur  lucrare a lui Dumnezeu din aceast  lume ? 

Aceast  lume este miraculoas ; întreaga lume eman  miracole.  
Aceast  lume e misterioas ; întreaga lume este t mâiat  cu 

mireasma misterelor sublime i p trunse de venera ie. Cu atât mai 
miraculos este îns  Creatorul acestei lumi! In orice punct în care ve nicia 
se intersecteaz  cu timpul, în care cerul se intersecteaz  cu p mântul, 
apare o lumin  sublim . Aceast  lumin  i nu întunericul este mai presus 
de în elegerea voastr . Sfânta Fecioar  din Nazaret a fost un punct 
binecuvântat în care cerul a intrat în contact cu p mântul. Si din acel 
punct a luat na tere o lumin  sublim  care a început s  lumineze asupra 
întregii lumi. Aceast  lumin  e cea de neîn eles pentru voi, 
binecuvânta ilor, i nu întunericul. 

Cerceta i, binecuvânta ilor, cu umilin  si cu team ; cerceta i cu 
mintea voastr  tot ceea ce a creat Dumnezeu, dar crede i ceea ce a 
revelat El despre Sine i despre propria Sa fiin  sublim . �„C ci umbl m 
prin credin , nu prin vedere" (IICor. 5, 7). Este Dumnezeu om pentru ca 
paternitatea si na terea Sa s  fie ca paternitatea si na terea omului ? 
Paternitatea si na terea uman  nu este decât un semn, o umbr , o 
imagine palid  a paternit ii i na terii lui Dumnezeu. Aceasta nu ne este 
revelat  nou  i de aceea nu putem ti ce rol a jucat Sfântul Duh în 
conceperea, în ve nicie, a Fiului lui Dumnezeu. Ce rost are s  cercetezi 
când Dumnezeu p streaz  t cerea si nu dezv luie ? Dar Dumnezeu, 
prin arhanghelul Gavriil, ne-a descoperit câte ceva despre rolul Sfântului 
Duh în na terea Fiului lui Dumnezeu în timp. Si ceea ce Preaînaltul a 
binevoit s  reveleze prin vestitorul S u f r  trup al ve tii celei bune, pe 
acestea le tim. Cunoa tem mai precis c  Sfântul Duh a coborât asupra 
Fecioarei Maria în Nazaret i c  puterea Celui Preaînalt a umbrit-o. 
Astfel, eternitatea a intrat, în contact cu timpul, cerni cu p mântul, duhul 
cu fizicul i a ap rut o Lumin  sublim , ce a luminat lumea i pe voi, cei 
ce sunte i în lume. în acest fel, Sfânta Fecioar  a conceput în trupul s u 
i a dat trup Unului, care a binevoit s  fie Mesia i Salvatorul si s  apar  

ca un om între oameni. 
�„...Si S-a f cut om". De ce Sfin ii P rin i de la Niceea includ si 

aceast  expresie când ei deja spuseser  : �„ i S-a întrupat'' ? Nu era 
aceast  expresie suficient  i îndeajuns de clar  ? El S-a întrupat, a luat 
form  trupeasc , El a ap rut în form  omeneasc  - nu este aceasta de 
ajuns? Nicidecum. Formele din univers sunt multe si felurite. Demult, 
Dumnezeu S-a revelat israelitilor sub forma unui stâlp de foc i a unui 
nor. Sfântul Duh a ap rut la râul Iordanului în chip de porumbel. Era 
necesar de a se specifica clar în ce fel de trup a ap rut în lume Fiul lui 



Dumnezeu. El a ap rut în carnea trupului uman; nu în chip de om, dup  
cum Sfântul Duh a ap ru în chip de porumbel - Doamne fere te! -, ci ca 
om fizic, real. Ca un om adev rat a ap rut i nu ca un om iluzoriu. Din 
aceast  cauz  trebuit rostite ambele expresii: �„si (El) S-a întrupat... i S-
a f cut om". 

El ne-a onorat cu cel mai mare privilegiu posibil atunci când, ca 
iubitor al omenirii, a coborât printre noi ca unul dintre noi. Lipsindu-Se de 
slava, fericirea i frumuse ea Sa etern , El a coborât în urâ enie i în 
ru inoasa noastr  vale a plângerii, pentru oameni si pentru salvarea lor. 
A a cum un rege trimite crainici într-un ora  pentru a-i anun a venirea, la 
fel si Regele cerurilor, care din dragostea Sa pentru oameni a dorit s  
apar  pe p mânt, a trimis vestitorii S i c tre neamul omenesc si si-a 
anun at sosirea, în cele din urm , El �„S-a de ertat pe Sine, chip de rob 
luând, f cându-Se asemenea oamenilor" (Fil. 2, 7). Si toat  aceast  
�„de ertare" El i-a asumat-o benevol - de dragul oamenilor si al salv rii 
noastre. 

Aceast  credin  este oferit  de Dumnezeu tuturor oamenilor i 
tuturor genera iilor p mânte ti. Dar cel p c tos nu o poate accepta atât 
timp cât nu se c ie te i nu se purific  de nedreptatea, arogan a i 
cruzimea sa. Cum ar putea cei care au profanat icoana lui Dumnezeu din 
ei în i i s  accepte aceast  credin  ? Glasul cerului nu g se te ecou în 
sufletul lor. Când Regele cerurilor va înl tura definitiv perdeaua de 
mistere cu mâna Sa i va ap rea înv luit în nori de îngeri, va fi dureros - 
vai ce dureros va fi i ce însp imânt tor va fi în acea clip  pentru 
necredincio i! Dar binecuvântate, binecuvântate sunt sufletele pure i 
caste! De o mie de ori, binecuvânta i sunt cei ce- i purific  din timp 
sufletele de r utate i accept  i p streaz  credin a în Dumnezeu - 
pacea cereasc  în inimile lor pure i în sufletele lor drepte. Ei nu vor fi 
ru ina i în ceruri de c tre Sfânta i Preanevinovata Fecioar , Maica 
Domnului i vor primi de la Fiul s u binecuvântarea i via a ve nic . 

Aceasta este credin a voastr , purt torilor de Hristos, aceea i ca i 
a str mo ilor vo tri nevinova i i ca ti. Fie aceasta i credin a copiilor 
vo tri, din genera ie în genera ie, pân  la sfâr itul veacurilor. Aceasta 
este credin a ce nu a fost niciodat  ru inat , Credin a Ortodox , credin a 
luminii adev rului i consol rii. Aceasta este credin a celor mai de seam  
i mai nobili oameni ai neamului vostru si din toate neamurile lumii. Cu 

adev rat, aceasta este credin a poporului cu adev rat ales, a celor ce 
poart  icoana lui Dumnezeu în sine. La judecat  ei vor fi numi i 
binecuvânta i. 
 
 
 



VI 
 

�„Si S-a r stignit pentru noi 
 în zilele lui Pon iu Pilat,  
a p timit i S-a îngropat" 

 
 

Flac ra iubirii divine str luce te continuu în inima paternit ii lui 
Dumnezeu i a filia iei lui Dumnezeu. Adierea timpului nu ajunge pân  
acolo niciodat . Schimb ri capricioase nu ating niciodat  acea flac r , 
nu o încovoaie, nu o m resc i nu o mic oreaz . Din aceast  cauz  
iubirea divin  este via  f r  vârst , bucurie netulburat , putere 
nelimitat . Cu aceast  miraculoas  flac r  în mâinile Sale, în inima Sa i 
în întreaga Sa fiin , Regele cerurilor a coborât în mod miraculos într-o 
misiune miraculoas  printre oameni. i El a rostit aceste cuvinte 
binecuvântate: �„Foc am venit s  arunc pe p mânt si cât a  vrea s  fie 
acum aprins" (Luca 12, 49). Fie ca o singur  scânteie din acel foc sfânt 
s  cad  asupra inimilor voastre si ar fi destul pentru a v  lumina lunga 
cale c tre via a ve nic . Nu-l stinge i, ci ascunde i-l i p stra i-l ca si cea 
mai nepre uit  mo tenire, o, ale ilor, care purta i icoana lui Dumnezeu în 
voi. 

Mult milostivul, Fiul Unul-N scut al lui Dumnezeu, a aplecat 
cerurile i a coborât pe p mânt pentru noi i pentru mântuirea 
noastr . El nu a coborât de pe un tron pe altul, ci de pe tron pe 
p mânt rece. A p timit mult pentru noi i pentru mântuirea noastr . 
Chiar si pentru acestea, e suficient pentru a fi ru ina i si pentru a 
sl vi iubirea Sa. Dar pentru ca adev rul s  fie complet, mai trebuie 
ad ugate i altele. Mântuitorul neamului omenesc a suportat 
def imare, r utate, curse, scuip ri, lovituri, ridiculiz ri i biciuiri. 
Dar nici acum nu am spus totul. El a fost condamnat împreun  cu 
ho ii, r stignit pe cruce; a p timit pân  la moarte, i-a dat ultima 
suflare în agonie i a fost îngropat. El nu a respins paharul plin 
pân  sus al supliciului, nici nu a îndep rtat coroana de spini de pe 
fruntea Sa, nici nu a aruncat crucea grea de pe umerii S i. A a a 
încoronat El adev rata credin  ortodox  - patima i dragostea - 
sacrificându-se. 

ti i voi, ale ilor, de ce Sfin ii P rin i au inclus în Crezul nostru 
numele lui Pon iu Pilat, uciga ul lui Dumnezeu ? S  nu v  îndoi i, pentru 
c  Sfântul Duh al lui Dumnezeu, Cel ce a inspirat pe Sfin ii P rin i cu 
în elepciune, a binevoit s  fac  aceasta. i El a voit s  fac  aceasta pen-
tru ca cei credincio i s  tie exact i pentru totdeauna în care Hristos 



trebuie s  cread . Pentru c  au ap rut i vor mai ap rea în lume hristo i 
fal i i mesia mincino i pentru a v  în ela i a v  încurca. De aceea 
atotprevestitorul Duh Sfânt, plin de dragoste fa  de oameni, a dorit s -i 
protejeze pe credincio ii lui Hristos de orice în el ciune i confuzie. De 
aceea, prin gura Sfin ilor P rin i de la Niceea, El a definit exact care 
Hristos este vizat când se vorbe te despre Mesia i Mântuitorul lumii. El 
s-a referit, în mod exclusiv, doar la lisus Hristos, Cel care s-a r stignit în 
timpul guvern rii lui Pon iu Pilat, pe atunci procurator al Imperiului 
Roman. Acest Hristos este unicul Hristos adev rat, unicul Mesia veritabil, 
unicul Mântuitor plin de dragoste fa  de oameni. To i ceilal i care s-au 
prezentat sau se vor prezenta lumii sub acest sl vit nume pân  la 
cap tul timpului, pân  în Ziua Judec ii de Apoi, sunt hristo i fal i. 

Numele lui Pilat e men ionat i din alt  cauz , pentru a ar ta si 
confirma persoana Mântuitorului lumii ca o persoan  istoric  i nu ca o 
inven ie a imagina iei. Când se vorbe te despre Pon iu Pilat se 
delimiteaz  atât timpul, cât i locul apari iei Domnului Hristos în lume. 
Pentru c  se tie cu exactitate, men ionat chiar i de c tre istoricii p gâni 
ai Romei care-L resping pe Hristos, când i unde Pon iu Pilat a fost 
procurator al lui Cezar. Cunoa te i voi sl biciunea uman , o, ale ilor? In 
sl biciunea lor, mul i, prea mul i oameni sunt înclina i s  renun e la 
Binef c torul lor i s  nu se îndoiasc  de r uf c torul lor. In sl biciunea 
lor, unii oameni din trecut i prezent - i vor fi i pe viitor astfel de oameni 
- s-au îndoit de personalitatea lui Hristos ca persoan  istoric , dar nimeni 
nu s-a îndoit de existen a unui om numit Pon iu Pilat, un om care în 
timpul domniei împ ratului roman Tiberiu Cezar a fost procurator în 
ora ul Ierusalim. Men ionând numele lui Pon iu Pilat, Sfin ii P rin i de la 
Niceea au dorit s  accentueze persoana istoric  a lui Hristos care a 
ap rut într-un anumit timp i într-un anumit loc i care a tr it în aceast  
lume. 

Numele lui Pilat a fost inclus în Crez i pentru a demasca 
nedreptatea p gânilor. Legea roman  este considerat  ca una dintre 
cele mai mari realiz ri ale popoarelor p gâne. Totu i, pe timpul când 
aceste atât de apreciate legi romane de ineau autoritatea în lume, Omul 
Inocen ei a fost condamnat la moarte; i El a fost condamnat de c tre un 
reprezentant veritabil al acestei legisla ii, Pon iu Pilat, procuratorul 
romanului Cezar. Aplicarea acestor legi în cazul Celui mai drept decât 
to i drep ii a dovedit nulitatea acestei �„realiz ri perfecte" a p gânilor. Iat  
o cauz  si mai important  pentru care Dumnezeul cerurilor a trebuit s  
coboare în lume El Insu i -pentru a salva lumea din bezna întunecat  a 
pagânismului. De aceea men ionarea numelui lui Pilat în Simbolul 
Credin ei are ecoul unei condamn ri eterne nu numai a executorilor 
legilor p gâne, ci chiar a legilor p gâne în sine. 

El �„a p timit si S-a îngropat", spun Sfin ii P rin i de la Niceea. Ve i 



întreba de ce au crezut ei necesar s  adauge aceste cuvinte când deja 
s-a spus c  El �„S-a r stignit" ? Când cineva este r stignit i pironit pe 
cruce, cine se mai poate îndoi de p timirea Sa ? i când cineva î i d  
ultima suflare pe cruce nu e ceva firesc i obi nuit totodat  s  fie 
îngropat ? Un om cu judecat  nu s-ar îndoi. Pentru un om ra ional acest 
lucru e pe cât de normal, pe atât de clar. Dar oamenii ira ionali sunt ro i 
de îndoial . Ei cred c  se m resc pe ei în i i umilindu-L pe Hristos. Ei 
cred c , judecându- i Judec torul, vor sc pa de judecat . Au fost 
anumi i oameni ira ionali care sus ineau c  Domnul nu a sim it nici o 
durere pe cruce. Ei spuneau c  Hristos a fost un om iluzoriu si, ca atare, 
El nu putea sim i chinul i durerea. De parc  ei nu ar fi auzit strig tele de 
agonie ale Fiului lui Dumnezeu în gr dina Ghetsimani: �„Tat , dac  este 
cu putin , dep rteaz  de la Mine paharul acesta !" (Matei 26, 39). i ca 
i cum inima lor împietrit  nu s-a cutremurat la auzul strig tului S u de 

durere când se afla pe cruce: �„Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru 
ce M-ai p r sit ?" (Matei 27,46). O, oameni nedrep i, pentru ce nu crede i 
voi în patima Celui mai mare P timitor al tuturor timpurilor ? De ce nega i 
durerea celui care a f cut p mântul s  se cutremure i soarele s  se 
întunece ? De ce s-a împietrit inima voastr  în fa a durerii care face 
pietrele s  crape ? Aceste pietre vor m rturisi împotriva voastr  în 
Ziua R spl ii, în temuta zi. 

Binecuvânta i sunt cei doi oameni, losif i Nicodim, pentru c  s-au 
dovedit plini de râvn  în fa a trupului mort al Domnului. Ei L-au coborât 
de pe cruce cu team  reveren ioas , L-au învelit cu grij  în pânz  
impregnat  cu uleiuri mirositoare si L-au îngropat cu mare cinste într-un 
mormânt. i au venit iudeii i au pus mormântul sub paz  i L-au 
pecetluit. Au cerut g rzi i de la Pilat pentru a veghea mormântul, ca nu 
cumva trupul mort al lui Hristos s  fie furat de cineva. A a s-au petrecut 
toate, i toate acestea sunt crezute de oamenii cu judecat . Dar au fost 
i oameni ira ionali care au inventat o poveste ce spune c  pân  la urm  

trupul Domnului nu a fost îngropat, ci doar ascuns. Plecând de la 
aceast  poveste, scriitori oportuni ti au inventat altele nedrepte i 
neadev rate. 

Dar tot acest neadev r i aceast  nedreptate îndreptate împotriva 
Mântuitorului lumii au fost proorocite dinainte de c tre Sfântul Duh al lui 
Dumnezeu, care a luminat i a inspirat pe Sfin ii P rin i de la Niceea. De 
aceea, El i-a îndemnat s  scrie cuvintele �„a p timit si s-a îngropat" dup  
cuvântul �„r stignit"; a a încât voi i urma ii vo tri, o, ale ilor, s  pute i 
cunoa te adev rul despre Domnul i Mântuitorul vostru pentru totdeauna 
i s  pute i lupta împotriva neadev rului cu adev rul. 

