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ÎnălŃarea Domnului 
 

HRISTOS S-A ÎNĂLłAT! 
“Dacă-Mi slujeşte cineva, să-Mi urmeze, şi unde sunt Eu, acolo va fi şi 
slujitorul Meu. Dacă-Mi slujeşte cineva, Tatăl Meu îl va cinsti (…) Iar Eu, 
când Mă voi înălŃa de pe pământ, îi voi trage pe toŃi la Mine” 

(Ioan 12: 26, 32) 
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Sfânta Evanghelie - ÎnălŃarea Domnului 

 

 

Luca 24, 36-53 

Şi pe când vorbeau ei acestea, El a stat în mijlocul lor şi le-a zis: Pace vouă.  Iar ei, 
înspăimântându-se şi înfricoşându-se, credeau că văd duh.  Şi Iisus le-a zis: De ce 
sunteŃi tulburaŃi şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră?  VedeŃi 
mâinile Mele şi picioarele Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiŃi-Mă şi vedeŃi, că duhul nu 
are carne şi oase, precum Mă vedeŃi pe Mine că am.  Şi zicând acestea, le-a arătat 
mâinile şi picioarele Sale.  Iar ei încă necrezând de bucurie şi minunându-se, El le-a 
zis: AveŃi aici ceva de mâncare?  Iar ei i-au dat o bucată de peşte fript şi dintr-un 
fagure de miere.  Şi luând, a mâncat înaintea lor.  Şi le-a zis: Acestea sunt cuvintele 
pe care le-am grăit către voi fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească 
toate cele scrise despre Mine în Legea lui Moise, în prooroci şi în psalmi.  Atunci le-
a deschis mintea ca să priceapă Scripturile.  Şi le-a spus că aşa este scris şi aşa 
trebuie să pătimească Hristos şi aşa să învieze din morŃi a treia zi.  Şi să se 
propovăduiască în numele Său pocăinŃa spre iertarea păcatelor la toate neamurile, 
începând de la Ierusalim.  Voi sunteŃi martorii acestora.  Şi iată, Eu trimit peste voi 
făgăduinŃa Tatălui Meu; voi însă şedeŃi în cetate, până ce vă veŃi îmbrăca cu putere 
de sus.  Şi i-a dus afară până spre Betania şi, ridicându-Şi mâinile, i-a binecuvântat.  
Şi pe când îi binecuvânta, S-a despărŃit de ei şi S-a înălŃat la cer.  Iar ei, închinându-
se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare.  Şi erau în toată vremea în templu, 
lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu. Amin.  

Fapte 1:3-14 

Cărora S-a şi înfăŃişat pe Sine viu, după patima Sa, prin multe semne doveditoare, 
arătându-li-Se timp de patruzeci de zile şi vorbind cele despre împărăŃia lui 
Dumnezeu. Şi cu ei petrecând, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să 
aştepte făgăduinŃa Tatălui, pe care (a zis El) aŃi auzit-o de la Mine: Că Ioan a 
botezat cu apă, iar voi veŃi fi botezaŃi cu Duhul Sfânt, nu mult dupa aceste zile. Iar 
ei, adunându-se, Îl întrebau, zicând: Doamne, oare în acest timp vei aşeza Tu, la loc, 
împărăŃia lui Israel? El a zis către ei: Nu este al vostru a şti anii sau vremile pe care 
Tatăl le-a pus în stăpânirea Sa. Ci veŃi lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi, şi 
Îmi veŃi fi Mie martori în Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samaria şi până la 
marginea pământului. Şi acestea zicând, pe când ei priveau, S-a înălŃat şi un nor L-a 
luat de la ochii lor. Şi privind ei, pe când El mergea la cer, iată doi bărbaŃi au stat 
lânga ei, îmbrăcaŃi în haine albe, care au si zis: BărbaŃi galileeni, de ce staŃi privind 
la cer? Acest Iisus care S-a înălŃat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum L-aŃi 
văzut mergând la cer. 

Atunci ei s-au întors la Ierusalim de la muntele ce se cheamă al Maslinilor, care este 
aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă. Şi când au intrat, s-au suit în încăperea de 
sus, unde se adunau de obicei: Petru şi Ioan şi Iacov şi Andrei, Filip şi Toma, 
Bartolomeu şi Matei, Iacov al lui Alfeu şi Simon Zelotul şi Iuda al lui Iacov. ToŃi 
aceştia, într-un cuget, stăruiau în rugăciune împreună cu femeile şi cu Maria, mama 
lui Iisus, şi cu fraŃii Lui. 
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Rugăciune pe Muntele Măslinilor la locul ÎnălŃării Domnului 

 

“Doamne, Iisuse Hristoase, Cel care Arhiereu al nostru 
Te-ai făcut ca să Te poŃi aduce pe Tine ÎnsuŃi jertfă pentru 
răscumpararea noastră din blestemul legii şi din robia 
păcatului, Cel care înaintea înfricoşătoarelor Tale patimi 
în rugăciunea Ta arhirească ai cerut: “Părinte, voiesc ca, 
unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi 
i-ai dat, ca să vadă slava Mea”, Cel care la patruzeci de 
zile de la Învierea Ta Te-ai înălŃat la cer din acest loc, 
ajuta-ne ca, la vremea de Tine hotărâtă pentru fiecare, toŃi 
să fim împreună cu tine şi să ne bucurăm de vederea 
slavei pe care łi-a dat-o dintru început Tatăl. 

Dumnezeule, Mântuitorul nostru, Cel Care în timp ce Te 
înălŃai de aici la cer ca să şezi de-a dreapta Tatălui cu 
trupul Tău pe care L-ai îndumnezeit, binecuvântând pe ucenicii întristaŃi i-ai mângâiat trimiŃând peste ei 
făgăduinŃa Tatălui, că cei ce vor sta în cetate vor fi îmbrăcaŃi cu putere de sus, îmbracă-ne cu puterea harului  
şi pe noi, cei care Te aşteptăm stând în Biserica Ta, Ierusalimul cel de sus, pe care ni l-ai lăsat nouă, 
creştinilor, mai tare decât orice cetate din lumea aceasta, nebiruită nici de porŃile iadului. 

Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul nostru, Cel care despărŃindu-Te de ucenici i-ai făcut părtaşi tainei că 
łi s-a dat toată puterea, în cer şi pe pământ, pe noi cei care, ascultând cele ce ne-ai spus în ultima clipă că 
trebuie să propovăduim în numele Tău şi altora în urma Ta, ne-am botezat în numele Tatălui, al Fiului şi al 
Sfântului Duh, împuterniceşte-ne să păzim mai întâi noi toate câte ne-ai poruncit nouă, ca, prin pilda vieŃii, 
să îi îndemnăm şi pe alŃii a face asemenea. 

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Fiul Tatălui şi Fiul-Omului, Cel care după desăvârşirea celor necesare 
pentru mântuirea sufletelor tuturor oamenilor, ridicându-Te la cerul din care Te-ai coborât ca să faci aceasta, 
ne-ai asigurat că nu rămânem singuri, făgăduind “Iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul 
veacului”, fii şi cu noi în toate clipele vieŃii noastre, ca să nu se împuŃineze puterile noastre sufleteşti în faŃa 
ispitelor şi să nu cunoaştem deznădejdea. 

Aducându-ne aminte de cruce, de groapă, de Înviere, de ÎnălŃarea Ta la cer, Te rugăm, Mântuitorule, ajută-ne 
ca păşirea noastră pe urmele Tale să fie spre urmarea Ta şi în duh, în toate, la bine şi la rău, prin împlinirea 
cuvintelor ce ni le-ai lăsat prin Sfânta Evanghelia Ta şi astfel să nu venim goi şi fără de roade când ne vei 
chema la Tine, ci pe toate ale vieŃii noastre să łi le putem întoarce şi să le poŃi primi ca ale Tale dintru ale 
Tale. Amin”. 

(din: Ierom. Grigorie Sandu, “Mântuitoarea frică de Dumnezeu“, Editura Christiana, Bucureşti, 2008) 

 

ÎnălŃarea Domnului - Ziua Eroilor 

Prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din anii 1999 şi 2001, sărbătoarea ÎnălŃării 
Domnului a fost consacrată ca Zi a Eroilor şi sărbătoare naŃională bisericească. În această zi, în toate 
bisericile din Ńară şi străinătate se face pomenirea tuturor eroilor români căzuŃi de-a lungul veacurilor pe toate 
câmpurile de luptă pentru credinŃă, libertate, dreptate şi pentru apărarea Ńării şi întregirea neamului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Închinarea unei măicuŃe la Piatra ÎnălŃării 
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ÎnălŃarea Domnului. Predica Sfântului Teofan Zavorâtul.  

În numele ÎnălŃării Domnului, trebuie să ne recunoaştem măsura cerească 
 şi să-i căutam pe cei ce au această măsură 

“S-a înălŃat Domnul în slavă la ceruri. Cum S-a înălŃat Acela care, Dumnezeu fiind, este pretutindeni şi pe 
toate le plineşte?! Şi-a înălŃat natura omenească. Este omul din El, cel pe care l-a înălŃat la ceruri. 

Domnul S-a înălŃat şi S-a aşezat de-a dreapta Tatălui şi a lui Dumnezeu. Cum S-a aşezat de-a dreapta lui 
Dumnezeu Cel care petrece de-a pururi nedespărŃit împreună cu El, într-o singură cârmuire şi sade pe acelaşi 
pristol? Este firea omenească cea pe care a aşezat-o de-a dreapta lui Dumnezeu, este omul din El, cel pe 
care l-a adus la împreună-împărăŃirea cu Dumnezeu, la stăpânirea proniatoare peste toate cele văzute 
şi nevăzute. 

Aşa s-a împlinit binevoirea lui Dumnezeu întru noi. Fiul lui 
Dumnezeu, coborât pe pământ, l-a urcat pe om pe umerii Săi, 
ca pe o oaie pierdută, şi l-a adus Tatălui Său. Să slăvim bunătatea 
şi înŃelepciunea iubitorului de oameni Dumnezeu. Nu ne-a părăsit 
şi nu ne-a lăsat pradă nenorocirii noastre, ci a ruşinat viclenia 
vrăjmaşului şi, îndumnezeind în El fiinŃa noastră, ne-a dăruit în 
chip mântuitor lucrul prin care fuseserăm la început amăgiŃi 
spre nenorocirea noastră. 

Aşadar, să ne scuturăm acum, fraŃilor, de şubrezenia gândurilor 
noastre şi, suindu-ne cu mintea la cer, să stăm în faŃa pristolului lui 
Dumnezeu, la picioarele firii omeneşti slăviŃe în Domnul, şi să o 
contemplăm spre învăŃătura noastră. 

VedeŃi cum este mărită firea omenească în Domnul: este 
îndumnezeită, este făcută împreună-domnitoare cu Dumnezeu, este 
mai presus de orice început, de orice stăpânire şi de orice putere. Să 
ne străduim şi noi să nu înjosim în noi această fire prin fapte 
păcătoase, prin gânduri şi atitudini necuvioase, prin patimi 

ruşinoase trupeşti şi sufleteşti. Cum este Cel ceresc, aşa se cuvine să fim şi noi, având chemare să fim 
cereşti. Cum este Capul — Domnul —, la fel se cuvine să fie şi mădularele — toŃi credincioşii; cum este 
Întâiul-Născut, la fel trebuie să fie şi toŃi cei pe care Acesta nu S-a ruşinat să-i numească fraŃi. Domnul 
este Întemeietorul seminŃiei celei noi. Genealogia Sa se zideşte în duh, din toate seminŃiile pământului. 
Printre ei ne numărăm şi noi şi împreună cu ei trebuie să alcătuim seminŃia aleasă, preoŃia împărătească, 
neamul sfânt, oamenii înnoirii, ca să vestim bunătăŃile Lui, ale Celui ce ne-a chemat dintru întuneric la 
minunata Sa lumină (I Petr. 2, 9). Aşadar să ne străduim şi noi să fim desăvârşiŃi, aşa cum Tatăl nostru 
Ceresc desăvârşit este. Domnul S-a rugat pentru noi ca, aşa cum El este una cu Tatăl, la fel şi noi să fim 
una cu El. Prin credinŃă şi prin har suntem aduşi la această unire. Ce fel de râvnitori ai vieŃii întru credinŃă 
trebuie să fim, ca să ne arătăm stând la rangul ce ni se cuvine?! Însă, pentru aceasta fiind aleşi o, iubiŃilor!, să 
ne curăŃim şi să petrecem mereu în curăŃenie neatinşi de nici o murdărie a trupului sau a duhului. 

Să ne întipărim în inimă acest gând, ca să nu păcătuim. Dar, şi dacă va păcătui cineva, avem Mijlocitor către 
Tatăl pe Iisus Hristos cel drept (I In 2,1). La început, am păcătuit şi am căzut de la Dumnezeu. Unindu-ne 
cu Iisus Hristos, ne unim iarăşi cu Dumnezeu. Dar dacă şi acum greşim, iarăşi cădem de la Dumnezeu 
şi de la Mântuitorul Iisus şi, odată cu aceasta, pierdem toate darurile pe care le-am primit prin El. Ce 
să facă acum deci cei ce cad iarăşi în păcate? Ai căzut? Ridică-te! Ai păcătuit? Pocăieşte-te! Dar, în nici 
un chip nu deznădăjdui sau, deznădăjduind, nu te lăsa cu totul pradă căderii. Avem Mijlocitor către 
Tatăl pe Iisus Hristos cel drept. Vezi că El stă de-a dreapta Tatălui şi mijloceşte pentru noi. Ca Primul Preot, 
El intră cu sângele Său în Sfânta Sfintelor, în cerul cerurilor, ca să Se arate pentru noi feŃei lui Dumnezeu, 
fiind pururi viu, ca să mai mijlocească pentru noi. Mijlocirea Domnului va fi auzită şi împlinită. Trebuie 
doar să o atragem spre noi, prin sinceră pocăinŃă şi prin hotărârea neclintită şi neşovăielnică de a lăsa 
păcatele, cu care vrăjmaşul reuşeşte să păcălească sufletele, prin promisiunile lui mincinoase despre 
nevinovăŃia şi nepedepsirea păcatelor. VeniŃi dar să cădem şi să plângem în faŃa Domnului, Cel ce ne-a 
zidit, Cel ce ne-a izbăvit şi ne izbăveşte. 
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Dar Dumnezeu, bogat fiind în milă — scrie Apostolul Pavel —, pentru multa Sa iubire cu care ne-a iubit, 
pe noi cei ce eram morŃi prin greşelile noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos [...] şi împreună cu El 
ne-a sculat şi împreună ne-a aşezat întru ceruri, în Hristos Iisus (Ef. 2,4-6). 

Iată deci unde ne este locul! Prin urmare, nu trebuie să vieŃuim pe pământ, ca şi cum aici ar fi locul 
nostru pentru totdeauna, ci să trăim cum se trăieşte într-o Ńară străină. Străinii trăiesc cu trupul în 
Ńară străină, dar cu mintea şi cu inima în patria lor. La fel ne porunceşte şi nouă Apostolul:  

Aşadar, dacă aŃi înviat împreună cu Hristos, căutaŃi cele de sus, unde Se află Hristos, şezând de-a dreapta 
lui Dumnezeu. CugetaŃi cele de sus, nu cele de pe pământ; căci voi aŃi murit şi viaŃa voastră este ascunsă 
în Dumnezeu (Col 3; 1-3). 

În Iisus Hristos suntem deja în cer, ne rămâne să ne mutăm acolo cu mintea şi cu inima, ca să ne fie şi 
inima acolo unde ne este comoara. Într-acolo trebuie să le îndreptăm pe toate: şi gândurile, şi cuvintele, 
şi faptele. Intr-acolo trebuie să ne aŃintim toate grijile şi toată petrecerea noastră pământească trebuie astfel 
să o chivernisim, încât să ne fie o pregătire pentru veşnica, fericita petrecere în cer, cu Iisus Hristos, Domnul 
nostru. Trăind pe pământ, nu se poate să nu le facem pe cele pământeşti şi ale traiului zilnic. Dar toate 
acestea pot fi astfel conduse, încât să devină o cale care să ne aducă acolo unde Se află Hristos, de-a 
dreapta lui Dumnezeu. Ai o bogăŃie — trimite-o acolo, prin săraci. Ai stăpânire — dobândeşte domnia de 
acolo prin înmulŃirea faptelor bune. Ai un dar — nu îngropa talanŃii în pământ, ci dă-le voie să crească, 
pentru ca, fiind vrednic în cele mici, peste multe să fii aşezat. Ai energie — munceşte, ca să guşti acolo din 
roadele tale. Chiar de ai sărăcie, supărări şi dureri, şi pe acestea, cu răbdare necârtitoare, cu nerăutate 
şi cu mulŃumire, transformă-le în mijloace de agonisire a bucuriei nepieritoare. UmblaŃi cu înŃelepciune 
faŃă de cei ce sunt din afară (de Biserică) — ne porunceşte Apostolul (Col. 4, 5). 

Deci luaŃi seama cu grijă cum umblaŃi, nu ca nişte neînŃelepŃi, ci ca cei înŃelepŃi, răscumpărând vremea, 
căci zilele rele sunt. Drept aceea, nu fiŃi fără de minte, ci înŃelegeŃi care este voia Domnului (Ef. 5, 15-17). 

Adunând laolaltă aceste puŃine gânduri, vom primi această învăŃătură de la ÎnălŃarea Domnului. Cunoscând 
că cetatea noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm Mântuitor, pe Domnul nostru Iisus Hristos (Fil. 3, 20) 
— la fel cum şi îngerul le-a spus Apostolilor, pe când aceştia priveau în urma Domnului Care Se înălŃa —, să 
purcedem şi noi cu osârdie la cinstirea înaltei noastre chemări întru Iisus Hristos: câte sunt adevărate, 
câte sunt de cinste, câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt vrednice de iubit, câte sunt cu nume bun, 
orice virtute şi orice laudă, la acestea să ne fie gândul (Fil. 4-8), împiedicându-ne şi sculându-ne, dar 
fără să slăbim niciodată râvna, pe cele vechi uitându-le şi spre cele dinainte, năzuind. 

Aşa să petreceŃi. Şi dacă veŃi petrece aşa, veŃi atinge neîndoielnic ceea ce dorim cu toŃii, prin harul Domnului 
Cel înălŃat la ceruri şi şezând de-a dreapta lui Dumnezeu şi a Tatălui. Amin”. 

(Sfântul Teofan Zavorâtul, ViaŃa lăuntrică, Editura Sophia, Bucureşti, 2011) 
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Sfântul Ioan Gură-de-Aur: Cuvânt la ÎnălŃarea Domnului 

„Deci, Domnul Iisus, după ce a grăit cu ei, S-a înălŃat la cer  
şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu” (Marcu 16, 19) 

“Ce sărbătoare este astăzi? Este o sărbătoare înaltă şi mare, care covârşeşte mintea omenească, şi vrednică de 
marea bunătate a Aceluia ce a aşezat-o, adică a lui Dumnezeu. Astăzi neamul omenesc iarăşi s-a împăcat 
cu Dumnezeu. Astăzi vrăjmăşia cea îndelungată s-a ridicat, războiul cel îndelungat s-a sfârşit. Astăzi  
s-a încheiat o minunată pace, care mai înainte niciodată nu se putea aştepta. Căci cine ar fi nădăjduit că 
Dumnezeu iarăşi se va împăca cu oamenii? Nu pentru că Domnul era vrăjmaş al oamenilor, ci pentru că 
robul era uşuratic la minte; nu pentru că Stăpânul era aspru, ci pentru că robul era nemulŃumit. 

Voieşti să ştii cum noi am întărâtat asupra noastră pe acest Domn plin de dragoste şi de prietenie? Este 
neapărat trebuitor să cunoaştem fondul vrăjmăşiei de mai înainte, pentru ca atunci când vedem că 
noi, care eram vrăjmaşii lui Dumnezeu, iarăşi am fost cinstiŃi, să ne minunăm de dragostea Aceluia. Şi 
să nu credeŃi că acea schimbare s-ar fi făcut în urma propriilor noastre merite, ci mai vârtos să nu încetaŃi a 
recunoaşte mărimea harului dumnezeiesc şi de-a pururea să mulŃumiŃi Lui pentru mărimea darurilor Sale. 

Aşadar, voieşti să ştii cum am întărâtat asupra noastră pe acest Domn 
iubitor de oameni, plin de dragoste, bun, care toate le-a întocmit spre 
binele nostru? Dumnezeu hotărâse odinioară a stârpi tot neamul 
nostru, şi aşa de tare Se mâniase asupra oamenilor, încât voia să-i 
stârpească împreună cu femeile, cu copiii, cu dobitoacele şi cu tot 
pământul. El chiar spusese: 

„Voi pierde de peste tot pământul pe omul pe care l-am făcut! De la om 
până la dobitoc şi de la târâtoare până la păsările cerului, tot voi pierde, 
căci îmi pare rău că le-am făcut” (Facerea 6, 7).  

Dar nu omenirea în sine ura El, ci răutatea ei. 

Şi noi, care păream nevrednici de pământ, astăzi ne-am înălŃat la cer. 
Noi, care nu eram vrednici de nici o cinste pe pământ, ne-am înălŃat la 
împărăŃia cea de sus şi am trecut peste ceruri şi am ajuns la tronul cel 
dumnezeiesc; şi acea natură, care fusese alungată din rai de către 
heruvimi, astăzi s-a ridicat mai presus de heruvimi. Dar cum s-a 
săvârşit această mare minune? Cum ne-am ridicat noi la această înălŃime, 
noi care am mâniat pe Domnul şi nu păream vrednici nici de pământ? Cum s-a înlăturat acel război? Cum s-a 
îmblânzit acea mânie? Cum? Căci aceasta este de mirare, că nu noi, ci El, Care cu dreptate Se mâniase pe 
noi, ne-a chemat la pace şi a întemeiat pacea. Cum, El a fost atacat şi El cheamă la pace? Negreşit, căci El 
este Dumnezeu şi de aceea ne cheamă pe noi, ca un Părinte plin de dragoste. 

Să vedem, cum se face aceasta? Mijlocitorul păcii este Fiul Aceluia Care 
ne cheamă la pace; nu un om, sau înger, sau arhanghel, ori vreun altul 
dintre slujitorii lui Dumnezeu, ci însuşi Fiul lui Dumnezeu este 
mijlocitor. Şi ce face Mijlocitorul? Ceea ce se cuvine mijlocitorului. Precum 
atunci când doi sunt învrăjbiŃi se pune între dânşii un al treilea şi potoleşte 
mânia unuia şi a altuia, aşa a făcut şi Hristos. Dumnezeu Se mâniase pe noi, 
şi noi ne abătusem de la Dumnezeu, dar Hristos a intervenit între noi şi a 
împăcat amândouă părŃile. Dar cum S-a făcut El mijlocitor? Pedeapsa pe 
care noi o meritam de la Tatăl, El a luat-o asupra Sa; din partea lui 
Dumnezeu El a suferit pedeapsa, din partea omenirii celei învrăjbite cu 
Dumnezeu – ocara. 

Voieşti să ştii cum le-a luat pe amândouă asupra Sa?  

„Hristos, ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-Se pentru noi blestem” (Galateni 3, 13).  

Acum vezi că El a răbdat pedeapsa cea pusă din partea lui Dumnezeu? Dar iată cum a luat asupra Sa şi ocara 
ce vine de la oameni. Zice psalmistul: „Ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut asupra mea” (Psalmul 
68, 11). Aşa a ridicat El vrăjmăşia şi n-a încetat a face şi a suferi toate, până ce iarăşi a împăcat cu Dumnezeu 
pe vrăjmaşul lui Dumnezeu. Şi ziua de astăzi este pricina acestor bunătăŃi. 
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El a luat pârga naturii noastre (adică natura omenească în a ei desăvârşire) şi a dat-o iarăşi Tatălui, făcând ca 
un lucrător de pământ care aduce lui Dumnezeu pârga roadelor, ca prin aceasta Dumnezeu să binecuvânteze 
tot câmpul. El a adus Tatălui pârga naturii omeneşti, şi Tatăl a admirat jertfa, şi pentru vrednicia Celui ce a 
adus jertfa, şi pentru însăşi curăŃia jertfei. Aşa că Tatăl a luat-o cu mâinile Sale şi a pus-o lângă Sine, zicând:  

„Şezi de-a dreapta Mea” (Psalmul 109, 1). 

