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Adevirata dragoste:
dragostea jertfelnici

Cr iNsrarvrni" si rrr cnrqrrN?
Cr Nn DEosEBE$TE PE Nor,
cRE$TrNrr, DE ALTr CREDTNCTOqT?

$i musulmanii, ;i evreii, 9i budigtii etc. cred in
Dumnezeu...

Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care la un moment

dat in istorie, adici acum zooo de ani, S-a intrupat
de la Duhul Sfhnt Ei din Fecioara Maria;i S-a ficut
om, a viefuit pe pimAnt vreme d.3l de ani, a fost

ristignit pentru plcatele noastre, ca si ne impace
pe noi cu Tatil. A inviat dupi trei zile, biruind ia-

dul, care nu L-a putut line pentru cd era firi de

picat; lanlurile care ne lin in iad sunt, de fapt, p5-

catele noastre, dar El era complet nevinovat'.. 9i S-a

inlllat la cer. El insugi a zis: ,,Vd este de folos ca sd'

md duc Eu. Cdci dacd nu Md.voi duce, Mi.ngAietorul
nu va veni la voi, iar dacd Md voi duce, il voi trimi-
te Ia voi (loan t6, 7). Iar cdnd va veni Acela, Duhul
Adevdrului, vd va cdlduzi la tot adevdrul" (Ioan 16,

r3). Adevirul este Hristos insuqi' $i evreii cred, de

pildi, in Dumnezeu, dat il neagi pe Hristos Pentru
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ci fariseii au minfit ca s5 nu igi piardi privilegiile
materiale si sociale. Hristos desfiinteazd clasele so-
ciale, findcd oricine se tnal;d pe sine se va smeri, iar
cel ce se smereste pe sine se va tndlga (Luca 18, r4). ,fi
cel care vrea sd fe mai mare intre voi, acela trebuie
sd slujeascd tuturor (Matei zo, z6)...

Dd-mi, tinere, inima tat

Crnn EsrB DuvrNnznur,
ci.nura NE iNcHrN;.M?

Dumnezeu este Iubire (r, Ioan 4, 8), aga cum ne

spune Evanghelistul ioan, gi iubirea nu poate exista
singurd. De aceea nu a existat nicicAnd Tatil fdri de

Fiu, cici iubirea trebuie sX se reverse asupra cuiva.

M-a intrebat cineva daci Dumnezeu nu s-ar fi putut
iubi pe El insugi ;i i-ar fi fost de ajuns? Sologamia,
adici clsitoria cu sine insuEi, narcisismul, dragostea
de sine inseamnd, de fapt, iadul. Dumnezeu este

dragoste care se revarsi peste toate creaturile Sale,

este dragoste jertfelnic5, adici este gata sd moari
pentru fipturile Sale. Cel care se iubeqte numai pe

sine este Lucifer, satana. Iadul inseamni absenfa iu-
birii. Spunea un pirinte (pirintele Nikolai Saharov)

cd in iad oamenii stau spate cdtre spate;i nu se vid
niciodatd... Tocmai acesta este iadul.

SfAnta Treime este compusi din trei persoane

deofiin1i, adici care au aceea;i fiinf5, aceeagi naturi
sau esenfi, gi sunt nedespirlite, cici Hristos, care

qtim ci este Dumnezeu-Fiul, degi era aici, Pe pd-

mAnt, cu noi, era in acelagi timp gi pe tron cu Tat5l.

Dumnezeu nu trdieqte in acelagi spaliu gi timp cu

noi, nu este supus aceioragi legi ale fizicti. Timpul
S5u este vegnicia gi El poate si fie - 9i chiar este -
pretutindeni, nu este mirginit de timp;i spafiu, aqa

cum suntem noi. El nu este prizonierul unui trup
material, ci este duh, este energie. El este acelagi

acum Ei in vegnicie.

19
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Cn iNsp,LMN;. SpANra Tnrrnan?