A a au exprimat Sfin ii P rin i credin a noastr  în Domnul, 
Mântuitorul, R scump r torul i Regeneratorul neamului omenesc, care 
din dragoste a p timit pentru cei p c to i. Dar oamenii nemul umi i, 



egoi ti i f r  suflet nu pot accepta aceast  credin . Cum ar putea fi ea 
acceptat  de c tre cei ce îngroap  icoana lui Dumnezeu din ei în p mânt 
i se transform  în morminte pentru sufletele lor ? 

Cu adev rat, mormintele lor nu vor intra în împ r ia ve nic  a lui 
Dumnezeu, iar dec zu ii vor fi preda i focului nestins. 

Aceasta este credin a sufletelor recunosc toare. Tr ind în aceast  
vale a durerii i terorii, ele fac bine f r  a a tepta s  li se r spund  cu 
bine. Ele recunosc spinii acestui câmp care este lumea i au mare grij  
ca urma l sat  de ele în aceast  lume s  nu fie plin  de spini. Ele 
p streaz  t cerea când aud remarca sarcastic : �„To i ceilal i sunt spini; 
chiar crede i c  voi pute i fi trandafiri ?". Si, pe ascuns, ace ti oameni 
plâng pentru fra ii lor care se str duiesc cu înc p ânare s - i lase urma 
lor în aceast  lume spinoas . Un singur spin este drag inimii lor, unul 
singur: cel pe care a c lcat piciorul delicat al Fiului lui Dumnezeu i sub 
care s-au desf cut trandafiri. Cei cu inima recunosc toare v d ace ti 
trandafiri i se las  p trun i de mireasma lor -vai, unica mireasm  
pl cut , d t toare de via  în mijlocul duhorii de putreziciune i moarte. 

Sufletele recunosc toare privesc i v d mul i al i spini în afara c ii 
lui Hristos. Ei v d spinii plini de am r ciune din gr dina Maicii Domnului, 
sc ldat  toat  în lacrimi, dar împodobit  toat  din bel ug cu trandafiri 
albi. Si privind, ei v d si multe alte gr dini mai mici, gr dini ale drep ilor i 
ale celor ce au suferit pentru dreptate, tulpini de spini împodobite cu 
diferite flori. Si când miros aceste flori, ei observ  c  toate se aseam n  
lui Hristos i împr tie mireasma puternic  si d t toare de via  a lui 
Hristos. Si un sim mânt de gratitudine fa  de Gr dinarul ceresc inund  
i se revars  din inimile lor. Si ei se str duiesc din toate puterile s  

transforme via a lor i via a fra ilor lor într-o floare, într-un vl star al lui 
Hristos cel R stignit. 

Aceasta este credin a voastr , purt torilor de Hristos, i credin a 
str mo ilor vo tri care i-au fost recunosc tori lui Hristos pân  la moarte. 
Fie aceasta i credin a copiilor vo tri din genera ie în genera ie pân  la 
sfâr it, pân  la Ziua Judec ii lui Hristos, zi în care florile vor fi alese, iar 
spinii neroditori vor fi arunca i în foc. Aceasta este credin a ortodox  
mântuitoare care nu a fost ru inat  niciodat . Cu adev rat, aceasta este 
credin a poporului cu adev rat ales a celor ce poart  icoana lui 
Dumnezeu în sine. In Ziua R spl ii fe ele lor vor str luci ca soarele i ei 
se vor asem na lui Dumnezeu. Si ei vor fi numi i binecuvânta i. 
 
 
 
 
 
 



VII 
 

�„Si a înviat a treia zi dup  Scripturi" 
 
 

Ale ilor, Hristos S-a în l at! P mântul nu-I poate d una si nici 
mormântul nu-L poate închide, în l ate s  fie sufletele voastre, a celor 
plini de binecuvântarea lui Hristos! S  lumineze icoana lui Dumnezeu din 
voi, cei cur a i de rân  si salva i din dec derea aduc toare de moarte. 
Bucura i-v  si v  veseli i, c ci Mesia al vostru, Unul i Unicul, a biruit 
moartea, aceast  teroare a tuturor celor n scu i pe p mânt! 

Miraculoasa ridicare din mormânt a Domnului Hristos a fost în 
complet  concordan  cu apari ia Sa miraculoas  în lume. Ea 
corespunde cu na terea Sa extraordinar  din cea mai nevinovat  
Fecioar , cu lucr rile Sale omnipotente pe p mânt, cu în elepciunea i 
mila Sa cereasc , cu r bdarea i demnitatea în fa a nedrept ii si a 
torturii la care a fost supus i cu iertarea divin  a celor care L-au 
pironit pe cruce. Toate acestea sunt armonizate. Toate se aseam n  i 
corespund una celeilalte. A a cum se poate afla natura întregii m ri dup  
o singur  pic tur  de ap , tot a a se poate cunoa te întregul caracter al 
lui Hristos dup  un singur eveniment din via a Sa. Intregul S u caracter 
reprezint  un miracol continuu care se compune în mod organic din 
nenum rate miracole. El este Mântuitorul vostru atotputernic, o, 
purt torilor de Hristos, care v-a binecuvântat de pe cruce, din mormânt, 
din afara mormântului. 

Invierea este ca o piatr  pre ioas  dintr-un lung irag de 
nestemate, irag ce simbolizeaz  via a Domnului pe p mânt. Aceast  
piatr  pre ioas  are aceea i frumuse e, aceea i valoare nepre uit , 
aceea i gra ie ca i celelalte din iragul divin al lui Hristos. Invierea Sa 
este complet normal , inând seama de realit ile eterne pe care le-a 
revelat El prin toate lucr rile Sale i prin întreaga Sa personalitate, în 
zorii celei de-a treia zi, atotputernicul Domn S-a ridicat din mor i i S-a 
ar tat Maicii Sale Sfinte, mironosi elor i apostolilor (Matei 28; Marcu 16; 
Luca 24; loan 20 i 21; I Cor. 15,16). Dup  aceasta S-a înf i at 
ucenicilor i prietenilor S i timp de patruzeci de zile (Fapte 1). Mai târziu i 
s-a ar tat lui Saul, du manul i persecutorul S u (Fapte 9). A adar, mai 
întâi El S-a înf i at prietenilor i celor ce-L urmau, adic  primilor membri 
ai Sfintei Sale Biserici pentru a-i înt ri i a-i alege, i mai apoi du manilor 
S i. Acestora din urm  li S-a ar tat atât pentru a- i ap ra Biserica, cât i 
pentru a ar ta mila du manilor S i, a a cum a f cut-o i pe cruce. C ci 
El �„iube te pe cei drep i i arat  mil  fa  de p c to i" si dore te ca to i 
oamenii s  cunoasc  adev rul i s  fie mântui i. Domnul înviat i viu S-



a înf i at în continuare la numero i b rba i i femei martiriza i în 
numele S u. El S-a ar tat unor b rba i demni de venera ie si unor 
femei i fecioare sfinte de-a lungul întregii istorii a Bisericii lui 
Dumnezeu pân  în zilele noastre. El S-a ar tat celor treji si în vis, în 
r zboaie i în închisori, lâng  paturile bolnavilor în vremuri de 
restri te, atunci când puterea omeneasc  nu mai putea face nimic. 
S-a ar tat în cocioabe s racilor, în altare str lucitoare sfintei sale 
preo imi, precum i în ascunz tori ale samavolnicilor p c to i 
poc i i. S-a ar tat doar acolo unde credin a puternic  i rug ciunile 
rostite cu lacrimi L-au chemat i unde apari ia Sa era 
indispensabil . La ce bun s  le enumer m? Prezen a Sa vie este 
constant resim it  de c tre cei cu adev rat ale i, de c tre cei ce poart  
icoana lui Dumnezeu în sine. Gândi i-v  care au fost ultimele cuvinte pe 
care Domnul Cel înviat i Viu le-a spus celor ce-L urmau: �„ i iat  Eu cu 
voi sunt în toate zilele, pân  la sfâr itul veacului. Amin" (Matei 28,20). 

Amin s  fie o, Doamne! �„Dup  Scripturi", a a cum au scris inspira ii 
autori ai scripturilor, dup  cum au prezis profe ii lui Dumnezeu, a a s-a 
întâmplat. A fost scris de profe i: �„c  nu vei l sa sufletul meu în iad si nu 
vei da pe un cuvios al T u s  vad  stric ciunea" (Ps. 15, 10). Si iar i 
este scris i proorocit: �„S  se scoale Dumnezeu i s  se risipeasc  
vr jma ii lui" (Ps. 67,1). 

Dar pe lâng  multele proorociri despre învierea lui Hristos din 
Vechiul Testament, acest eveniment maiestuos a fost exprimat în mod 
simbolic si prefigurativ prin destinele multor b rba i drep i. 

Astfel, soarta dreptului Avraam care a fost în pericol de moarte de 
multe ori, în mâinile du manilor mai puternici, si care a ie it viu i 
victorios reprezint  o prefigurare a biruin ei lui Hristos la înviere. Isac, cel 
care a stat sub cu itul tat lui s u i a fost salvat este o alt  prefigurare, 
inc  una este a profetului lona care a petrecut trei zile în burta unei 
balene i apoi a fost aruncat afar  viu. Asem n toare au fost i vie ile 
multor b rba i drep i ca Noe, Moise, losif, regele David, proorocii Ilie i 
Daniel, cei trei copii lin cuptorul încins, multp timitorul Iov i mul i al ii, 
care, fiind oprima i de nedreptatea inuman  si diabolic , au ie it în final 
biruitori în toate i au atins slava p strând nestricat  icoana lui 
Dumnezeu din ei. De aceea Sfin ii P rin i de a Niceea au afirmat c  
Domnul Hristos S-a ridicat din mor i �„conform Scripturilor". C ci o 
întâmplare prezis  dinainte este mult mai conving toare pentru oameni 
decât una neprev zut . 

i în Evanghelii Sfin ii Apostoli au ar tat cum Insu i Domnul si-a 
prezis propria înviere discipolilor S i în multiple ocazii. Si ori de câte ori 
Domnul prezicea suferin a i moartea Sa, El prezicea în acela i timp i 
sl vit  Sa înviere (Matei 16, 21; 17, 23; 20,19; 26, 32; Marcu 8, 21; 9, 9-
31; 10, 34; 14, 28; Luca 9, 22; 18, 33; loan 2, 19-22). Si toate s-au 



întâmplat dup  cum a fost proorocit. Domnul i Mântuitorul vostru a fost 
torturat, r stignit, îngropat mort, dar a treia zi El S-a ridicat din mor i plin 
de slav . 

Iubirea este de neînfrânt, copii împ r te ti, Izvorul s u este în 
ceruri, împ r ia sa este etern , umbra sa este pe p mânt si lipse te 
din iad. Vai, ce puternic  este aceast  umbr  ! Dar iubirea 
adev rat , iubirea ce pâlpâie în inima eternei paternit i i eternei 
filia ii a lui Dumnezeu, iubirea pe care Hristos a adus-o pe p mânt - 
aceast  iubire este atotputernic . Satan împreun  cu p c to ii s-au 
bucurat nebune te de moartea lui Mesia. Satan i-a primit nebunia 
atunci când a pierdut total icoana lui Dumnezeu din el. De unde ar fi 
putut el s  tie ? Cum ar fi putut el s  simt  cât de atotputernic  
este iubirea divin ? Puterea acestei iubiri este incomparabil , 
nem surat  i nem rginit . P mântul ar fi explodat dac  Hristos nu 
s-ar fi ridicat din el. P mântul nu e în stare s -L in  în untrul s u. 
Aceasta este puterea iubirii cere ti eterne i adev rate. For a iubirii 
nu poate fi descris . Cu for a acestei iubiri arzânde, împ ratul 
cerurilor a vizitat p mântul, a suportat toate umilirile si torturile i în 
final a înviat. Prin for a sa sunt vindecate infirmit ile, sunt alunga i 
demonii, sunt tratate bolile, sunt lini tite furtunile i întreaga natur  
este for at  s  se supun . Aceast  iubire este în întregime f c toare 
de minuni i oriunde apare, în orice loc si în orice timp, ea face 
miracole. 

Aceasta este credin a copiilor lui Dumnezeu, o, copii împ r te ti, 
copii care au fost adopta i de Dumnezeu prin puterea iubirii lui Hristos. 
Cei ce ur sc i cei ce fac rele, care îl dispre uiesc pe Dumnezeu i pe 
oameni, care se înl n uiesc singuri cu p catele lor si pun aceste lan uri 
în mâinile demonilor din iad nu pot accepta aceast  credin . Aceasta 
este credin a sufletelor pure si luminoase, a celor care-L iubesc pe 
Dumnezeu i pe oameni. Ei accept  aceast  credin  si p timesc pentru 
ea urmând exemplul lui Hristos. Dragostea le u ureaz  suferin ele i 
le îndulce te amarul. Ochii lor r mân înce o a i în fa a tuturor bog iilor 
am gitoare ale acestei lumi; dar vederea lor sufleteasc , sp lat  si 
luminat  de lacrimi, str bate cu u urin  pân  acolo de unde izvor te 
iubirea etern . Binecuvânta i vor fi ei în Ziua Judec ii, în temuta zi a 
r spl ii lui Dumnezeu. Ei vor supravie ui acelei zile si se vor înc lzi la 
inima iubirii eterne. Nu este aceasta i credin a voastr , purtatorilor de 
Hristos, i a celor mai sl vi i str mo i vo tri? Fie aceasta si credin a 
copiilor vo tri. Aceasta este credin a ce nu a fost niciodat  rusinat , 
credin a ortodox  - amar  ca moartea, vindec toare ca un balsam 
ceresc, lumin toare ca învierea. Cu adev rat, aceasta este credinta 
sufletelor mari, a poporului cu adev rat ales care poart  icoana lui 
Dumnezeu în sine. In Ziua Judec ii a Celui înviat Mesia, lor li se va 



ar ta mil  si vor fi numi i binecuvânta i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VIII 
 

�„Si S-a în l at la ceruri si 
sade de-a dreapta Tat lui" 

 
 

Cea mai miraculoas  persoan  a vizitat p mântul si a plecat. Si 
toate celelalte legate de El au fost si ele miracole. Si acest miracol s-a 
r spândit asupra întregii planete P mânt. Si multe sute de genera ii pe 
parcursul a nou sprezece secole încheiate au vorbit despre acest 
vizitator mai mult decât de oricine altcineva în aceast  lume. Cel mai 
mare miracol este c  toate aceste genera ii au vorbit despre El nu ca de 
un fost vizitator, ci i ca despre un contemporan. Chiar si azi, genera ia 
noastr  vorbe te despre El ca despre un contemporan, la fel de mult ca 
despre un mai vechi vizitator. Ve nic vechi si ve nic contemporan. Este 
miracolul niciodat  repetat pe parcursul istoriei omenirii. Personalitatea 
acestui vizitator era extraordinar , incomparabil  i imposibil de în eles 
pentru o fiin  terestr . Mul i se întreab  cu uimire: Cine este El ? Noi îl 
cunoa tem i nu-L cunoa tem. II privim cu luare aminte din dep rtare i-
L privim de al turi. Sufletul S u e printre noi, autoritatea Sa e deasupra 
noastr . Numele S u ne aduce speran , lini te i bucurie. Cine este El ? 

Acest extraordinar vizitator al p mântului este Imp ratul împ r iei 
cere ti pref cut în om, în om adev rat. Dup  cum învierea Sa din 
mormânt e conform  cu puterile Sale, la fel si în l area Sa la ceruri e pe 
m sura m re iei Sale �„lesit-am de la Tat l i am venit în lume; iar i las 
lumea si M  duc la Tat l" (loan 16, 28).  Ce poate fi mai limpede decât 
aceasta ? 

Ce poate fi mai limpede decât faptul c  un fiu ar trebui s  se 
gr beasc  s  ajung  înapoi la tat l s u dup  ce a îndeplinit voin a 
acestuia! Oare nu este normal ca un împ rat s  se întoarc  în împ r ia 
sa dup  ce a ie it victorios din razboi ? i un sem n tor s  se întoarc  
acas  dupa ce a sem nat câmpul s u ? i un înv tor s  se retrag  în 
locuin a sa dup  ce a împ rt it cuno tin ele sale ? i un p stor s  se 
îndrepte spre locul de unde a pornit dup  ce a g sit oaia pierdut  ? i un 
preot s  se reîntoarc  dup  ce a binecuvântat o cas ? i un lucr tor s -
i afli odihna dup  ce i-a f cut lucrul? i Domnul Hristos a coborât în 

lume ca Fiu, ca împ rat, ca Sem n tor, ca inv tor, ca P stor, ca Preot, 
ca Lucr tor, îndeplinindu- i sarcina, misiunea în lume, e normal si logic 
s  Se întoarc  în împ r ia etern  a cerurilor din care a coborât pentru 
oameni. 