Dar cărei naturi a grăit Dumnezeu? Către natura cea omenească, ori către natura cea dumnezeiască a 
lui Hristos? Arătat este că aceleia căreia îi spusese odinioară: „Pământ eşti şi în pământ te vei întoarce” 
(Facerea 3, 19). 

Nu era destul că natura omenească, prin Hristos, s-a ridicat la cer? Nu era destul că ea a ajuns în lăcaşul 
îngerilor? Nu era, oare, această cinste negrăită? Însă ea a trecut mai presus de îngeri, s-a înălŃat peste 
arhangheli, peste heruvimi şi serafimi, şi nu s-a oprit până ce a şezut pe tronul lui Dumnezeu. 
Socoteşte cât de jos stătea înainte natura omenească şi cât de sus s-a ridicat! Nu se putea să cadă mai 
jos decât căzuse omenirea, şi nici mai sus nu putea a se ridica decât a ridicat-o Hristos. Căci natura 
omenească prin Hristos s-a ridicat la cer. Şi ce însuşiri avea această natură mai înainte? 

Eu mă opresc bucuros la înjosirea naturii noastre, pentru ca să recunosc mai bine uimitoarea ei înălŃare, prin 
bunătatea Domnului. Noi eram pulbere şi cenuşă. Dar cel puŃin aceasta nu era urmare a vinovăŃiei noastre, 
ci din cauza slăbiciunii naturii noastre, că oamenii se făcuseră mai fără de minte decât dobitoacele, după cum 
zice şi psalmistul: „Alăturatu-s-a dobitoacelor celor fără de minte şi s-a asemănat lor” (Psalmul 48, 12). A 
se asemăna cu dobitoacele cele fără de minte înseamnă a fi încă mai înjosit decât ele. Adică, la 
dobitoace, lipsa de minte este ceva natural, nevinovat, dar o fiinŃă înzestrată cu minte a se pogorî până 
la lipsirea de minte, aici este vinovăŃia voinŃei. Aşadar, oamenii au căzut mai jos decât dobitoacele,  
s-au făcut mai nemulŃumitori, mai nebuni, mai vârtoşi, mai înjosiŃi, mai nesimŃitori decât pietrele. 

Ce trebuie să zic? Cum să mă exprim? Această nevrednică omenire, cea mai fără de minte decât toate, s-a 
ridicat astăzi peste toate. Astăzi îngerii au văzut ceea ce de mult doreau să vadă. Astăzi arhanghelii privesc 
cele pe care de mult aşteptau să le vadă. Ei au văzut natura noastră strălucind de pe Tronul cel împărătesc, 
strălucind în slava şi frumuseŃea cea nemuritoare. Căci acum, când natura omenească i-a covârşit cu 
cinstea, ei totuşi se bucură, aşa cum mai înainte jeleau înjosirea noastră. Deşi heruvimii alungaseră 
omenirea din rai, totuşi jeleau soarta ei. Dacă oamenii simt compătimire pentru alŃii, cu atât mai mult 
îngerii au simŃit compătimire pentru noi, căci ei sunt mai plini de iubire decât oamenii. De aceea se arată 
îngerii pretutindeni unde se vorbeşte despre reînălŃarea omenirii, atât la Naşterea lui Hristos, cât şi la învierea 
Sa din mormânt. 

Astăzi, la ÎnălŃarea Mântuitorului la cer, iată ce se zice în istoria Apostolilor despre îngeri:  

„… doi bărbaŃi au stat înaintea lor în haine albe, care au şi zis: BărbaŃi galileeni, ce staŃi căutând spre 
cer? Acest Iisus, care S-a înălŃat de la voi la cer, aşa va veni, precum L-aŃi văzut mergând la cer” (Fapte 
1, 10-11). 

AscultaŃi acum cu luare aminte. Pentru ce vorbesc ei aşa? Nu aveau oare ucenicii ochi? Nu văzuseră ei înşişi 
ceea ce s-a petrecut? Nu spune evanghelistul că S-a înălŃat înaintea ochilor lor? (Fapte 1, 9). Pentru ce, oare, 
s-au înfăŃişat atunci îngerii şi le-au spus că El S-a înălŃat la cer? Pentru două pricini: 

Întâi, fiindcă ucenicii erau întristaŃi pentru despărŃirea de Hristos. Cum că ei în adevăr erau trişti, aflăm 
din cuvintele Domnului: 

„Nimeni dintre voi nu mă întreabă: Unde Te duci? Ci, fiindcă v-am spus acestea, întristarea a umplut 
inima voastră” (Ioan 16, 5-6). 

Când noi ne despărŃim de prieteni şi de rude, ne pare rău. Cum ar fi putut acum ucenicii să nu jelească şi 
să nu simtă durerea, când vedeau că se desparte de dânşii Izbăvitorul lor, Dascălul şi Sprijinitorul cel 
plin de dragoste, cel blând şi bun? De aceea li s-au arătat îngerii; ei trebuiau să aline durerea ucenicilor 
pentru ducerea Domnului de la dânşii, prin făgăduinŃa revenirii Lui. „Acest Iisus, care S-a înălŃat de la voi la 
cer, aşa va veni, precum L-aŃi văzut mergând la cer”. Vă pare rău că El se ia de la voi, însă nu vă 
întristaŃi, El iarăşi va veni. Aceasta este întâia pricină a arătării îngerilor. 

Pentru a doua pricină, nu mai mică decât prima, îngerul a adăugat: „El S-a înălŃat”, adică S-a înălŃat, 
S-a ridicat la cer. DistanŃa era prea mare şi ochii omeneşti nu puteau să privească trupul ce se înălŃa până a 
ajuns la cer. Precum o pasăre, care se ridică la înălŃime, se ascunde tot mai mult de ochii noştri, aşa şi trupul 
lui Hristos, cu cât mai sus se ridica, cu atât mai mult se depărta de ochii ucenicilor, fiindcă slăbiciunea 
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vederii nu putea să urmărească lungimea distanŃei. De aceea s-au înfăŃişat îngerii, spre a încredinŃa pe 
ucenici despre înălŃarea Sa la cer, ca ei să nu creadă că El a fost luat la cer ca Ilie. Ilie a fost luat ca un 
rob al lui Dumnezeu, iar Iisus ca Domn; Ilie cu o căruŃă de foc, Iisus a fost luat de un nor, căci şi Tatăl, 
precum zice Isaia, „sade pe nor” (Isaia 19, 1). Ilie, la înălŃarea sa, a slobozit cojocul său asupra ucenicului 
său Elisei; dar Iisus, după ce S-a înălŃat, a făcut să se pogoare asupra ucenicilor Săi darurile Harului şi a făcut 
nu numai un prooroc, ci mii de prooroci, care au fost cu mult mai mari şi mai slăviŃi decât Elisei. 

Aşadar, iubiŃilor, să priveghem şi să îndreptăm ochii duhului nostru la a doua venire a Domnului. 
Apostolul Pavel zice:  

„Însuşi Domnul întru poruncă, la glasul arhanghelului, Se va pogorî din cer, şi cei morŃi întru Hristos 
vor învia întâi. După aceea, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiŃi împreună cu ei în nori, întru 
întâmpinarea Domnului” (I Tesaloniceni 4, 16-17). Însă nu toŃi. Ascultă ce zice Hristos: „Atunci vor fi 
două măcinând la moară, una se va lua, alta se va lăsa; în noaptea aceea vor fi doi într-un pat, unul se va 
lua, altul se va lăsa” (Matei 24, 41; Luca 17, 34). 

Ce înseamnă aceste vorbe neînŃelese? Cele de la moară sunt săracii şi chinuiŃii (la iudeii antici, slujnicele 
sau roabele erau datoare să macine făină în râşniŃă), cei din pat sunt bogaŃii, care au şi comoditate, şi 
prisosinŃă. Domnul voieşte aşadar să spună că atât dintre săraci, cât şi dintre bogaŃi, numai unii se vor 
mântui, alŃii însă vor pieri. DrepŃii vor fi răpiŃi în nori, spre întâmpinarea Domnului, iar păcătoşii vor 
fi lăsaŃi şi daŃi osândei. 

Când un rege vizitează o cetate, obişnuiesc a ieşi înaintea lui cei ce îi sunt favoriŃi; iar criminalii se Ńin în 
cetate, spre a aştepta pedeapsa lor. Tot aşa va fi când Domnul va veni la judecată. Vom fi, oare, şi noi 
atunci duşi spre întâmpinarea Lui? Ah, eu cunosc păcatele mele şi nevrednicia mea! 

Deci, să nu se laude bogatul întru bogăŃia sa şi săracul să nu se creadă mizerabil şi nenorocit. Mai vârtos 
fericit, şi sigur fericit, şi de trei ori fericit este cel care se va arăta vrednic în ziua aceea a ieşi întru 
întâmpinarea Domnului, de ar fi el şi cel mai sărac decât toŃi.  

Iar noi, păcătoşii, să ne tânguim pe noi înşine, şi nu numai să ne tânguim, dar să ne îmbunătăŃim, să ne 
schimbăm, pentru ca toŃi să primim cu vrednicie pe împăratul îngerilor şi să putem gusta acea sfântă fericire 
întru Hristos Domnul nostru, Care fie proslăvit împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, în vecii vecilor. Amin”. 

(Sursa textului: ioanguradeaur.ro) 
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ÎnălŃarea Domnului - Sfântul Nicolae Velimirovici 

Când rândunelele nu prea mai au mâncare şi vine vremea rece, ele se duc în Ńările calde, unde este mult soare 
şi multă hrană. O rândunică zboară pe sus, cercetând aerul şi arătând calea, şi restul stolului o urmează. 

Când sufletele noastre nu prea mai au hrană în lumea materialnică, şi când se apropie frigul morŃii - o, se află 
vreo rândunică ca aceea, ca să ne ducă într-un loc cald, unde să fie multă căldură duhovnicească şi hrană 
duhovnicească? Există vreun asemenea loc? O, există vreo astfel de rândunică? 

În afara Bisericii Creştine, nu se află nimeni care să ne poată da la aceasta, nici un fel de răspuns demn de 
încredere. 

Biserica singură cunoaşte aceasta, şi cunoaşte cu adevărat. Ea a văzut acea parte a Raiului după care 
tânjesc sufletele noastre în amurgul îngheŃat al acestei vieŃi pământeşti. Ea a văzut şi această rândunică 
binecuvântată, cea dintâi care să zboare către acel loc mult dorit, risipind întunericul, croind drum prin 
văzduhul greoi dintre pământ şi cer, cu aripile ei puternice, deschizând calea pentru stolul din spatele ei. 

În afară de aceasta, Biserica de pe pământ îŃi poate mărturisi despre stoluri de rândunele fără de număr care 
au urmat prima Rândunea, şi au plecat împreună cu ea spre Ńara binecuvântată, Ńara îmbelşugată de toate 
lucrurile cele bune - Ńara primăverii celei veşnice. 

VeŃi vedea de aici că, prin această Rândunică mântuitoare, mă gândesc la Domnul nostru Iisus Hristos Cel 
ÎnălŃat. 

Nu a spus El Însuşi că El este Calea? 

Nu a spus El Însuşi Apostolilor: “Mă duc să vă gătesc loc … şi vă voi … lua la Mine” (Ioan 14:2-3)? 

Şi nu le-a spus El înainte de aceasta: “Iar Eu, când Mă voi înălŃa de pe pământ, îi voi trage pe toŃi la Mine” 
(Ioan 12:32)? 

Ceea ce a spus El Însuşi a început să se împlinească câteva săptămâni mai târziu, şi a continuat să se 
împlinească până în zilele noastre, şi se va împlini până la sfârşitul veacurilor. Adică: fiind începătorul 
primei zidiri a lumii, El este şi începătorul celei de a doua zidiri, sau reînnoirea binecuvântată a celei vechi. 

Păcatul a tăiat aripile lui Adam şi cele ale tuturor urmaşilor săi, şi toŃi s-au îndepărtat de Dumnezeu, au slăbit 
în credinŃă şi au fost orbiŃi de Ńărâna din care au fost zidite trupurile lor. Hristos, ca Adam cel Nou, primul 
Om, Întâiul Născut între oameni, a fost cel dintâi care să Se înalŃe la cer pe aripi duhovniceşti, către tronul 
slavei şi puterii veşnice, despicând calea spre cer şi deschizând toate porŃile cerului următorilor Lui cu aripile 
lor duhovniceşti - aşa cum vulturul deschide calea puilor săi; precum rândunica merge înainte, arătând 
stolului calea şi tăind rezistenŃa mare a aerului. 

“Cine-mi va da mie aripi ca de porumbel, ca să zbor şi să mă odihnesc” (Psalm 54:6), a strigat psalmistul la 
necaz înaintea venirii lui Hristos. 

De ce? El însuşi explică: “Inima mea s-a tulburat întru mine şi frica morŃii a căzut peste mine; teamă şi 
cutremur au venit asupra mea şi m-a acoperit întunericul” (Psalm 54:4-5). 

Un asemenea înŃeles cumplit al fricii de moarte şi groază de existenŃă în pustiurile vieŃii acesteia trebuie, ca 
un coşmar greu, să apese întreaga lume care are judecată, lumea cinstită înaintea lui Hristos. 

“Cine-mi va da mie aripi de porumbel ca să zbor din viaŃa aceasta?” - aceasta trebuie să fie întrebarea pusă 
de multe suflete nobile şi sensibile. Dar încotro vei zbura, o, suflete păcătos? Mai poŃi, ca într-un vis, să mai 
simŃi locul acela de căldură şi lumină de unde ai fost izgonit? 

Iată, porŃile s-au închis după plecarea voastră, şi acolo au fost aşezaŃi heruvimi cu săbii de foc, ca să vă 
oprească venirea voastră. 

Iată, păcatul v-a tăiat aripile voastre - nu aripile de pasăre ci aripile Dumnezeieşti - şi v-a trimis cu hotărâre 
spre pământ. 

Este nevoie de cineva, care mai întâi să vă slobozească de greutatea păcatului, să vă spele şi să vă facă să 
staŃi drept. Şi apoi cineva trebuie să vă sădească şi să vă hrănească aripi noi în voi, ca să puteŃi zbura. 

Apoi aveŃi nevoie de cineva, de cineva foarte puternic, care să-i Ńină deoparte pe îngerii cu săbii de foc, ca să 
vă lase pe voi să treceŃi spre Ńara voastră slăvită. 
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În cele din urmă, aveŃi nevoie de cineva care să afle milă pentru voi de la Ziditorul vostru îndurerat, pentru 
ca El să vă primească din nou în pământurile Ńării Sale fără de moarte. Acest “cineva” nu era cunoscut lumii 
pre-creştine. El S-a arătat ca Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui viu. 

Din iubire pentru voi, El S-a pogorât din cer şi a venit pe pământ, luând haină trupească, a fost prins de 
dragul vostru, întemniŃaŃilor, a suferit sudoare şi îngheŃ, a îndurat foame şi sete, Şi-a dat faŃa ca să fie 
scuipată şi trupul Său ca să fie bătut în cuie pe Cruce, S-a aşezat în mormânt ca leş, a coborât în iad ca să 
strice o închisoare mai rea decât viaŃa aceasta, care vă aştepta pe voi după plecarea din trup - şi toate 
astea pentru a vă mântui pe voi din murdăria păcatului, şi v-a aşezat pe picioarele voastre.  

El a înviat din morŃi, ca prin aceasta să vă dea aripi pentru zborul la cer, şi în cele din urmă S-a înălŃat la cer 
pentru a vă deschide calea şi a vă duce în locaşul îngerilor. 

Nu trebuie acum să oftaŃi cu, cutremur şi groază ca Împăratul  David, nici nu trebuie să doriŃi “aripi de 
porumbel”, căci a venit Vulturul, şi a arătat şi despărŃit drumul în două. 

Voi trebuie numai să creşteŃi aripile duhovniceşti care vi s-au dat la botez întru numele Lui, şi să doriŃi cu 
toată tăria să vă urcaŃi acolo unde S-a urcat El. 

El a făcut nouăzeci şi nouă la sută din tot ceea ce vă trebuie pentru mântuirea voastră; nu vă veŃi osteni să 
faceŃi unu la sută cât a rămas pentru mântuirea voastră; şi aceasta când, pentru voi, “vi se va da cu bogăŃie 
intrarea în veşnica împărăŃie a Domnului nostru şi Mântuitorului Iisus Hristos “ (II Petru 1:11)? 

ÎnălŃarea Domnului de la pământ la cer este la fel de neaşteptată pentru oameni ca şi pogorârea Lui din cer 
pe pământ şi naşterea Lui în trup care s-a săvârşit spre a Se întoarce la îngeri. Care întâmplare din viaŃa Sa nu 
reprezintă ceva fără de asemănare şi neaşteptat de neasemuit pentru lume? 

Aşa cum îngerii urmăreau cu uimire cum Dumnezeu, la prima zidire, a despărŃit lumina de întuneric şi apa de 
uscat, cum El a aşezat stelele pe tăria cerului, şi cum a făcut plantele şi animalele din Ńărână şi la urmă a făcut 
omul, dându-i suflet viu, tot aşa fiecare dintre noi trebuie să privim cu uimire faptele vieŃii Mântuitorului, 
începând cu minunata Bunavestire a Preasfintei Fecioare de către Arhanghelul Gavriil în Nazaret, şi până la 
capăt, cu scopul ÎnălŃării Sale minunate pe Muntele Măslinilor. 

La prima vedere, totul este neaşteptat, dar, când se fac conştienŃi de planul pentru rânduirea mântuirii 
noastre, toŃi oamenii cu judecată trebuie să strige de bucurie şi să aducă slavă puterii lui Dumnezeu, 
înŃelepciunii Sale şi iubirii Sale pentru oameni. 

Nu poŃi desprinde nici măcar o singură întâmplare mare din viaŃa lui Hristos fără să strice întregul, aşa cum 
nu poŃi tăia braŃul sau piciorul omului fără să-l mutilezi, sau să muŃi luna de pe bolta cerească sau să distrugi 
o parte a miriadelor de stele, fără să aduci stricăciune rânduielii şi frumuseŃii cerurilor. 

Aşa că nu te gândi să spui: “Nu era necesar ca Domnul să Se înalŃe la cer!” Când unii dintre iudei au fost 
siliŃi să recunoască adevărul şi să strige: “Toate le-a făcut bine!” (Marcu 7:37), cum putem noi, care suntem 
botezaŃi în numele Lui, să nu credem că tot ceea ce a făcut El, a făcut bine: plănuind şi rânduind cu mare 
înŃelepciune. 

Şi ÎnălŃarea Lui este de asemenea bună, a plănuit şi a rânduit cu mare înŃelepciune, aşa cum sunt şi 
Întruparea Lui, Botezul, Schimbarea la FaŃă şi Învierea. “Vă este de folos ca să Mă duc Eu” (Ioan 16:7), a 
spus Domnul ucenicilor Săi. 

VedeŃi cum El rânduieşte şi face tot ce este cel mai bine pentru oameni? 

Fiecare cuvânt şi lucrare a Lui are ca scop binele nostru. 

ÎnălŃarea Lui este bunul nemărginit pentru noi toŃi. Dacă nu ar fi aşa, El nu S-ar fi înălŃat. Dar să ne oprim 
asupra ÎnălŃării însăşi, aşa cum o istoriseşte Evanghelistul Luca în cele două cărŃi: Evanghelia sa şi Faptele 
Apostolilor. 

Domnul a spus ucenicilor Săi: “Aşa este scris şi aşa trebuie să pătimească Hristos şi să învieze din morŃi a 
treia zi.” 

Cine a scris aceasta? 

Duhul Sfânt a scris aceasta, în sfătuirea din lăuntrul Sfintei Treimi şi prin prooroci şi înainte văzători, “în 
Legea lui Moise, şi în prooroci, şi în psalmi”. 
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Domnul socoteşte că  aceste cărŃi sunt de preŃ în măsura în care acestea spuseseră mai dinainte ce urma să I 
se întâmple Lui. 

Acolo s-a proorocit şi aici s-a împlinit. 

Acolo erau duhuri şi lucruri de mare preŃ; aici e viaŃă şi adevăr. “Apoi El le-a deschis mintea ca să poată 
pricepe Scripturile”. 

Deschiderea minŃii lor este o minune la fel ca şi învierea din morŃi, căci sub vălul gros al păcatului 
înŃelegerea omenească se află în întunericul mormântului: citeşte şi nu înŃelege; se uită dar nu vede; aude dar 
nu înŃelege. 

Cine se uitase şi citise cuvintele Scripturii mai mult decât cărturarii din Ierusalim - dar cine a văzut cel mai 
puŃin în cuvintele pe care le citeau? De aceea, de ce nu a ridicat Domnul vălul gros de pe minŃile lor, ca să 
înŃeleagă şi ei ca şi Apostolii? De ce aceştia doreau aceasta pe când aceia nu? Pentru că, în timp ce cărturarii 
şi bătrânii spuneau despre El: “Omul acesta este păcătos”, şi aşteptau un prilej ca să-L omoare, Apostolii au 
spus: “Doamne la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieŃii celei veşnice” (Ioan 6:68). 

Domnul deschide mintea pentru înŃelegere numai acelora care doresc aceasta; El dă apa vieŃii numai 
celor însetaŃi, şi El Se arată numai celor care Îl caută cu dorinŃă arzătoare. 

“Aşa este scris şi aşa trebuie să pătimească …” 

Dacă Scripturile ar fi fost scrise de oameni obişnuiŃi, din înŃelegerea lor omenească, nu s-ar fi făcut referiri la 
Fiul lui Dumnezeu în aceste scrieri, nici nu s-ar fi grăbit să se împlinească. 

Dar scrierile proorocilor au fost lucrarea Duhului Sfânt, şi Dumnezeu, credincios lui Însuşi şi 
făgăduinŃelor Sale, L-a trimis pe Fiul Său, Cel Unul Născut să împlinească aceste făgăduinŃe. “Aşa 
trebuie să pătimească”, a spus Cel Care vede întreaga lume zidită de la un capăt la celălalt, tot aşa cum 
omul vede o pagină scrisă, care se află în faŃa lui. 

Apoi, când ÎnŃeleptul spune că trebuia să se întâmple, nu sunt orbii de râs când ei spun că nu era nevoie să se 
întâmple? Trebuia să se întâmple: Domnul trebuia să sufere în vremelnicie, ca să se bucure în veşnicie. Şi 
El a trebuit să învie din nou, pentru ca noi să înviem prin El la viaŃa cea veşnică. 

“Şi să se propovăduiască în numele Său pocăinŃa spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la 
Ierusalim.” (Sf. Marcu, în Evanghelia sa, spune aceasta cu alte cuvinte: “PropovăduiŃi Evanghelia la toată 
făptura.” “Toată făptura” înseamnă “toŃi oamenii”. 

Grigorie Dialogul spune într-o omilie (XXIX, despre Marcu 16:14-20): “Omul are ceva asemenea cu toată 
zidirea. Cu piatra el are aceeaşi fiinŃă; cu lemnul, viaŃa; cu animalele, simŃurile; cu îngerii, priceperea … 
Aşadar, prin “Toată făptura” noi trebuie să înŃelegem “omul”.) 

Dacă Domnul Iisus nu ar fi suferit şi nu ar fi murit pentru păcatele noastre, cine dintre noi ar fi ştiut că 
păcatul este o otravă aducătoare de moarte? 

Şi dacă El nu ar fi înviat, cine dintre noi, ar mai avea nădejde, descoperind cât de cumplit este păcatul? 
PocăinŃa nu ar fi de nici un folos, nici iertarea nu ar fi cu putinŃă. Căci pocăinŃa este legată de suferinŃă, şi 
iertarea cu învierea prin puterea Dumnezeiască. 

Prin pocăinŃă, omul cel vechi, îmbolnăvit de păcat moare şi coboară în mormânt, şi prin iertare, omul cel nou 
se naşte la viaŃă nouă. Iată, cele mai minunate veşti pentru toate popoarele pământului, încep la Ierusalim. 

Ceea ce Arhanghelul Gavriil, slujitorul Atotvăzătorului, a spus dreptului Iosif în cuvintele proorocului: “El 
va mântui poporul Său de păcatele lor” (Matei 1:21), este întărit de către Stăpânul Însuşi, cu experienŃa celui 
în suferinŃă şi dreptatea biruitorului. 