Ne explici Sfrntul Spiridon: aga cum o cirdmidi
este compusS din pimAnt, ap5, foc, dar este totugi
una, asa gi Treimea... Nici Tatdl nu este mai impor-
tant decAt Fiul, nici Duhul Sfhnt nu este mai pulin
important decAt celelalte doui persoane, cdci Fiul ne
spune: Orice huld seva iertavoudtn afard de hulatm-
potriva Duhului Sftnt (Matei o,3t). $i Duhul Sfhnt a
existat de la inceput ca gi Tatil gi Fiul. Prin Fiul, care
este;i CuvAntul lui Dumnezeu, s-a ficut lumea, cici
EI de Ia inceput a fost gi fdrd de EI nimic nu s-a fdcut
din toate cAte s-au fdcur (Ioan r, i-3). Domnul a zis
Sd fe lumind!, dar Lumina lumii este Hristos (ioan
r, 9) $i Hristos este cel ce fiingeazi gi in El toate fiin-
!eaz5, adici toate existi. La fel gi Duhul Sfhnt a fost
de la inceput, cdci Tatil a ficut om ,,dupd chipul pi
asemdnarea Noastrd'] adici a Sfintei Treimi, din lut,
gi a suflat Duh peste E1... Duhul este cel care zidegte
in noi chipul gi aseminarea... Dar pe Duhul Sfbnt il
pierdem atunci cAnd picituim. Tatil ni-L trimite
pe Fiul ca si il putem cunoaste, la rAndul Siu Fiul
il roagi pe Tatil si ne trimiti Duhul cel Sfhnt ca
si il putem cunoaste pe El. Tht5l nu refuzi cererea
Fiului pentru ci acesta a fost ascultitor, nici El nu
a refuzat si implineasci voia Tatilui gi a murit pe
cruce pentru noi.

Sfhntul Atanasie cel Mare a comparat Treimea
cu cele trei infiligiri ale soarelui: discul, razele gi
lumina, care toate la un loc alcituiesc un singur

20

Dd-mi, tinere, inima ta!

astru, iar un alt sfhnt din primele veacuri crestine,
Dionisie Pseudo-Areopagitul spune cd, dupd cum
intr-o camerd avem trei sfegnice, dar nu putem de-
osebi care este lumina ce ne vine de la unul din
sfegnice ;i care de la ceielalte, la fel se intdmpli gi

cu darurile Treimii.
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Dr cB AU Fosr Aoana Sr EvA
IZGONITI DIN RAI?

in rai, Adam ;i Eva aveau chipul ;i aseminarea
lui Dumnezeu gi aceeagi esenfi harici a energiei
dumnezeiegti care le permitea si il vadi fali cdtre
fa1i. Odati ce au picituit, au pierdut harul, haina
luminoasi gi posibilitatea de a-L vedea fald citre
fa;e gi au primit aceste ve;minte stricicioase din
piele in care trebuie si ne lucrim mintuirea, adici
sd ne cdgtigim aseminarea cu Dumnezeu pe care
am pierdut-o prin p5cat. inchipuili-v5 ci aveli nigte
haine, dar care sunt de lumini. Adam;i Eva le-au
pierdut prin picat, dar primim din nou haina in
Sfhntul Botez atunci cAnd cAntim: Dd.-mi mie haind
Iuminoasd, cela ce te imbraci cu lumina ca qi cu o
haind... Hristos, prin inillarea Sa cu trupul la cer ;i
;ederea de-a dreapta Tatilui, a indumnezeit acest
trup stricdcios pe care l-am primit drept consecin-

fi a pdcatului... La fel ;i Maica Domnului, care s-a

inillat la cer cu trupul pimAntesc cu tot gi de acolo
mijlocegte pentru lumea intreagi... $i sfinqii gi-au
indumnezeit trupurile, cici in trup au biruit pica-
tul, urmAnd modelul de vieluire pe care L-a dat Fiul
lui Dumnezeu.