In l area Domnului, biruitor, la ceruri, a fost la fel de miraculoas  
ca si coborârea Sa din ceruri. N scut în mod miraculos din Sfânta 



Fecioar  si puterea lui Dumnezeu, El S-a în l at în mod miraculos la 
ceruri, prin puterea Sa Divin , în fa a Sfintei Sale Maici si a ucenicilor 
S i. In l area Sa a fost si ra ional , si m rturisit . A fost logic , bazându-
se pe cea mai înalt  ra iune - cea cereasc ; si a fost m rturisit  de 
martori oculari ce au trecut de bun voie prin suferin e pentru m rturia lor. 
Au fost mul i martori - cine ar putea s -i enumere pe to i? Sfântul apostol 
si evanghelist Marcu scrie referitor la în l area Domnului: �„Deci Domnul 
lisus dup  ce a vorbit cu ei S-a în l at la cer si a ezut de-a dreapta lui 
Dumnezeu" (16, 19). Sfântul Luca, t m duitorul, ne ofer  o relatare mai 
detaliat  asupra acestui eveniment m re , spunând: �„Si acestea zicând, 
pe când ei priveau S-a în l at si un nor L-a luat de la ochii lor. Si privind 
ei pe când El mergea la cer, iat  doi b rba i au stat lâng  ei îmbr ca i în 
haine albe, care au zis: �„B rba i galileeni, de ce sta i privind la cer ? 
Acest lisus care S-a în l at de la voi la cer astfel va si veni precum L-a i 
v zut mergând la cer" (Fapte 1, 9-11; Luca 24, 52). In timpul acesta 
vedem îngerii lui Dumnezeu, ca si la conceperea si na terea 
Mântuitorului, în timpul postirii de dup  botez, în timpul agoniei Sale în 
gr dina Ghetsimani si la învierea Sa glorioas . O tirea cereasc  a fost 
întotdeauna lâng  Imp ratul s u si îngerii au putut fi v zu i de oameni 
oricând Imp ratul a crezut de cuviin . 

Si iar i anticul psalmist a vorbit, proorocind: �„Ridica i c petenii 
por ile voastre si v  ridica i por ile cele ve nice i va intra împ ratul 
slavei. Cine este acesta Imp ratul slavei ? Domnul puterilor. Acesta este 
împ ratul slavei" (Luca 23, 7-9). In alt  parte spune iar i: Zis-a Domnul 
Domnului Meu: �„ ezi de-a dreapta Mea, pân  ce voi pune pe vr jma ii 
T i a ternut picioarelor Tale" (Ps. 109,1). Chiar Domnul, martorul tuturor 
martorilor, a prezis propria Sa în l are la ceruri i m rirea Sa ulterioar . 
Si a prezis aceasta în momentul celei mai mari umiliri, când iudeii L-au 
scuipat i L-au p lmuit în palatul marelui preot. El a prezis cu aceste 
cuvinte sfinte: �„Si v  spun înc : De acum ve i vedea pe Fiul Omului 
ezând de-a dreapta puterii si venind pe norii cerului" (Matei 26, 64; Luca 

22, 69). Ce m rturie mai e necesar  oamenilor pe lâng  aceasta? Nici 
un neadev r nu poate fi aflat în spusele lui Mesia, nici privitor la cele 
spuse despre trecut, nici la cele prezise pentru viitor. 

Totu i exist  mai multe m rturii confirmate de sângele martirilor, 
pentru ca sufletele voastre s  fie si mai bine îndestulate cu adev r. 
Sfântul Petru m rturise te referitor la Hristos: �„Care dup  ce S-a suit la 
cer este de-a dreapta lui Dumnezeu, si se supun Lui îngerii si st pâniile 
si puterile" (Ps. 3, 22). Sfântul Pavel a fost r pit pân  la al treilea cer si 
contemplând minunile cere ti, el m rturise te c  Tat l L-a a ezat pe Fiul 
S u �„de-a dreapta Sa în ceruri; mai presus decât toat  încep toria si 
st pânia si puterea si domnia si decât tot numele ce se nume te, nu 
numai în veacul acesta, ci i în cel viitor. Si toate le-a supus sub 



picioarele Lui" (Efes. l, 20-22; Evrei 12, 2; Col. 3,1). Un martor similar al 
acestora este si Sfântul Stefan, arhidiacon si martir: �„Iar tefan fiind plin 
de Duh Sfânt si privind la cer a v zut slava lui Dumnezeu i pe lisus 
stând de-a dreapta lui Dumnezeu. i a zis: Iat , v d cerurile deschise i 
pe fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu" (Fapte 7,55-56). Si 
Sfântul Andrei al Constantinopolului a v zut pe Domnul în slav  în ceruri. 
Si la fel li s-a întâmplat multor altor sfin i, în special martiri, c rora 
Domnul li s-a ar tat pentru ca ei s  poat  suporta torturile. 

Si a a Mesia si Mântuitorul nostru, Unul si Unicul, s-a ridicat la 
ceruri dup  ce coborâse ca Vizitator. El S-a în l at la împ r ia Sa de 
origine, etern  i nemuritoare, unde a preg tit câte un loc pentru cei din 
cealalt  împ r ie a Sa care Il urmeaz , cei ce formeaz  Biserica Sa de 
pe p mânt. 

De aceea, ale ilor, nu a tepta i un alt mesia care s  vin , s  
fondeze o împ r ie p mânteasc  pentru voi si care s  domneasc  ca 
împ rat al p mântului. Un astfel de mesia este a teptat de c tre 
necredincio i, de c tre nealesi, care au întunecat icoana lui Dumnezeu 
din ei. Ace ti neferici i nu tiu c  un astfel de mesia nu este adev ratul 
Mesia, ci unul fals. C ci oricât de m rea  i de durabil  ar fi o împ r ie 
p mânteasc , în cele din urm  aceasta va ajunge la sfâr it la fel ca toate 
celelalte, supuse lumii si timpului. Si o dat  cu sfâr itul vine necazul i 
plângerea. 

Oare ar putea o astfel de domnie s  aduc  satisfac ie sufletelor i 
pace inimilor voastre ? Ar putea un astfel de mesia s  fie cel dup  care 
tânje te inima voastr  ? Unicul i adev ratul Mesia a spus: �„împ r ia 
Mea nu este din lumea aceasta" (loan 18, 36). Adev ratul Mesia este 
mai presus de toate i mai minunat decât orice cerin  a oamenilor; 

i mai mult de atât, El este mai frumos si mai corect decât orice 
dorin , împ r ia Sa se întinde în afara timpului, în afara celor 
schimb toare si trec toare. Ea este împ r ia ve nic , nesfâr it  i 
nemuritoare. 

Exist  un singur Mesia de acest fel - Domnul nostru lisus 
Hristos, Unul-N scut, Fiu al lui Dumnezeu, Imp rat i vizitator 
n scut pe p mânt din cea mai nevinovat  fecioar , Maria, r stignit 
pentru noi în timpul lui Pon iu Pilat, Cel ce a p timit, a fost îngropat, 
a înviat i S-a ridicat la ceruri, unde st  cu m rire de-a dreapta lui 
Dumnezeu Tat l. Aceasta este credin a sfin ilor, credin a celor ce s-
au biruit pe ei si i-au f cut gândul si inima s  se înal e spre cerurile 
str lucitoare. Cu ajutorul acestei credin e ei si-au învins patimile si 
si-au f cut gândul si inima s  se înal e spre ceruri i au devenit 
sfin i. Ei sunt rodul acestei credin e, cel mai s n tos rod v zut 
vreodat  de p mânt. Desfrâna ii care- i târ sc gândul si inima prin 
praf nu pot accepta aceast  credin . Doar cei ce se înfrâneaz  si se 



st pânesc se apropie de în l imile cere ti. Cei pentru care 
rug ciunea este o dulce desf tare a acestei credin e. Cei ce ofer  
milostenie i iertare celor c zu i sunt mul umi i de aceast  credin . 
Ei se gândesc neîncetat la temuta Judecat ; de aceea Judecata nu 
va fi de temut pentru ei. Ei vor fi numi i copii ai lui Dumnezeu, copii 
împ r te ti. Ei vor domni întru vecie împreun  cu Domnul în l at i 
se vor înc lzi la inima iubirii ve nice a paternit ii lui Dumnezeu. 

Nu este oare aceasta i credin a voastr , purt torilor de Hristos, si 
credin a celor mai sfin i str mo i ai vo tri ? Aceasta s  fie i credin a 
copiilor vo tri, din genera ie în genera ie. Aceasta este credin a ortodox  
salvatoare, ce nu a fost ru inat  niciodat , adânc  precum adâncul 
mormântului si înalt  ca înaltul cerului. Ea predic  poc in a i purificarea. 
Ea este acceptat  i p strat  de c tre oamenii cu adev rat ale i, de 
c tre cei ce poart  icoana lui Dumnezeu în ei. In Ziua Judec ii lor vor fi 
milui i si ei vor fi numi i binecuvânta i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IX 
 

�„Si iar i va s  vie cu slav , 
s  judece viii si mor ii, 

 a C rui împ r ie nu va avea sfâr it�” 
 
 

Vi se cere vigilen  - si vigilen a este alert , stare de veghe si 
a teptare. Vegherea asupra propriei persoane, asupra gândurilor, 
dorin elor si faptelor tale - acesta este regula strict  a credin ei tale. 
Alerta ascute vederea spiritual , pentru ca aceasta s  poat  vedea i 
distinge binele de r u si s  poat  ti cine intr  în inima i gândurile tale. 
Veghind se poate respinge un du man si accepta un prieten. A teptarea 
înt re te dragostea si con tiin a curat . Cui îi este adresat  aceast  
a teptare? Celui Iubit, celui Preaiubit, celui a c rui dragoste v-a adus pe 
voi pe aceast  lume si a c rui dragoste v  va întâmpina pe cealalt  
lume. Si iat , El a promis s  vin . Si sufletele oamenilor tremur  în fa a 
acestei promisiuni ca dragostea ce tremur  în a teptarea iubitului. 

Aceast  a teptare înt re te dragostea i con tiin a curat . �„Drept 
aceea priveghea i, c  nu ti i ziua nici ceasul când vine Fiul Omului" 
(Matei 25, 13). Acestea sunt cuvintele Sale, cuvinte ce v  previn. S  nu 
fi i ca cele cinci fecioare neîn elepte, care în neb garea lor de seam  au 
fost luate prin surprindere i alungate. El vine -r mâne i treji i veghea i! 

El a venit odat ; va veni iar i. Prima oar , El a venit cu umilin . A 
doua oar , El va veni cu m rire. Prima oar  El a venit ca R scump r tor 
al lumii; a doua oar  El va veni ca Judec tor al acesteia. Diferen a dintre 
prima i a doua venire a Sa este foarte mare. Când a venit prima oar  El 
a petrecut treizeci i trei de ani pe p mânt. A doua venire a Sa va dura 
foarte pu in: �„c ci precum fulgerul iese de la r s rit i se arat  pân  la 
apus, a a va fi i venirea Fiului Omului" (Matei 24, 27). Astfel, a doua 
venire a Domnului va fi nea teptat - i la fel de brusc  precum fulgerul. 
Din aceast  cauz  El i-a prevenit pe to i: �„Priveghea i deci, c  nu ti i în 
care zi vine Domnul nostru" (Matei 24, 42). Prima oar  El a venit ca un 
sem n tor i a u urat suferin a. A doua oar  El va veni ca un culeg tor 
iute. i dup  cum culegerea viei este o munc  scurt  în compara ie cu 
multele munci ce sunt cerute, de la plantat pân  la strângerea recoltei, 
a a va fi si cea de-a doua venire a Sa în compara ie cu prima - scurt  si 
repede. Vai, cât de nea teptat  va fi ea ! 

De aceea vi se cere vigilen  si alertare a sufletului, veghere si 
a teptare. 

Si a doua venire a Domnului va fi plin  de slav , sc ldat  într-o 
lumin  de o slav  nemaiv zut . �„Atunci se va ar ta pe cer semnul Fiului 



Omului si vor plânge toate neamurile p mântului si vor vedea pe Fiul 
Omului venind pe norii cerului cu putere si cu slav  mult " (Matei 24, 30). 
Intr-adev r, venirea Sa va fi demn  de Imp ratul împ ra ilor, înaintea Sa, 
în spatele S u si în jurul S u vor trâmbi a cete îngere ti. Sunet de 
trâmbi  va r suna din goarnele îngerilor si foc si par  va ie i din ele. �„Si 
va trimite pe îngerii S i, cu sunet mare de trâmbi , si vor aduna pe cei 
ale i ai Lui din cele patru vânturi, de la marginile cerurilor pân  la 
celelalte margini" (Matei 24,31). 

A a descrie Domnul a doua venire a Sa si proorocul S u 
clarv z tor, pe care nici iudeii nu-l pot contrazice, o descrie astfel: 
�„Tronul S u, fl c ri de foc; ro ile lui, foc arz tor. Un râu de foc se v rsa si 
ie ea din el; mii de mii îl slujeau si miriade de miriade st teau înaintea 
lui! Judec torul S-a a ezat si c r ile au fost deschise" (Dan. 7, 9-10). 

A a a descris-o marele i clarv z torul S u prooroc, pe care nici 
iudeii nu-l pot contrazice. Si Sfântul S u Apostol o descrie astfel: �„Drept 
este înaintea lui Dumnezeu s  r spl teasc  cu necaz celor ce v  
nec jesc pe voi. Iar vou  celor nec ji i, s  v  dea odihn , i nou , la 
ar tarea Domnului lisus din cer, cu îngerii puterii Sale în v paie de foc, 
osândind pe cei ce nu se supun Evangheliei Domnului nostru lisus. Ei 
vor lua ca pedeaps  pieirea ve nic  de la fa a Domnului i de la slava 
puterii Lui, când va veni s  se pream reasc  întru sfin ii S i i s  fie 
privit cu uimire de c tre to i cei ce au crezut" (II Tes. l, 6-10). 

Venirea Judec torului va fi nea teptat  i va fi în putere i slav . 
�„Si Judecata Sa va fi a a cum el însu i a prezis-o si a descris-o" (Matei 
25, 31 i urm.). El va împ r i to i oamenii, la dreapta i la stânga Sa, a a 
cum p storul separ  oile de capre. Celor din dreapta Sa dreptul 
Judec tor le va spune: �„Veni i, binecuvânta ii Tat lui Meu, mo teni i 
împ r ia cea preg tit  vou  de la întemeierea lumii". Iar celor din 
stânga Sa le va spune: �„Duce i-v  de la Mine, blestema ilor, în focul cel 
ve nic care este g tit diavolului si îngerilor lui". Criteriul dup  care El va 
judeca va fi simplu si clar. El îi va invita pe primii la via  ve nic  si 
binecuvântare; �„C ci va zice El, fl mând am fost i Mi-a i dat s  
m nânc; însetat am fost i Mi-a i dat s  beau; str in am fost si M-a i 
primit, gol am fost si M-a i îmbr cat; bolnav am fost si M-a i 
cercetat; în temni  am fost i a i venit la Mine". Atunci când drep ii 
îl vor întreba când L-au v zut ei la nevoie i L-au ajutat, dreptul 
Judec tor va r spunde: �„Adev rat zic vou , întrucât a i f cut unuia 
dintre ace ti fra i ai Mei prea mici, Mie Mi le-a i f cut". . 

Iar pe ceilal i, care vor sta în stânga Sa, dreptul Judec tor îi va 
trimite la chinurile ve nice, în focul preg tit pentru diavol si îngerii 
s i. Atunci când ace tia Il vor întreba când L-au v zut vreodat , 
c zut la nevoie, ca s -L ajute, dreptul Judec tor va r spunde: 
�„Adev rat zic vou : întrucât nu a i f cut unuia dintre ace ti prea 



mici, nici Mie nu Mi-a i f cut". 
Cerceta i, ale ilor, i vede i cum Domnul Hristos se 

identific  pe Sine cu cei ce p timesc în lume. El îi nume te cu 
milostivire fra ii S i mai mici. A i refuza vreodat  s  da i pâine 
fra ilor lui Hristos ? S  ti i dar c  oricine refuz  s  le-o dea lor, 
refuz  s  o dea Lui. La Judecat  acestea vor fi descoperite i El 
va judeca cu dreptate. 

Si când se va sfâr i Judecata, va începe pentru cei drep i o domnie 
nesfâr it  i ve nic . Atunci cei drep i vor str luci ca soarele în împ r ia 
Tat lui lor (Matei 13,43). Toate celelalte împ r ii vor fi d râmate i orice 
alt  st pânire i putere se va risipi ca cea a în fa a soarelui; va r mâne 
doar împ r ia Sa, f r  hotare sau teritorii învecinate. Dup  cum chiar si 
proorocul, pe care pân  i iudeii îl recunosc, a prezis si a v zut într-o 
viziune: �„St pânirea Lui este ve nic , st pânire care nu va trece, iar 
împ r ia Lui nu va fi nimicit  niciodat " (Dan. 7, 14). Si împ r ia Sa va 
fi mai durabil  decât însu i cerul v zut si p mântul; c ci scris este c  
cerul si p mântul vor trece, iar împ r ia Sa va r mâne (Fapte 21,1). 