Dar de ce se spune: “începând de la Ierusalim”? Pentru că marea Jertfă a fost adusă în Ierusalim pentru 
întreaga omenire, şi pentru că acolo a strălucit lumina Învierii deasupra mormântului. Atunci, în sens tainic - 
dacă Ierusalimul reprezintă mintea omului - este limpede că pocăinŃa şi smerenia trebuie să înceapă cu 
înŃelegerea, şi de aici să cuprindă lăuntrul omului în întregime. 

Mândria minŃii l-a aruncat pe Satan în iad; mândria minŃii i-a îndepărtat pe Adam şi Eva de Dumnezeu; 
mândria minŃii i-a împins pe farisei şi pe cărturari să-L ucidă pe Domnul. 

Mândria minŃii este cel mai mare câmp al păcatului până în ziua de astăzi. Dacă mintea omului nu 
îngenunchează înaintea lui Hristos, atunci genunchii lui nu se vor pleca. 
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Cel care a început să-şi liniştească mintea cu pocăinŃa, a început să-şi tămăduiască şi rana cea mai adâncă. 

“Voi sunteŃi martorii acestora.” Martorii căror lucruri? Martorii suferinŃelor Domnului, martorii slăvitei Sale 
Învieri, martorii trebuinŃei pocăinŃei, martorii adevărului iertării păcatelor. Domnul a spus Apostolului Pavel, 
când acesta îl schimbase din prigonitor în Apostolul Său: “Căci spre aceasta M-am arătat Ńie: ca să te 
rânduiesc slujitor şi martor, şi al celor ce ai văzut” (Fapte 26:16). 

Şi Apostolul Petru spune oamenilor, în prima sa predică, după pogorârea Duhului Sfânt: “Dumnezeu a înviat 
pe Acest Iisus, Căruia noi toŃi suntem martori” (Fapte 2:32). 

Apostolul Ioan spune de asemenea: “Ce … am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi mâinile 
noastre au pipăit … vă vestim şi vouă” (I Ioan 1:1,3). 

Apostolii au fost atunci, martori cu ochii lor ai predicilor însufleŃite ale lui Hristos, ai minunilor Sale şi a 
toate cele ce s-au întâmplat în timpul vieŃii Sale pământeşti - ale tuturor acestora pe care se întemeiază 
mântuirea noastră. 

Ei au auzit şi au văzut şi au împărtăşit Adevărul. Aceştia au fost cei dintâi care au fost luaŃi în vasul mântuirii 
din potopul păcatului, astfel încât şi aceştia să ia şi pe alŃii la bord şi să se mântuiască. 

MinŃile lor au fost scuturate de mândrie, şi inimile lor au fost curăŃate de patimi. Domnul Însuşi le-a arătat 
aceasta: “Acum voi sunteŃi curaŃi, pentru cuvântul pe care vi l-am spus” (Ioan 15:3). Deci, ei nu au fost 
numai martori ai tuturor faptelor celor ce puteau fi văzute, auzite, cercetate şi pipăite, referitor la Cuvântul 
lui Dumnezeu, ci au fost şi martorii regenerării şi reînnoirii omului prin pocăinŃă şi curăŃirii de păcat. 

Evanghelia s-a desfăşurat nu numai înaintea ochilor şi urechilor lor, ci şi în lăuntrul lor, în inimile şi 
minŃile lor. O întreagă revoluŃie a inimii şi a minŃii s-a înfăptuit în ei în vremea celor trei ani de ucenicie 
pe lângă Hristos. 

Această revoluŃie stătea în moartea dureroasă a omului celui vechi din ei, şi naşterea şi mai dureroasă a 
omului celui nou. 

Câte dureri de moarte au răbdat sufletele lor până când în sfârşit, regenerate şi strălucitoare de lumină, au 
putut striga: “Ştim că am trecut de la moarte la viaŃă” (I Ioan 3:14)? Câtă vreme a trebuit, câtă osteneală, 
şovăială, frică, chinuire, rătăcire, cugetare şi cercetare - până ce ei s-au făcut mărturisitori credincioşi ai 
suferinŃei morŃii şi Învierii trupeşti ai Domnului Iisus, ca şi ai suferinŃei, morŃii şi învierii lor duhovniceşti? 

Totuşi, la vremea aceea, Apostolii nu erau destul de sporiŃi şi statorniciŃi duhovniceşte. Şi aşa Domnul 
continua să-i îndrume ca ucenici, încurajându-i în clipa plecării cu cuvintele: “Nu vă voi lăsa orfani” (Ioan 
14:18). De aceea El a rămas cu ei vreme de patruzeci de zile după Învierea Sa, arătându-Se viu prin multe 
“semne doveditoare … şi vorbind cele despre împărăŃia lui Dumnezeu”. Şi de aceea, El a făgăduit în cele din 
urmă să trimită pe Duhul Sfânt, tăria din cer. 

“Şi i-a dus afară până spre Betania şi, ridicându-Şi mâinile, i-a binecuvântat. Şi pe când îi binecuvânta, S-a 
despărŃit de ei şi S-a înălŃat la cer”. 

Ce despărŃire de pământ măreaŃă şi emoŃionantă! 

De pe Muntele Măslinilor, de sub care fusese adus iarăşi la viaŃa aceasta vremelnică, Domnul cel Înviat S-a 
înălŃat spre înălŃimile nesfârşite ale vieŃii veşnice. 

El nu S-a înălŃat la stele, ci deasupra lor; El nu S-a înălŃat la îngeri, ci deasupra lor; nu la puterile cereşti, 
ci deasupra lor; deasupra tuturor cetelor nemuritoare, cereşti, deasupra tuturor sălaşurilor cereşti ale 
îngerilor şi ale celor drepŃi; sus, mult mai sus de ochii heruvimilor, chiar către tronul Tatălui ceresc, către 
altarul tainic al Sfintei şi de ViaŃă Dătătoarei Treimi.  

Măsura acestor înălŃimi nu există în lumea zidită; poate că singurul lucru cu care se poate asemăna în direcŃia 
opusă, stă în adâncurile în care l-a aruncat mândria pe Lucifer, cel lepădat de Dumnezeu; sunt adâncimile în 
care Lucifer a dorit să arunce întreaga omenire. 

Domnul Iisus ne-a mântuit din această stricăciune fără de sfârşit şi, în locul adâncimilor acestei prăpăstii, El 
ne-a ne-a ridicat pe noi la înălŃimile Dumnezeieşti ale cerului. 

El ne-a înviat pe noi pentru două pricini : mai întâi, pentru că El a înviat ca om în trup, aşa cum suntem noi; 
şi în al doilea rând, pentru că El nu a înviat pentru El ci pentru noi, ca să ne deschidă calea spre pacea cu 
Dumnezeu. 
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ÎnălŃându-Se în trupul Său cel înviat, pe care oamenii l-au ucis şi l-au îngropat în mormânt, El a 
binecuvântat cu mâinile care purtau rănile cuielor.  

O Doamne prea binecuvântate, cât de mare este mila Ta! 

Istoria venirii Tale în lume a început cu binecuvântare, şi se sfârşeşte cu binecuvântare. 

Vestind venirea Ta în lume, Arhanghelul Gavriil a intrat la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu cu cuvintele: 
“Bucură-ta, ceea ce eşti plină de har … Binecuvântată eşti tu între femei!” (Luca 1:28). 

Şi acum, când Tu ÎŃi iei rămas bun de la cei care Te-au primit pe Tine, Tu ÎŃi întinzi mâinile binecuvântându-i 
îmbelşugat. 

O, Preabinecuvântatule între oameni! 

O Izvorule haric de binecuvântări! Binecuvântează-ne şi pe noi, aşa cum i-ai binecuvântat pe Apostolii Tăi! 

“Şi privind ei, pe când El mergea la cer, iată doi bărbaŃi au stat lângă ei, îmbrăcaŃi în haine albe, care au şi 
zis: “BărbaŃi galileieni, de ce staŃi privind la cer? Acest Iisus care S-a înălŃat de la voi la cer, astfel va şi veni, 
precum L-aŃi văzut mergând la cer.” 

Cei doi bărbaŃi în veşminte albe sunt doi din cetele îngerilor nevăzuŃi care L-au însoŃit pe Domnul lor de la 
pământ la cer, aşa cum odinioară L-au însoŃit din cer pe pământ la zămislirea Sa în Nazaret şi la naşterea Sa 
în Betleem. 

La ÎnălŃarea Sa, doi dintre ei, după rânduiala lui Dumnezeu, s-au făct văzuŃi privirii omeneşti, ca să dea 
vestire ucenicilor. 

Această vestire era foarte trebuincioasă pentru ei, căci aceştia s-ar fi putut simŃi singuri şi părăsiŃi după 
plecarea Mântuitorului.  

“Acest Iisus care S-a înălŃat de la noi la cer, astfel va şi veni.” 

Aceasta este vestirea lui Hristos prin cei doi îngeri ai Săi. 

VedeŃi lărgimea iubirii Domnului pentru oameni? Chiar la vremea ÎnălŃării Sale la cer, către tronul slavei 
Dumnezeului Celui în Treime, El nu Se gândeşte la Sine, nici la slava Sa după toată umilirea, nici la 
odihna după muncile Sale cele grele de pe pământ, ci la ucenicii Săi care au rămas în urmă pe pământ.  

Deşi El Însuşi le-a dat lor sfătuire şi încurajare îmbelşugată, El le trimite îngerii Lui, ca să le dea lor mai 
multă mângâiere şi bucurie.  

Deşi El făgăduise să trimită Duhul, Mângâietorul, şi deşi El Însuşi le spusese: “Nu vă voi lăsa orfani; voi 
veni la voi” (Ioan 14:18). 

De fapt El face mai mult decât făgăduise: El le arată îngeri din cer, vestitorii şi slujitorii Săi, mai întâi ca să-i 
lămurească de puterea Sa şi, apoi, ca să reînnoiască, prin buzele îngerilor, făgăduinŃa că El va veni din nou la ei. 

El face tot ce este cu putinŃă ca să ia de la ei frica şi durerea, şi ca să-i sporească cu îndrăzneală şi 
bucurie. 

“Atunci ei s-au închinat Lui şi s-au întors la Ierusalim cu bucurie mare”. 

Ei s-au închinat Domnului Atotputernic cu duhul şi cu trupul, ca semn al smereniei şi ascultării lor. 

Această închinăciune a lor înseamnă: Facă-se voia Ta, O Doamne Atotputernic! Şi ei s-au întors de la 
Muntele Măslinilor la Ierusalim, aşa cum li se poruncise. Ei nu s-au întors cu tristeŃe, ci “cu bucurie mare”. 

Ei ar fi fost mâhniŃi dacă Domnul ar fi plecat de la ei în vreun alt chip. Dar această plecare era o nouă şi 
măreaŃă arătare pentru ei. 

El nu a dispărut din priveliştea lor în oricare chip, ca să meargă oriunde, ci S-a înălŃat la cer întru slavă şi 
putere. 

Astfel s-au împlinit în chip desluşit cuvintele Sale prooroceşti despre această întâmplare, tot aşa cum s-au 
împlinit acelea despre pătimirea şi Învierea Sa. Şi mintea Apostolilor s-a deschis, ca să priceapă ceea ce 
spusese El: “Şi nimeni nu s-a suit în cer, decât Cel ce S-a coborât din cer, Fiul Omului, Care este în cer” 
(Ioan 3:13); şi încă ceva ce spusese El ucenicilor în chip de întrebare (când se miraseră ei de cuvintele Lui 
despre pâinea care va veni din cer): “Dacă veŃi vedea pe Fiul Omului suindu-Se acolo unde era mai înainte?” 
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(Ioan 6:62). - şi iarăşi: “Ieşit-am de la Tatăl şi am venit în lume; iarăşi las lumea şi Mă duc la Tatăl” (Ioan 
16:28). 

Întunericul neştiinŃei toarnă frică şi tulburare în suflet, dar lumina cunoaşterii adevărului toarnă în suflet 
bucurie, şi dă putere şi încredere. 

Ucenicii se aflaseră în frică şi tulburare când Domnul le-a vorbit despre moartea şi Învierea Sa. Dar când ei 
L-au văzut înviat şi viu, “s-au bucurat”. 

Ucenicii trebuie să fi fost iarăşi cu frică şi tulburare când Domnul le-a vorbit despre ÎnălŃarea Sa la cer şi 
despărŃirea de ei. Dar când aceasta se petrecea înaintea ochilor lor, după cum fusese proorocit, ei s-au umplut 
de “bucurie mare”. 

Frica lor s-a destrămat, şovăiala lor a dispărut, tulburarea lor a zburat de la ei, şi în locul acestora toate s-a 
aflat adeverirea - o adeverire frumoasă, luminoasă; şi din adeverire au căpătat putere şi bucurie. 

Acum ei ştiau precis că Domnul şi ÎnvăŃătorul lor Se pogorâse din cer, pentru că acum El Se înălŃase la cer; 
şi că El a fost trimis de către Tatăl, pentru că El Se întorsese acum la Tatăl; şi că El este Atotputernic în cer 
aşa cum a fost şi pe pământ, căci îngerii Îl înconjoară şi fac Voia Lui. 

De această cunoaştere sigură era acum legată credinŃa sigură că El va veni din nou, nu oricum, ci întru putere 
şi slavă, aşa cum le spusese El de multe ori, şi îngerii Lui repetau acum făgăduinŃa. 

Deci, pentru ei nu rămăsese nimic altceva decât să-I împlinească poruncile cu râvnă. El le poruncise să 
rămână în Ierusalim şi să aştepte “putere de sus”. Cu bucurie mare şi deplin îndreptăŃită, şi cu credinŃa mare 
că această “putere de sus” va coborî peste ei, aceştia s-au întors în Ierusalim. 

“Şi erau toată vremea în templu, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu”. 

În altă parte se spune că toŃi aceştia, într-un cuget, stăruiau în rugăciune (Fapte 1:14). În cele din urmă ei 
văzuseră şi aflaseră că nu-şi puteau abate inimile şi minŃile de la Domnul care se depărtase din priveliştea lor, 
dar care era, din pricina aceasta, sădit cu şi mai multă hotărâre în sufletele lor. 

El s-a sălăşluit în inimile lor cu putere şi slavă, şi strigau lăudându-L şi binecuvântându-L pe Domnul. Şi aşa 
El a fost din nou cu ei mai degrabă decât se aşteptaseră ei. 

El nu S-a întors în chip văzut ochilor lor, ci ca să Se sălăşluiască în sufletele lor.  

El nu a venit singur în sufletele lor, ci a venit împreună cu Tatăl, căci spusese celor care Îl iubeau pe El: 
“Eu şi Tatăl Meu … vom veni la el şi vom face locaş la el” (Ioan 14:23). 

Numai Duhul Sfânt trebuia să Se pogoare şi să-Şi facă locaş în ei, ca ei să fie bărbaŃi desăvârşiŃi, în care să 
fie reînnoit chipul şi asemănarea Dumnezeului Celui în Treime. Aceasta trebuiau aştepte ei în Ierusalim. Şi 
au aşteptat până a venit. Zece zile mai târziu, Duhul Sfânt S-a pogorât, “putere de sus”, peste această cea 
dintâi biserică Creştină, ca să nu plece din Biserica lui Hristos până în zilele noastre, şi până la sfârşitul 
veacurilor. 

Îl lăudăm şi-L binecuvântăm pe Domnul care, prin ÎnălŃarea Sa, ne-a deschis mintea ca să pricepem şi să 
vedem calea şi scopul vieŃii noastre.  

Lăudăm şi binecuvântăm pe Tatăl, care răspunde iubirii noastre pentru Fiul cu iubirea Lui, şi Îşi face 
locaşul său, împreună cu Fiul, întru toŃi cei care Ńin şi mărturisesc poruncile Domnului. 

Şi în toată vremea Îl păstrăm în minte pe Tatăl şi pe Fiul, lăudându-I şi binecuvântându-I - întocmai ca 
Apostolii din cetatea Ierusalimului - aşteptând putere de sus: Duhul, Mângâietorul - ca să vină peste noi: 
Cel Care vine peste noi toŃi la Botezul nostru, dar care pleacă de la noi pentru păcatele noastre.  

Fie ca să se reînnoiască în noi omul cel întreg, cel ceresc; să ne învrednicim, întocmai ca Apostolii, să 
primim binecuvântarea Domnului nostru Iisus Hristos Cel slăvit şi înălŃat, căruia I Se cuvine slava şi lauda, 
dimpreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt - Treimea cea deofiinŃă şi nedespărŃită, acum şi pururea şi-n vecii 
vecilor. Amin. 

din “Predici”, Sfantul Nicolae Velimirovici 
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Predica Mitropolitului Augustin de Florina la ÎnălŃarea Domnului 

Acum drumul s-a deschis spre cer 

,,Sus să avem inimile!” (Sfanta Liturghie) 

Astăzi, iubiŃii mei, este sărbătoare. Fiecare sărbătoare aşezată de Sfânta noastră Biserică are scopul ei. Aşa 
cum un călător păşeşte vara pe sub razele arzătoare, şi când întâlneşte un copac se opreşte şi se odihneşte sub 
umbra lui, aşa şi noi în viaŃa aceasta. Trăim într-o lume pustie de simŃăminte mari şi înalte. Suferim din 
cauza multor necazuri. Şi fiecare sărbătoare este un copac plin de rouă şi bună mireasmă, care ne 
odihneşte duhovniceşte şi ne dă puteri ca să ne continuăm călătoria grea a vieŃii. 

Sărbătoarea de astăzi este un praznic împărătesc. Este coroana sărbătorilor Domnului. Dacă Naşterea lui 
Hristos este începutul şi rădăcina, sărbătoarea de astăzi este sfârşitul şi culmea. Să aruncăm o privire 
asupra acestui fapt minunat pe care îl sărbătorim astăzi. 

*** 

După învierea Sa, Domnul nostru a rămas patruzeci de zile aici, pe 
scoarŃa pământului. Însă în această perioadă nu a rămas fără să lucreze. 
S-a arătat în diferite locuri şi în diferite momente ucenicilor şi 
apostolilor Săi. În ce scop? Ori de căte ori Domnul s-a arătat înaintea 
ucenicilor Săi, mai întâi le-a dat binecuvântarea şi pacea Sa ,,care 
covârşeşte toată mintea” (Filipeni 4, 7), pentru care se roagă 
neîncetat Biserica noastră. Apoi, i-a învăŃat cele mai înalte învăŃături 
despre împărăŃia cerurilor, le-a spus că nu trebuie să mai zăbovească în 
Ierusalim, ci să se împrăştie în toate părŃile lumii şi să propovăduiască 
Evanghelia. Şi, în sfârşit, a profeŃit că împărăŃia Lui, care este 
duhovnicească, nici un diavol, nici o putere nu va putea vreodată, să 
o submineze şi să o nimicească. Prin aceste arătări, toŃi ucenicii Lui, şi 
chiar cel mai necredincios, Toma, s-au încredinŃat neclintit că Domnul a 
înviat. 

Pentru ultima oară Domnul s-a înfăŃişat înaintea ucenicilor Săi pe 
Muntele Măslinilor, puŃin în afara Ierusalimului. Acolo, pe o culme, L-au văzut pentru ultima oară. 

Erau toŃi adunaŃi pentru ziua ÎnălŃării. CâŃi? Cam atâŃi câŃi se adună astăzi în ziua ÎnălŃării. Erau cei 
doisprăzece (12) ucenici (Iuda fusese înlocuit de Matia), erau cei şaptezeci (70) de ucenici, erau femeile 
mironosiŃe şi în mijlocul adunării era Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. ToŃi împreună 120 de 
suflete. 

Aşadar, în timp ce Domnul îşi înălŃa mâinile Sale şi îi binecuvânta pentru ultima oară, în acel moment a avut 
loc minunatul eveniment. Picioarele lui Hristos cele preacurate, pe care nu suntem vrednici să le 
atingem (,,Nu te atinge de Mine!” - a zis El Însuşi, Ioan 20, 17), picioarele acelea care trei ani întregi au 
cutreierat munŃi şi văi, râpe şi locuri pustii, ca să întâlnească şi să salveze oaia cea rătăcită; picioarele 
acelea, care au fost pironite pe lemnul Crucii şi ale căror răni au adăpat aburit Ńărâna pământului; 
binecuvântatele picioare ale Domnului nostru au încetat de acum să mai atingă pământul. Trupul Lui 
mai uşor decât aerul a început să se înalŃe către cele de sus. Un moment sfânt şi răscolitor. 

Curios lucru – veŃi spune. Este posibil ca trupul unui om să se înalŃe către cele de sus? 

Dar dacă omul, care este o umbră a lui Dumnezeu, a reuşit să găsească modalităŃi de a se înălŃa mai presus de 
nori cu aripile aeroplanului şi să străbată spaŃiul cu rachete, oare cum ar fi greu pentru Atotputernicul 
Dumnezeu, care a creat mintea omului, să se înalŃe către cele de sus? Şi remarcaŃi diferenŃa: Omul se înalŃă 
printr-un mijloc (avionul, racheta, balonul etc.). Chiar şi Sfântul prooroc Ilie în Vechiul Testament s-a urcat 
la ceruri pe o căruŃă. Aici însă avem un caz unic. Hristos se înălŃa fără ajutorul vreunui mijloc mecanic. Un 
nor – care este simbolul Dumnezeirii, L-a înălŃat. ”Un nor L-a învăluit pe El” (Fapte 1, 9). 

Acest fapt minunat a cutremurat lumea cerească. Hristos s-a înălŃat către cele de sus. A trecut de stele, a 
trecut de soare, a trecut de galaxii, a trecut de toată zidirea materială. Şi când ajunse de acum la hotare şi 
atinse lumea spirituală, acolo unde păzesc îngerii şi arhanghelii cu săbiile lor, atunci au auzit glasul pe 
care l-a auzit profetic Isaia: „Cine este Acesta?” (Isaia 63, 1). Cine este Acesta ale Cărui haine sunt 
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colorate cu sânge? De ce veşmintele Lui sunt roşii? Cine este acest om, care a îndrăznit să străbată 
cerurile şi să ajungă aici? Iar alŃi îngeri răspundeau cu cele pe care le zice profetic Psaltirea: „Acesta este 
cel tare în război”. Vine de jos, de pe pământ, unde a dat o bătălie epocală şi a biruit; a biruit pe 
cărturari şi pe farisei, pe împăraŃii pământului, a biruit mai înainte de toŃi şi de toate pe diavolul, 
păcatul, moartea. Aşadar, se înalŃă biruitor şi triumfător. Şi atunci, s-a auzit un alt glas: „RidicaŃi, căpetenii, 
porŃile voastre…”, deschideŃi porŃile cereşti, ca să intre „Împăratul slavei” (Psalmul 23, 7-10). 

Aşadar, dacă sus, în cer, îngerii prăznuiesc, jos pe pământ ucenicii încearcă alte sentimente. Se bucură şi ei, 
dar simt şi întristare. Trei ani întregi L-au avut alături pe Hristos. L-au iubit mai mult decât pe tatăl 
lor. Pentru El au părăsit slujbe, case, copii, femei, pe bătrânii lor părinŃi şi L-au urmat pe El 
pretutindeni. Şi acum? Pleacă, se înalŃă către cele de sus. CâŃi dintre noi ne-am aflat lângă tată şi lângă 
mamă când şi-au dat sufletul şi ne-au lăsat, simŃim ce înseamnă a fi orfan. Şi pentru ucenici, de acum, Tatăl 
lor a plecat. De aceea, undeva în tropare, Biserica psalmodiază: „Stăpâne, nu ne lăsa pe noi orfani…”; 
„Dătătorule-de-viaŃă, Hristoase, nu ne lăsa orfani”. 

Şi, într-adevăr, Hristos nu i-a lăsat orfani pe apostoli. După zece zile le-a trimis pe Preasfântul Duh. Şi 
Acesta i-a înştiinŃat – pentru că Duhul Sfânt înştiinŃează inima – , că Hristos este, desigur, foarte sus, 
deasupra cerurilor, dar este şi atât de aproape, mai aproape decât oricine, precum a întărit El Însuşi: 
„Şi iată Eu cu voi sunt, în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei 28, 20). 

*** 

FraŃii mei! Dacă veŃi citi Apocalipsa (Apocalipsa 12, 14), veŃi vedea că Duhul lui Dumnezeu vorbeşte acolo 
despre un oarecare vultur, un vultur tainic, care are aripi mari. Cine oare să fie acest vultur? Nu este vulturul 
bicefal al BizanŃului. Acest vultur al Apocalipsei este însuşi Domnul. Acesta ne ia şi ne înalŃă sus. 