Dd-mi, ttnere, tnrma tal

iN cn A coNsrAT P;.cATUL
LUr ADAM Sr AL Evnr?

in faptul c5. au mAncat dintr-un pom, pomul cunog-
tinfei binelui ;i riului? Nu, ci in lipsa de iubire fali de

Dumnezeu. in iubirea Sa, Dumnezeu ne face un mare
dar: libertatea sau liberul-arbitru, adici El ne lasl liber-
tatea de a alege daci rdspundem cu iubire la iubirea
Sa ori ii intoarcem spatele. Deci Dumnezeu le-a spus:

Nu mdncagi, cdcivefi muri... $i vine qarpele Ei le spune:

Mdnca(i, cdci nu e adevdrat cd vefi muri, ci veli ajunge

precum Dumnezeu Ei din cauza asta nuvd lasd Dumnezeu

sd m6.ncali... Ei au avut de ales de cine si asculte: de

Dumnezeu sau de vrijma;ul... A fost libera lor alegere

Ei de multe ori in viafi avem de f5cut o astfel de alege-

re. Ei au ascultat de glasul garpelui gi au cdgtigat iadul.
Dumnezeu nu a gAndit niciodati iadul pentru noi. El nu
poate gAndi asa ceva, cdci iubirea nu poate gAndi iadul,

chinul pentru ceipe care ii iubqte. Voinga lui Dumnezeu
pentru om este mAntuirea, adici si petrecem cu El in
vegnicie. Atunci cAnd murim, trupul se duce in pdm6n-
tul din care a fost luat, dar sufletul, duhul trebuie si.

meargd in ve;nicia lui Dumnezeu. Iadul este absenfa iu-
birri. Cel ce are poruncile Mele qile pdzegte, acela este care

Md. iubeEte (loan r4, zr), ne spune MAntuitorul. Adam ;i
Eva au fost lipsili de dragoste, nu au rispuns cu iubire la

iubirea lui Dumnezeu, ci i-au intors spatele, au ascultat

indemnul diavolului, nepdzindu-l porunca gi au mAncat.

in plus, au avut;i mAndrie, cici au wut sd fie dumnezei
firl de Dumnezeu, si ii ia locul.
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Cn rsrp RArUL?

Este o poveste foarte frumoasi despre un cilu-
gir care a murit gi a ajuns la poarta raiului. Bdtea
el acolo qi s-a auzit un glas care l-a intrebat: ,,Cine
e?". El a rispuns: ,,Sunt eu, cutare". Dar poarta nu
s-a deschis. $i, disperat, a bitut din nou. ,,Cine e?"

,,Eu sunt." Poarta tot nu s-a deschis. $i atunci, qi mai
disperat, a bitut a treia oari:,,Cine este?". $i atunci
cilugirul a strigat,,Eu sunt Tu";i poarta s-a deschis.
Deci ca si intri in rai trebuie si renunli la tine ca si
ii faci loc lui Hristos, pentru ci eul nostru nu o si ne
bage in rai. Cum ii faci loc lui Hristos? Ficindu-i loc
fiecirui frate al nostru in care sdligluiegte Hristos.
La judecatS, Dumnezeu ne zice ci cel care a dat de
m6ncare celui flimAnd, de biut celui insetat, i-a vi-
zitat pe cei din inchisori, i-a ajutat pe cei bolnavi,
Lui i-a dat, pe El L-a ajutat, pe El L-a vizitat...

El trebuie si se recunoasci in tine. Te-ai asem5-
nat Lui in viafa ta de pe pimint? Ai fdcut ceea ce ne
cere El? Atunci mergi la El in vegnicie.

Raiul sau iadul nu sunt locuri geografice, ci mai
degrabl stiri ale sufletului... Noi experimentdm
stiri de rai sau iad inci din timpul vieqii noastre de
aici, de pe pimAnt, gi mergem in rai in mdsura in
care noi am triit cu Dumnezeu aici, pe pdmAnt. Ne-
am rugat Lui? L-am iubit? Daci tu nu ai gdsit nici
micar cinci minute pe zi si i le dai lui Dumnezeu,
cum si te ia in vesnicia Sa? Si stai cu El in vesnicie?

Dd-mi, ttnere, inima ta!

Cunr A AP;.RUT rADUL
iN vrap NoAsrR;.?