Cu o astfel de r spândire de lumin , cu astfel de putere i m rire 
va lua sfâr it drama divino-uman  ce a început într-o pe ter  rece din 
Bethleem. Astfel va creste si se va în l a gr untele de mu tar (Matei 13, 
31-32) i se va transforma în pomul vie ii, care va cuprinde întreaga lume 
v zut  i nev zut . De aceea, l sa i sufletele voastre s  se bucure, o, 
drep ilor, dac  în aceast  via  p timi i ceva în numele lui lisus sau 
suporta i umilire pentru Judecata Sa. 

Fiecare zi de suferin , necaz i umilire v  va aduce 
veacuri i veacuri de fericire, c ci voi ve i fi r spl ti i cu 
cet enia îngereasc  în împ r ia Sa. Cine se aseam n  lui 
lisus în suferin  se va ar ta Lui i în slav . R nile si lacrimile 
voastre, ascunse acum, vor fi luminate de un soare ce nu 
apune niciodat , înfrângerile voastre iluzorii pentru binele 
Sfintei Sale Evanghelii se vor transforma în victorie triumf toare 
ce nu va fi vestit  de oameni, ci de îngerii lui Dumnezeu prin 
r sunetul trâmbi elor. 

Mai bine este pentru cei nedrep i s  tremure i s  plâng  acum 
decât la Judecat . Dar voi, purt torilor de Hristos, bucura i-v  c  Mesia 
al vostru este Judec torul lumii, pentru c  El va judeca cu dreptate. 
Ave i grij  c ci acela i lisus, 
pe care Irod a vrut s -L condamne la moarte din iesle; 
pe care Iuda L-a tr dat pentru treizeci de arginti; 
pe care mai-marii iudeilor L-au b tut si torturat; 
pe care Pilat L-a declarat nevinovat i apoi L-a r stignit; 



care a murit în agonie mare pe Golgota; 
care a înviat cu slav  din mormânt a treia zi; 
care S-a ridicat la ceruri dup  patruzeci de zile; 
si sade de-a dreapta lui Dumnezeu-Tat l, 
acela i lisus va veni cu putere si cu slav . El va veni ca Judec tor 
suprem al lumii s  judece viii si mor ii. El va veni ca împ ratul 
nemuritor pentru a deschide celor drep i împ r ia nemuritoare, în 
acea împ r ie drep ii vor str luci ca soarele. 

Aceasta este credin a drep ilor, a celor blânzi si smeri i, care 
urmeaz  neînfrica i calea dreapt . Aceast  credin  nu poate fi acceptat  
de cei a c ror inimi urmeaz  ochilor lor. Aceast  credin  este iubit  de 
c tre cei ce cunosc m re ia lui Dumnezeu si dreptatea ve niciei Sale. 
Pentru ei este o bucurie s  mediteze la m re ia Dumnezeului nemuritor, 
înv lui i fiind de duhoarea mor ii din jurul lor. i este bucurie pentru ei ca 
s  p easc  pe calea drept ii, înconjura i fiind de nedreptate. Sublimul 
divinului îi atrage si frumuse ea drept ii îi captiveaz . Ei p lesc pe 
calea drept ii, dar nu se bazeaz , doar pe faptele lor, ci si pe îndurarea 
lui Dumnezeu. Cu cât sunt ei mai drep i, cu atât mai înfrico a i a teapt  
judecata lui Hristos. Dar r ii fac nedrept i pentru c  ei nu se tem de 
judecata lui Hristos. 

Binecuvânta i sunt cei ce a teapt  venirea Domnului, cu putere i 
cu slav , i îi ajut  pe fra ii mai mici ai lui Hristos ca si cum L-ar ajuta pe 
Hristos Insu i. 

Binecuvânta i sunt cei ce caut  spre Cel iubit, spre cel 
Preaiubit, cu trezire, alert , veghere si a teptare. Cu adev rat, ei Il 
vor a tepta i-L vor întâmpina ca cele cinci fecioare în elepte si El îi 
va conduce spre paradis, si ei vor domni cu El pentru totdeauna.

Oare nu este aceasta credin a voastr , o, purt torilor de Hristos, si 
credin a celor mai drep i str mo i ai vo tri? Aceasta s  fie i credin a 
copiilor vo tri din genera ie în genera ie. Aceasta este credin a ortodox  
mântuitoare ce nu a fost niciodat  ru inat . Cu adev rat aceasta este 
credin a poporului cu adev rat ales, a celor care poart  icoana lui 
Dumnezeu în ei. In Ziua Judec ii lui Hristos ei vor fi numi i binecuvânta i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



X 
 

�„Si întru Duhul Sfânt, 
Domnul de viat  F c torul, 
Care de la Tat l purcede; 

Cel ce împreun  
cu Tat l si cu Fiul 

este închinat si sl vit, 
Care a gr it prin prooroci" 

 
Când un c l tor vede o lumin  în noapte, el se bucur . Si î i 

îndreapt  pa ii c tre lumin , f r  a se întreba ce fel de foc este acela ce 
arde în dep rtare. Cu cât se apropie, cu atât el începe s -si pun  
aceast  întrebare. 

Credin a cre tin  i-a apropiat pe oameni de lumina ve nic  
a îndumnezeirii. Din aceast  cauz  cre tinii î i pun atâtea 
întreb ri în leg tur  cu aceast  misterioas  i fascinant  lumin  
- pentru c  ei s-au apropiat foarte mult de ea. Cei ce sunt mai 
departe de aceast  lumin  î i 
pun mai pu ine întreb ri despre ea. Semi ii se mir  cum iafeti ii pot crede 
în trei dumnezei.( * Conform tradi iei popoarelor semite din Asia Mijlocie, 
evreii si arabii sunt descenden i ai fiului lui Noe, Sem, pe când iafe ii 
(indo-europenii) sunt descenden i ai fiului mai mic al lui Noe, lafet. De 
aici episcopul Nicolae men ioneaz  în mod retoric acuza ia adus  
cre tinilor, care cred în Sfânta Treime, de c tre iudei si musulmani 
(n.trad.)) 

Cine crede în trei dumnezei ? Este oare posibil ca popoarele 
cre tine care au cur at atâtea continente si insule de politeism s  
cread  în trei dumnezei ? 

Spune i-le c  voi nu crede i în trei dumnezei, ci în unul, Dumnezeul 
Cel Unic, Viu i Adev rat, dar c  Mesia al vostru a adus atât de aproape 
lumina etern , încât voi distinge i trei fl c ri. Trei fl c ri eterne - un 
singur foc. Trei maiest i - un singur împ rat. Trei miracole -un 
singur mister. Trei ipostasuri - o singur  Fiin . Trei persoane - un 
singur Dumnezeu. Marele nume: Sfânta Treime. Sfânta Treime în 
Unul. Tat l, Fiul i Duhul Sfânt, întotdeauna si pentru totdeauna un 
singur Dumnezeu. 

La picioarele acestui mister d t tor de via , serafimi i 
heruvimi î i acoper  fe ele sfinte, cu team  sacr , cu avânt divin, 
într-o ve nic  be ie de dulcea  inefabil . Si nenum ratele cete 



îngere ti adunate în ceruri intoneaz  imnuri, cu un tremur u or 
sl vind m re ia Dumnezeului Unic, Dumnezeului Viu: �„Sfânt, Sfânt, 
Sfânt este Domnul Savaot!". 

Pân  i m re ul soare de pe bolta cereasc  reprezint  o 
trinitate în unitate: o mas  de foc, lumin  si c ldur  - toate aceste 
trei elemente nedesp r ite între ele formeaz  un singur soare. 
Fiecare atom de pe p mânt reprezint  si el o tri-unime. Pân  si 
sufletul omului - icoana Dumnezeului treimic - este compus din trei 
puteri de baz  invizibile: afectul, intelectul i voin a. Si toate 
acestea nu împart sufletul în trei suflete. Sufletul este unul i 
r mâne unul; puterile sale sunt trei i r mân trei, în unitate. 

Dar lumea nu a cunoscut dumnezeirea i Sfânta Treime prin 
aceste ilustr ri, umbre i simboluri ale naturii. Ea a ajuns la aceast  
cunoa tere prin revelare cereasc . Domnul lisus Hristos a afirmat 
aceasta. Prin El, neamul omenesc a ajuns s  tie despre paternitatea 
Tat lui, filia ia Fiului si purcederea Sfântului Duh. El ne-a adus pe noi, 
c l tori în noapte, mai aproape de eterna lumin . Si noi am început s  
vedem i s  distingem trei în unul: trei miracole într-o tain , trei ipostasuri 
într-o dumnezeire. 

Tot de la Hristos am primit si credin a noastr  în Sfântul Duh al lui 
Dumnezeu, D t torul de via , care de la Tat l purcede. Exist  multe 
duhuri rele i în el toare ale întunericului, divizate si slabe, dar exist  un 
singur Duh Sfânt. Popoarele i oamenii ce credeau odat  în mul i 
dumnezei, credeau de fapt în aceste duhuri rele i în el toare. Doar 
adev ra ii monotei ti care cred într-un singur Dumnezeu pot crede într-
un Duh Sfânt. 

Duhul Sfânt este numit d t tor de via , pentru c  El d  via , 
înapoiaz  via , aduce la via  si înviaz . Când Dumnezeu a creat 
lumea, �„Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor" (Fac. 1, 2). 
Când Dumnezeu a creat omul, El l-a creat din �„ rân  i p mânt,... Si a 
suflat în fa a lui suflare de via  i s-a f cut omul fiin  vie" (Fac. 2, 7). 
Apostolul lui Hristos scrie cre tinilor: �„Duhul lui Dumnezeu locuie te în 
voi" (Rom. 8, 9). Dar pentru a nu confunda sufletul omului cu Duhul lui 
Dumnezeu, Apostolul precizeaz  diferen a: �„Duhul (lui Dumnezeu) Insu i 
m rturise te împreun  cu duhul vostru c  suntem fii ai lui Dumnezeu" 
(Rom. 8,16). Si aceasta este fericirea voastr , purt torilor de Duh. La ce 
ar servi m rturia omeneasc , precum c  sunte i fii ai lui Dumnezeu dac  
Sfântul Duh al lui Dumnezeu nu ar confirma El Insu i acest lucru ? Si 
Sfântul Duh este dat tuturor celor ce-L cer de la Dumnezeu. Pentru 
a primi acest oaspete mult prea drag trebuie îngrijit  i purificat  
casa sufletului. A a spune Domnul nostru, biruitorul mor ii: �„Deci dac  
voi, r i fiind, ti i s  da i fiilor vo tri daruri bune, cu cât mai mult Tat l 
vostru Cel din ceruri va da Duh Sfânt celor care îl cer de la El!" (Luca 



11,13). Acesta este cel mai mare dar pe care Dumnezeu îl ofer  
oamenilor. C ci atunci când d  Duhul Sfânt, de fapt El Se d  pe Sine. 

Exist  oare vreun dar mai mare ca acesta ? Exist  oare o dragoste 
mai adânc  decât aceasta ? 

Cum S-a ar tat Duhul Sfânt credincio ilor ? Mai întâi ca ardoare în 
inim . Aceasta apare în timpul rug ciunilor înfl c rate, uneori ca o 
c ldur  puternic  în tot corpul. Proorocul Ieremia aduce m rturie clar  si 
adev rat  în acest sens, pentru c  El m rturise te din proprie 
experien . Ieremia a avut de suferit mult  batjocur  i multe încerc ri 
pân  când cu itul i-a ajuns la os: �„Dar iat  era în inima mea ceva ca un 
fel de foc aprins, închis în oasele mele, i eu m  sileam s -L înfrânez si 
n-am putut" (loan 20,9). Atât de irezistibil este Sfântul Duh al lui 
Dumnezeu într-o inim  curat  în care a intrat. 

Mai mult decât atât, Duhul Sfânt s-a înf i at ca o voce. Sfin ii 
prooroci si apostoli m rturisesc adesea auzul acestei voci mistice si 
totu i clare a lui Dumnezeu. Auzi, dar nu vezi cine vorbe te. 

Mai mult decât atât, Duhul lui Dumnezeu S-a ar tat sub form  de 
porumbel. Aceasta s-a întâmplat la botezul Domnului Hristos în râul 
Iordan: �„ i a m rturisit loan zicând: Am v zut Duhul coborându-se din 
cer ca un porumbel si a r mas peste El" (loan 1, 32). Puritatea 
porumbelului este un simbol al purit ii Sfântului Duh. Binecuvântate sunt 
sufletele pure, c ci ele vor fi considerate demne pentru a fi vizitate de 
Sfântul Duh. 

Dar cea mai tumultuoas  manifestare a Sfântului Duh din istoria 
uman  a ap rut în a cincizecea zi dup  învierea lui Hristos, sub form  de 
limbi de foc. �„Si când a sosit ziua Cincizecimii, erau to i împreun  în 
acela i loc. Si din cer, f r  de veste, s-a f cut un vuiet, ca de suflare de 
vânt ce vine repede, si a umplut toat  casa unde edeau ei. i li s-au 
ar tat, împ r ite, limbi ca de foc si au ezut pe fiecare dintre ei. i s-au 
umplut to i de Duhul Sfânt si au început s  vorbeasc  în alte limbi, 
precum le d dea lor Duhul a gr i" (Fapte 2,1-4). A a s-a petrecut 
consacrarea i botezul Bisericii lui Hristos pe p mânt, prin focul Sfântului 
Duh. 

A a i-a îndeplinit Mântuitorul promisiunea f cut  Apostolilor. El a 
îndeplinit-o într-un atare mod i cu a a o putere, cum Apostolii nu i-au 
imaginat vreodat . Cu adev rat, lucr rile lui Dumnezeu dep esc 
în elegerea uman . 

Domnul a promis: �„Si Eu voi ruga pe Tat l i alt Mângâietor v  va 
da vou  ca s  fie cu voi în veac, Duhul Adev rului, pe care lumea nu 
poate s -L primeasc  pentru c  nu-L vede, nici nu-L cunoa te; voi îl 
cunoa te i, c  r mâne la voi si în voi va fi" (loan 14, 16-17). Primul 
Mângâietor, Domnul lisus, a fost mai mult decât o simpl  mângâiere 
pentru credincio i, îns  iubirea lui Dumnezeu nu cunoa te limite. Prin 



aceast  iubire nelimitat  a fost trimis chiar i un al doilea Mângâietor. 
In plus, Domnul lisus Hristos a adus i El m rturie pentru Sfântul 

Duh spunând: �„Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt pe care-L va trimite Tat l 
în numele Meu, acela v  va înv a toate i v  va aduce aminte despre 
toate cele ce v-am spus Eu" (loan 14, 26). i iar i: �„Iar când va veni 
Mângâietorul pe care Eu îl voi trimite vou , Duhul Adev rului, care de la 
Tat l purcede, Acela va m rturisi despre Mine" (loan 15, 26). i iar i: 
�„Iar când va veni Acela, Duhul Adev rului, v  va c l uzi la tot adev rul; 
c ci nu va vorbi de la Sine, ci câte va auzi va vorbi si cele viitoare va 
vesti. Acela M  va sl vi" (loan 16, 13-14). i aceast  promisiune a fost 
îndeplinit  la fel ca orice alt  promisiune a adev ratului Mesia, o 
purt torilor de Hristos. 

Sfântul Duh a fost promis - a a au aflat oamenii de existen a Lui. 
S-a ar tat i a a au crezut oamenii în El. i r mâne printre credincio i, 
iar oamenii au ajuns s -L iubeasc  pe Dumnezeu, Sfântul Duh. 

Cum se na te lumina din soare si cum purcede c ldura din soare - 
cunoa te i aceasta cu adev rat ? Cum se na te un gând din inim  si 
cum puterea purcede din inim  a i în eles cu adev rat ? Cum dar a i 
putea în elege misterul etern al nen scutului Tat . Cum a i putea 
în elege conceperea Fiului si purcederea de la Duhul Sfânt? Fiii 
oamenilor nu au fost niciodat  în stare s  p trund  un adev r oarecare 
despre Dumnezeul Preaînalt, dac  acesta nu le-a fost revelat lor de c tre 
Preaînaltul i nu l-au p truns nici mai mult i nici mai pu in, ci atât cât le-
a fost revelat el lor. 

Ne-a fost revelat faptul c  Sfântul Duh nu este o crea ie a lui 
Dumnezeu ci Dumnezeu. El este Domnul, D t torul de via , a c rui 
prezen  creeaz  via , d  t rie, ofer  în elepciune i produce 
bucurie. El purcede ve nic de la eternul Tat . El este din aceea i esen  
cu Tat l, din aceea i esen  cu Fiul - de aceea i esen , de aceea i 
putere i de aceea i m rire. El difer  doar în privin a persoanei. Un 
ipostas deosebit îl distinge de Tat l i de Fiul. Dar Lui i se cuvine aceea i 
închinare i aceea i slav . Sfin ii prooroci au vorbit prin El. în simpli 
pescari El a picurat în elepciunea cerurilor. B rba ilor si femeilor, 
celor neputincio i - martiriza i pentru Hristos - El le d  putere de 
biruin , mai tare decât moartea. 