„Sus să avem inimile” auzim la Dumnezeiasca Liturghie. Trebuie ca mintea noastră, inima noastră, 
toată existenŃa noastră să se ridice către cele de sus. Oamenii veacului nostru au arătat un mare interes să 
audă despre cine se va sui primul pe Lună şi pe celelalte astre: un rus, un american, un englez?… 
„Deşertăciunea deşertăciunilor…” sunt acestea (Ecclesiast 1, 2). Oricât s-ar urca, foarte aproape vor fi de 
pământ. 

Prin ÎnălŃarea lui Hristos, care este Dumnezeul-Om, firea omului s-a înălŃat atât de sus, cât nici el însuşi nu-şi 
imagina. Hristos este primul om care a deschis cerurile şi de acum cerurile sunt deschise pentru om.  
S-a deschis drumul. Înainte, păşiŃi! Hristos ne dă putere. Fiecare din noi, dacă vrea, devine rachetă, nu 
materială, ci spirituală, şi urcă, şi ajunge la înălŃime, până acolo unde sunt îngerii şi arhanghelii. 

Acestea nu sunt un mit sau o poveste. Nu, fraŃii mei. Dacă sunt minciuni, atunci să luăm şi să ardem toate 
cărŃile noastre. Nu. Religia noastră este vie. Dacă deci crezi în Hristos, nu invidia şi nu căsca gura la 
rachete. Tu, fiecare suflet, şi al celui mai smerit om, fă-te rachetă duhovnicească, ce străbate cerurile, se 
înalŃă către cele de Sus, ajunge până la Sfânta Treime, unde îngerii şi arhanghelii împreună cu sfinŃii slăvesc 
pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh. Amin. 

† Episcopul Augustin (Atena, 1960) 
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Sf. Grigorie Palama – Despre împlinirea Sâmbetei din Legea veche - Omilia 21 

“l. Iudeii prăznuiesc Pastele după Lege, adică trecerea din Egipt în pământul Palestinei, iar noi prăznuim 
Pastele, însă după Evanghelie, adică trecerea firii noastre, întru Hristos, de la moarte la viaŃa, de la 
stricăciune la nestricăciune. Ce limbă ar putea oare spune marea deosebire dintre înălŃarea la care a fost 
adusă starea noastră prezentă şi sfintele, de toată lauda vrednice aşezăminte ale vechii Legi? Nici un grai 
omenesc şi nici un alt grai nu este vrednic să exprime o atât de mare slavă. Căci înŃelepciunea de-o-fiinŃă a 
Tatălui celui Preaînalt, Cuvântul cel veşnic şi mai presus de fiinŃă, unit din iubire de oameni cu noi şi 
vieŃuind împreună cu noi, S-a arătat acum, în mod real, temeiul însuşi al sărbătorii şi al acestei înălŃări mai 
presus de fire, într-un chip atât de deosebit, întrucât noi prăznuim trecerea înseşi firii noastre omeneşti, 
nu de la cele mai dedesupt ale pământului la cele pământeşti, ci de la cele pământeşti la cerul cerului şi 
până la tronul de dincolo de acestea al Celui ce peste toate stăpâneşte. 

2. Astăzi, după înviere, Domnul a stat în mijlocul Apostolilor, şi tot astăzi s-a despărŃit de ei, care L-au văzut 
înălŃăndu-Se la cer şi intrând cu adevărat în Sfânta Sfintelor, şezând de-a dreapta Tatălui celui mai presus de 
orice început şi de toată firea, de toată numirea şi de toată cinstirea, mai presus şi de orice este cunoscut şi 
numit, atât în veacul de acum, cât şi în cel viitor. Şi după cum înainte de învierea Domnului S-au petrecut 
multe alte învieri, aşa şi înainte de înălŃarea Lui au avut loc multe înălŃări şi răpiri. Căci şi pe profetul Ieremia 
l-a răpit Duhul, şi pe Avvacum îngerul, iar mai mult decât pe aceştia este scris că Ilie a fost răpit într-un car 
de foc, dar nici el nu a depăşit hotarul pământului, ci răpirea fiecăruia dintre ei era doar o mutare care îi 
înălŃa de la pământ, fără a depăşi totuşi hotarul acestuia. La fel şi cei care au înviat odată cu Mântuitorul, tot 
în pământ s-au întors, sfârşind cu toŃii prin moarte. Cât despre Mântuitorul Hristos, aşa cum atunci când a 
înviat din morŃi, moartea nu L-a stăpânit, la fel şi acum când a fost înălŃat şi a şezut întru cele înalte, orice 
înălŃare a rămas mai prejos de El, mărturisind tuturor că singur El este Dumnezeu mai presus de toate. 

3. Şi acesta este muntele cel mai înainte vestit al lui Dumnezeu, după Isaia (Is., 2:2), şi casa lui Dumnezeu, 
mai presus de piscurile înalte ale munŃilor inteligibili, – trupul Stăpânului -, fiindcă nu înger, nici om, ci 
Insuşi Domnul în trup a venit şi ne-a mântuit, făcându-Se om ca noi, pentru noi, şi rămânând 
Dumnezeu fără de schimbare. Căci precum S-a pogorât fără de schimbare, dar amestecându-Se cu noi, la 
fel va veni iarăşi, nu prin schimbarea dumnezeirii, ci aşezând pe tron întru cele de sus firea noastră 
omenească, pe care mai înainte vreme a luat-o de la noi: cu adevărat, se cuvine ca firea noastră cea 
întâinăscută din morŃi să fie întoarsă la Dumnezeu ca una care s-a născut mai înainte de toată făptura. 

4. Pentru aceasta, dintre atât de multe învieri şi înălŃări, noi nu prăznuim pe nici una ca pe învierea şi înălŃarea 
Domnului, şi pe lângă faptul că nu participăm, nici nu vom participa vreodată la vreuna dintre acelea. Căci nu 
avem alt folos decât călăuzirea prin credinŃă a minŃii noastre către învierea şi înălŃarea Mântuitorului 
nostru, la care participăm şi vom participa cu toŃii. Ea este cu adevărat învierea şi înălŃarea neamului 
omenesc, dar nu a neamului omenesc în general, ci a tuturor celor care cred în Hristos şi care îşi arată 
credinŃa prin fapte. Cel ce S-a făcut Domn, pentru noi S-a făcut, fiind nenăscut şi nezidit după dumnezeirea 
firii Sale, şi a trăit pentru noi, arătându-ne calea către adevărata viaŃă. Şi toate câte le-a suferit cu trupul, 
pentru noi le-a suferit, ca să vindece patimile noastre, şi pentru păcatele noastre a fost dus la moarte. Şi tot 
pentru noi a înviat şi a fost înălŃat mai înainte, arătându-ne prin iconomie învierea şi înălŃarea din veacul fără 
de sfârşit. Căci toŃi moştenitorii acestei vieŃi urmează, după putinŃă, petrecerea pe pământ a iconomiei Lui. 

5. Pentru noi, începutul urmării şi petrecerii acesteia este botezul, chip al morŃii, îngropării şi Invierii 
Domnului, prin mijlocirea unei vieŃi după porunca lui Hristos şi după petrecerea Evangheliei, având 
drept scop biruinŃa asupra patimilor prin luptele duhovniceşti, pregătindu-ne viaŃa cea fără de dureri, 
nestricăcioasă şi cerească, după cum şi Apostolul a zis către noi: „Dacă veŃi trăi în trup, veŃi muri, iar dacă 
veŃi ucide prin duhul faptele trupului, veŃi fi vii” (Rom., 8:13). Cei care trăiesc după poruncile lui Hristos 
urmează petrecerii acestuia în trup, căci mor la vremea rânduită fiecăruia, fiindcă şi El a murit cu trupul, şi în 
trup vor şi învia, asemenea Lui, plini de slavă şi nestricăcioşi, însă nu acum, ci la plinirea vremii, când vor fi 
înălŃaŃi, după cum spune şi Sfântul Apostol Pavel: „Căci vom fi răpiŃi pe nori întru întâmpinarea Domnului 
în văzduh şi astfel pururea cu Domnul vom fi” (I łes., 4:17). 

6. VedeŃi cum fiecare dintre noi, dacă ar voi, părtas s-ar face învierii Domnului şi înălŃării Lui şi 
moştenitor al lui Dumnezeu, împreună-moştenitor cu Hristos (Rom., 8:17)? Pentru aceasta să ne 
bucurăm prăznuind învierea firii noastre, înălŃarea şi restaurarea ei, precum şi începutul învierii şi al 
înălŃării fiecăruia dintre credincioşi (Luca 24:36-53), punând înainte glasul Evangheliei propovăduită astăzi, 
potrivit căreia Domnul, înviind, a stat în mijlocul ucenicilor Săi. [...] 

12. Vorbind astfel cu ucenicii Săi despre lucrarea mântuirii oamenilor, Domnul i-a scos din Ńinutul lor, 
purtându-i până în Betania, şi binecuvântându-i, S-a despărŃit de ei şi S-a înălŃat la cer. Pe un nor luminos ca 
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într-un car de foc S-a înălŃat în slavă şi a intrat în Sfânta Sfintelor cea nefăcută de mână şi a şezut de-a dreapta 
măririi în ceruri, pe acelaşi scaun al Dumnezeirii, pentru ca de-aceeaşi dumnezeire să facă firea noastră cu care 
s-a amestecat. Şi cum apostolii nu încetau să-şi aŃintească ochii către cer, au aflat prin predania îngerilor că va fi 
purtat iarăşi pe norii cerului în faŃa tuturor (Fapte 1:10). Căci şi Domnul zisese aceasta mai înainte, şi Daniel, 
mai înainte văzând, spune: „am văzut pe Fiul Omului venind pe norii cerului” (Dan., 7:13); iar Domnul zice: 
„şi toate neamurile pământului vor vedea venind pe Fiul Omului pe norii cerului” (Mat., 24:30). 

13. Atunci ucenicii s-au închinat pe Muntele Măslinilor, de unde S-a înălŃat Stăpânul cel mai pre-sus de ceruri şi 
unde pogorându-Se, pământul cer l-a făcut. Şi iarăşi Se înalŃă, ori de câte ori Se pogoară, ca pe cele de jos să le 
împreuneze cu cele de sus şi să întemeieze o singură Biserică, cerească şi pământească, întru slava iubirii Sale 
de oameni. Aşadar, bucurându-se, ucenicii s-au întors la Ierusalim şi erau pururea în altar, adică aveau mintea la 
ceruri, şi binecuvântau pe Domnul, pregătindu-se pentru primirea binevestită a pogorârii dumnezeiescului Duh. 

14. FraŃilor, aceasta este, pe scurt, petrecerea celor ce poartă numele lui Hristos: sa stăruiŃi în rugăciuni şi 
cereri, şi să aveŃi ochii minŃii aŃintiŃi, asemenea îngerilor, către Stăpânul cel mai presus de ceruri, lăudându-L 
şi binecuvântându-L printr-o viaŃă fără de prihană, pentru a primi în chip tainic venirea Lui, aşa cum spune 
psalmul către El: „voi cânta şi mă voi ruga Ńie în cântare fără de prihană când vei veni către mine” (Ps., 
100:2). Aceasta o spune limpede şi Sfântul Pavel: dreptatea noastră în ceruri este acolo unde Inaintemergător 
pentru noi S-a făcut Insuşi Domnul Iisus. Către aceasta ne conduce şi corifeul Apostolilor, Petru: „încingând, 
zice, mijloacele cugetului vostru, trezindu-vă, nădăjduiŃi în harul care vi se va da vouă la arătarea lui Iisus 
Hristos pe care să-L iubiŃi cu toate că nu-L vedeŃi” (Petru I, 1:13). La aceasta Domnul Insuşi ne îndeamnă în 
mod acoperit, în pilde: „să fie, zice, mijloacele cugetului vostru încinse şi făcliile voastre aprinse, iar voi să fiŃi 
asemenea cu oamenii aceia care îşi aşteaptă Stăpânul ca, atunci când va veni, îndată să-i deschidă” (Fil., 3:20; 
Evr., 6:20). La fel cum nu strică nici ziua Sâmbetei, ci o desăvârşeşte, arătând-o cu adevărat binecuvântată, ca o 
zi a încetării oricărei osteneli trupeşti, şi deosebind-o pentru o mai bună lucrare. Iar prin aceasta o face 
moştenitoare a toată binecuvântarea, astfel ca odihniŃi de ostenelile pământeşti şi fără de lenevire să ne 
încredinŃăm lui Dumnezeu, căutând cu nedezminŃită nădejde cele cereşti şi fără de prihană. 

15. Dar în Legea veche, una dintre zilele săptămânii era zi de Sabat şi pentru aceasta evreilor celor fără de minte 
li s-a părut că Domnul [tămăduind în ziua aceea] avea de gând să încalce ceea ce era socotit drept Sabat. Insă tot 
El zice că „nu a venit ca să strice legea, ci mai vârtos să o împlinească” (Mat., 5:17). Atunci cum se face că a 
stricat Sabatul dar, în acelaşi timp, a împlinit Legea? Făgăduind că va da Duhul Sfant celor care-L cer zi şi 
noapte şi poruncind să fie neîncetat cu trezvie şi priveghetori, a zis: „privegheaŃi, fiindcă nu ştiŃi vremea, nici 
ceasul când va veni Fiul Omului” (Mat., 24:44). Astfel toate zilele le-a făcut Sabat binecuvântat pentru cei 
care aleg să-I slujească în chip desăvârşit: iată cum nu a încălcat, ci mai cu osârdie a împlinit toată Legea. 

16. Insă voi care sunteŃi încercaŃi de lucruri lumeşti, dacă vă veŃi înfrâna de la orice lipsă de măsură şi 
de la toată pizma dintre voi şi de veŃi stărui în toată calea adevărului şi a înfrânării, veŃi face şi voi din 
toa-te zilele un Sabat prin oprirea de la orice răutate. Dar într-o astfel de zi, mai lucrătoare pentru 
mântuire decât altele, se cuvine să tânjim după faptele şi cuvintele fără de prihană ale Domnului şi, cu 
smerenie, să fim statornici în Biserica lui Dumnezeu şi să plecăm urechea cu luare aminte la predania 
Bisericii şi la învăŃătura ortodoxă, şi să ne rugăm cu pocăinŃă prin cereri şi prin slavoslovii către 
Dumnezeu. Aşa veŃi plini şi voi Sabatul cel după Evanghelie: împărtăşind o viaŃă în harul lui Dumnezeu 
şi tinzând ochii cugetului către Hristos Cel ce sade împreună cu Tatăl şi cu Duhul pe tronurile mai presus 
de ceruri, şi Care v-a făcut pe voi fii ai lui Dumnezeu, nu ca şi cum aŃi fi doar adoptaŃi, cu numele, ci în unire 
cu dumnezeiescul Duh, cu însuşi Trupul şi scump Sângele Lui, cu Dumnezeu, unul întreitul sălăşluindu-Se. 

17. Să păzim, aşadar, pentru dragostea neclintită a Mântuitoului această unire: să privim pururea la Tatăl 
nostru cel de sus, dar nu ca şi când am fi pământeşti, ca omul cel întâi zidit, ci asemenea omului celui 
de-al doilea, Domnului din ceruri. Căci cel ce este pământesc se aseamănă cu cei pamânteşti, iar cel 
ceresc este asemenea cu cei cereşti. Aşadar, dacă am purtat chipul cel pământesc, să purtăm şi chipul cel 
ceresc (I Cor. 15:48) şi, având inima sus către El, să privim această măreaŃă priveliste, înveşnicindu-se, în 
chip nematerialnic, cu focul dumnezeirii. Şi după ce am lepădat tunicile de piele pe care prin cădere le-am 
îmbrăcat, să stăm în pământ sfânt, arătându-ne, fiecare după putere, Ńarină sfântă prin lucrarea necontenită a 
virtuŃii şi prin neabătuta tindere către Dumnezeu. 

18. Astfel încât să avem îndrăznire ca la venirea în foc a lui Dumnezeu să-i alergăm întru întâmpinare, ca să 
fim luminaŃi şi, luminând, să trăim veşnic în slava luminii mai presus de fire, a strălucirii celei de o stăpânie 
în trei sori, căreia i se cuvine toată slava, puterea, cinstea şi închinăciunea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. 
Amin. 
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La acelaşi praznic al InălŃării Domnului. 

1. LuaŃi aminte la sărbătoarea noastră şi la dreapta socotinŃă cu care Domnul nostru Iisus Hristos, atât la 
înviere cât şi la înălŃare, i-a bucurat pe cei care au crezut în El, precum şi la felul în care i-a smuls din acea 
întristare. LuaŃi aminte la această viaŃă, sau, mai curând, la nemurirea Sa, căci ni S-a arătat după moarte. 
LuaŃi aminte la înălŃimea cerului la care a ajuns Hristos, înălŃându-Se mai presus de toate, şi la preamărirea 
mai presus de toată mărirea cu care S-a preamărit după trup. Aceasta a fost cu putinŃă prin smerenie şi prin 
îndurarea necinstirii şi a ocării, după cum spune şi Apostolul: smerindu-Se până la moarte şi încă moarte pe 
cruce. „Şi pentru aceasta Dumnezeu L-a preaînălŃat şi i-a dat Lui nume mai presus de tot numele, astfel încât 
la pomenirea numelui lui Iisus tot genunchiul să se plece în cer şi pe pământ şi în cele de sub pământ, şi orice 
limbă să mărturisească faptul că este în slava lui Dumnezeu Tatăl” (Filip., 2:8-l 1). 

2. Astfel, dacă Dumnezeu L-a preamărit pe Hristosul Său, tocmai pentru că a fost batjocorit şi ispitit, şi 
pentru că moarte ruşinoasă pe cruce a răb-dat pentru noi, cum ne va mântui, cum ne va prea-mări şi cum ne 
va înălŃa pe noi dacă nu vom deprin-de smerenia, dacă nu ne vom arăta de acelaşi sânge, întru iubirea 
aproapelui, dacă nu vom zidi sufletele noastre pe stânca răbdării feluritelor ispi-tiri, şi dacă nu vom intra prin 
poarta cea strâmtă care duce la viaŃa veşnică şi nu vom urma calea ce-lui care ne-a condus, în chip mântuitor, 
către ea. La aceasta suntem chemaŃi, zice corifeul Apostolilor, Petru, „că Hristos a pătimit pentru noi 
lăsându-ne nouă moştenire ca şi noi să mergem pe urmele Lui” (I Petru, 2:21). 

3. De ce oare Hristosul lui Dumnezeu, pătimind atât, a mers pe această cale astfel încât Dumnezeu L-a înălŃat 
mai presus de fire, iar noi suntem la rându-ne chemaŃi să participăm la pătimirile Fiului Lui? Numai 
Dumnezeu este veşnic, din veac şi până-n veac, rămânând neschimbat, fără de început şi fără sfârşit, fără 
devenire şi nestricăcios, care nici nu se măreşte, nici nu se împuŃinează, şi nici nu se schim-bă în vreun fel 
sau loc, neînceput, nezidit, necu-prins, neschimbat şi neschimbător, pe toate schimbându-le în mai bine, după 
cum El Insuşi voieşte, Ńinând în mâinile Sale pe toate cele ce suferă schim-bare şi susŃinând tot ceea ce are 
început, iar orice schimbare are un început. Aşadar, toată firea zidită este schimbătoare, atât cea văzută cât şi 
cea nevăzută, cea simŃitoare şi cea nepătimitoare, cea cugetătoare şi necugetătoare , între care numai firea 
cugetă-toare, fiind înzestrată cu voinŃă liberă, poate să se schimbe în mai rău sau în mai bine, după voia sa, 
fie păzind neabătut voia lui Dumnezeu, prin care se face neîncetată sporirea, convertirea şi înaintarea noastră 
întru bine, fie stând împotriva voii lui Dum-nezeu, ceea ce o face să cadă, după dreptate, la cele mai de jos, 
în chip nenorocit, şi să se prăbu-şească. 

4. Două sunt firile cugetătoare zidite de Dumne-zeu, prima este cea a îngerilor netrupeşti, iar cea de a doua a 
oamenilor trupeşti; nici una dintre acestea nu a păzit porunca Ziditorului şi supunerea firească faŃă de 
Stăpânul, ci însăşi ceata cerească a ne-trupeştilor îngeri, cea dintâi zidită, tot cel dintâi s-a îmbolnăvit din 
pricina apostaziei de la dragostea lui Dumnezeu. “ToŃi îngerii însă care au rămas mai pre-sus de această 
boală, lumină sunt şi pururea vor fi plini de lumină, şi pururea se fac mai luminoşi, bucurându-se, în chip 
fericit, de întoarcerea lor fi-rească spre bine, petrecând în bucurie în jurul Lu-minii dintru început, privind 
neîncetat către ea, de la care în chip nemijlocit primesc lumina, cântând fără de încetare izvorul luminii şi 
transmiŃând, ca adevăraŃi slujitori ai luminii, harul cel făcător de lu-mină către ordinele inferioare ale celor 
luminaŃi. 

5. Dar satana, răzvrătitul şi neascultătorul de ordinea dumnezeiască, lepădând lumina, a căzut în întuneric şi 
a fost condamnat la întunericul veşnic, făcându-se vasul întunericului, izvoditorul, unealta şi slujitorul 
întunericului, la început numai el, urmat însă şi de ceata îngerilor lepădaŃi dimpreună cu el, iar apoi -o, mare 
nenorocire! - urmat şi de noi, care, încrezându-i-ne, am lepădat raiul lui Dumnezeu. Insă toŃi îngerii răutăŃii, 
fiind ei înşişi întuneric, pentru că au devenit astfel nu prin participare, ci fiind prin ei înşişi începutul şi 
sfârşitul neascultării, amara radăcină şi izvorul a tot păcatul, S-au făcut prin aceasta şi pentru noi pricină de 
cădere, iar păcatul lor este cu atât mai de neiertat, înaintând pururea neabătut pe calea răutăŃii spre un 
întuneric tot mai adânc, fără putinŃă de întoarcere către toată firea cugetătoare şi luminată. Noi însă nefiind 
prin fire înclinaŃi spre rău, Dumnezeu, prin mila şi dumnezeiasca Sa învăŃătură, ne aduce la El ca la început, 
şi cu toate că am fost condamnaŃi la moarte, primim totuşi un răgaz de pocăinŃă şi de întoarcere de mai mulŃi 
ani, pe care şi Adam 1-a trăit din pricina neascultării şi pe care îl trăieşte fiecare dintre noi. 
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6. De aici reiese limpede că nu trebuie să deznădăjduim de mântuire, nefiind pentru noi vremea 
deznădăjduirii, căci toată viaŃa noastră este vreme şi prilej de pocăinŃă şi de întoarcere la Dumnezeu, pentru 
că, după cum este scris, Dumnezeu nu voieşte moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu (Iez., 33: l l). 
Căci, dacă moartea urmează pe bună dreptate neascultării, de ce noi, păcătuind, nu murim, aşa cum S-ar 
întâmpla dacă nu ar fi nădejde de mântuire? Tocmai pentru că acolo unde este nădejde de întoarcere, nu are 
loc deznădejdea. 

7. Dar şi fiul lui Adam, Abel, a fost mărturisit bine plăcut înaintea lui Dumnezeu şi jertfa lui S-a arătat 
bineprimită Lui (Facerea, 4:4). Mai apoi, la puŃină vreme de la căderea noastră, Enos a avut şi el nadejdea că 
Domnul îl va chema la Sine (Facerea, 4:26). Iar Enoh nu numai că a fost bineplăcut Domnului, ci a şi fost 
mutat de Domnul la viaŃă (Fac., 5:24) ca o dovadă limpede a compătimirii lui Dumnezeu cu noi cei căzuŃi. 
Oamenii însă au urmat iarăşi calea păcatului şi iarăşi Dumnezeu Şi-a întors faŃa de la neamul nostru 
omenesc, şi iarăşi, pe drept cuvânt, am fost daŃi potopului. Apoi, pentru ca nu cumva nemăsurată să rămână 
mânia Lui şi nu fără de milă pedeapsa, ci, ca dintr-o a doua rădăcină a neamului nostru omenesc, aflându-1 
pe Noe drept înaintea Sa şi în neamul lui, Dumnezeu l-a păzit în chip preaminunat, ca şi când ar fi vrut, tăind 
cu grijă înmulŃirea răutăŃii, să nu taie cu totul, nici să smulgă din rădăcină şi fără de compătimire întregul 
neam omenesc (Facerea, 5:1; 7:24). După aceasta, iarăşi, Avraam S-a arătat credincios şi bineplăcut lui 
Dumnezeu, şi mărturisit de către El (Fac. 15:8), ca şi fiul său Isaac, iar din Isaac, lacob şi toŃi patriarhii care 
au urmai din el şi întru care S-a binevestit şi S-a prorocit cea mai mare milă şi iubire de oameni ce va birui cu 
putere şi slavă multă păcatele noastre, binevestind, aşadar, că Stăpânul, Insuşi Păstorul cel Mare va coborî 
din sfintele ceruri ca sa caute turma risipită. Urmează neamul legiuitorilor, al judecătorilor, al Regilor, din 
care, precum limpede se binevesteşte, va ieşi Hristos după trup. 