Adam gi Eva nu s-au pocdit, nu le-a pirut riu de

ce au ficut, au dat vina unul pe cel5lalt; nici intre
ei nu era iubire. Daci iubegti pe cineva cu adevirat,
iei vina lui asupra ta. Nu gi-au cerut iertare de la
Dumnezeu; daci o ficeau, Dumnezeu i-ar fi iertat,
cici iubirea lui Dumnezeu pe toate le poate ierta,
ea este infinit mai mare decAt orice picat al nostru.
De aceea, oricAt de mare ar fi picatul, nu trebuie si
deznddijduim, ci si ne intoarcem citre Dumnezeu
cu pociinfi. Dar aga, lipsa lor de iubire, de smere-

nie (cici cel ce mai mult iube;te, acela mai mult se

smereEte) ira condamnat la iad.
Ei s-au ascuns de Dumnezeu, nu mai aveau har

;i nu mai suportau vederea Lui, erau goi, dar goi de

har; pierduseri haina luminoasi din cauza picatu-
lui. PAni sd minAnce din pomul cunogtinqei binelui
gi riului, Adam Ei Eva nu cunosteau decAt binele.
MincAnd, au ajuns si cunoasci;i rdul, iar, prin cu-

noastere, riul a cipitat putere asupra 1or. Nu pot
infiptui ceva ce nu cunosc, dar rdul pitrunde mai
intAi la nivel de gAnd, apoi gAndul se transformi in
imagine gi coboard de ia minte la inim5. De acolo ies

gi cele bune, gi cele rele aie omului, Ei inima, dacd in-
cuviinfeazd, cade sub puterea riului qi infiptuieqte
cele rele, adic5. riul devine fapti, act fizic.

AEadar, prin cunoa$tere, riul a cS.pitat putere
asupra lor gi au ajuns s5 il fac5, asa cum ne spune

z5
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Sfhntul Apostol Pavel, chiar firi voia lor. De aceea
au trebuit izgonigi din rai, pentru ci, altfel, riul ar
fi pitruns in rai gi l-ar fi corupt.

Acelagi lucru ni-l goptegte diavolul si astizi:
si vedem mirefele noastre progrese tehnologice,
mirefia noastri gi si ne punem pe noi in locul lui
Dumnezeu, asa cum a vrut el Ei incl vrea si faci.

Dd-mi. tinere, inrma tal

Dravor,ur, Exrsr;.?

Diavolul a apirut din mAndria celui mai frumos
inger din cer, Lucifer Mindria l-a ficut pe Lucifer sd

doreasci si ia locul lui Dumnezeu gi din aceasti ca-
uzi Dumnezeu l-a pribugit din cer gi Lucifer a ajuns,

din cel mai frumos inger, cea mai uritd creaturS.
Se spune ci Dumnezeu qi pe diavoli i-ar ierta daci
aceqtia s-ar poci.i, dar mAndria nu ii lasi. De aceea,

mAndria este cel mai mare gi mai urdt dintre picate.
Cea mai mare minciuni a diavolului este si te

faci si crezi ci nu existi. Foarte pulini se intAlnesc
cu el fali citre fali sau se lupti cu el corp la corp.
Numai cei mai avansali duhovnice$te se angajeazi
in lupta asta ca si dobAndeascl Duhul Sfhnt. Atunci
apare gi el ca si te sperie, s51i-l fure... Pe cei ce sunt
sub stipAnirea lui nu ii luptd gi nu au ispite pentru
cd oricum ii stipAnegte; din cauza aceasta se spune
cd Dumnezeu il incearci pe cel pe care il iubegte.

Ne spune ;i psalmistul David cd uneori ni se pare
cI aici, pe pimAnt, oameni care nu meriti sunt in
slavi ;i cinste, dar daci am vedea noi pieirea pdcS-

togilor... Mie de oamenii dgtia mi-e tare, tare mili,
pentru ci ei nu gtiu unde se duc... Nu cunosc iubi-
rea lui Hristos. Ce mare pierdere si treci prin viafa
asta fird si fi fost atins micar o dati de iubirea lui
Hristos! $i daci ai intAlnit o datd iubirea lui Hristos
qi ii-ai deschis inima fa15 de ea, lisAnd-o si pitrun-
di in inima ta, iubirea aceasta ?1i hrinegte inima 9i
atunci ii vei rispunde gi tu cu iubire la iubirea Lui.

z7