Sfântul Duh, D t torul de via , care purcede de la Tat l este 
Dumnezeu Adev rat din Dumnezeu Adev rat. El s-a descoperit i a 
lucrat. El se reveleaz  i lucreaz  în continuare. Cei c rora El li se 
reveleaz  i pe cei prin care El lucreaz  îl cunosc. Ei nu cunosc esen a 
Sa; ei îl cunosc prin revelare i lucrare. 

Credin a în Sfântul Duh al lui Dumnezeu nu se bazeaz  pe 
presupuneri, pe ipostaze gândite, ci pe realitatea revelat , experiat  i 
m rturisit . 



Oricine dore te s  devin  martor viu al acestei realit i trebuie 
s  fac  eforturi pentru a- i cur a inima de p cat si a o t mâia cu 
rug ciune, înainte de a pip i orice mister divin. i Sfântul Duh Se va 
revela lui, Duhul Adev rului si al vie ii, Duhul în elepciunii si Fericirii, 
Duhul Libert ii i al Adop iei. Si acest Duh Sfânt va depune m rturie 
privitor la adev rul tuturor descoperirilor lui Hristos despre Dumnezeu, 
despre suflet, despre calea spre mântuire, despre împ r ia ve nic  a lui 
Dumnezeu. El depune m rturie pentru toate acestea precum a f cut-o i 
pentru sufletele Apostolilor i a Sfin ilor P rin i care au compus Crezul. 

Cunoa terea lui Dumnezeu ca Sfânt  Treime a fost dezv luit  
oamenilor prin Domnul lisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El nu ne-a oferit 
aceste cuno tin e sub forma unei înv turi filosofice, ci sub forma 
manifest rii i lucr rii din partea Tat lui, a Fiului i a Sfântului Duh. 
Aceste ar t ri i lucr ri ale Dumnezeului cel Viu prin cele trei ipostasuri 
ale Sale sunt reale. Este real  înf i area Tat lui prin voce la râul Iordan 
i pe Muntele Tabor. Real  este persoana înf i at  în mod miraculos a 

Fiului întrupat al lui Dumnezeu, precum si lucrarea Sa, patimile i 
învierea Sa. Real  este i manifestarea i lucrarea Sfântului Duh, în 
apostoli, în sfin i, în drep i i în întreaga Biseric  a lui Dumnezeu de la 
începuturi pân  în prezent; pentru totdeauna si întotdeauna un 
Dumnezeu, un împ rat ve nic, o putere, o slav , o iubire, o lumin , o 
fericire, o esen , un Dumnezeu. 

Aceasta este credin a clarv z torilor care î i îndreapt  privirea 
c tre focul din dep rtare. Aceasta nu este credin a celor orbi i sau orbi 
care de-abia disting ce le dezv luie soarele. Pentru clarv z tori aceast  
lumin  fizic  este întuneric prin care ei p lesc ca ni te drume i nocturni 
a intindu- i privirea spre lumina din dep rtare. Ei c l toresc f r  a- i lua 
privirea de la aceast  lumin  mistic . Atât de mare pare aceast  lumin , 
încât lumea le pare scufundat  în întuneric. i chiar dac  mistica lumin  
e departe, ea lumineaz  c rarea lor în noapte si înc lze te inimile lor, cu 
c ldur  minunat  i cu bucurie. Si ei se bucur  ca ni te copii - ca ni te 
copii ai acestei mari lumini. i ei se gr besc spre ea precum exila ii care 
se gr besc spre inutul de ba tin . Ei înainteaz  curio i din ce în ce mai 
mult i nu se abat din cale. i plini de fericire, ei îi cheam  pe fra ii lor, 
r ma i în urm  sau ab tu i de la calea dreapt , încurajându-i, lini tindu-i 
si ajutându-i s - i urmeze calea. Ei se gr besc s  ajung  cât mai 
departe cântând imn de biruin : �„Pe aici, fra ilor, c tre Tat l i 
Mântuitorul i Mângâietorul nostru! Str luce te asupra noastr , îndrum -
ne, înc lze te-ne!" 

Aceasta este credin a voastr , o purt torilor de Hristos, credin a 
str mo ilor vo tri clarv z tori. Fie aceasta i credin a copiilor vo tri, din 
genera ie în genera ie, pân  la cap tul c l toriei. Aceasta este credin a 
verificat , pe vreme însorit  i pe furtun ; credin a ortodox  mântuitoare, 



ce nu a fost niciodat  ru inat . Cu adev rat, aceasta este credin a 
poporului cu adev rat ales, a celor ce poart  icoana lui Dumnezeu în ei. 
In înfrico ata zi a Judec ii lui Hristos ei vor fi numi i binecuvânta i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XI 
 

�„Intru una, sfânt , soborniceasc   
si apostoleasc  Biseric " 

 
 

C l tori, ave i grij  de arc ! Arunci când a venit potopul, Noe a fost 
salvat într-o arc  sigur . Potopul nebuniei si p catului continu  f r  de 
încetare. Din aceast  cauz  Iubitorul de oameni a construit arca salv rii. 
Cere i-I arca Sa si în curând ve i intra în ea. 

Nu v  l sa i în ela i de mul imea diferitelor nave, decorate i 
împodobite pe dinafar , întreba i de puterea motorului i de îndemânarea 
c pitanului. Cel mai puternic motor i cel mai îndemânatic cârmaci se pot 
g si pe arca lui Hristos. Acest cârmaci este însu i atotv z torul, 
atotputernicul Duh Sfânt. 

Nu v  l sa i în ela i nici de c tre cei ce v  invit  în b rcile lor noi si 
fragile sau de cei ce v  ofer  b rci doar pentru voi. C l toria este lung  
i furtunile periculoase. 

Nu v  l sa i în ela i nici de c tre cei ce spun c  de cealalt  parte a 
oceanului nu exist  un nou p mânt, o lume nou  i c  nu are rost s  v  
preg ti i pentru îndelungata c l torie. Ei v  invit  s  pescui i la rm. Cât 
de pu ine v d i cunosc ei. Cu adev rat, ei se preg tesc pentru 
distrugere i v  invit  i pe voi la distrugere. 

Nu v  l sa i în ela i ci mai bine întreba i de arca Sa. Cu toate c  
pare mai pu in îmbietoare pentru ochi decât celelalte, totu i ea este mai 
tare i mai sigur . Chiar de nu are multe i felurite stegulete ci doar 
semnul crucii, s  ti i c  via a voastr  e în siguran  la bordul s u. i într-
o c l torie pe mare prima i principala grij  ar trebui s  fie siguran a vie ii 
pasagerului. 

Dac  crede i în Mântuitorul Hristos, o, purt torilor de Hristos, 
crede i i în lucrarea Sa. Lucrarea Sa este Biserica, arca salv rii. La 
bordul s u navigheaz  cete de mântui i i de cei ce merg pe calea 
mântuirii. Domnul a pus la baza lucr rii Sale credin a, tare ca piatra. 
Dup  cum a spus i a proorocit: �„pe aceast  piatr  voi zidi Biserica Mea 
i por ile iadului nu o vor birui" (Matei 16, 18). i, cu adev rat, pân  în 

ziua de azi ele nu au biruit-o niciodat  i nici nu o vor face de acum 
încolo. 

Biserica este numit  trupul lui Hristos: �„Voi sunte i trupul lui Hristos" 
(Rom. 15,5; I Cor. 12,27). De aceea exist  o singur  Biseric . Pentru c  
nu pot exista dou  trupuri cu un singur cap, iar Hristos este numit capul 
Bisericii (Col. l, 18). Drept aceea, un Hristos, un cap, un trup - o Biseric . 

Chiar de exist  apostazii i erezii, de ce ar trebui s  v  tulbure 



aceasta ? Totul a fost prev zut i proorocit, precum un cârmaci cu 
experien  prevede i spune c l torilor despre furtunile i pericolele ce-i 
a teapt . �„C ci trebuie s  fie între voi i eresuri, spune Apostolul, ca s  
ias  la lumin  cei l muri i" (I Cor. 11, 19). Dac  un grup de pasageri de 
la bordul arcei i-ar scobi o luntre pentru ei i ar coborî în mare s  
navigheze singuri, v-a i întrista, bineîn eles. i a a i ar trebui. Exemplul 
lor, un exemplu de aruncare f r  speran  i înc p ânat  în bra ele 
pericolului, înt re te credin a voastr  într-una si unica arc  de salvare. 

 
Biserica este numit  sfânt . E limpede pentru voi de ce ea este 

numit  sfânt . Mai întâi pentru c  bazele ei au fost puse de Sfântul 
Sfin ilor. Apoi, pentru c  Domnul a transformat-o, a r scump rat-o, a 
purificat-o i a înt rit-o cu propriul S u sânge sfânt i prea pur. In al 
treilea rând, deoarece chiar de la început Sfântul Duh al lui Dumnezeu a 
îndrumat-o, a inspirat-o, a adus-o la via , în al patrulea rând, pentru c  
to i membrii s i sunt numi i sfin i i, desp r i i de orice nesfin enie din 
aceast  lume în care ei cresc i prin care c l toresc, în al cincilea rând, 
deoarece sfintele ceruri le sunt rezervate ca locuin , în al aselea rând, 
pentru c  în ea sunt mijloacele date de Dumnezeu prin care oamenii se 
sfin esc i se preg tesc pentru via a cereasc . Din aceast  cauz  
Biserica este numit  sfânt . 
 

In plus, Biserica este numit  soborniceasc  (universal ). De ce 
aceasta ? Mai întâi, pentru c  ea îi une te în Dumnezeul viu pe copiii 
întregului p mânt, ai tuturor neamurilor, ai tuturor limbilor. Ea nu se 
adreseaz  unei singure rase, nici unui singur neam, nici unei singure 
na iuni. Precum omul care st  la r scrucea drumului i îi invit  pe to i 
c l torii la petrecerea împ ratului (Matei 22, 9), a a face i Biserica. La 
fel face i sfânta i universala Biseric , îi invit  i îi une te pe to i fiii si 
fiicele oamenilor, spre mântuire. Si nu refuz  pe nimeni, dintre cei ce nu 
o resping pe ea i, în consecin , pe fiecare. Aceasta este diferen a 
dintre atotprimitoarea Biseric  a Noului Testament i Biserica 
preg titoare din Vechiul Testament, care se limita la un singur popor. 

Si Biserica mai este numit  universal  pentru c  ea include i pe 
cei vii si pe cei adormi i. Cei ce au adormit întru Domnul sunt, în aceea i 
m sur , membri ai s i, ca i cei ce înc  tr iesc pe p mânt. Drume ii pe 
care arca salv rii i-a transportat pe p mântul cel nou, în împ r ia ve -
nic , precum i cei ce sunt transporta i ast zi sau cei ce vor fi 
transporta i mâine - to i sunt membri ai unei sfinte Biserici universale. 

Biserica, deci, este numit  universal  pentru c  ea nu cunoa te 
limite legate de ras , limb , spa iu, timp sau moarte. 

Pe lâng  acestea, Biserica este universal  atât prin înv tura, cât 
i prin structura sa. 



 
Sfânta Biseric  este numit  i apostolic . Mai întâi, Biserica 

este numit  a a pentru c  Apostolii lui Hristos au fost primii S i membri. 
Ei au fost primii martori personali ai vie ii i lucr rii miraculoase a Fiului 
lui Dumnezeu pe p mânt i ei L-au urmat primii, în al doilea rând, pentru 
c  Apostoli au organizat structura Bisericii i au r spândit înv tura 
Evangheliei în lume. In al treilea rând, pentru c  Sfin ii Apostoli au fost 
primii dup  Domnul ce i-au v rsat sângele la temelia ei. In al patrulea 
rând, pentru c  apostolicitatea sa nu a încetat nici pân  ast zi. 
Apostolicitatea Bisericii se manifest  ast zi în dou  forme: în misiunea ei 
în lume i în succesiunea apostolic  a ierarhiei ei. Atât în misiunea ei 
prin lume, cât i prin misionarii s i, adev rata Biseric , Biserica 
Ortodox , poart  sceptrul etern al apostolicit ii. 

Sarcina Bisericii ca institu ie nu este s  conduc , ci s  fac  
misiune; s  predice neamurilor pân  la martiriu, dup  cum a f cut-o 
Domnul Hristos; s  lumineze sufletele oamenilor, s  îndrume via a 
moral  a oamenilor din punct de vedere spiritual. Datoria ei e s  
elibereze i nu s  aserveasc . C ci to i oamenii sunt chema i la libertate 
întru Hristos, la eliberarea fiilor lui Dumnezeu. C ci scris este: �„Nu mai 
e ti rob, ci fiu" (Gal. 4, 7). i iar i: �„întru libertatea cu care Hristos ne-a 
f cut liberi" (Gal. 5, 1). Ca arc  a salv rii, Biserica lui Dumnezeu 
transport  copii liberi i nu sclavi, copii împ r te ti, pe care îi poart  
c tre împ r ia cereasc  ve nic . Nu exist  nici o înc rc tur  mai de 
pre  i nici destina ie mai plin  de fericire. 
 

Aceasta este credin a celor neînfrica i i a celor ce-i iubesc pe al ii. 
La ii i egoi tii cu greu pot accepta aceast  credin . Neînfrica i sunt cei 
ce au curajul s  se ridice în sufletul lor împotriva haosului p gân i s  
fac  ordine a a cum este scris în Evanghelie. Cei ce-i iubesc pe ceilal i 
sunt cei c rora le place s  c l toreasc  cu al ii i care privesc la tovar ii 
lor prin lumina acelei lumini divine din dep rtare. i ei se bucur  pentru 
tovar ii lor ca i pentru fra ii lor, pentru ei în i i i pentru acea lumin  
etern  care îi lumineaz  si îi inund  pe ei, atr gându-i pe to i c tre ea. 
Neînfrica ilor i celor ce îi iubesc pe ceilal i le place cur enia, în suflet i 
în jur. Ei apreciaz  ajutorul altora i nu refuz  s  dea ajutorul lor altora. 
Lor le face pl cere s  p easc  în l turi pentru a face loc altora. Ca i 
Dumnezeu, ei sunt ar i de dorin a ca to i oamenii s  fie mântui i i s  
ajung  s  cunoasc  adev rul. Recunoscând m re ia Dumnezeului celui 
viu, ei se consider  fiin e de nimic. Ei se v d ca pe ni te organe 
minuscule ale misteriosului si marelui trup al Bisericii, al c rui cap este 
Hristos. Ei nu impun i nu pornesc ceart ; lor nu le este team  de aceas-
t  via  i nici nu se înfrico eaz  de moarte. Ei laud  faptele bune ale 
tovar ilor lor, dar pe ale lor le in în secret. i astfel, în ordine, în 



armonie i ferici i, ei migreaz  ca un stol de p s ri c tre regiuni mai 
calde - c tre împ r ia luminii divine i c ldurii Tat lui. 

Aceasta este credin a voastr , purt torilor de Hristos, credin a 
str mo ilor vo tri neînfrica i si iubitori de oameni. Fie aceasta i credin a 
copiilor vo tri, din genera ie în genera ie, pân  la sfâr itul c l toriei în 
lini titele ceruri. Aceasta este credin a ortodox  mântuitoare ce nu a fost 
niciodat  ru inat . Cu adev rat, aceasta este credin a poporului ales, a 
celor ce poart  icoana lui Dumnezeu în ei. In ziua r spl ii, în marea zi a 
drept ii lui Dumnezeu, când Hristos va judeca cu dreptate, ei vor fi 
numi i binecuvânta i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XII 
 

�„M rturisesc un botez spre iertarea p catelor" 
 
 

Apa spal . Ce spal  apa ? Ea spal  transpira ia si praful de pe 
piele. Acele mici particule de impurit i pe care corpul le secret  
transpirând, apa le spal . Si orice particul  nesemnificativ  de praf din 
aceast  lume ce se asaz  pe piele, apa o poate îndep rta. 

Dar apa nu e în stare s  înl ture toat  murd ria, resturile si 
putreziciunea ce se adun  în interiorul corpului. Apa este neputincioas  
în fa a acestei murd rii interioare, ce apare si r mâne în corp. Aceast  
murd rie vine de la praful d un tor si nes n tos pe care oamenii îl 
inhaleaz  de parc  ar fi hran . 

Si dac  apa este neputincioas  în fa a acestei impurit i materiale, 
cu atât mai mult ea este neputincioas  în fa a impurit ii ascunse în 
adâncul sufletului. 