8. Acum a venit şi S-a arătat Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu cel Veşnic, Cel Care la început ne-a zidit pe 
noi, Care pentru noi S-a făcut asemenea nouă, ca să înnoiască şi iarăşi să zidească cele învechite, care 
fuseseră stricate de păcat. Fiindcă pierderea noastră a fost numai şi numai din voia noastră, la fel şi înnoirea 
noastră se înfăptuieşte cu înŃelepciune şi cu iubire de oameni în omul pe care 1-a luat pentru noi din 
pântecele pururea Fecioarei Maria, iconomisind întreaga taină a mântuirii şi întărindu-ne, dându-ne putere 
pentru întoarcerea la unirea firească cu El, călăuzindu-ne către petrecerea cerească, aratându-ne calea care 
duce acolo prin învăŃătura Lui către noi. 

9. Dar întrucât contrariile se tămăduiesc prin contrarii, şi de vreme ce moarte am luat prin reaua noastră 
învoire cu reaua sfătuire, vom primi iarăşi viaŃă prin tinderea voii noastre celei bune către sfa-tul cel bun. Şi 
fiindcă sfatul morŃii aduce cu sine plăcere, slavă, sau odihnă, ademenindu-ne şi trăgând în jos de la cele de 
sus neamul nostru, doar sfatul vieŃii celei adevărate, singur între toate celelal-te călăuze, ne îndrumă şi ne 
conduce pe calea cea strâmta şi îngustă care ne poartă către viaŃa de sus. StrăduiŃi-vă, zice [Domnul], şi vă 
siliŃi ca „să intraŃi prin poarta cea strâmtă” (Mat., 7:13), şi „strâmtă şi îngustă este calea care duce la viaŃă, 
dar mare şi largă cea care duce la pieire”. Iar în alt loc spune limpede care este această cale a pierzaniei: „vai 
vouă, bogaŃilor, vai vouă celor ce sunteŃi sătui acum, vai vouă când toŃi oamenii vă vor grăi de bine (Luca, 
6:25-26), vai vouă iubitorilor de slavă, de plă-ceri, de argint, căci pentru unele ca acestea v-aŃi pierdut”, şi 
iarăşi zice: „nu vă adunaŃi vouă comoară pe pământ” (Mat., 6:19), „luaŃi seama la voi înşivă să nu se 
îngreuieze inimile voastre prin beŃii, prin desfrânări şi grijile vieŃii” (Luca 2 l, 34), şi „cum pu-teŃi voi să 
credeŃi, când primiŃi slava cea de la oa-meni, iar slava Unuia Dumnezeu nu o căutaŃi” (Ioan, 5:44). 

10. Cu astfel de cuvinte ne răpeşte de pe calea care ne duce la moarte, iar pe cea care duce la viaŃă o arată 
iarăşi, în altă parte, fericind: „fericiŃi cei săraci cu duhul, fericiŃi cei milostivi, fericiŃi cei pri-goniŃi pentru 
dreptate” (Mat., 5:3-10), şi: „vinde tot avutul tău şi-1 dă săracilor, şi vei avea comoară în ceruri” (Mat., 
19:21); „tot ce veŃi lăsa din al vostru, fie ogoare sau orice altceva dintre cele pământeşti pentru Mine şi 
pentru Evanghelia Mea, veŃi primi însutit şi veŃi moşteni viaŃa veşnică” (Mat., 19:29). Un suflet cuprins de 
mânie este socotit la fel cu mânia ucigaşului, punând-o sub aceeaşi pedeapsă şi ară-tând că, de la mânie până 
la ocară, cel ce este stă-pânit de una dintr acestea este vrednic de gheena focului (Mat., 5:22). Pe când, 
despre blândeŃe, nu numai că o fericeşte, dar o şi socoteşte printre cele mai mari virtuŃi (Mat., 5:5), iar pe 
desfrânare o osândeşte încă şi mai mult, numind desfrânare chiar şi cea mai mică dorinŃă pentru femeia 
altuia, fie şi numai o privire (Mat., 5:28). Insă curăŃia, contrariul desfrânării, este aşezată dincolo de fericiri, 
socotindu-se a fi însăşi vederea lui Dumnezeu (Mat., 5:8). De ce oare, pentru a arăta că nu se cuvine 
jurămân-tul strâmb, ne opreşte şi de la a jura drept, iar tot ceea ce este în afara lui da şi nu se arată a fi de la 
cel rău, căci spune: „să fie cuvântul vostru da, da sau nu, nu, ceea ce este mai mult decât atât, de la cel rău 
este”? (Mat., 5:37). Dar ce vrea să spună această dublare a cuvintelor: da, da; nu, nu? Aceasta înseamnă că 
ceea ce spunem că este da sau nu pentru noi trebuie să corespundă întocmai realităŃii lucrurilor şi faptelor, 
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căci numai astfel da va fi da, iar nu, nu; altminteri, da va fi nu, iar nu, da, ceea ce fără îndoială este de la 
diavolul. Căci acela care spune minciuni vorbeşte de la sine însuşi şi nu stă întru adevăr şi dreptate. 

11. Se cuvine însă să se potrivească spusele noastre cu faptele, astfel încât să ne constrângă la adevăr, la 
dreptate, la curăŃie şi nemâniere, încununându-ne viaŃa. Dar pe cei care se mânie împotriva noastră, stându-
ne împotrivă şi insultându-ne cu fapta şi cuvântul, cum îi vom face să se îndrepte? Biruieşte, spune 
[Domnul], întru bunătate răul, lasă mânia şi nu sta împotriva răului, nici nu răsplăti răul cu rău, sau 
nedreptatea cu nedreptate, ci iubiŃi-i pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaŃi pe cei ce vă blesteamă, faceŃi bine 
celor ce vă urăsc şi rugaŃi-vă pen-tru cei ce vă batjocoresc şi vă prigonesc. Căci care este scopul unei vieŃi 
asuprite şi care este răsplata luptelor? „Pentru ca să fiŃi fii ai Tatălui vostru cel din ceruri” (Mat., 5:39; 5:44; 
Rom., 12:21) şi „moşteni-tori lui Dumnezeu, împreună-moştenitori cu Hristos” (Rom., 8:17), ca să aveŃi 
viaŃă veşnică şi să pri-miŃi negrăita, neclintita, nepieritoarea împărăŃie în veacul cel fără de sfârşit, trăind şi 
împărăŃind cu Dumnezeu. 

12. VedeŃi acum care este calea cea strâmtă şi grea? Şi de ce ni se cere aceasta, şi la ce slavă, bu-curie şi 
răsplată suntem aduşi dacă alegem să um-blăm pe această cale? Căci dacă Ńi-ar făgădui cine-va că vei trăi 
mulŃi ani pe pământ, numai să asculŃi de el, oare nu vei ajunge să asculŃi de acela cu bu-curie, afară numai 
dacă, fireşte, nu Ńi-ar cere ceva peste puterile tale? Şi dacă Ńi s-ar făgădui sănătate, slavă, desfătare şi viaŃă 
îndelungată, oare nu vei răb-da orice pentru acestea? Şi dacă la o astfel de viaŃă lungă şi lipstită de boli s-ar 
adăuga şi împărăŃia, dar o împărăŃie nebiruită şi paşnică, oare nu vei prinde aripi şi toată greutatea de a 
dobândi această făgă-duinŃă nu Ńi se va părea uşoară, nutrind nădejdi şi bucurându-te de cele ce nădăjduieşti 
ca şi când ar fi prezente, gata înfăptuite, încredinŃat fiind, desigur, de adevărul celor făgăduite? 

13. Dar dacă tânjim atâta de mult după o viaŃă îndelungată, cum se face oare că de viaŃa cea veşnică nici nu 
aducem vorba? Or, dacă pentru o împăraŃie, care oricât de mare ar fi, tot are un capăt, şi pentru slavă şi 
bucurie, care oricât de mari ar fi, tot se ofilesc, şi dacă pentru bogăŃie, care oricâtă ar fi, încetează o dată cu 
viaŃa aceasta, dacă pentru toate acestea, deci, însetăm şi ne străduim atât să le do-bândim, cum să nu le 
căutăm pe cele care sunt dincolo de orice măreŃie, nestricăcioase şi veşnice, şi cum să nu dorim o viaŃă mai 
scurtă pe pământ, numai să dobândim moştenirea celor veşnice? Cât despre împărăŃia cea nebiruită, să o 
căutăm pe cea care nu este pe pământ, iar viaŃa fără de întristare nu este de găsit altundeva decât în ceruri. 
Deci, dacă cineva însetează cu adevărat după aceasta, să alerge la cer; şi fie că este uşoară, fie că este grea 
calea care duce într-acolo, să călătorească pe ea, cu nădejde şi bucurie, şi să fie răbdător în suferinŃă. 

14. Cu toŃii ştiŃi pentru ce lucruri mărunte obişnuiesc oamenii să se ostenească şi să se dea chiar morŃii! Oare 
nu pentru o mică soldă este gata ostasul să înfrunte primejdii de moarte şi jertfe? Şi oare nu pentru un mic 
adaos înfruntă negustorul naufragiul, vânturile mării, oamenii sălbatici şi multele atacuri, călătorind pe 
pământ şi pe mare? Şi nu pentru o bucată de pâine mulŃi se prind sclavi la stăpâni fără de omenie? Iar noi, 
oare nu ne vom robi, aşa cum s-ar cuveni, Stăpânului celui din fire iubitor de oameni, nu vom înfrunta oare 
primejdiile vieŃii şi nici nu-I vom aduce dobânda câştigului nostru, ca să primim bogăŃia cea veşnică? Nu 
vom răbda batjocura oamenilor şi multele rele ale celor păcătoşi, ca să dobândim dumnezeiasca slavă, dând 
slava muritoare în schimbul celei nemuritoare? Nu ne vom nevoi, după putere, nu vom flămânzi ca să 
mâncăm pâinea vieŃii, coborâtă din ce-ruri, şi nu vom bea din apa cea vie, din care cel ce a fost învrednicit să 
mănânce şi să bea nu va mai înseta, nici nu va mai flămânzi în veac (Ioan, 4:14; 6:33)? Nu ne vom curaŃi 
ochiul sufletului, lepădând toată desfrânarea trupului şi a sufletului (II Cor., 7:1) ca să vedem pe luminătorul 
cel mai înainte de soare, făcându-ne mai cu osârdie fii ai acestui luminător şi [devenind] noi înşine, prin 
participare, alŃi lumi-nători care răspândesc cuvântul vieŃii (Fil., 2:16)? 

15. Să nu cumva, fraŃilor, rogu-vă, să ne înşelăm şi să luăm întunericul drept lumină, şi pe diavol drept 
Dumnezeu, iar în locul bucuriei dumnezeieşti şi veşnice să nu ne agonisim desfătarea cea aducă-toare de 
moarte şi de gheenă, sau în locul iubirii dătătoare de multe bogăŃii să nu ne agonisim mulŃimea stricăciunii, 
materia văpăii de foc care arde veşnic pe cei ce şi-au zidit rău casa sufletului, după cum ne arată limpede 
Domnul prin parabola bogatului (Luca, 16:23). Să trăim, aşadar, după cum a trăit El Insuşi şi ne-a învăŃat, 
făcându-Se om ca şi noi. Să ne luăm crucea şi să-I urmăm Lui, răstignindu-ne trupul cel plin de patimi şi de 
pofte, ca să fim preaslăviŃi împreună cu El şi împreună să stăm, şi după învierea Lui să fim înălŃaŃi la El aşa 
cum şi El s-a înălŃat astăzi la Tatăl. Căci în mijlocul ucenicilor stând, după cum spune Sfântul Luca, sau după 
cum scrie şi mai clar Marcu (căci El este prezent nu numai când a apărut pe neaşteptate şi S-a arătat 
ucenicilor, ci pururea este împreună cu ei, arătându-Se, oricând voieşte), deci stând şi astăzi în mijlocul 
ucenicilor Săi, le-a dat vestea cea buna a propovăduirii şi i-a bucurat vestind pogorârea Duhului Sfânt şi că 
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va fi împreună cu ei până la sfârşit. După aceste cuvinte, întinzându-şi mâinile, i-a binecuvântat şi S-a înălŃat, 
arătându-le celor care priveau că şi cei care împlinesc porunca Lui vor fi înălŃaŃi, după înviere, la Dumnezeu. 

16. DespărŃindu-Se, deci, de aceştia cu trupul (dar ca Dumnezeu rămânând împreună), după cum le vestise 
mai dinainte, şi fiind preaînălŃat, a stat de-a dreapta Tatălui, purtând firea şi chipul nostru. Căci aşa cum El a 
trăit, a murit, a înviat şi S-a înălŃat, la fel şi noi trăim, murim şi vom învia cu toŃii, însă înălŃarea nu se va 
împlini pentru toŃi: aceasta este răsplata doar a celor pentru care viaŃa este Hristos şi moartea pentru El - un 
câştig (Fil., 1:21). Numai cei care, înainte de moarte, au răstignit în ei păcatul prin pocăinŃă şi prin petrecerea 
după Evanghelie, vor fi înălŃaŃi pe nori, după învierea cea de obşte, întru întâmpinarea Domnului în văzduh (l 
Tes., 4:17), pentru că, aşa cum istoriseşte şi Sfântul Apostol Luca în Faptele Apostolilor, Domnul Insuşi a 
fost purtat pe nori pe când Se înălŃa. Insă aseme-nea Apostolilor care, după înălŃare, nemaiprivind cu ochi 
trupeşti, ci cu ochii sufleteşti, au căzut cu faŃa la pământ, închinându-se Lui, şi noi în pace ne vom odihni, 
umblând cu pace în noi înşine şi unii cu alŃii (căci Ierusalim se tâlcuieşte pace), şi în partea cea mai de sus 
urcându-ne, în minte adică, să deve-nim şi să rămânem astfel, rugându-ne, ca să ne curăŃim de patmi şi de 
gândurile cele întinate. 

17. Numai astfel vom face cu putinŃă venirea Mângâietorului, în duh şi în adevăr, şi ne vom închi-na cu 
adevărat Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

(Din: SFANTUL GRIGORIE PALAMA, Omilii, Vol. 2, Editura Anastasia, Bucuresti, 2004) 
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Sf. Grigorie de Nyssa - Omilie la ÎnălŃarea Domnului 

18 mai 388 

Ca un dulce împreună-călător[i] al vieŃii omeneşti, prorocul David se găseşte împletit în toate căile vieŃii şi în 
toate vârstele vieŃii duhovniceşti, dând cu folos mâna tuturor cetelor ce propăşesc, jucându-se împreună cu 
pruncii cei după Dumnezeu, împreună-luptând cu bărbaŃii, educând tinereŃea, sprijinind bătrâneŃile, tuturor 
toate făcându-se: armă ostaşilor, modelator trupurilor atleŃilor, palestră gimnaştilor, cunună biruitorilor, 
bucurie a mesei, mângâiere la înmormântări. Nu este nimic din viaŃa noastră nepărtaş acestui har. Care este 
rugăciunea puternică la care David să nu fie părtaş? Ceea ce se poate vedea şi acum, pentru că, deşi pentru 
noi sărbătoarea aceasta are şi alte pricini să fie mare, Prorocul a făcut-o prin lucrarea sa şi mai mare, prin 
veselia pe care a scos-o din psalmi. Căci într-unul [din psalmi] îŃi porunceşte să te faci oaie păstorită de 
Dumnezeu, de nici un bine lipsit, căreia şi iarba răsplătirii şi apa odihnei şi hrană şi cale şi povăŃuire şi toate i 
se face Păstorul cel bun (In. 10, 2-4), Care împarte harul Său spre toată trebuinŃa. 

El învaŃă Biserica prin toate acestea că trebuie să te faci, mai întâi, oaie a Păstorului celui bun, povăŃuit 
printr-o temeinică şi dreaptă catehizare în dumnezeieştile legi şi izvoare ale învăŃăturilor, spre împreună-
îngroparea cu El prin Botez în moarte, şi să nu te temi de o asemenea moarte. Căci nici nu este aceasta 
moarte, ci umbră şi închipuire a morŃii. „Căci de voi şi umbla – zice – în mijlocul umbrei morŃii, nu mă voi 
teme de rele, că Tu cu mine eşti“ (Ps. 22, 4). Apoi, după ce ai fost mângâiat de toiagul Duhului (căci Duhul 
este Mângâietorul), Ńi-a pus înainte masa tainică, pregătită împotriva celei a demonilor. Căci aceia prin 
idolatrie au zdrobit viaŃa oamenilor, iar lor le stă împotrivă masa Duhului. După aceea, înmiresmează capul 
cu untdelemnul Duhului şi, după ce a pus înainte-i vinul ce veseleşte inima, zămisleşte în suflet beŃia aceea 
trezvitoare[ii], mutând gândurile de la cele vremelnice la veşnicie. Pentru că cel ce gustă din această beŃie 
schimbă starea de muribund cu nesfârşita petrecere întru îndelungare de zile în casa lui Dumnezeu. 

După ce într-unul din psalmi ne-a dăruit unele ca acestea spre o mai mare şi mai desăvârşită bucurie, în 
psalmul următor deşteaptă sufletul şi, dacă vreŃi, o să vă înfăŃişăm pe scurt şi înŃelesul acestuia. „Al 
Domnului este pământul şi plinirea lui“ (Ps. 23, 1). Ce te tulbură deci, o, omule, dacă Dumnezeul nostru S-a 
arătat pe pământ şi cu oamenii a petrecut? Căci pământul e zidirea Lui, fiindcă-I e şi făptură[iii]. Aşadar nimic 
nu e nou şi nici în afară de cele cuvenite ca Stăpânul să vină în cele ale Sale. Căci nu se petrece aceasta într-o 
lume a altuia, ci în cea zidită de El, care Însuşi a temeluit pământul pe mări şi l-a alcătuit în mod potrivit 
trecere râurilor. Pentru ce pricină deci S-a arătat? Pentru tine, ca, după ce te-a smuls din prăpastia păcatului, 
să te suie pe muntele împărăŃiei cu carul iubirii, folosind pentru suiş vieŃuirea întru virtute. Nu e cu putinŃă să 
suie cineva pe muntele acela de nu-l vor întovărăşi virtuŃile. Trebuie să se facă şi nevinovat cu mâinile şi să 
nu săvârşească nici o faptă rea, să fie curat cu inima, nimic deşert purtând în suflet şi nici vreun vicleşug să 
nu urzească împotriva aproapelui. Răsplata făgăduită acestui suiş este binecuvântarea, adică milostivirea 
tainică pe care o dăruieşte Domnul: „Acesta este neamul celor ce caută pre El“, suindu-se prin virtute către 
înălŃime şi „caută faŃa Dumnezeului lui Iacov“ (Ps. 23, 6). 

Continuarea psalmodierii e parcă mai înaltă şi decât învăŃătura evanghelică. Pentru că Evanghelia istoriseşte 
purtarea Domnului pe pământ şi suirea Sa la cer, pe când prorocul acesta înalt, ieşind din sine însuşi ca să 
nu-l îngreuieze povara trupului, după ce s-a amestecat cu puterile mai presus de lume, ne face cunoscute[iv] 
graiurile acelora care, mergând înaintea alaiului Stăpânului ce se pogora [la iad], poruncesc îngerilor din 
jurul pământului[v], cărora li s-au încredinŃat porŃile vieŃii oamenilor, şi le zic: „DeschideŃi, boieri, porŃile 
voastre şi ridicaŃi porŃile cele veşnice şi va intra Împăratul slavei!“ (Ps. 23, 7). Şi pentru că Cel ce cuprinde 
toate, oriunde ar intra, Se face la măsurile celui ce-L primeşte (căci nu se face numai om între oameni, ci – 
prin extensiune – şi când se află între îngeri Se coboară pe Sine la firea acelora), de aceea portarii au 
trebuinŃă de Cel care le arată „cine este acesta Împăratul slavei“ (Ps. 23, 8). De aceea L-au arătat pe Cel tare 
şi puternic în război, pe Acela ce avea să-l lovească pe cel ce a înrobit firea omenească şi să nimicească pe 
cel ce avea puterea morŃii, pentru ca, după ce ultimul vrăjmaş va fi fost înlăturat, oamenii să fie chemaŃi la 
libertate şi pace. 

Iarăşi grăieşte (David) aceleaşi cuvinte (căci s-a desăvârşit taina morŃii şi s-a împlinit biruinŃa asupra 
vrăjmaşilor şi s-a înălŃat crucea, trofeul cel împotriva lor, şi iarăşi: „Suitu-S-a întru înălŃime Cel ce a robit 
robia, Carele dă viaŃa şi împărăŃia, darurile acestea bune oamenilor“) şi iarăşi trebuie să I se deschidă porŃile 
cele înalte. Paznicii noştri iau şi ei parte la alaiul ce-I merge înainte şi-I deschid porŃile cele înalte, ca să se 
proslăvească iarăşi întru ele. Dar Cel ce este îmbrăcat cu haina întinată a vieŃii noastre, Cel al cărui veşmânt e 
înroşit în teascul răutăŃilor omeneşti le este necunoscut. De aceea, glasul întrebării acelora, ridicat către cei ce 



25 

mergeau cu alai înainte-I, zice: „Cine este acesta Împăratul slavei?“ După aceasta, răspunsul lor nu mai este 
„cel Puternic şi Tare în război“, ci „Domnul puterilor“, Cel ce are stăpânirea a toate, Care a adunat toate întru 
Sine, Cel întâi întru toate, Cel ce le-a adus pe toate la [chipul ce l-a avut] prima zidire, „Acesta este Împăratul 
slavei“. VedeŃi cum David ne face praznicul mai dulce, amestecând harul său în strălucirea plină de 
bucurie[vi] a Bisericii! 

Aşadar, să imităm şi noi pe Proroc în cele în care e cu putinŃă imitarea, în iubirea către Dumnezeu, în 
blândeŃea vieŃii, în îndelunga răbdare faŃă de cei ce ne urăsc, pentru ca învăŃătura Prorocului despre vieŃuirea 
cea după Dumnezeu să ni se facă povăŃuire în Hristos Iisus, Domnul nostru, Căruia fie slava în vecii vecilor. 
Amin. 

Text preluat din volumul: Sfântul Grigorie de Nyssa, Omilii la Praznice Împărăteşti, traducere din greaca 
veche şi note de Ierom. Agapie Corbu, Editura Sfântul.Nectarie, Arad, 2010, pp. 155-160. 

------------------------------------ 

[i] Cuvântul συνέµπορος (cel ce se află pe cale, în călătorie, mai ales pe mare), compus prin sudarea a trei elemente, 
dezvoltă o întreagă constelaŃie de sensuri, care i-au prilejuit Sfântului Grigorie posibilitatea unei bogate tâlcuiri 
teologice întemeiate de cuvântul în sine. S-au unit prepoziŃiile σύν (împreună), ἐν (în) şi substantivul πόρος, al cărui 
radical exprimă două idei: una de traversare, mai ales a mării, de călătorie (de unde πορεία – călătorie), a doua, de 
comerŃ, bogăŃie, resurse, la care s-a ajuns prin asocierea călătoriilor cu activităŃile comerciale ce sporesc averea, cresc 
veniturile (οἱ πόροι). Uneori ἔµπορος are şi sensul de „pasager pe un vas“. Denumit cu acest cuvânt generos semantic, 
prorocul David devine un împreună-călător cu noi în corabia Bisericii, pe marea vieŃii acesteia, „asociat“ în negoŃul 
duhovnicesc, ajutător pentru câştigul sufletesc. 

[ii] Expresia „beŃie trezvitoare“, τήν νήφουσαν µέθην, suna, desigur, paradoxal pentru ascultătorii Sfântului Grigorie. 
Pe de o parte, participiul νήφουσαν, de la verbul νήφω, al cărui sens de bază este „a nu bea vin, a fi treaz“, devine 
atribut tocmai pentru substantivul µέθην (beŃie). În literatura patristică, νήφω a dat importantul termen νήψις (trezvie), 
lucrarea minŃii prin care Dumnezeu este urmărit neîncetat cu ochiul minŃii, prin chemarea numelui lui Iisus. Tema 
„beŃiei“ duhovniceşti este apoi legată de cea a extazului, a rugăciunii duhovniceşti. Trezvia e lucrarea ascetică 
principală care duce la această „beŃie“ lucidă. 

[iii] „Zidire“ traduce pe κτίσµα, derivat al verbului κτίζω, „a zidi“, iar „făptură“ pe ποίηµα, rezultatul acŃiunii verbului 
ποιέω, „a crea, a face“. Deosebirea de nuanŃă dintre cele două verbe ale facerii, din ceva şi, respectiv, din nimic, îi 
prilejuieşte Sfântului Grigorie putinŃa exprimării ideii de creaŃie ex nihilo, pe care apoi Dumnezeu, prin grija Sa, o face 
să se dezvolte, să se zidească organizându-se. 

[iv] Sfântul Grigorie foloseşte verbul διεξέρχεται, format din διὰ + ἐκ +ἒρχοµαι, însemnând „a ieşi, a trece, a străbate 
prin mijloc“, din care s-a dezvoltat sensul metaforic de „a înfăŃişa ceva cu lux de amănunte prin mijlocirea cuvintelor 
celui care a fost de faŃă“. Prin el sugerează ideea că David ne-a spus în psalmi cele la care a luat parte în răpire. 
Insuflarea profetică apare ca un proces mult mai complex, mai profund, mai personal decât simpla „asistenŃă a Duhului 
Sfânt care fereşte de greşeală“ şi „transmite idei“ autorului, aşa cum o „definesc“ manualele teologice de influenŃă 
scolastică-apuseană. (vezi şi nota 28, Omilia la Ziua Luminilor, p. 43) 

[v] Expresia „îngerii pământeşti“ sau „din jurul pământului“, περίγειοι ἅγγελοι, apare la Eusebiu (PG 22, 417 B) ca 
„duhuri“ pământeşti (περίγεια πνεύµατα), iar la Origen (Contra Cels., PG 11, 1600 A) ca „demoni“ pământeşti 
(δαίµονας περίγειους), şi desemnează dracii lepădaŃi din cer, care locuiesc acum văzduhul dintre cerul lui Dumnezeu şi 
lumea noastră. 

[vi] Adjectivul φαιδρός, „strălucitor, luminos, care străluceşte de bucurie“, e folosit de Sfântul Grigorie în strălucitoarea 
expresie τῇ φαιδρότητι τῆς Ἐκκλησίας pentru a caracteriza Biserica. Deci, pe lângă celelalte raze de lumină pe care le 
răspândeşte Biserica, o găsim şi pe cea a psalmilor. 
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Pr. Dumitru Stăniloae: ÎnălŃarea la cer şi şederea la dreapta Tatălui 

“ÎnălŃarea lui Hristos cu trupul la cer şi şederea Lui de-a dreapta Tatălui înseamnă 
ridicarea Lui ca om la treapta de supremă eficacitate asupra celor ce cred. În 
aceasta stă puterea şi slava supremă la care S-a urcat Hristos prin ÎnălŃarea la cer. 
“Trupul domnesc“, ridicat nu numai la cer, ci “la cerul cerului“, “mai presus de 
toată autoritatea şi stăpânirea şi de tot numele şi demnitatea“, care e numit de 
Isaia “muntele lui Dumnezeu şi casa lui Dumnezeu asezată pe vârful tuturor 
munŃilor“, sălăşluieşte în acelasi timp în intimitatea cea mai profundă a celor 
ce cred şi se face vădit în intimitatea celor ce s-au curăŃit de patimi, ca “loc” 
prin care şi din care izvorăşte toată puterea de sfinŃire şi de îndumnezeire a noastră. 
Această paradoxală coincidenŃă între tronul dumnezeiesc şi intimitatea noastră 
se datoreşte faptului că însuşi trupul omenesc al Domnului şade pe tronul 
dumnezeiesc. 

Occidentul creştin s-a depărtat de această înŃelegere a ÎnălŃării Domnului cu trupul la suprema putere şi slavă, 
ca la suprema eficacitate a Lui, prin Sălăşluirea Lui concomitentă în noi. Pentru el Hristos a devenit, prin 
ÎnălŃare, un Stăpân, un Domn exterior, care iartă în baza puterii de a ierta obŃinută prin jertfa Lui, 
asigurându-ne o fericire în viaŃa viitoare. Catolicismul a putut astfel să-I dea lui Hristos în Biserică un 
locŃiitor, iar protestantismul a lăsat pe fiecare ins cu “libertatea” lui în afară de lucrarea lui Hristos în 
oameni, care e o falsă libertate, odată ce e o libertate neeliberată de trufie şi de patimi. Numai o 
libertate în Hristos şi după chipul libertăŃii lui Hristos, ca eliberare de patimi şi de trufie, însemnând unirea 
cu Acelaşi Hristos şi având chipul lui Hristos imprimat în toŃi cei ce cred în El, se conciliază cu unitatea 
tuturor în credinŃă şi în înŃelegere, aflându-se toŃi în ambianŃa aceieiaşi iubiri a lui Dumnezeu, care hrăneşte 
şi iubirea lor faŃă de El şi pe cea între ei. 

Pentru creştinismul de la început, aşa cum a fost menŃinut în Ortodoxie, ÎnălŃarea trupului Domnului la 
cer e înălŃarea noastră însăşi, înălŃarea din patimile noastre, în unitate cu El, înălŃarea începută pentru 
noi prin înălŃarea Domnului, dar având să se continue până la desăvârşirea ei. “De aceea ne bucurăm, 
prăznuind Învierea şi ÎnălŃarea şi aşezarea (în locul suprem) a firii noastre şi începutul învierii şi al înălŃării 
tuturor celor ce cred“. Căci “de Învierea şi de ÎnălŃarea Mântuitorului nostru ne împărtăşim şi ne vom 
împărtăşi toŃi“. Fără îndoiala, intimitatea noastră, sau a Bisericii, în care Se află sălăşluit Hristos după 
înălŃare, nu este ea însăşi “tronul” unde Se află Tatăl cu Fiul. Tatăl cu Fiul sunt totdeauna deasupra 
intimităŃii noastre, pentru ca să poată veni în ea de acolo. Tatăl cu Fiul “vin” prin Duhul Sfânt în intimitatea 
noastră, sau vin într-o măsură tot mai mare, sau pot să nu vină; nu inima noastra este ultimul loc de unde 
izvorăşte prezenŃa Tatălui şi a Fiului. Tronul dumnezeiesc e suprema treaptă a existentei, treaptă de 
supremă transcendenŃă, sau izvorul şi fundamentul ultim şi nesfârşit unde toate îşi au începutul şi 
cauza. Dar acolo e şi starea de supremă pnevmatizare a trupului Fiului, care coincide cu comuniunea deplină 
a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh. 

Pe de altă parte “venirea” lui Hristos şi a Tatălui de pe tronul Lor în intimitatea noastră, nu-i o 
mutare a Lor de la un loc la altul, ci numai pătrunderea Lor, sau a supremului fundament şi izvor al 
existenŃei, în noi, sau punerea noastră în legătură nemijlocită cu acest fundament viu sau izvor fără 
sfârşit al existenŃei, fără ca acest fundament viu şi nesfârşit al existentei să înceteze de a rămâne deosebit de 
noi. 

Creştinismul răsăritean, punând atâta accent pe prezenŃa lui Hristos şi a Tatălui în fiinŃa intimă a 
credincioşilor prin Duhul Sfânt, afirmă o eficienŃă nemăsurată a Lor, sau a Sfintei Treimi, în credincioşi încă 
din viaŃa aceasta, dacă aceştia se străduiesc pentru curăŃirea lor de păcatele şi de patimile care îi închid în ei 
înşişi. Prin aceasta credincioşii sunt ŃinuŃi în unitate şi conduşi pe calea sfinŃeniei, după asemănarea sfinŃeniei 
trupului lui Hristos, a cărui stare de pnevmatizare culminantă e o stare de iradiere a Duhului Sfânt, aflat în 
deplinătatea Lui în acest trup desăvârşit transparent”. 
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Taina ÎnălŃării - Părintele Teofil Părăian 

Preacuvioşi părinŃi, stimaŃi studenŃi, ne-a rămas să ne întreŃinem în seara aceasta cu gândul asupra celui de-al 
patrulea eveniment care Ńine de persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi de mântuirea noastră, să 
vorbim despre taina ÎnălŃării. Am vorbit despre taina Întrupării, despre taina Jertfei, despre taina Învierii şi 
acum despre taina ÎnălŃării, despre evenimentul cel din urmă din viaŃa pământească a Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos.  

Şi acest eveniment este şi cunoscut şi necunoscut, şi ştiut şi neştiut, şi descoperit şi nedescoperit şi mai 
presus de toate este o taină. Aşa cum taină este Întruparea Fiului lui Dumnezeu, aşa cum taină este Pătimirea 
Lui, aşa cum taină este Învierea Lui, tot aşa şi ÎnălŃarea este o taină. Pentru că ceea ce ştim despre ÎnălŃarea 
Mântuitorului este mai puŃin decât ceea ce nu ştim. Ceea ce ştim, ca şi despre celelalte taine, ştim din 
învăŃătura Bisericii şi din practica Bisericii. Aşa cum este sărbătoarea Întrupării Fiului lui Dumnezeu care de 
fapt are două sărbători, şi anume Buna Vestire şi Naşterea după trup a Domnului Nostru Iisus Hristos, Buna 
Vestire în 25 martie şi sărbătoarea Naşterii Mântuitorului din 25 decembrie, aşa cum este o sărbătoare a 
Jertfei Mântuitorului nostru Iisus Hristos Vinerea Mare, aşa cum este sărbătoarea Învierii Domnului nostru 
Iisus Hristos Sfintele Paşti şi toate duminicile de peste an, aşa este şi o sărbătoare a ÎnălŃării Domnului nostru 
Iisus Hristos care se întinde pe parcursul a 9 zile. Începe cu sărbătoarea propriu-zisă, care este şi cu 
sărbătorire de nelucrare, şi urmează apoi zile de pomenire ale Domnului nostru Iisus Hristos la sfintele slujbe 
până în vinerea din săptămâna următoare ÎnălŃării, care totdeauna cade joia. Deci vreme de 9 zile. Vreme de 
9 zile prin slujbele Bisericii suntem îndrumaŃi la gânduri în legătură cu ÎnălŃarea Domnului Iisus Hristos şi 
vreme de 9 zile trăim evenimentul acesta în actualitatea lui.  

În aşa fel sunt rânduite slujbele Bisericii noastre încât aduc în prezent lucruri din trecut. Cele ce s-au 
întâmplat odinioară le aduc în actualitatea noastră şi ne dau prilejul să ne referim la ele, să ne raportăm la ele 
exact cum s-au raportat cei care au fost martori ai evenimentelor respective. Sfânta noastră Biserică, prin 
rânduielile ei, ne Ńine atenŃi în legătură cu evenimentele pe care le sărbătorim, ne dă prilejul să ne cercetăm 
pe noi înşine, să ne cunoaştem credinŃa pe care o avem în evenimentele respective şi să fim martori ai acelor 
evenimente pe care le credem. Aşa se face că devenim şi martori ai ÎnălŃării Domnului nostru Iisus Hristos 
aşa cum suntem martori ai Învierii, ai Jertfei, ai Întrupării Domnului nostru Iisus Hristos.  

Şi aceasta se potriveşte mai ales la ÎnălŃarea Mântuitorului când Domnul Hristos le-a spus ucenicilor: "Îmi 
veŃi fi Mie martori în Ierusalim, în toată Iudeea şi Samaria şi până la marginea pământului" (Fapte 1, 8). E 
ultimul eveniment din viaŃa de pe pământ a Mântuitorului şi fiind ultimul eveniment este, am putea zice, şi 
evenimentul rezumat, un eveniment în care se rezumă toată viaŃa pământească a Domnului Hristos. Aşa că 
nu e de mirare că în legătură cu acest eveniment se pune şi problema mărturiei. De fapt mărturie despre 
ÎnălŃarea Domnului nostru Iisus Hristos o dăm toŃi credincioşii, aşa cum şi mărturie despre celelalte 
evenimente, mai ales mărturie despre Învierea Domnului Hristos dăm toŃi cei care credem în Înviere, tot aşa 
şi mărturie despre ÎnălŃarea Domnului Hristos dăm toŃi cei care credem în ÎnălŃare.  

Dar de altfel nu numai despre ÎnălŃare. Când zice Domnul Hristos "Îmi veŃi fi Mie martori" înseamnă: veŃi 
mărturisi credinŃa în Mine, în tot ceea ce Ńine de Mine şi în tot ce Ńine în acelaşi timp de voi, pentru că toate 
câte s-au făcut, s-au făcut pentru a noastră mântuire. În Crez şi spunem că Fiul lui Dumnezeu S-a Întrupat 
pentru noi şi pentru a noastră mântuire, că Răstignirea Domnului Hristos s-a întâmplat pentru noi şi fără 
îndoială că şi celelalte evenimente şi pentru noi s-au întâmplat, nu numai pentru Mântuitorul Însuşi.  

Temei pentru credinŃa în ÎnălŃarea Domnului nostru Iisus Hristos găsim în Sf. Evanghelie de la Marcu, în 
versetul 19 din capitolul 16, unde se spune că Iisus S-a ÎnălŃat la cer şi a şezut de-a dreapta Tatălui. Această 
afirmaŃie din Evanghelie este de fapt credinŃa pe care au avut-o cei care au ştiut despre ÎnălŃarea Domnului 
Hristos, şi înainte de a fi Evanghelia a fost credinŃa în acest eveniment, şi înainte de a fi scrisă Evanghelia de 
la Luca, care fără îndoială că la început a fost o scriere la care au ajuns puŃini. În orice caz Sf. Evanghelist 
Luca nu a avut în vedere Evanghelia pe care a scris-o ca o carte de circulaŃie, ci a avut-o în vedere ca o carte 
adresată unei anumite persoane pe care a informat-o despre cele petrecute în legătură cu Domnul Hristos, şi 
cuprinde în Evanghelia sa, în câteva versete, foarte pe scurt, şi cele în legătură cu ÎnălŃarea Domnului 
Hristos. În Sf. Evanghelie de la Marcu este un singur verset, în Sf. Evanghelie de la Luca sunt câteva versete 
din cap. 24. Sf. Evanghelist Luca doar relatează ÎnălŃarea, nu face nici o apreciere asupra ÎnălŃării, nu face 
aprecieri de teologie, adânciri, ci doar prezintă evenimentul şi reia cele în legătură cu ÎnălŃarea Domnului 
Hristos şi în Faptele Apostolilor, la începutul cărŃii în cap. 1, unde sunt câteva versete lămuritoare în legătură 
cu ÎnălŃarea Domnului Hristos. Însă cele scrise de sf. evanghelişti au ajuns la cunoştinŃa oamenilor după ce  
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s-au răspândit cărŃile respective, Evangheliile. Ori înainte de aceasta, Biserica a învăŃat. Sf. Apostol Pavel în 
Epistola I către Timotei are cuvântul că e mare taina creştinătăŃii, Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat 
în Duhul, S-a vestit de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, S-a crezut în lume şi S-a înălŃat întru slavă (I 
Timotei 3, 16). Deci şi ÎnălŃarea este cuprinsă în aceste cuvinte ale Sf. Apostol Pavel. BineînŃeles că şi 
Epistola I către Timotei a fost o carte ocazională şi o carte care nu a avut circulaŃie foarte repede şi o 
circulaŃie foarte mare. 

Faptul încredinŃării despre ÎnălŃarea Domnului nostru Iisus Hristos se datoreşte propovăduirii creştine din 
conştiinŃa Bisericii, din propovăduirea însăşi, din propovăduirea nescrisă. Până la urmă s-a ajuns să avem şi 
nişte documente scrise şi e bine şi ne bucurăm de ele, dar, cum am spus şi altă dată, Biserica ar fi existat şi 
fără Evanghelie, prin propovăduirea vie.  

Sf. Evanghelist Luca în relatarea sa despre ÎnălŃarea Domnului Hristos spune că Domnul Hristos i-a luat pe 
ucenicii Săi, i-a dus spre Betania şi acolo Şi-a ridicat mâinile, i-a binecuvântat şi pe când îi binecuvânta, S-a 
depărtat de ei şi S-a înălŃat la cer (Luca 24, 50-51). Atât spune despre ÎnălŃarea propriu-zisă. În legătură cu 
ÎnălŃarea mai afirmă Sf. Evanghelist Luca şi că ucenicii s-au închinat Mântuitorului şi apoi s-au întors în 
Ierusalim cu bucurie mare şi erau totdeauna în templu, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu (Luca 24, 52-
53). Asta e tot ce scrie Sf. Evanghelist Luca în Evanghelia de la Luca. Domnul Hristos S-a înălŃat la cer - e 
foarte important să reŃinem lucrul acesta - binecuvântând. Şi e important să ştim şi să reŃinem că Sf. 
Evanghelist Luca nu se mulŃumeşte doar cu o apreciere fugitivă asupra faptului că Domnul Hristos S-a înălŃat 
binecuvântând, ci adaugă îndată: "Şi pe când îi binecuvânta S-a depărtat de ei şi S-a înălŃat la cer". Am putea 
zice că e un fel de atenŃionare. Ar fi o informare şi o atenŃionare. Informarea că Domnul Hristos Şi-a ridicat 
mâinile şi i-a binecuvântat pe cei care erau de faŃă. Nu au fost mulŃi de faŃă, au fost ucenicii Mântuitorului 
nostru Iisus Hristos şi poate au mai fost şi alŃii, nu ni se spune, în orice caz Biserica învaŃă că a fost de faŃă şi 
Maica Domnului. Şi după ce informează că Şi-a ridicat Domnul Hristos mâinile şi a binecuvântat pe cei care 
erau de faŃă, mai zice o dată: "Şi pe când îi binecuvânta, - atenŃionând, fiŃi atenŃi, ultimul gest pe care l-a făcut 
Fiul lui Dumnezeu întrupat aici pe pământ este acela că i-a binecuvântat pe oameni - S-a despărŃit de ei şi S-a 
înălŃat la cer". 

Să ştiŃi că mie îmi place foarte, foarte mult lucrul acesta. Sunt trei lucruri la care am cea mai mare aderenŃă 
din Evanghelie, din Noul Testament. Şi anume: pescuirea minunată, prezentată în Sf. Evanghelie de la Luca 
în cap. 5, spălarea picioarelor, prezentată de Sf. Evanghelist Ioan în cap. 13 din Evanghelia sa şi ÎnălŃarea la 
cer a Domnului Hristos, prezentată de Sf. Evanghelist Luca la sfârşitul Evangheliei sale, în cap. 24. Acestea 
sunt trei evenimente faŃă de care am cea mai mare raportare din Noul Testament. BineînŃeles că nu selectăm 
şi nu pe unele le luăm şi pe altele le lăsăm, dar dacă e vorba să răspund la întrebarea care sunt evenimentele 
din Noul Testament la care am eu cea mai mare aderenŃă, sunt acestea.  

Pescuirea minunată. De ce? La pescuirea minunată se arată începutul uceniciei care constă în plecarea cu 
mintea. Nu există ucenicie adevărată faŃă de nimeni, deci nici faŃă de Domnul Hristos, fără a te pleca cu 
mintea în faŃa maestrului, în faŃa învăŃătorului. Cine nu se pleacă cu mintea, nu se pleacă nici cu viaŃa. Am 
putea zice aşa, cu o expresie mai obişnuită: cine stă Ńapăn în faŃa îndrumătorului, nu poate fi modelat niciodată 
de îndrumător. În istorisirea despre pescuirea minunată din cap. 5 din Sf. Evanghelie de la Luca se atrage 
atenŃia asupra acestui lucru prin relatare, nu prin apreciere. Aprecierile le facem noi. Şi anume, se spune că 
Domnul Hristos era pe malul lacului Ghenizaret, era mulŃime de oameni adunată într-o dimineaŃă, pe când cei 
care au încercat să pescuiască şi nu au prins nimic îşi spălau mrejile, semn că trebuiau să lase lucrarea de 
pescuire şi să plece. Şi atunci Domnul Hristos a zis lui Simon, după ce a stat în barca lui şi a propovăduit de 
acolo, de pe apă, mulŃimilor care erau pe Ńărm, a zis: "Mână la larg şi lăsaŃi mrejile spre pescuire". Şi atunci Sf. 
Apostol Petru de mai târziu, Simon de atunci, a zis: "ÎnvăŃătorule, toată noaptea ne-am trudit şi nu am prins 
nimic, dar, pentru cuvântul Tău, arunc mreaja în mare". E ca şi când ar fi zis: doar ai văzut că mă pregăteam să 
plec, nu aveam de gând să mai pescuiesc, şi nu aş fi făcut lucrul acesta şi nu l-aş face nici acum dacă nu ai zice 
Tu să-l fac. Şi pentru că s-a supus cu mintea a văzut minune, a văzut mulŃime mare de peşti. Şi a fost aşa de 
copleşit Sf. Apostol Petru, Simon de atunci, de minunea care s-a făcut, încât a căzut la picioarele Domnului 
Hristos şi a spus: "Du-Te de la mine Doamne, că sunt om păcătos". E un fel de considerare a Mântuitorului 
nostru Iisus Hristos, un fel de considerare a Mântuitorului mai presus de obişnuit, mai presus de ceea ce este 
comun, ca şi când l-ar fi văzut pe Domnul Hristos înălŃat la cer. În orice caz era înălŃat peste mintea Sf. 
Apostol Petru care a zis: "Doamne, pentru cuvântul Tău arunc mreaja în mare". Şi a văzut minune, L-a văzut 
pe Domnul Hristos făcând minune şi aceasta l-a copleşit, ceea ce înseamnă că L-a considerat pe Domnul 
Hristos mai presus de el. L-a văzut înălŃat. ÎnălŃat înainte de ÎnălŃare. 
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Al doilea eveniment asupra căruia îmi place să mă opresc şi îmi revine mereu şi în minte, şi în cuvânt este 
spălarea picioarelor de la Cina cea de Taină. Aşa de puŃin se face caz de spălarea picioarelor încât eu mă mir 
cât este de neglijată această lucrare a Domnului Hristos. Eu vă spun clar şi apăsat: Mântuitorul nostru Iisus 
Hristos este Dumnezeul care spală picioarele oamenilor. Deci nu omul a spălat picioarele oamenilor, ale 
ucenicilor, ci Dumnezeu a spălat picioarele ucenicilor. Dumnezeu-omul, omul-Dumnezeu S-a plecat şi a 
spălat picioarele ucenicilor. Şi să nu uităm: după ce a spălat picioarele ucenicilor a zis: "Voi mă numiŃi pe 
Mine ÎnvăŃătorul şi Domnul şi bine ziceŃi, căci sunt. Deci dacă Eu, ÎnvăŃătorul şi Domnul v-am spălat vouă 
picioarele voastre, şi voi sunteŃi datori să vă spălaŃi picioarele unii altora" (Ioan 13, 13-14). De fapt Domnul 
Hristos când a spălat picioarele ucenicilor nu a făcut un lucru care l-a făcut numai El, ci a făcut un lucru pe 
care-l făceau oamenii pe vremea Lui. Era o uzanŃă socială să-şi spele oamenii picioarele unii altora. Domnul 
Hristos a făcut un lucru pe care-l făceau şi alŃii.  