Este clar c  apa nu spal  sufletul. Ea cur  aerul i solul, poate s  
spele acoper mântul vie uitoarelor, inclusiv pielea omului. Efectele sale 
sunt enorme; serviciul s u este nepre uit. Dar ea nu poate înl tura 
necur ia slinoas  a sufletului omenesc. Iudeii î i sp lau în mod constant 
pielea cu ap . Dar apa nu a putut niciodat  s  se ating  de necur enia 
sufletului lor. Si impuritatea interioar  s-a acumulat în ei, într-o a a 
m sur  încât dintr-o dat  ea a r bufnit si s-a rev rsat peste preacuratul 
Domn lisus Hristos; duhoarea s-a împr tiat deasupra întregii lumi pân  
în zilele noastre. 

Apa nu e decât un simbol. Sp larea fizic  este un simbol al sp l rii 
spirituale. Un simbol poate sp la un alt simbol, îns  nu realitatea. Apa 
poate sp la suprafa a exterioar  a omului, îns  nu si fa a sa interioar . Si 
aceast  fa  interioar  este icoana lui Dumnezeu în om - sufletul viu cu 
realitatea duhovniceasc  din el. De aceea numai Dumnezeu, prin 
puterea Sfântului Duh, poate îndep rta necur ia duhovniceasc  a 
omului. 

Ins  chiar i ca simbol al purific rii, apa este necesar  botezului 
cre tin. Ea era indispensabil  chiar mai înainte pentru botezul simbolic, 
precre tin. Sfântul loan Botez torul a botezat doar cu ap . i conform 
interpret rii apostolului Pavel, întregul neam evreu era botezat în mod 
simbolic cu ap : �„p rin ii no tri au fost to i sub nor i (...) to i au trecut 
prin mare. To i, întru Moise, s-au botezat în nor i în mare" (I Cor. 10, 1-
2). Acesta nu a fost un botez real, ci un botez simbolic, prefigurativ. 
Aceasta era doar o umbr  a botezului cre tin. 

Botezul cre tin presupune purificarea total . Acest botez este 



u a prin care oamenii intr  în Biserica lui Hristos. Ei nu intr  de 
dou  sau de trei ori, ci o singur  dat . Adic , exist  un singur botez, 
în Sfintele Scripturi ale lui Dumnezeu acest fapt este accentuat în 
mod special prin cuvintele: �„Un domn, o credin , un botez" (Efes. 
4, 5). De aceea evita i pe cei ce v  spun c  o persoan  are nevoie de 
mai multe ori de un botez. 

Prin botez, cea mai ru inoas  fapt  cu care au fost pâng ri i 
str mo ii neamului nostru i care s-a transmis urma ilor ca o mo tenire 
este îndep rtat  de pe icoana lui Dumnezeu din noi. Aceast  pecete 
demonic  de pe sufletul nostru, întunecat  i resping toare ca însu i 
iadul, poate fi îndep rtat  doar prin botezul adev rat. 

In consecin , botezul marcheaz  moartea p c tosului, a omului 
vechi si na terea omului nou din noi, f r  p cat. i Sfintele Scripturi ale 
lui Dumnezeu confirm  acest fapt: �„Au nu ti i c  to i câ i în Hristos lisus 
ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat. Deci, ne-am îngropat cu 
El în moarte prin botez; a a încât dup  cum Hristos a înviat din mor i, 
prin m rirea Tat lui, tot a a i noi s  umbl m întru înnoirea vie ii" (Rom. 
6,3-4). C ci Domnul nu a murit de dou  ori pentru a ne cere s  ne 
botez m întru moartea Sa de dou  ori. De aceea Sfin ii P rin i de la al 
doilea Sinod Ecumenic de la Constantinopol au afirmat �„m rturisesc un 
botez". 

Circumcizia iudeilor era un prototip al botezului cre tin. Cu un 
cu it era t iat  o mic  bucat  din corp. Acesta este un prototip. Prin 
botez excrescen a p c toas  din suflet este t iat . Aceasta este 
realitatea. Si dup  cum circumcizia era folosit  o dat  i pentru 
totdeauna, la fel i botezul se face o dat  si pentru totdeauna. Cir-
cumcizia se practica atât pentru adul i, cât i pentru copii. Botezul 
de asemenea se practic  atât pentru adul i, cât si pentru copii. A a 
a fost în Biserica lui Dumnezeu din timpuri apostolice (Fapte 16, 14-
15; 20-29 i I Cor. l, 16). De aceea s -i evita i pe cei care v  spun s  
nu v  boteza i copiii, întreba i-i: �„Cine va fi r spunz tor pentru 
sufletele copiilor ce mor în casele p rin ilor boteza i ?" 

�„Intru iertarea p catelor" - acesta este scopul botezului. Botezul lui 
loan nu era f cut în scopul purific rii p catelor, ci doar pentru poc in , 
însu i loan a confirmat aceasta spunând: �„Eu unul v  botez cu ap  spre 
poc in , dar Cel ce vine dup  mine este mai puternic decât mine, Acela 
v  va boteza cu Duhul Sfânt i cu foc" (Matei 3,11). Si El, Cel ce este 
mai puternic decât loan Botez torul i mai puternic decât întreaga lume, 
a ar tat prin exemplul s u personal cum se realizeaz  botezul adev rat 
i complet. El a fost botezat cu ap  si cu Duh Sfânt. Cel f r  de p cat a 

intrat în apa Iordanului si dintr-o dat  Duhul lui Dumnezeu a coborât 
asupra Sa �„în chip de porumbel". Iat  deci pe loan care boteaz  cu apa 
care spal  corpul i Sfântul Duh al lui Dumnezeu care cur  sufletul - 



adev ratul i completul botez - botezul unic ce nu poate fi repetat în 
cazul aceleia i persoane. 

In timpul nop ii, Nicodim, un conduc tor al iudeilor, a venit la 
Hristos i i-a cerut s -l înve e calea spre mântuire. Botezatul Mesia i-a 
r spuns: �„De nu se va na te cineva din ap  si din duh, nu va putea s  
intre în împ r ia lui Dumnezeu" (loan 3, 5). Purificarea, atât a corpului, 
cât si a sufletului. Prin îndurarea Sfântului Duh, apa prime te putere 

i sfin enie, în timpul botezului focul Sfântului Duh arde 
excrescen a ancestral  a sufletului fiec rui descendent al lui Adam. 
Prin botezul sufletului este înl turat  ap s toarea povar , cocoa a 
monstruoas  de pe spatele oamenilor care îi apas  de atâtea secole 

i genera ii. Lepra ereditar  dispare. Din acel moment sufletul este 
responsabil doar pentru cele viitoare i nu i pentru cele din trecut. 

Botezul cu care loan i-a botezat pe iudei la început a încetat. El a 
servit doar ca un semnal de alarm  i de preg tire. Imp ratul cerurilor 
era aproape, întreaga atmosfer  spiritual  era molcom , în a teptare, 
a a cum se lini te te sufletul în omul muribund. loan a sim it suflarea 
unei brize noi, proaspete, frumos mirositoare i d t toare de via  în 
mijlocul duhorii cadaverice a lumii. Hristos era aproape; i loan a dat 
alarma i a strigat c tre oameni s  se preg teasc  pentru venirea Sa, s  
se poc iasc . i el i-a botezat cu ap , întru poc in . Acel botez a 
încetat. El nu de inea puterea deplin , oferit  de îndurarea Sfântului Duh 
adus  lumii de Hristos (Fapte 19, 1-16). Doar Botezul cu ap  si cu Duh 
a continuat pân  ast zi. F r  el nimeni nu se poate numi cre tin. 
Ave i grij , Domnul a dat porunc  Apostolilor: �„Mergând, înv a i toate 
neamurile botezându-i în numele Tat lui i al Fiului i al Sfântului Duh" 
(Matei 28, 19). Aceasta este porunca vindec toare i mântuitoare pe 
care Apostolii au transmis-o celor ce au urmat i pe care sfânta, 
universala si apostoleasca Biseric  a perpetuat-o pân  în ziua de azi. 

Totu i, în afar  de acest Sfânt Botez cu care noi to i am fost 
boteza i, mai este si un alt fel de botez care nu este dat fiec ruia. 
Acesta este botezul cu sângele martiriului. To i acei mari b rba i i 
femei care au p timit i i-au v rsat sângele pentru Hristos au fost 
boteza i cu botezul sângelui. Botezul cu sânge v  este foarte cunoscut 
vou , credincio ilor ortodoc i. Nic ieri nu se g sesc atâ ia oameni 
boteza i cu propriul lor sânge ca printre str mo ii vo tri, atât cei 
îndep rta i, cât i cei recen i. Chiar i în timpurile noastre sângele 
martirilor continu  s  fie v rsat în lumea ortodox . Sute i mii de 
cre tini ortodoc i se boteaz  cu sânge propriu. Ace tia sunt 
neînfrica i martori ai Evangheliei lui Hristos. Copiii lui Dumnezeu pe 
care p gânii i ateii îi m cel resc ca pe miei! Sacrificiul lor înt re te 
Biserica lui Hristos pe p mânt, i numele lor sfinte completeaz  
calendarul cre tin. Boteza i în propriul lor sânge, ei au fost i vor fi 



întotdeauna comoara i podoaba Ortodoxiei. 
Au fost chiar i p gâni care nu au fost boteza i cu ap  si cu Duh, ci 

doar cu sângele martiriului. i botezul lor este acceptat ca valid i 
canonic. Botezul lor e considerat chiar mai de pre  decât botezul nostru 
obi nuit. Ei nu au avut timp s  fie boteza i cu ap  i cu Duh. Fiind 
p gâni, ei erau orbi suflete te, dar brusc au început s  vad  i L-au 
recunoscut pe Hristos, oferindu-I imediat vie ile lor. Astfel, ei au fost 
boteza i cu un botez al Domnului, îns  nu i cu cel lalt; au fost boteza i 
cu botezul Golgotei, îns  nu i cu botezul Iordanului. i sute i mii de 
str mo i de-ai vo tri, tineri i b trâni, b rba i i femei, împ ra i i 
patriarhi, boga i i s raci au fost boteza i cu ambele botezuri: cel al 
Iordanului i cel al Golgotei. Num rul acestor neînfrica i str mo i ai vo tri 
care au fost boteza i mai întâi cu ap  i cu Duh i apoi cu sângele 
martiriului lor a crescut atât de mult de-a lungul secolelor, încât ei ar 
putea popula o ar  întreag . 

Primul botez, cel cu ap  i Duh, a fost poruncit; al doilea îns , cu 
sânge propriu, a fost l sat la decizia proprie a fiec ruia. Odat , blândul 
Domn a întrebat pe fiii lui Zevedeu: �„Pute i oare s  be i paharul pe care-l 
voi bea Eu i cu botezul cu care Eu M  botez s  v  boteza i ?" (Matei 20, 
22). Vede i cum Domnul î i nume te patimile botez ? i vede i cum El nu 
ordon  fiilor: �„Trebuie !" Ci mai degrab  îi întreab : �„Pute i oare ?" Este 
limpede, a adar, c  botezul cu sânge nu este obligatoriu pentru to i 
credincio ii, dup  cum este primul botez, ci este l sat la voia fiec ruia. 
Doar cei ce au o credin  foarte mare în Domnul i o dragoste la fel de 
mare pentru El iau hot rârea de a se boteza cu sânge. Dup  cum El 
Insu i a spus: �„Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca 
via a lui s  i-o pun  pentru prieteni. Voi prietenii mei sunte i" (loan 
15,13-14). Nenum ra i str mo i de-ai vo tri au fost prieteni ai Prietenului 
oamenilor. i ei au m rturisit prietenia Sa fa  de ei, cu pecetea sângelui 
i a mor ii. 

Nu v  l sa i în ela i, purt torilor de Hristos, dac  un eretic v  
spune c  botezul este unica tain  sfânt , plin  de milostivire, i c  
altele nu exist . Nu v  l sa i în ela i de faptul c  în Crezul nostru se 
men ioneaz  doar botezul, iar celelalte Sfinte Taine nu sunt 
men ionate. Sfin ii P rin i de la Constantinopol, care au men ionat 
Sfântul Botez, recuno teau i celelalte taine sfinte. Pe lâng  Botez, 
ei cinsteau i Mirungerea, M rturisirea, Sfânta Imp rt anie, 
Cununia, Sfântul Maslu, Preo ia sfânt  i canonic . Atât Sfânta 
Scriptur , cât i Sfânta Tradi ie confirm  toate aceste Taine. Totu i, 
Sfin ii P rin i, compunând concisul Simbol al Credin ei, au 
men ionat doar botezul, pentru c  este prima tain  fundamental  a 
Bisericii lui Dumnezeu. 

Intr-adev r, prin taina botezului, omul se vindec  de trecutul s u 



bolnav si- i aduce sufletul la �„spitalul" numit Biseric . i o dat  intrat în 
acest �„spital" prin botez ca printr-o u , sufletul g se te aici, în untru, tot 
de ce are nevoie pentru a fi s n tos. Aici g se te m rturisirea i 
peniten a, care trateaz  orice ran  sufleteasc . G se te Sfânta 
Imp rt anie, hran  pentru suflet, din trupul i sângele lui Hristos. Aici el 
g se te Sfântul Maslu - cerere adresat  prin rug ciune Sfântului Duh de 
a înt ri i de a milui templul care este corpul omenesc, precum i sl bitul 
s l luitor al acestui templu, sufletul omenesc. Aici el g se te sfânta 
tain  a C s toriei -un miracol al celei mai în elepte organiz ri a lui 
Dumnezeu. Aici el g se te binecuvântarea preotului, în continuitatea 
misiunii i puterii apostolice. Aici el g se te toate celelalte leacuri prin 
care atotputernicul Duh al lui Dumnezeu trateaz , consoleaz , mângâie 
i înal  sufletele credincio ilor. 

Aceasta este credin a celor chibzui i i în elep i. Nechibzui ii i cei 
slabi la minte o accept  f r  tragere de inim . Necunoscându- i propria 
nimicnicie, ei nu simt nevoia unui ajutor de la Dumnezeu. Dar chibzui ii 
cerceteaz  cu grij  propria lor sl biciune i sl biciunea tuturor celor 
n scu i pe p mânt. Si cercetându-se pe sine si pe ceilal i, ei au ajuns s  
cunoasc  faptul c  necur enia sufletului omenesc nu poate fi cur at  
cu ap ; si nici cu vreun alt element al naturii f r  puterea Sfântului Duh al 
lui Dumnezeu. De aceea ei cer cu umilin  ajutorul lui Dumnezeu. Si, în 
în elepciunea lor, ei profit  de toate balsamurile pentru suflet care se 
g sesc în spitalul divin care e Sfânta Biseric , întorcând spatele 
umbrelor i iluziilor acestei lumi, ei se încred în voin a Celui Preaînalt. i 
î i îndreapt , f r  de încetare, privirea c tre lumina etern . Ei tiu c  
sunt pelerini i c  pelerinajul lor în curând va lua sfâr it. De aceea ei 
înainteaz  ferici i din ce în ce mai mult. i îi ajut  binevoitori pe tovar ii 
lor, pe fra ii i surorile lor, ca si cum ar fi cu to ii copii împ r te ti ce se 
întorc la domeniul împ r tesc al Tat lui lor din cer. 

Aceasta este credin a voastr , purt torilor de Hristos, credin a 
str mo ilor vo tri chibzui i i în elep i. Fie aceasta si credin a copiilor 
vo tri, pân  la sfâr itul c l toriei. Aceasta este credin a ortodox  
mântuitoare. Cu adev rat aceasta este credin a poporului cu ales, a 
celor ce poart  icoana lui Dumnezeu în sine. In ziua r spl ii, în 
înfrico ata zi a drept ii, când Hristos va judeca cu dreptate, ei vor fi 
numi i binecuvânta i. 
 
 
 
 
 
 
 



XIII 
 

�„A tept învierea mor ilor" 
 

Un stol de p s ri - ce priveli te încânt toare! O singur  pas re nu 
las  niciodat  impresia unei frumuse i atât de cople itoare precum o face 
un stol întreg. Nici un stol de p s ri care se odihne te pe p mânt nu este 
la fel de frumos ca un stol în zbor, ce zboar  tot mai sus i mai compact. 

Imagina i-v  un milion de p s ri dintr-o singur  specie. Imagina i-
v  c  toate sunt ro ii. Si c  ele coboar , se a az  pe sol i r mân acolo. 
Un alt milion coboar , se a az  i r mâne. i iar i un altul i altul, i 
a a secole i secole de-a rândul. Stoluri nenum rate, miliarde, f r  de 
cap t, de p s ri. R mânând pe p mânt, î i schimb  culoarea în diverse 
nuan e. Unele devin ro u închis, altele negre, pestri e sau albe. 

i imagina i-v  c  aceste stoluri nenum rate, de parc  ar primi un 
ordin de la cineva, s-ar ridica toate odat  în aer i ar începe s  zboare. 
Ce priveli te m rea ! Cele mai multe sunt p s rile albe si stolurile lor 
dense zvâcnesc în fa . Dup  ele urmeaz  pas rile pestri e, apoi vin cele 
ro ii si, în cele din urm , cele negre. P s rile albe zboar  iute si vioi, iar 
cele ce urmeaz  dup  ele cu cât sunt mai în spate, cu atât zboar  mai 
neîndemânatic i f r  poft . Soarele va fi acoperit cu totul, iar deasupra 
p mântului se va l sa întunericul nop ii. 