Poate ştiŃi, în Epistola I către Timotei a Sf. Apostol Pavel, între condiŃiile de ocrotire a văduvelor, între 
condiŃiile de îngrijire din partea Bisericii a văduvelor era şi condiŃia aceasta: dacă a fost femeia unui singur 
bărbat, dacă şi-a crescut copii, şi între altele este şi aceasta, dacă a spălat picioarele sfinŃilor (cf. I Timotei 5, 
10). Dacă a spălat picioarele sfinŃilor, adică picioarele creştinilor. Dacă a considerat pe sfinŃi ca sfinŃi şi dacă 
i-a cinstit ca sfinŃi şi dacă şi-a manifestat cinstirea spălându-le picioarele. Domnul Hristos a făcut aceasta, 
însă El a făcut aceasta nu numai ca om, ci ca om unit cu Dumnezeu. Aşa cum S-a răstignit ca om unit cu 
Dumnezeu, aşa a spălat picioarele, ca om unit cu Dumnezeu. Şi ne-a dat nouă poruncă, e o poruncă: "şi voi 
sunteŃi datori să vă spălaŃi picioarele unii altora". Nu s-a încetăŃenit lucrul acesta în general în creştinătate din 
cauză că unde nu se face aşa ceva nu se poate face, e ceva ce ai face tu pentru alŃii dar nu ai vrea să-Ńi facă 
altul Ńie, aşa cum nu a vrut Sf. Apostol Petru ca Domnul Hristos să-i spele picioarele. Şi de aceea nu s-a 
încetăŃenit. Sunt unele fracŃiuni creştine, unele secte, care înainte de cina Domnului îşi spală picioarele unii 
altora. Însă în Ortodoxie şi în general nu s-a încetăŃenit acest lucru.  

Însă duhovniceşte e absolut necesar. Ce înseamnă duhovniceşte e absolut necesar? Înseamnă că lucrul 
acesta trebuie făcut în duh. Ce înseamnă să speli picioarele cuiva? Două lucruri înseamnă. Să-l faci curat şi 
să-l consideri mai presus de tine. Duhovniceşte, lucrul acesta trebuie neapărat făcut. Să-l consideri pe fratele 
tău, pe omul de lângă tine mai presus de tine, nu pentru că are o poziŃie specială care îi dă dreptul la o 
cinstire, ci pentru că e omul de lângă tine, e omul la care trebuie să te referi. Şi ştiŃi că la spălarea picioarelor 
Sf. Apostol Petru a avut nişte ezitări, nişte împotriviri, puternice chiar. A zis: "Doamne, Tu să-mi speli mie 
picioarele?" Şi Domnul Hristos i-a zis: "Ceea ce fac acum, tu nu înŃelegi dar mai târziu vei înŃelege". Şi el 
încă o dată a zis: "Niciodată nu o să-mi speli picioarele". Şi atunci i-a spus Domnul Hristos: "Dacă nu te voi 
spăla, nu ai parte cu Mine". Înseamnă că te împotriveşti, înseamnă că nu eşti ucenic, înseamnă că eşti 
împotrivitor, eşti în situaŃia aceea în care ai zis "Doamne, să nu łi se întîmple una ca aceasta" şi când Ńi-am 
spus că "nu cugeŃi ale lui Dumnezeu ci cugeŃi ale oamenilor" (Matei 16, 23). 

În sfârşit, al treilea eveniment care mă impresionează este ÎnălŃarea Domnului Hristos în înŃelesul acesta că 
Domnul Hristos i-a binecuvântat pe ucenicii Săi la ÎnălŃare. E ceva extraordinar. De câte ori te gândeşti la 
Domnul Hristos să te gândeşti la Domnul Hristos Cel binevoitor. Cel care Se pleacă spre om. Sigur că atunci 
când vorbim despre Întruparea Fiului lui Dumnezeu, lucrul acesta îl exprimăm că Dumnezeu S-a făcut om, 
că a găsit modalitatea să Se apropie de om, că S-a smerit pe sine ca să-l ridice pe om, că S-a coborât până 
unde era omul ca să-l ridice pe om până unde este firea omenească din persoana Mântuitorului. Dar parcă nu 
înŃelegem lucrul acesta aşa de bine cum îl înŃelegem când ne gândim că a spălat picioarele ucenicilor, deşi e 
mai mare Întruparea Fiului lui Dumnezeu decât spălarea picioarelor ucenicilor, şi nu înŃelegem lucrul acesta 
aşa de bine cum îl înŃelegem când ştim că Domnul Hristos S-a ÎnălŃat la cer binecuvântându-i pe oameni. E 
extraordinar. 

În legătură cu ÎnălŃarea Domnului Hristos mai avem relatări şi în Faptele Sf. Apostoli de unde aflăm, între 
altele, că Domnul Hristos a mai stat cu ucenicii Săi încă 40 de zile după Învierea Sa din morŃi, de aceea 
ÎnălŃarea ca sărbătoare este totdeauna în a 40-a zi după Paşti, într-o zi de joi. Tot în Faptele Apostolilor Sf. 
Evanghelist Luca relatează că au apărut lângă ucenicii Domnului Hristos doi îngeri care le-au spus: "BărbaŃi 
galileeni, de ce staŃi privind la cer? Acest Iisus pe care L-aŃi văzut înălŃându-Se, aşa va şi veni" (Fapte 1, 11). 
Deci i-a încredinŃat despre a doua venire a Mântuitorului Hristos.  

E important de reŃinut, şi nu Ńine de taina ÎnălŃării, de faptul ÎnălŃării, aceea că după ce Domnul Hristos S-a 
înălŃat la cer sau în timpul când se înălŃa la cer, cât L-au mai văzut ucenicii şi după aceea, ucenicii s-au 
închinat Domnului. Nu a fost pentru prima dată când s-au închinat, avem şi alte relatări în Sf. Evanghelie că 
ucenicii s-au închinat Domnului Hristos, sau şi alŃii s-au închinat Domnului Hristos. De exemplu tânărul 
bogat, femeile mironosiŃe, când s-au întâlnit după Înviere cu Domnul Hristos, se spune că s-au închinat Lui. 
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Magii s-au închinat Domnului Hristos la Naşterea Lui din Preasfânta Fecioară, îndată după ce S-a născut; au 
fost mai multe situaŃii când Domnul Hristos a primit închinare din partea oamenilor, dar la ÎnălŃare a fost 
închinarea pe care i-au adus-o ucenicii ca Celui ce S-a înălŃat la cer.  

Binecuvântarea Domnului aduce închinarea omului. Închinarea omului aduce bucurie. Bucuria aduce laudă 
şi binecuvântare. Căci se spune: "Pe când îi binecuvânta S-a înălŃat la cer", ucenicii s-au închinat Domnului 
Hristos care-i binecuvânta, apoi s-au întors la Ierusalim "cu bucurie mare" şi "erau totdeauna în templu 
lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu". S-ar putea întâmpla ca cineva să ştie că Sf. Isaac Sirul defineşte 
rugăciunea ca "o bucurie care revarsă mulŃumire". Aşa zice Sf. Isaac Sirul. Ce este rugăciunea după Sf. 
Isaac Sirul? O bucurie care înalŃă mulŃumire. Aşa s-a întâmplat la ÎnălŃarea Domnului Hristos. Domnul 
Hristos i-a binecuvântat pe ucenici, ucenicii s-au închinat, deci binecuvântarea Domnului aduce închinarea 
omului, închinarea a fost înmulŃitoare de bucurie, căci s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Şi aici vreau 
să mai facem o legătură între începuturile vieŃii pământeşti a Domnului Hristos şi sfârşitul, adică ÎnălŃarea la 
cer, în sensul că atunci când S-a născut Domnul Hristos, tot din relatarea Sf. Evanghelist Luca ştim că 
păstorilor din Betleem îngerul binevestitor le-a spus: "Iată vă binevestesc vouă - ce? - bucurie mare care va fi 
pentru tot poporul, că vi s-a născut vouă Mântuitor care este Hristos Domnul" (Luca 2, 10-11).  

Sf. Apostol Pavel în Epistola către Filipeni, în cap. 2 are câteva gânduri în legătură cu ÎnălŃarea Domnului 
Hristos, dar nu cu ÎnălŃarea ca eveniment, ci cu ÎnălŃarea ca fapt recunoscut de către Dumnezeu şi de către 
sufletul omenesc. Şi anume, porneşte cu faptul că doreşte ca în credincioşi să fie simŃirea care a fost în Iisus 
Hristos: "Să aveŃi în voi simŃirea care a fost în Iisus Hristos". Aşa îşi începe Sf. Apostol Pavel gândurile în 
legătură cu aceasta. Şi spune ce simŃire are în vedere: "Care, în chipul lui Dumnezeu fiind, nu a Ńinut ca la o 
pradă la asemănarea Sa cu Dumnezeu, ci S-a deşertat pe Sine chipul robului luând şi ascultător făcându-Se 
până la moarte şi moarte de cruce". Şi adaugă: "Pentru aceea şi Dumnezeu L-a înălŃat pe El şi I-a dăruit Lui 
nume mai presus de orice nume, ca întru numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, al celor cereşti, al celor 
pământeşti şi al celor de dedesubt şi toată limba să mărturisească că Domn este Iisus Hristos întru mărirea lui 
Dumnezeu" (Filipeni 2, 5-11). În cuvintele acestea, Sf. Apostol Pavel are în vedere Întruparea Fiului lui 
Dumnezeu, Jertfa Fiului lui Dumnezeu, bineînŃeles Învierea, şi pomeneşte în special ÎnălŃarea, că "L-a înălŃat 
pe El şi I-a dat Lui nume mai presus de tot numele". De aceea a făcut acestea, "ca în numele lui Iisus tot 
genunchiul să se plece, al celor cereşti, al celor pământeşti şi al celor de dedesubt şi să mărturisească toată 
limba că Domn este Iisus Hristos întru mărirea lui Dumnezeu".  

Sf. Apostol Pavel în Epistola către Filipeni are în vedere concepŃia de atunci despre lume, despre univers. Şi 
priveşte universul ca o existenŃă în trei etaje: pământul la mijloc, pe care trăiesc oamenii, sus cerul şi sub 
pământ, iadul. "L-a înălŃat pe El şi I-a dăruit Lui nume mai presus de tot numele ca întru numele lui Iisus tot 
genunchiul să se plece", adică orice om să recunoască ÎnălŃarea şi să aducă mărire lui Dumnezeu, mărire 
Mântuitorului ca Celui înălŃat. Şi aceasta să o facă - genunchii să şi-i plece - "şi cele cereşti, şi cele 
pământeşti, şi cele de dedesubt". Toate categoriile de oameni care există. 

Sf. Apostol Pavel, se înŃelege, vorbeşte în limbajul oamenilor de atunci, în concepŃia de atunci, care nu e o 
concepŃie care trebuie neapărat să rămână aşa cum a prezentat-o Sf. Apostol Pavel - ca şi când ar zice cineva: 
păi, dacă a zis Sf. Apostol Pavel că e aşa, atunci aşa - e un fel de a vorbi în fond. Pentru că acum numai 
Dumnezeu ştie unde mai e susul şi unde mai e josul, dacă e vorba după concepŃiile de acum, care sunt 
concepŃii ştiinŃifice şi care nu pot fi în general contestate. Acestea nu sunt lucruri care Ńin de credinŃă. De 
credinŃă Ńine faptul că Dumnezeu e conducătorul şi toată rânduiala care este e făcută de Dumnezeu. Cum ni 
se descoperă, cum vom şti despre acestea, nu ne surprinde nimic. Nu ne surprinde, de exemplu faptul că între 
pământ şi cer nu există compartimente, nu există un perete, un zid care desparte cerul de pământ şi aşa mai 
departe. Nu cade cerul nostru când vin oamenii şi ne spun: "am zburat până în lună şi nu am găsit cerul". Nu 
l-am găsit pentru că cerul e altceva. Chiar Sf. Ioan Gură de Aur spune că noi ştim că este cer dar nu ştim ce e 
cerul. Cerul e locul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu e mărginit într-un loc anume, ci e pretutindeni. Şi dacă 
Dumnezeu e pretutindeni şi cerul e pretutindeni. Nu ştim, nu avem elemente care să ne formeze o concepŃie 
anume despre cer. Cine poate spune ce e cerul? Cerul e ceva mai presus de înŃelegerea noastră. 

Poate că cineva a citit predicile lui Iile Miniat. Au apărut nu demult predicile lui Ilie Miniat şi acolo este o 
predică despre rai. Şi în predica aceasta despre rai Ilie Miniat zice de mai multe ori: "O, raiule, noi putem să 
te dobândim dar nu putem să te înŃelegem". Tot aşa e şi cu cerul. Ştim că este cer, nu ştim ce este. Ştim că 
este cer - e locul lui Dumnezeu - şi zicem că este pretutindeni fiindcă şi Dumnezeu e pretutindeni. Ştim că 
este cer şi sufletul omenesc îl numim de multe ori cer, dacă vine Preasfânta Treime în sufletul omenesc. 
Maica Teodosia are o poezie, "Cer nou", poate unii o cunoaşteŃi de la Timişoara că aŃi auzit-o de la mine: 
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Grăit-am ieri cu Domnul prin lacrimi, şi am spus: 
De noi cum nu łi-e silă, preascumpul meu Iisus? 
Cum nu-łi întorci Tu faŃa cu silă de la noi, 
Şi cum mai vrei să suferi, făptura de noroi? 
Cum vrei să calce-n lume piciorul Tău curat, 
Cel care peste aripi de îngeri a călcat? 
Cum poala preacurată, Stăpâne, n-o fereşti, 
În tină omenească să nu łi-o murdăreşti? 
Cum poŃi să suferi Doamne miros de putregai, 
Când ai tămâia dulce a crinilor din rai? 
Cum poŃi să rabzi ocara, Tu, Doamne preaslăvit? 
Cum suferi bezna noastră, Tu, soare strălucit? 
Şi cum fiind căldura iubirilor cereşti, 
În inima mea rece Tu vrei să locuieşti? 
Tu, Cel ce stai în cerul cu mari luminători, 
În iadul meu, Stăpâne, cum vrei să Te cobori? 
Ca Petru, ani de-a rândul Te-am izgonit mereu 
Ieşi de la mine Doamne că păcătos sunt eu. 
Dar n-ai plecat, ba încă cu pasul Tău curat 
Ai coborât tot cerul în iadul meu spurcat. 
Cu pasul Tău pe mine de tot m-ai curăŃit, 
Cu raza Ta tot chipul Tu mi l-ai strălucit, 
Cu focul Tău pe mine cel rece m-ai aprins, 
Şi peste sărăcia mea goală ai întins 
Un colŃ al hainei Tale, şi m-ai făcut bogat, 
Mi-ai dat inel, coroană, porfiră de-mpărat, 
Mi-ai încăput în suflet, Tu, Cel neîncăput, 
Şi sufletul meu, iată, Tu cer nou l-ai făcut, 
În sufletul meu astăzi, Tu ÎnsuŃi locuieşti, 
Cu Maica Preacurată, cu cetele cereşti. 
Şi pentru toate-acestea Iisuse preaiubit, 
În cerul nou din suflet, să fii în veci slăvit. 

Sigur că ideea aceasta că sufletul omenesc poate să fie cer vine şi de acolo că Maica Domnului a fost numită 
şi e gândită ca cer. Să ne gândim la o alcătuire de la slujba Ceasului I unde zicem: "Cum te vom numi pe tine 
ceea ce eşti cu dar dăruită? Cer, că ai răsărit pe Soarele dreptăŃii?" Deci Maica Domnului e cer, credincioşii 
care-L primesc pe Domnul Hristos în suflet împreună cu Tatăl şi cu Duhul devin cer, aşa că cerul poate fi 
pretutindenea, poate fi în sufletul omului, poate fi undeva în univers, dar toate acestea sunt lucruri pe care le 
gândim în legătură cu ÎnălŃarea Domnului Hristos. 

Se pune acum o problemă, dacă nu ştim ce-i cerul, cum spunem că Domnul Hristos S-a înălŃat la cer? Unde 
S-a înălŃat? ŞtiŃi ce înseamnă aceasta, că Domnul Hristos S-a înălŃat la cer? Înseamnă că nu mai trăieşte în 
condiŃiile de timp şi spaŃiu în care trăim noi, că trupul Lui îndumnezeit e altfel decât trupurile noastre, în alte 
condiŃii, că S-a înălŃat mai presus de ceea ce putem gândi noi despre ÎnălŃare. Doar de aceea e taina ÎnălŃării. 
Ceea ce ne interesează pe noi nu e atât locul unde se găseşte firea omenească a Domnului Hristos, pentru că 
firea omenească a Domnului Hristos se găseşte undeva, într-un loc anume, omul e făcut în aşa fel să nu poată 
fi peste tot şi nici umanitatea din Fiul lui Dumnezeu nu e peste tot. Dumnezeirea Lui e peste tot. Trupul 
Domnului nostru Iisus Hristos în chip tainic e în Sf. Euharistie, dar trupul cel luat din Preasfânta Fecioară, 
trupul cel cu care Domnul Hristos S-a răstignit şi a înviat şi S-a înălŃat la cer e într-un loc anume, noi nu ştim 
unde. Nu ştim condiŃiile, nu ştim pentru că nu ni s-a descoperit, şi dacă e vorba, într-un fel nici nu ne 
interesează, taina o lăsăm să fie taină. Ceea ce ne interesează pe noi este că Domnul Hristos nu mai e în 
condiŃia în care trăim noi, e undeva mai presus de ceea ce putem gândi noi. Şi apoi important este pentru noi, 
când ne gândim la ÎnălŃarea la cer a Domnului Hristos, unde se găseşte Domnul Hristos în raport cu noi, faŃă 
de noi. E înălŃat mai presus de noi?  

Sf. Maxim Mărturisitorul are în Filocalie vol. II nişte aprecieri în scrierea "Capetele despre cunoştinŃa de 
Dumnezeu", capetele gnostice. Are nişte aprecieri în legătură cu faptul acesta, că dacă credem în Domnul 
nostru Iisus Hristos ca înălŃat la cer, atunci trebuie ca gândurile noastre să fie grupate în legătură cu Domnul 
Hristos Care e mai presus de noi. Adică să nu-L coborâm pe Domnul Hristos la măsurile noastre, să nu-L 
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coborâm pe Domnul Hristos la condiŃiile noastre, ci să-L lăsăm pe Domnul Hristos mai presus de noi şi să se 
grupeze toate gândurile noastre în legătură cu Domnul Hristos Cel înălŃat. Dealtfel noi nu ne mai putem 
gândi altfel la Domnul Hristos decât la Domnul Hristos Cel înălŃat la cer. Cum S-a înălŃat, unde Se găseşte, 
iată nişte taine. Taine pe care nu le-a elucidat nici Biserica şi nu le putem elucida nici noi. Taine în faŃa 
cărora ne plecăm cu mintea cum s-a plecat Sf. Apostol Petru când L-a simŃit mai presus de el şi a zis: "Du-Te 
de la mine Doamne căci sunt om păcătos", sau când a zis: "Pentru cuvântul Tău arunc mreaja în mare". 
Părintele Arsenie zicea că noi avem mintea care discută cu Dumnezeu în loc să se supună fără discuŃie. 

Dragi ascultători, dacă e vorba să vorbim despre ÎnălŃarea Domnului Hristos, trebuie să vorbim despre 
ÎnălŃarea Domnului Hristos măcar în perspectiva pe care ne-o prezintă Biserica la ÎnălŃarea Domnului 
Hristos, la sărbătoarea ÎnălŃării, când ne spune că ÎnălŃarea e dumneziască. 

Despre Maica Domnului la ÎnălŃarea Domnului Hristos spunem că e mai presus de minte şi de cuvânt. Dacă 
Maica Domnului care-i om, e mai presus de minte şi de cuvânt, ce putem zice despre Domnul Hristos şi 
despre cele ale Lui, care e mai presus de tot ce poate omul cugeta şi spune, cum zice Sf. Simeon Noul 
Teolog. Nu ajunge gândul până la Domnul Hristos. Domnul Hristos Se coboară la gândurile noastre ca să 
ne înalŃe mai presus de noi, dar taina rămâne taină. Şi noi recunoaştem tainele şi credem în ele şi dăm slavă 
lui Dumnezeu pentru ce ştim şi pentru ce nu ştim şi ne silim să avem o credinŃă care să ne ridice şi pe noi.  

Care-i calea înălŃării? Pentru că să ştiŃi că viaŃa creştină, după Botez, trebuie să fie o viaŃă în Înviere. Sf. 
Apostol Pavel în Epistola către Romani are nişte aprecieri în legătură cu Botezul şi spune că omul cel vechi a 
murit şi a înviat omul cel nou. La Botez, la slujba botezului, preotul spune către candidatul la botez: 
"Botezatu-te-ai, luminatu-te-ai, miruitu-te-ai, sfinŃitu-te-ai, spălatu-te-ai în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sf. 
Duh". S-au întâmplat nişte lucruri care sunt începutul vieŃii pozitive, vieŃii creştine şi pentru că Botezul este 
moarte şi înviere, viaŃa trebuie să fie în Înviere. Dacă am înviat împreună cu Hristos, atunci nu mai avem 
altceva de dorit decât să ne şi înălŃăm împreună cu El. ÎnălŃarea, într-un fel, începe de pe pământ, înainte de 
moarte. Cei mai mulŃi oameni cred că la moarte se întâmplă toate, atunci înviezi, atunci te înalŃi, atunci intri 
în împărăŃia lui Dumnezeu. Nu e aşa! Eşti în împărăŃia lui Dumnezeu prin viaŃa creştină, dacă duci o viaŃă de 
om din împărăŃie, pentru că există om care nu e în împărăŃia lui Dumnezeu, care chiar dacă a fost botezat, a 
murit din nou, iarăşi e în păcate. Sf. Apostol Pavel vorbeşte despre oameni care, deşi au înviat, de vii sunt 
morŃi. Sf. Dimitrie al Rostovului spune că mulŃi oameni poartă suflet mort în trupul cel viu. În pilda cu fiul 
risipitor se spune că a zis tatăl: "Fiul meu acesta a fost mort şi a înviat, a fost pierdut şi s-a aflat" (Luca 15, 
24). Deci iată, sunt nişte învieri înainte de Înviere. Sf. Ioan care a scris "Scara", vorbind despre nepătimire 
spune că nepătimirea este "cerul cel de pe pământ" şi mai spune că "nepătimirea este învierea sufletului 
înainte de învierea trupului". Aşa că noi suntem candidaŃi la înălŃare. 

Întrebarea se pune - acum după ce şi ştim şi nu ştim despre ÎnălŃare, după ce ştim că e taină - care e calea 
înălŃării noastre? Cred că la unii v-a şi venit în minte: calea înălŃării noastre e smerenia. Sf. Apostol Pavel 
zice că L-a înălŃat Dumnezeu pe Fiul Său - se înŃelege, după firea omenească, pentru că dumnezeirea a fost 
totdeauna înălŃată - pentru că S-a pogorât, S-a deşertat pe Sine, a trăit o viaŃă de deşertare. Ce înseamnă de 
deşertare? O viaŃă în care nu şi-a afirmat dumnezeirea Sa decât în mod întâmplător şi foarte reŃinut. Asta 
înseamnă deşertare. Nu S-a manifestat cu toată dumnezeirea, cu toată capacitatea Lui aici pe pământ. A făcut 
minuni, le-a spus la oameni să nu spună nimănui, toate le-a făcut în smerenie. Pentru că condiŃia vieŃii 
creştine este smerenia. Fără smerenie nu există înaintare. Dar să ştiŃi că smerenia nu e ostentativă, că eu sunt 
cel păcătos, eu sunt cel mai nu ştiu ce, aceasta e o modă. Dacă nu simŃi tu în sufletul tău smerenie, nu numai 
în înŃelesul că ai făcut păcate, căci smerenia e de mai multe feluri. Există o smerenie a omului păcătos, o 
smerenie a vameşului care-şi recunoştea păcatele, o smerenie a femeii păcătoase care recunoştea că a făcut 
păcate şi cerea ajutor de la Dumnezeu. De fapt aceasta nu e atât smerenie, cât conştiinŃa păcătuirii. Domnul 
Hristos nu a avut o astfel de smerenie, că nu a putut-o avea. Fiul lui Dumnezeu nu avea păcate. A afirmat El 
însuşi lucrul acesta când a zis: "Cine mă va vădi pe Mine de păcat?" (Ioan 8, 46). Deci nu putea avea o astfel 
de smerenie, dar şi o smerenie care înseamnă conştiinŃa păcătoşeniei este o smerenie care înalŃă, pentru că te 
angajează să nu mai fii păcătos. Dacă eşti păcătos să nu mai fi. Când îŃi recunoşti păcatul e un semn bun. Şi 
mai există o altă smerenie, smerenia sfinŃilor. Smerenia aceasta a avut-o de exemplu Maica Domnului, care a 
zis "Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău" (Luca 1, 38). Care s-a supus şi a zis: "a căutat spre 
smerenia roabei Sale" (Luca 1, 48). O astfel de smerenie a avut Sf. Ioan Botezătorul care a zis că el e 
prietenul mirelui şi se bucură de mire şi că "Acela - adică Domnul Hristos - trebuie să crească, iar eu să mă 
micşorez" (Ioan 3, 30).  