O, fra ilor i surorilor, acesta nu este doar un vis si o imagine. 
Realitatea va dep i orice vis si orice imagina ie a omului. 

Intr-o noapte înstelat , Dumnezeu l-a scos pe dreptul i 
credinciosul Avraam afar  si i-a zis: �„Ia uit -te la cer i num r  stelele, 
dac  po i s  le numeri!" Avraam, cuprins de team  i consternare, a 
privit. Atunci Dumnezeu i-a zis: �„Atât de mul i vor fi urma ii t i!" (Fac. 
15,5). Si la vremea aceea Avraam era b trân i f r  copii. Si-a îndeplinit 
Dumnezeu promisiunea ? 

Pân  ast zi miliarde f r  cap t de suflete umane au coborât i s-
au a ezat pe p mânt, îmbr cate toate în carne i sânge ca într-un 
ve mânt purpuriu. A a a binevoit Dumnezeu. Miliarde f r  cap t, i totu i 
în momentul în care Dumnezeu a promis aceasta Avraam nu avea nici 
un copil! Miliarde f r  cap t. Sunt oare mai multe stele pe cer ? 

Sara a râs în inima ei când a auzit promisiunea lui Dumnezeu c  în 
curând va na te un fiu. 

So ia lui Avraam a zis: �„Dup  ce am ajuns b trân  s -mi mai fie 
mie a zburda ? Iar st pânul meu e un mo neag!" Atunci Domnul a zis lui 
Avraam: �„Pentru ce a râs Sara ? ... Este la Dumnezeu vreun lucru cu 
neputin  ?" i într-ade-v r, Dumnezeu nu s-a dat înapoi de la cele 
promise. El i-a inut promisiunea. Urma ii drep i ai lui Avraam au 



îmbog it în plan spiritual poporul cre tin. i probabil s-au înmul it, 
dep ind num rul stelelor de pe cer. 

Aceasta a fost promisiunea lui Dumnezeu, legat  de coborârea 
sufletelor pe p mânt. O promisiune m rea  si minunat , egalat  doar de 
o alt  promisiune a lui Dumnezeu i anume în l area sufletelor de pe 
p mânt i învierea din mor i. Dumnezeu, prin Domnul Hristos Cel înviat, 
a f cut o promisiune adev rat , cum c  mor ii vor învia i se vor înf i a 
la Judecat . �„Când va veni Fiul Omului întru m rirea Sa i to i sfin ii 
îngeri cu El, atunci edea-va în tronul slavei Sale. i se vor aduna 
înaintea Lui toate neamurile i-i va desp r i pe unii de al ii..." (Matei 25, 
31 i urm.). 

Domnul vorbe te despre toate neamurile, despre toate stolurile de 
p s ri care s-au a ezat pe p mânt de la începutul pân  la sfâr itul tim-
pului. Apostolul lui Hristos vede învierea ca pe o tain  f r  seam n i 
astfel el o dezv luie încet i cu grij  credincio ilor spunând: �„Fra ilor, 
despre cei ce au adormit, nu voim s  fi i în ne tiin  ca s  nu v  întrista i 
în rând cu ceilal i, care nu au n dejde... Pentru c  Insu i Domnul, cu 
strigare mare, la glasul arhanghelului i întru trâmbi a lui Dumnezeu, va 
pogorî din cer, i cei mor i întru Hristos vor învia întâi" (I Tesal. 4, 13-16). 

i iar i spune: �„Iat , tain  spun vou  ... într-o f râm , într-o clipeal  de 
ochi, la trâmbi a cea de apoi. C ci trâmbi a va suna i mor ii se vor scula 
f r  stric ciune..." (/ Cor. 15, 51-52). Atunci ceea ce e trec tor va fi 
îmbr cat în ceea ce e netrec tor i ceea ce e muritor va fi îmbr cat în 
nemurire. i atunci se vor adeveri cele scrise: �„Moarte, unde este biruin a 
ta ? Moarte, unde este boldul t u ?" (I Cor. 15, 55). 

Atunci miliarde de suflete se vor îmbr ca în lumin , ve mânt 
nepieritor, în trupuri cere ti asem n toare cu cel al lui Hristos. i acele 
stoluri, o, acele nenum rate stoluri, î i vor lua zborul de pe p mânt. 
Unele stoluri vor fi albe ca z pada, altele ro ii, altele pestri e, altele 
negre. Stolurile albe vor fi albe datorit  cur eniei i virtu iilor, cele ro ii 
vor fi ro ii din cauza sângelui care are întâietate asupra duhului lor, cele 
pestri e vor fi pestri e din cauza amestecului de bine i de r u din ele, iar 
cele negre vor fi negre din cauza p catului din ele. 

S  nu c de i pe gânduri dac  cineva va râde de promisiunea lui 
Dumnezeu privind învierea mor ilor. i Sara a râs cu mult timp în urm  
de promisiunea lui Dumnezeu, i apoi s-a ru inat. 

Crede i, voi crede i i nu v  îndoi i, c  cel ce râde de a doua 
promisiune a lui Dumnezeu va fi ru inat, întreba i-l i zice i-i: �„Este la 
Dumnezeu vreun lucru cu neputin  ?". 

�„A tept învierea mor ilor". A tept m învierea spiritual  a p c to ilor 
zi de zi, ceas de ceas. A tept m ca sufletele împestri ate i înnegrite de 
p cat s  se albeasc  i s  revin  la via  prin poc in . i noi ne 
bucur m împreun  cu îngerii din cer când m car un p c tos se 



poc ie te i se întoarce la Hristos (Luca 15,10). Ne bucur m cu Tat l, 
care g sindu- i fiul r t citor a spus: �„Acest fecior al meu era mort i a 
înviat" (Luca 15, 24). Adesea a tept m acest fel de înviere i adesea o 
primim. 

Dar noi mai a tept m i învierea tuturor. A tept m o înviere unic , 
final  a tuturor mor ilor, care de la începutul crea iei au locuit pe p mânt 
i au c zut prad  puterii mor ii. Noi ne baz m în aceast  a teptare pe 

ra iune, pe con tiin  i mai ales pe promisiunea lui Dumnezeu. 
Ra iunea limpede i clar  ne spune c  acest vârtej al vie ii nu se 

sfâr e te la moarte. Din timpuri imemoriale popoarele au sim it c  
moartea nu este un punct, ci o virgul . Toate triburile p mântului, 
chiar i în întunecimea lor idolatric , au avut presentimentul unui 
oarecare mod de via  dup  moarte. Poe ii i filosofii Greciei antice au 
vorbit despre via a sufletului uman din Hades, în semiîntuneric i în 
semivia . Egiptenii îmb ls mau corpurile neînsufle ite cu r in  i cu 
uleiuri aromate pentru a le p stra pentru o alt  via . Continuarea vie ii 
dup  moarte i judecata dreapt  au fost concepute de c tre con tiin ele 
umane lucide ca ceva firesc i necesar. 

Totu i, noi, cre tinii, în credin a noastr  nu ne baz m pe înviere i 
via  dincolo de mormânt, pe teoriile poe ilor i filosofilor sau pe 
b nuielile i presentimentele na iilor i triburilor, ci pe experien  i pe 
promisiunea lui Dumnezeu. Credin a noastr  e cl dit  pe piatr  i nu pe 
nisip. Domnul nostru lisus Hristos, Revelatorul tuturor adev rurilor vie ii, 
ne-a revelat i adev rul învierii din mor i. El ni l-a revelat atât prin 
cuvinte, cât i prin fapte, pentru ca s  se bucure inimile voastre, o, 
purt torilor de Hristos. 

Odat , saducheii care nu credeau în înviere au vrut s -L pun  pe 
Domnul la încercare. Ei L-au întrebat a cui so ie va fi o anumit  femeie în 
�„lumea de dincolo". Batjocoritorii au fost ei în i i mustra i de prostia lor. 
Blândul Domn lisus le-a r spuns: �„La înviere, cei ce înviaz  nici nu se 
însoar , nici nu se m rit , ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu din cer. i 
Domnul a mai ad ugat: Nu este Dumnezeu al mor ilor, ci al viilor" (Matei 
22, 30; 32). i dac  to i cei vii de pe p mânt ar muri i ar r mâne în 
morminte, cum ar putea Dumnezeu fi numit �„Dumnezeu al viilor" ? 

In Capernaum, acea cetate a necredincio ilor care a disp rut de pe 
fa a p mântului din cauza lipsei de credin  - în aceast  cetate pu in 
credincio ii iudei îi puneau Domnului o întrebare dup  alta. In cele din 
urm , Domnul a zis: �„Amin, amin gr iesc vou . Cel ce m nânc  trupul 
Meu i bea sângele Meu are via  ve nic  i Eu îl voi învia în ziua cea de 
apoi" (loan 6, 53-54). In fa a templului lui Solomon care a fost ras de pe 
fa a p mântului, fiind pâng rit de necredin , Domnul a spus: �„Vine 
ceasul, si acum este, când mor ii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu... Si 
vor ie i: cei ce au f cut cele bune spre învierea vie ii, iar cei ce au f cut 



cele rele spre învierea osândei" (loan 5,25-29). Celor ce clatin  din cap 
spunând ce greu le vine lor s  cread , spune i-le: �„Este la Dumnezeu 
vreun lucru cu neputin  ?". 

In plus, lisus a mai f cut si alte multe afirma ii despre învierea 
mor ilor. Si pentru a nu l sa loc pentru îndoial , El a confirmat cele spuse 
de El prin fapte. El a înviat pe fiica moart  a lui lair, pe un conduc tor al 
sinagogii iudeilor. Domnul a luat mâna ei rece si moart  în a Sa i a 
spus: �„Copil , ie zic, scoal -te!". Si feti a moart  a revenit via  i s-a 
ridicat (Matei 9,25; Marcu 5,41). 

Si iar i, Domnul a înviat pe fiul v duvei lui Nain. Ajungând în acel 
ora  împreun  cu discipolii S i, El a întâlnit o procesiune funerar  i a 
v zut o v duv  bocindu- i cu disperare unicul fiu. Mai întâi, El s-a 
apropiat de mam  consolând-o cu cuvintele: �„Nu mai plânge!". Apoi 
apropiindu-se, s-a atins de racl  i a rostit: �„Tân rule, ie zic, scoal -te!", 
i tân rul a înviat i s-a ridicat. �„ i lisus l-a dat mamei sale" (Luca 7,12-

15). 
Mai apoi, Domnul l-a înviat i pe Laz r în Betania. Patru zile a stat 

el în mormânt. Surorile sale îl plângeau. i toate rudele sale îl plângeau. 
Pân  i Domnul a început s  plâng . i lisus a strigat: �„Laz re, vino 
afar !". �„ i mortul a ie it la lumin " (loan 11). i Domnul l-a l sat s  
mearg  la surorile lui. 

Pe cine a mai înviat Domnul ? Pe Sine. El a înviat din mormânt a 
treia zi dup  ce a murit, a a precum a proorocit. i �„v zând c  este 
Domnul s-au bucurat ucenicii" (loan 20,20). Ce suflet omenesc însetat de 
via  nu s-ar bucura de Domnul ? Inviatul care înviaz ! A a 
atotputernicul Domn lisus a confirmat cuvintele Sale i promisiunea sa 
privind învierea celor ce sunt mor i. 

Sfin ii Apostoli au f cut din învierea din mor i a lui Mesia temelia 
predic rii Evangheliei. i toat  speran a lor personal  i tot curajul lor 
neclintit în fa a mor ii i-a extras putere i hran  din acest eveniment 
sl vit. Unii dintre ei, care la început persecutau Biserica lui Hristos, dar 
mai apoi au v zut viu i în l at pe Domnul, au scris: �„Iar de vreme ce 
Hristos se propov duie te c  a înviat din mor i, cum zic unii printre voi c  
nu este o înviere a mor ilor? ...Iar dac  n dejdea noastr  în Hristos este 
numai pentru via a aceasta, suntem mai de plâns decât to i oamenii" (/ 
Cor. 15,12,19). Dar Hristos a înviat din mor i i a confirmat i învierea 
noastr ; i El ne-a f cut pe noi, cei ce credem în El, cei mai ferici i dintre 
to i oamenii. 

Domnul a murit i a înviat pentru a ar ta i a demonstra propria 
noastr  înviere din mor i. Cu învierea Sa o flac r  de credin  nestins  a 
fost aprins  pentru vecie în inimile oamenilor, credin a c  i ei vor învia. 
�„ i precum întru Adam to i mor, a a i întru Hristos to i vor învia! (I Cor. 
15,22). i dac  vreo Sara actual  va râde i va zice: �„Aceasta este greu 



de crezut", r spunde i-i: �„Este oare la Dumnezeu vreun lucru cu 
neputin  ?". 

Demult, în timpuri str vechi, un prooroc a v zut i a proorocit c  
cei care dorm în râna p mântului se vor de tepta, unii pentru via a 
ve nic , iar al ii spre ocar  i spre scârb  ve nic  (Dan. 12, 2). 

Totu i, un alt prooroc, mai înainte, a privit i a v zut într-o viziune o 
vale întins  plin  pân  peste margini cu oasele uscate ale mor ilor. i el 
a privit i a v zut cum la glasul Domnului s-a f cut cutremur mare i 
oasele uscate au început s  se adune i s  se a eze. i privind, el a 
v zut cum oasele au început s  se acopere cu carne i s  se îmbrace cu 
piele. i Dumnezeu a poruncit i duhul vie ii a intrat în ele. Si proorocul a 
v zut cum corpurile omene ti au prins via  si �„se scul  în picioare o 
foarte mare o tire" (lez. 37). 

Acestea sunt viziunile si proorocirile drep ilor profe i ai lui 
Dumnezeu. Realizarea acestor viziuni i îndeplinirea acestor proorociri a 
venit de la Hristos si prin Hristos. Iar celor ce se mai îndoiesc înc  si care 
spun c  acest lucru este imposibil, r spunde i-le: �„La oameni aceasta 
este cu neputin , la Dumnezeu îns  toate sunt cu putin " (Matei 19, 
26). R spunde i-le cu cuvintele Celui ce înviaz . Astfel ve i împr tia 
îndoielile lor si v  ve i salva fra ii si surorile. 

Aceasta este credin a dreptcredinciosilor si a celor prev z tori. 
Celor ce au fost am gi i de gândirea lumeasc  si celor ce au fost 
îmb ta i de aromele acestei lumi le este greu s  accepte si s  p streze 
aceast  credin . Cei pe care lumea îi înnegre te cu n molul s u nu- i 
apleac  urechea la promisiunea lui Dumnezeu. Dar adev ra ii credincio i 
cred în cuvântul Domnului i a teapt  cu trezvie împlinirea sa. Ei sunt 
s tui de minciunile celor în el tori i sunt scârbi i de drumul scurt al 
falsit ii. De aceea, c r rile lungi ale Celui Preaînalt au devenit dragi lor 
i drumurile mari ale Celui Adev rat sunt scumpe pentru ei. Pe aceast  

c rare lung  El îi învioreaz  cu adeverirea destina iei celei bune. Cea 
mai mare înviorare a lor este cuvântul Mântuitorului i Ghidului ce a 
parcurs ca om aceast  c rare a lor i a ajuns la destina ie; a v zut 
destina ia i le-a vestit lor fericire mare. 

La cap tul scurt turilor mincino ilor se afl  întotdeauna câte un 
balaur; întotdeauna acel arpe str vechi care l-a împins pe primul 
reprezentant al rasei noastre afar  din Paradis. Dar la cap tul lungii 
c r ri a adev rului a teapt  împ ratul i Tat l, consolatorul care înviaz . 
Aceasta bucur  pe dreptcredincio i i pe pruden i. i ei împ rt esc 
bucuria lor fra ilor lor, tovar ilor lor, copii ai Marelui Imp rat. 

Aceasta este credin a voastr , o, purt torilor de Hristos, credin a 
str mo ilor vo tri dreptcredincio i i pruden i. Fie aceasta i credin a 
copiilor vo tri, din genera ie în genera ie, pân  la cap tul c l toriei. 
Aceasta este credin a ortodox  mântuitoare care nu a fost niciodat  



ru inat . Cu adev rat, aceasta este credin a poporului ales, a celor ce 
poart  icoana lui Dumnezeu în ei. La judecata lui Hristos, în Marea Zi, ei 
nu se vor întrista, ci vor primi via  i vor fi numi i binecuvânta i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIV 
 

�„Si via a veacului ce va s  vie�” 
 
 

Intoarcerea acas . Vai, ce bine este s  te întorci ! Mai ales la o 
cas  unde te a teapt  un tat  împreun  cu mul i fra i, surori, copii si 
prieteni! i mai ales atunci când casa nu este o cocioab  lipsit  de 
provizii i goal , ci un palat împ r tesc, unde un tat  împ rat î i a teapt  
cu o adânc  îngrijorare copiii din dep rt ri. 

C l tori, voi ti i c  Tat l împ r tesc nu e nimeni altul decât Cel 
Preaînalt. Voi sunte i copiii pe care El îi a teapt  cu o atât de adânc  
îngrijorare. Voi v  întoarce i dintr-un inut str in la El. Aceast  lume i 
Adev rul sunt câmpuri ale Sale, dar ele se afl  departe i sunt pline de 
spini. El v-a trimis în acest inut îndep rtat pentru ca s  v  fie dor de 
El i s  vede i c  f r  El nu pute i face nimic. Nu era obligatoriu ca El 
s  se despart  de voi. Mai întâi aceasta a devenit obligatoriu pentru 
prima voastr  mam , E va. i atunci Dumnezeu a trimis-o pe ea i pe 
urma ii s i pe acest p mânt al S u îndep rtat, pe acest câmp spinos, 
unde pâinea se câ tig  prin sudoarea frun ii. 

Multe rânduri de str mo i de-ai vo tri au venit pe acest câmp 
spinos, unde i-au disputat hrana cu l custele i cu fiarele. i ei s-au 
obi nuit cu societatea celor inferiori lor. i atunci când ei au uitat de cas  
i de origine, au început s  cread  c  nu exist  un câmp mai bun sau o 

lume mai minunat  decât acest târg murdar de oale i nici o societate 
mai nobil  decât cea a animalelor. 

Blândele ceruri s-au întristat v zând c  omul a ajuns una cu 
animalele, îngerii lumino i au r mas încurca i v zând icoana lui 
Dumnezeu din oameni pâng rit . Preaînaltului i s-a f cut mil  de neamul 
omenesc i a luat cea mai dramatic  hot râre din istoria lumii create, a 
cerului i a p mântului. El a hot rât s  fac  ceva ce numai dragostea 
nem rginit  poate face, i anume s  trimit  pe Fiul S u, Unul-N scut; 
s -L îmbrace în zdren e omene ti, în zdren ele unui cer etor pentru ca 
s  nu inspire team  cer etorilor prin lumina i m re ia Sa. El a hot rât s  
arunce porcilor cea mai de pre  perl  a Sa, s  o arunce celor ce se 
tol neau ca porcii în noroi. 

Si Fiul de Imp rat a pornit bucuros în întâmpinarea sacrificiului S u 
si El a coborât aici, unde urma ii Evei se b teau pentru hran  cu 
animalele. El a g sit o singur  fiic  a Evei - una, unic , pur  si sfânt  
Fecioar , care era demn  de a ese din corpul s u un corp pentru El. Si 
în acest ve mânt s r c cios din carne, El a ap rut printre be ivi i turba i 
ca si cum ar fi ap rut într-o cas  de nebuni. 

De îndat  ce urma ii fiarelor L-au v zut au s rit asupra Sa cu 



cu itele. El s-a ferit. 
Când El i-a numit fii ai Tat lui ceresc, ei L-au privit cu gura 

c scat  i I-au cerut o minune. 
Când El a f cut mai multe minuni, ei au spus c  le-a f cut cu 

ajutorul diavolului. C ci ei încetaser  de a mai crede în Dumnezeu, 
îns  de credin a în diavol nu s-au l sat niciodat . 

Când El a început s  scoat  demonii din oameni, ei au spus c  
El alung  demonii cu ajutorul lui Belzebut, prin ul demonilor! 

Când El le-a împ rt it din în elepciunea cereasc , ei L-au 
întrebat unde a f cut coal . Si când au auzit c  El era tâmplar, f r  

coal  i înv tori p mânte ti, L-au dispre uit. 
Când a dat orbului vedere în ziua de Sabat, ei L-au acuzat de 

înc lcarea legii cu privire la Sabat. 
Când a postit, ei L-au numit gurmand. 
Când S-a rugat lui Dumnezeu, ei L-au numit ateu. 
Când a stat lâng  p c to i, ei L-au numit p c tos. Când i-a 

întrebat ce p cat a s vâr it, ei au început s  latre la El precum ni te 
câini turba i. 

Când El le-a vorbit despre împ r ia cerurilor, ei L-au acuzat 
c  vrea s -i tr deze romanilor. Dar când El le-a spus s  dea 
cezarului ceea ce apar ine cezarului, ei L-au predat romanilor, 
acuzându-L de mare tr dare împotriva Romei! 

In cele din urm , ei L-au scuipat; adic  I-au dat anume ceea ce 
erau ei - scuipat resping tor! 

Ei L-au r stignit pe cruce. Si pe când sfânt sângele S u se 
v rsa pe p mânt, ei Il insultau i dansau în jurul S u. 

Ins  el a fost biruitor i S-a ridicat din mormânt i a dovedit 
lumii cine era. Si lumea a pornit pe urmele Sale. i lumea a început 
s  înve e de la el i a încetat s  fie una cu animalele. 

ine i minte, c l torilor, sângele S u a stropit p mântul. Cu 
propriul S u sânge a însemnat El c rarea ce duce c tre ba tin  voastr  
pentru ca voi s  nu v  abate i de la ea. Cei ce c l toresc pe mare 
privesc la stele pentru a nu se r t ci. Asigura i-v  c  i voi, ca i ei, privi i 
spre pic turile din sângele S u, spre pic turile ce str lucesc ca stelele, i 
ve i vedea c rarea ce duce spre ba tin  voastr . 

Nici moartea i nici mormântul nu v  pot sta în cale, chiar dac  
trupurile voastre vor fi moarte înainte ca El s  se arate lumii pentru ultima 
oar , nu ve i fi pierdu i din vedere sau uita i. Voi ve i a tepta în fa a 
por ilor luminii eterne pân  va r suna trâmbi a arhanghelului. 

Mai întâi va r suna trâmbi a arhanghelului. Acestui r sunet al 
trâmbi ei cere ti îi va urma învierea mor ilor din morminte, învierii îi va 
urma înfrico ata Judecat  a lui Dumnezeu. Si înfrico atei Judec i a lui 
Dumnezeu îi va urma via a celor drep i în împ r ia ve nic  a lui Hristos. 



A a a fost proorocit de c tre Cel Adev rat. Toate proorocirile Sale s-au 
îndeplinit. Si aceasta se va îndeplini. 

Via a veacului ce va s  vie este via a în slav  si fericire, în 
împ r ia Creatorului, în bra ele Tat lui, în Paradis. Aceasta este via a 
neatins  de fric , netulburat  de îngrijorare, neîntunecat  de boal , 
imun  la dec dere si moarte. 

Toate necazurile vie ii pe p mânt vor p rea o pic tur  de ap  
s rat  în apa proasp t  a unui râu, comparate cu via a din Paradis. 
�„Cele ce ochiul n-a v zut i urechea n-a auzit i la inima omului nu s-au 
suit, acestea le-a g tit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc" (7 Cor. 2, 9). 
Via a p mânteasc  în compara ie cu acea via  este precum umbra 
unui pom fa  de pom. Umbra se aseam n  cu pomul, dar nu este 
pom. A a si via a p mânteasc  a omului seam n  cu via a, dar nu este 
via  adev rat . 

Ea este ca somnul comparat cu trezia. Când vom intra în acea 
via , va fi ca si cum ne-am trezit din somn i vom intra treji în împ r ia 
trezviei. Aceast  împ r ie a trezviei este împ r ia nemuritoare a lui 
Dumnezeu, în ea domne te Unul Dumnezeu. i în ea nu exist  amalgam 
de falsitate i adev r, c ci totul este adev r: 
 
nici un amalgam de dreptate i nedreptate, c ci totul este dreptate; 
nici un amalgam de frumuse e i urâ enie, c ci totul e frumuse e; 
nici un amalgam de lumin  i întuneric, c ci totul este lumin ; 
nici un amalgam de fericire i necaz, c ci totul e fericire; 
nici un amalgam de via  i moarte, c ci totul e via . 
 

Aceast  împ r ie nemuritoare este împ r ia lui Hristos, ve nica 
împ r ie a Domnului nostru i Mântuitorului lisus Hristos (II Ptr. l, 11; // 
Tim. 4, 18). C ci El este cel mai mare biruitor i Lui i s-a dat putere i 
slav  i autoritate i domnie i judecat  i un tron mai presus de toate 
tronurile i m re ie mai presus de toate m re iile. El de ine toate acestea 
pentru vecie ca Unul-N scut Fiu al lui Dumnezeu, îns  El a câ tigat 
toate acestea pe p mânt ca om: prin umilire, suferin  i moarte. 

In aceast  împ r ie Hristos va fi înconjurat de cei ce-L 
urmeaz , de cei ce sufer  i poart  pe ei pecetea suferin ei 
împ ratului i Domnului lor. Ace tia sunt apostolii, profe ii i drep ii din 
Vechiul Testament, martirii i monahii, asce ii i purt torii crucii, p storii 
i înv torii Bisericii -to i cei ce s-au asem nat lui Hristos. To i cei ce au 

purtat r zboiul S u si au ob inut victoria Sa se vor aduna în jurul Lui 
împreun  cu îngerii Lui. A a va fi, c ci a a a promis El când a spus: �„si 
v  voi lua pe voi la mine s  fi i si voi unde sunt Eu" (loan 14,3). 

Aceast  împ r ie nemuritoare mai este numit  i �„Ora ul Sfânt" i 
�„Noul Ierusalim". Prin frumuse ea sa acest ora  va dep i toate visele, 



toate cuvintele, toate compara iile, toate concep iile umane. Cât despre 
cei ce vor fi considera i demni de a intra în aceast  împ r ie etern  si 
sfânt , Domnul �„va terge orice lacrim  din ochii lor i moartea nu va mai 
fi; nici plângere, nici strig t, nici durere nu vor mai fi, c ci cele dintâi au 
trecut" (Fapte 21,4). A a a fost vestit de c tre Cel Adev rat, a a a fost 
v zut de c tre Cel Clarv z tor. Si a a se va întâmpla. 

In acest ora  sfânt nu vor str luci nici soarele, nici luna i nici 
stelele. �„Si noapte nu va mai fi, i nu au trebuin  de lumina l mpii sau de 
lumina soarelui, pentru c  Domnul Dumnezeu le va fi lor lumin  i vor 
împ ra i în vecii vecilor" (Fapte 22, 5). A a a fost vestit de Cel Adev rat 
si a a a fost v zut de Cel Clarv z tor. Si a a se va întâmpla. 

Imagina i-v  o lume, purt tori de Hristos, unde în locul soarelui 
lumineaz  Dumnezeul Preaînalt Insu i, El str luce te, înc lze te, d  
via  si întinere te în permanen  ! Aceasta este lumea voastr , c tre 
care c l tori i voi. Aceasta este ba tin  voastr  în care voi v  întoarce i: 
o ba tin  nepieritoare, unde si voi ve i fi nepieritori. Acesta este p mântul 
str mo esc al fiilor cerescului Tat , al tuturor celor ce au fost adopta i ca 
fii ai lui Dumnezeu prin Domnul lisus. Si voi v  ve i num ra printre 
ace tia de ve i ie i biruitori. 

Aceast  împ r ie mai este numit  si �„împ r ia sfin ilor Celui 
Preaînalt". A a cum clarv z torul prooroc a z rit prin v lul timpurilor i a 
spus: �„ i împ r ia i st pânirea si m rirea împ r iilor care sunt sub 
ceruri i se vor da norodului sfin ilor Celui Preaînalt; împ r ia Lui este 
împ r ie ve nic " (Dan. 7, 27). In aceast  împ r ie nici un str in nu are 
putere, ci Tat l singur. Nici nu sunt supu ii acestei împ r ii sclavi, ci fii. 

Un sclav nu ar îndr zni s  priveasc  în fa  un rege necunoscut, 
îns  sfin ii fii ai Sfântului Imp rat îl vor privi în fa  pe Preaînaltul Imp rat 
cu libertate si cu fericire. Totul va fi dup  cum a fost proorocit i spus: �„ i 
vor vedea fa a Lui i numele Lui va fi pe fruntea lor" (Fapte 22,4). 

O, deliciu al deliciilor. O, comoar  a comorilor. O, frumuse e a 
frumuse ilor - s  vezi fa a Dumnezeului Unul, Viu i Adev rat! 

Acesta este raiul dup  care a i tânjit voi. Rai -acesta este numele, 
unul dintre cele mai dulci nume, al acestei împ r ii. Raiul - ba tin  
voastr , unde voi, c l tori obosi i, v  întoarce i de pe p mântul 
îndep rtat, de pe câmpul cu spini. 

Care este pre ul a toat  aceast  binecuvântare, v  întreba i ? Ce 
r spuns a i putea primi, fra i cercet tori ? Dac  soarele, luna i stelele ar 
apar ine unuia dintre voi i dac  a i schimba toate acestea pe toat  
aceast  binecuvântare, voi nu a i da nimic. Cum poate cineva s  
cumpere ve nicia cu praf? Cu ce comoar  pieritoare ar putea cineva 
cump ra ceea ce este nepieritor ? 

Totu i, exist  o comoar  nepieritoare ascuns  pe care fiecare 
mo tenitor al acestei binecuvânt ri o poart  în sine. El o poart  într-un 



ambalaj pieritor. Aceasta este o mic , pâlpâitoare flac r  a iubirii pentru 
Domnul Dumnezeu. Aceast  mic  flac r  nu moare o dat  cu ambalajul 
fizic în care e înf urat , ci tr ie te i lumineaz . Sufletele eroice o ap r  
în mod eroic de vânturile schimb toare ce ar putea-o stinge în timpul 
c l toriei. Cu aceast  flac r  a dragostei sufletele drepte sunt 
considerate demne de a se înf i a înaintea Dumnezeului viu, 
înve mântate într-un corp ceresc înviat. Acesta este pre ul. Pentru acest 
mic dar adus lui Dumnezeu, iubitorii de Dumnezeu vor primi ca schimb în 
dar împ r ia, filia ia i via a etern , într-un cuvânt, raiul. 

Aceasta este credin a celor lumina i i perseveren i. Aceasta nu 
este credin a celor întuneca i si la i, care s-au ascuns de lumina divin  
sau care o privesc cu la itate. Cei lumina i de Duhul lui Dumnezeu 
primesc cu bucurie razele acestei lumini divine emanate din acea lume a 
realit ii. Ei le primesc ca pe ni te scrisori venite din ara natal , ca pe 
ni te scrisori sfinte venite de la Tat l lor. i ei r spund la aceste scrisori 
cu salut ri din inim . Din aceste scrisori sfinte, p rinte ti, ei afl  despre 
începutul, mijlocul i sfâr itul lumii create. i aceste scrisori se numesc 
Sfânta Scriptur . i ei afl  despre vi a lor împ r teasc , despre 
nimicnicia lor actual  i despre slava lor viitoare. Aceste cuno tin e le 
sunt confirmate de c tre Tradi ia p rin ilor sfin i i lumina i, Tradi ie 
p strat  în Biserica Ortodox . 

Posedând aceste cuno tin e, ei se preg tesc perseveren i pentru 
intrarea lor în via a ve nic  i pentru întâlnirea lor fericit  cu Tat l ceresc. 

i ei îi ajut  pe fra ii lor, pe tovar ii lor, ca s  se preg teasc  si ei. 
Pentru c  Tat l ceresc nu a teapt  întoarcerea unui copil dintr-un inut 
îndep rtat, ci multe milioane de copii. Cine ar putea spune cât de mul i 
sunt ace tia ? Num rul lor e ca num rul stelelor de pe cer, ca nisipul pe 

rmul m rii, ca praful pe p mânt. Aceasta este popula ia norodului 
ceresc, împ r ia lui Dumnezeu, pe care nici o na iune nu a egalat-o sau 
nu o va egala. 

Da, si aceasta este doar o parte din popula ia na iunii nemuritoare 
a lui Dumnezeu. Cealalt  parte const  din nenum rate cete de îngeri 
nemateriali. 

Aceasta este credin a voastr , o, purt tori de Hristos, si credin a 
str mo ilor vo tri lumina i i perseveren i. Fie aceasta si credin a copiilor 
vo tri, din genera ie în genera ie, pân  la sfâr itul binecuvântat al 
c l toriei. Aceasta este credin a ortodox  mântuitoare, ce nu a fost 
niciodat  ru inat . Cu adev rat, aceasta este credin a poporului ales, a 
celor ce poart  icoana lui Dumnezeu în sine. In Ziua Judec ii, când 
Hristos va judeca cu dreptate, ei vor fi lua i în împ r ia cereasc  i vor fi 
numi i binecuvânta i. 
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