Sf. Isaac Sirul zice că smerenia adevărată are cel care a trecut prin conacele tuturor virtuŃilor. Deci cel care 
şi-a agonisit virtutea, acela trebuie să fie smerit, cu o smerenie pe care o apreciază cumva Sf. Petru 
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Damaschin spunând că omul când face binele este colaborator al lui Dumnezeu, şi cu cât faci mai mult bine, 
cu atât trebuie să fii mai smerit, gândindu-te că Dumnezeu te-a ales ca să fii angajat al Lui, să fii colaborator 
al Lui la împlinirea binelui. Orice virtute pe care o realizăm în suflet ne deschide calea spre înălŃare. Dar o 
cale spre înălŃare lămurită de Sf. Apostol Pavel este în Epistola către Coloseni cap. 3, unde zice el, descrie el: 
"CugetaŃi cele de sus nu cele de pe pământ, unde Hristos este de-a dreapta lui Dumnezeu. Că voi aŃi murit şi 
viaŃa voastră este ascunsă cu Hristos întru Dumnezeu. Deci lepădaŃi şi voi toate acestea, omorâŃi mădularele 
voastre cele de pe pământ: curvia, necurăŃia, patima, pofta rea şi zgârcenia care este o închinare la idoli, 
lepădaŃi şi voi toate acestea, mânia, iuŃimea, răutatea, defăimarea, cuvântul de ruşine din gura voastră, nu vă 
minŃiŃi unii pe alŃii". DesfiinŃarea păcatului este cale către înălŃare. Şi apoi adăugarea virtuŃilor: "ÎmbrăcaŃi-vă 
ca aleşi ai lui Dumnezeu, sfinŃi şi preaiubiŃi cu milostivirile îndurărilor, cu bunătatea, cu blândeŃea, cu 
smerenia, cu îndelungă-răbdare, îngăduindu-vă unii pe alŃii, iertând unul altuia şi peste toate îmbrăcaŃi-vă cu 
dragostea care este legătura desăvârşirii şi pacea lui Hristos care covârşeşte toată mintea, să stăpânească în 
inimile voastre" (Coloseni 3, 2-15). Asta-i calea înălŃării. 

E bine să avem în vedere încă ceva, şi anume că pe acelaşi munte în care Domul Hristos a suferit în grădina 
Ghetsimani, S-a smerit înaintea lui Dumnezeu, de pe acelaşi munte S-a înălŃat la cer. Pentru că există o 
legătură între smerenie şi înălŃare. Vrea cineva să se înalŃe cu Domnul Hristos? Trebuie să fie smerit. După 
puterea lui. BineînŃeles că Domnul Hristos nu va cere de la noi lucruri pe care nu le putem avea, dar în orice 
caz să le avem în vedere. Şi în măsura în care mergem pe calea înălŃării noastre, unită cu ÎnălŃarea Domnului 
Hristos, vom cunoaşte mai bine şi mai curând, vom cunoaşte mai mult din taina ÎnălŃării. În orice caz, oricât 
am cunoaşte, taina ÎnălŃării rămâne taină. Şi dacă mărturisim, dacă dăm mărturie despre ÎnălŃarea Domnului 
Hristos, să ştiŃi că altă mărturie mai bună nu putem avea decât aceea întru smerenie. "Cel ce se smereşte pe 
sine se va înălŃa" (Luca 18, 14). Îl va înălŃa Domnul Hristos. Aşa se întâmplă cu cei care se gândesc la taina 
ÎnălŃării, care au în vedere taina ÎnălŃării Domnului Hristos, care se uimesc de ÎnălŃarea Domnului Hristos, 
dar care ştiu totodată că taina rămâne taină. Dumnezeu să ne lumineze! 
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Predică la ÎnălŃarea Domnului - Pr. Cleopa 

Din “Predici la Sărbătorile de peste an”Editura Christiana 2001 

IubiŃi credincioşi, 

Biserica cea dreptmăritoare a lui Hristos are un brâu; un brâu falnic, cu care se încinge în fiecare an. Brâul 
aceasta poartă pe dânsul douăsprezece semne, adică douăsprezece mari sărbători cu praznice împărăteşti. 

Brâul acesta cu un capăt ajunge la Buna Vestire şi cu celălalt ajunge până acum, până în ziua de azi, la 
ÎnălŃarea Domnului. 

Toate dumnezeieştile taine care sunt însemnate pe brâul Bisericii îşi au originea lor dogmatică şi tainică în 
dumnezeiasca Scriptură. Ele sunt: Buna Vestire, Naşterea Mântuitorului, Botezul, Întâmpinarea, Răstignirea, 
Învierea şi celelalte toate. 

Aşa şi dumnezeiescul praznic de astăzi al ÎnălŃării Domnului a fost proorocit cu o mie de ani mai înainte de 
către marele şi dumnezeiescul prooroc David în psalmi, de două şi de trei ori zicând aşa: „ÎnalŃă-te peste 
ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul slava Ta” (la fel şi la Iov 22, 12). N-a zis să se înalŃe peste cer, că 
nu S-a suit Mântuitorul nostru numai peste un cer, ci peste nenumărate ceruri. 

Dar şi dumnezeiescul apostol Pavel zice: „Şi acest Iisus Care S-a pogorât până la temeliile cele mai de jos ale 
pământului (adică până la iad), Acesta este Care S-a şi suit mai presus de toate cerurile, de-a dreapta măririi, 
întru cele înalte”. Deci, Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu S-a suit în cer, nici peste cer, ci peste ceruri. 
Nimeni nu ştie numărul cerurilor; unii au spus că-s şapte, alŃii că-s nouă. Dar Scriptura nu ne arată. 
Nenumărate sunt cerurile şi nemăsurat este Dumnezeu cu vechimea, cu puterea, cu înŃelepciunea şi cu toate. 
Aşadar Mântuitorul nostru Iisus Hristos S-a suit mai presus de toate cerurile. 

Însă pentru ce S-a înălŃat Domnul? Pentru care pricină S-a înălŃat? AŃi auzit cântându-se aseară, în stihurile 
de la strană: „Şi S-a suit Mântuitorul în ceruri, ca să ne trimită nouă pe Prea Sfântul Duh” (vezi Marcu 16, 
19; Efeseni 4, 10). 

Deci prima pricină pentru care S-a înălŃat Domnul de la pământ la cer este ca să ne trimită nouă pe Duhul 
Sfânt. Aşa a spus şi El în dumnezeiasca Evanghelie: „Trebuie să Mă duc Eu, că de nu Mă voi duce Eu la cer, 
nu va veni la voi Mângâietorul, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede” (Ioan 14, 26; 15, 26). 

A doua pricină pentru care S-a înălŃat Mântuitorul la cer este pentru ca să plinească rânduiala cea pentru noi. 
AuziŃi ce scrie la condacul acestui prealuminat praznic: „plinind rânduiala cea pentru noi” (se face-n cer şi pe 
pământ) şi toate celelalte (vezi condacul praznicului). 

Care-i rânduiala aceasta? Iată care: Dumnezeu Tatăl a trimis pe Mântuitorul în lume, căci zice 
dumnezeiescul Evanghelist Ioan: „Aşa a iubit Dumnezeul lumea, încât pe Unul Născut Fiul Său l-a trimis” 
pentru răscumpărarea ei. Şi l-a trimis nu numai aşa, ca să vie şi să se ducă, ci cu o misiune mare pentru cer şi 
pentru pământ. 

Şi această misiune s-a împlinit astăzi. 

A venit Cuvântul lui Dumnezeu sau S-a întrupat. Căci zice: „Şi Cuvântul trup S-a făcut” (Ioan 1, 14). 

S-a întrupat, s-a născut, s-a botezat, a petrecut în taină 30 de ani, iar trei ani şi jumătate a predicat Evanghelia. 
După aceea a primit înfricoşatele şi preamântuitoarele patimi, pentru noi păcătoşii şi pentru a noastră mântuire. 
Căci a spus Isaia mai înainte: „Şi prin rănile Lui noi toŃi ne-am vindecat” (Isaia 53, 5). Pentru vindecarea 
noastră a trebuit să sufere El răni şi cu rana Lui să vindece rănile noastre cele sufleteşti. Şi după aceea a înviat 
din morŃi, a biruit moartea prin moartea Sa, iar acum biruinŃa Lui se desăvârşeşte prin ÎnălŃarea la Cer. 

Deci, astăzi s-a împlinit rânduiala cea pentru noi, adică misiunea cea mare pe care a avut-o Cuvântul lui 
Dumnezeu de la Tatăl Său; să vie, să se nască, să trăiască împreună cu noi, să sufere şi să învie pentru noi şi 
să Se înalŃe la cer, de unde S-a coborât. Aceasta e rânduiala pe care a plinit-o Iisus Hristos. 

Astăzi, în ziua de ÎnălŃare, Hristos împlineşte deci toată rânduiala cea pentru noi. A împlinit tot ce-a fost scris 
pentru Dânsul în sfatul cel veşnic al lui Dumnezeu. 

A treia pricină pentru care S-a înălŃat Iisus Hristos este ca să ne înalŃe pe noi de pe pământ la cer, din iad la rai, 
din moarte la viaŃă. Asta-i ultima pricină. Că a spus în dumnezeiasca sa Evanghelie: „Şi când Mă voi înălŃa, pe 
toŃi vă voi trage la Mine” (Ioan 15, 5). Dar cum se înalŃă oamenii la cer? Cum îi trage Iisus în fiecare minut? 

AŃi auzit aseară, la ultima paremie, ce a spus proorocul Isaia? „Dintre vii Te-ai pogorât la ei şi Te-ai înălŃat 
ca să înalŃi pe toŃi fiii întru toate zilele veacului” (Isaia 42, 6). 
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Ai auzit pentru ce S-a pogorât Iisus Hristos? Pentru dragoste. 

Ai auzit pentru ce s-a înălŃat? Ca să înalŃe pe toŃi fiii omeneşti, nu într-o zi, nu în două, nu într-un an, nu  
într-o sută de ani, nu într-o mie sau zece mii de ani, ci „întru toate zilele veacului”, adică cât va fi lumea. 

Dar cum se înalŃă oamenii la cer? Prin darul Sfântului Duh, prin darul şi mila lui Dumnezeu. Când este omul 
în păcat de moarte şi este călduŃ, ştiŃi unde este cu sufletul? În iad. E mai jos decât toate dobitoacele 
câmpului, decât toate păsările cerului, decât toată zidirea. El se află atunci cu sufletul în iad. Dar prin 
pocăinŃă adevărată şi prin darul Sfântului Duh, care dezleagă prin mâna duhovnicului păcatele, se ridică din 
iad în rai, se ridică din moarte în viaŃă, şi din om păcătos ce era, asemenea cu dracii, se face asemenea cu 
îngerii. Şi nu numai cu îngerii, ci asemenea cu Dumnezeu, pe cât este cu putinŃă. Căci auzi ce zice proorocul: 
„Eu am zis: Dumnezei sunteŃi şi fii ai Celui Prea Înalt toŃi. Dar voi ca nişte oameni muriŃi (adică prin păcat) 
şi ca nişte boieri (adică asemenea unor draci) cădeŃi” (Psalmii 81, 6). 

De ce se cheamă păcatul cădere? Căci se zice: a căzut cineva în păcatul curviei, sau a căzut cineva în 
mândrie, sau în lăcomie, sau în beŃie, sau în iubire de argint, sau în ură. Tot păcatul se cheamă cădere. De ce? 
Pentru că păcatele ne trag în jos de la Dumnezeu, ne coboară de la treapta de oameni şi ne fac dobitoace. 
Căci a zis proorocul: „Şi omul, în cinste fiind, n-a priceput, alăturatu-s-a cu dobitoacele fără de minte şi s-a 
asemănat lor ”(Psalmii 48, 12, 21). Deci din oameni ne facem dobitoace şi mai răi ca dobitoacele, ne facem 
draci. Că nici dracii nu hulesc pe Dumnezeu în faŃă, dar omul cu mintea sa Îl huleşte. Deci iată unde ne 
coboară păcatul. Păcatul ne trage mereu în jos, în fundul iadului, asemenea cu dracii, iar darul lui Iisus 
Hristos şi darul Sfântului Duh mereu ne înalŃă şi mereu ne ridică. Căci zice proorocul: „De şapte ori de va 
cădea dreptul, de şapte ori se va ridica”. Şapte înseamnă număr fără de număr, înseamnă veşnicie, la 
nesfârşit. Adică mereu se repetă căderea şi ridicarea omului. Deci de va cădea omul în toată viaŃa sa, să nu se 
deznădăjduiască de a se ridica, să se înalŃe iarăşi prin darul Sfântului Duh, prin pocăinŃa cea adevărată. 

Dar înălŃarea aceasta a omului din iad şi din rânduiala dobitoacelor, şi din rânduiala păgânilor şi a celor ce nu 
cunosc pe Dumnezeu, cum se face? Deodată? Nicidecum. 

Aşa ne învaŃă dumnezeieştii PărinŃi. Omul, când se ridică, se ridică pe trepte. Nu deodată se face sfânt, după 
cum nici deodată nu se face drac, ci se ridică pe trepte; cei ce se străduiesc pe calea mântuirii vor merge 
dintr-o măsură în alta, cum a zis înainte proorocul: „Merge-vor din putere în putere” (Psalmii 83, 8). Ei 
capătă mai întâi o putere din darul Sfântului Duh în inima lor, o parte din tăria de a sta în poruncile lui 
Hristos, o măsură din virtute – şi după aceea păşesc pe alte trepte. 

Care sunt treptele acelea, ne arată dumnezeieştii PărinŃi. Treptele urcuşului duhovnicesc sunt trei. Care? AŃi 
auzit în Scriptură la Levitic (22, 1-17), unde se vorbeşte de sâmbătă, de sâmbete şi de sâmbetele sâmbetelor; 
şi iarăşi: de seceriş, de secerişuri şi de secerişul sufletului raŃional; şi iarăşi de tăierea-împrejur, de tăierea 
tăierii-împrejur şi de tăierea inimii în duh, cum zice marele apostol Pavel (Romani 2, 29). 

Acestea arată tainic în legea veche şi în cea nouă urcuşul sufletului către Dumnezeu. Toate aceste simboluri, 
toate aceste Scripturi, după dumnezeiescul Maxim Mărturisitorul, arată urcuşul, sau cum se înalŃă un suflet 
până se face Dumnezeu după dar. Toate acestea sunt simbolizate, după Scripturi, de ziua a şasea, a şaptea şi a 
opta. Toate trei treptele duc la îndumnezeirea după dar. Ele sunt făptuirea morală, contemplaŃia naturală în 
duh şi teologia mistică, adică cunoaşterea tainică a lui Dumnezeu (Sfântul Maxim Mărturisitorul, Filocalia, 
vol. II, cap. 37, 38, 39 – p.136). 

Dar ce este sâmbăta sufletului raŃional? Sâmbăta în legea veche înseamnă odihnă. Sufletul nostru, zbuciumat 
de păcate, de cădere, având conştiinŃa pătată de păcatele sale, când pune început bun cu darul lui Iisus Hristos 
şi se ridică din păcat şi se înalŃă puŃin pe treapta faptelor bune, ajunge la oarecare odihnă, dar nu la desăvârşire. 
Deci, când vei auzi în Scriptură de sâmbătă, să ştii ce înseamnă aceasta. Iată ce spune dumnezeiescul Maxim: 
sâmbăta e nepătimirea sufletului raŃional care a lepădat prin făptuire semnele păcatului. 

Să vă dau o pildă. Un om a fost beŃiv, a fost desfrânat, a fost ucigaş, a fost tâlhar, a fost iubitor de argint. 
Cine ştie ce a făcut săracul în viaŃă, că toŃi suntem păcătoşi. Dar el s-a spovedit la duhovnic cu toată inima,  
s-a curăŃit şi s-a hotărât să se lepede cu toată puterea de păcate. În locul beŃiei să pună înfrânare, în locul 
lăcomiei de pântece – postul, în locul iubirii de argint şi zgârceniei – milostenia, în locul desfrânării – 
curăŃenia, în locul somnului mult – privegherea. Şi a plantat prin făptuire fapte bune în locul vechilor păcate, 
pe care le săvârşise mai înainte. El se află acum pe treapta întâi a urcuşului duhovnicesc, dar de-abia cu 
faptele, nu cu mintea. Căci auzi ce spune: „Sâmbăta sufletului raŃional este nepătimirea sufletului raŃional 
care prin făptuire a lepădat de-abia semnele păcatului”. N-a spus rădăcinile, ci semnele. Acest om care se 
sileşte să facă fapte bune în locul celor rele şi pune început bun de faptă numai cu lucrarea din afară, de-abia 
a ajuns la prima odihnă a sufletului său raŃional. El află o oarecare mângâiere, dar încă e chinuit de gânduri, 
încă păcătuieşte cu mintea, încă este în păcat cu mintea. Şi lupta lui cu mintea este groaznică, căci lupta cu 
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patimile cele trupeşti, cele cu lucrul, Ńine până la o vreme, dar lupta cu mintea, pentru părăsirea păcatului cu 
mintea, Ńine până la moarte. 

Şi despre sâmbete, adică despre sâmbetele îndoite, iată ce spune dumnezeiescul Maxim: „Îndoitele sâmbete 
înseamnă a doua treaptă a urcuşului duhovnicesc. Şi se tâlcuieşte aşa: slobozenia sufletului raŃional, care îşi 
retrage mintea sa din simŃire, părăsind lucrarea după firea simŃurilor prin contemplaŃia naturală în duh, adică 
prin cugetarea la Dumnezeu din zidiri, prin raŃiunile lucrurilor”. 

Cum se întâmplă asta? Noi, păcătoşii, în general am părăsit păcatul cu lucrul. Dar cu gândul încă ne luptăm, cu 
mintea încă păcătuim, cu mintea încă slujim păcatului, fie al făŃărniciei, fie al vicleniei, fie al desfrânării, al 
zavistiei, al urii, al mândriei, al iubirii de slavă, al răutăŃii, al mâniei, al răpirii şi nu ştiu mai care din patimile 
sufleteşti. Unele sunt care se văd, altele care nu se văd, dar sunt mai rele şi mai vătămătoare decât cele care se 
văd. Căci Hristos Mântuitorul, când a venit în lume, n-a mustrat pe curvă, nici pe vameşi sau curvari, pe cei ce 
făcuseră păcate trupeşti. Oare aŃi auzit în Evanghelie: „Vai de tine, curvo!”? „Vai de tine, tâlharule!”? „Vai de 
tine, vameşule, că eşti păcătos şi faci nedreptate!”? Nu! Ci a zis: Vai vouă făŃarnicilor, vai vouă fariseilor, vai 
vouă cărturarilor nebuni şi orbi! Şi cine a spus acestea? Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu, Care priveşte în 
sufletul nostru. „De milioane de ori – cum spune Solomon – ochii lui sunt mai luminoşi decât soarele”. El era 
Dumnezeu şi poporul de jos Îl iubea, că simŃea puterea Dumnezeirii Lui, că le vorbea ca Unul ce are putere, iar 
nu asemenea cărturarilor. Îl iubeau, dar şi El, văzând credinŃa sinceră a lor, îi iubea din inimă, când mergeau 
după El pe munte, şi pe jos, flămânzi, când a înmulŃit pâinile în pustie (vezi Matei 17, 19-23; 23, 16). 

Căci a zis: „Milă Îmi este de popor, că sunt ca oile care n-au păstor”, risipite. Dar pe cei dintre mari, pe 
cărturari, pe farisei şi pe saduchei îi mustra, căci vedea într-înşii toate vicleniile şi făŃărniciile lor. La curve, 
la tâlhari, la vameşi, chiar de vedea păcate grele, vedea la ei şi căinŃa, umilinŃa şi hotărârea de îndreptare. Iar 
pe cărturari şi farisei, la care vedea patimi grele sufleteşti, ca ura, zavistia, făŃărnicia, pizma, viclenia şi 
altele, care sunt mai grele ca patimile cele trupeşti, pururea îi mustra şi le zicea: „Vai vouă!”, ca un 
Dumnezeu Care cunoaşte inimile. 

Deci iată că sunt păcate cu gândul, care nu se văd, dar sunt mult mai grele şi mai rele decât cele cu trupul. 

Am ajuns deci la treapta a doua a urcuşului duhovnicesc. Auzi în ce constă această treaptă: „Sâmbetele 
însemnează slobozenia sufletului raŃional care a părăsit chiar şi lucrarea cea după fire a simŃurilor prin 
contemplaŃia naturală în duh”. Aceasta este treapta a doua pentru suflet. Dar cum se urcă pe ea? Prin lupta cu 
mintea. Prin ea se ajunge la contemplaŃia naturală în duh. Mai înainte o femeie frumoasă îl smintea, acum 
nu-l mai sminteşte. Când vede o fiinŃă frumoasă, se mută cu mintea şi zice: dacă fiinŃa aceasta e frumoasă, 
dar un înger cât este de frumos? Dar Heruvimii, dar Serafimii, dar Cel ce i-a făcut pe dânşii? Îşi mută mintea 
de la frumuseŃea cea de aici la frumuseŃea cea din ceruri şi, în loc să se smintească, se foloseşte. Mai înainte, 
dacă auzea o muzică de dans, aceasta îi tulbura mintea şi sufletul. Pe treapta a doua a urcuşului duhovnicesc, 
nu-l mai tulbură, ci chiar îl foloseşte. Căci zice: dacă oamenii pot să cânte din fluier şi din trâmbiŃe şi din 
organe aşa de frumos, ce trebuie să fie în ceruri, cum cântă îngerii, ce dănŃuire este acolo? Căci se spune 
astăzi: „Suitu-S-a Dumnezeu întru strigare, Domnul în glas de trâmbiŃă” (Psalmii 46, 5). Când puterile 
cereşti L-au văzut pe Mântuitorul Care ridica porŃile cele de sus, toŃi îngerii trâmbiŃau, toŃi cântau şi în glas 
de sunet mare şi în mare cântare S-a suit Hristos şi a ridicat – n-a deschis – porŃile cerului. Le-a ridicat pentru 
toate veacurile. Şi dumnezeiescul Ioan-Gură-de-Aur zice: „Vezi că nu le-a deschis, ci le-a ridicat de tot?”. 

Prin urmare, cel ce a ajuns la treapta a doua a urcuşului duhovnicesc aşa cugetă când aude o cântare 
lumească sau un om cântând, sau o femeie, sau o trâmbiŃă, sau un fluier. Iar când vede soarele, cugetă aşa: 
„Dacă aici soarele luminează aşa, ce trebuie să fie acolo, unde luminează Hristos, Soarele DreptăŃii?” 
(Filocalia, vol. II, p. 136). 

Astfel, omul, pe treapta a doua a urcuşului duhovnicesc, prin contemplaŃia naturală în duh, adică privirea 
curată la zidirea lui Dumnezeu, se suie îndată cu mintea de la cele văzute la cele gândite şi nevăzute, 
căpătând slobozenie din ispite, cum spune dumnezeiescul Maxim. 

El se mută cu mintea de la cele auzite aici pe pământ la cântările cele din cer şi zice cu mintea sa: „Dacă 
oamenii aceştia de Ńărână ştiu să cânte aşa, apoi ce cântări trebuie să fie acolo în Cer?”. Tot aşa şi de va mirosi 
ceva frumos, se gândeşte la mireasma florilor raiului; şi aşa mută cu mintea şi celelalte simŃiri, prefăcând prin 
contemplaŃie toate cele auzite – sau văzute, sau gustate, sau mirosite, sau pipăite – în cugetări duhovniceşti. 

Iar treapta a treia a urcuşului, adică a înălŃării sufletului pe treapta cea mai de sus, se numeşte în Scriptură 
sâmbetele sâmbetelor. Cel ce a păşit pe treapta a treia a urcuşului duhovnicesc nu mai are nevoie de trepte, 
nu mai are nevoie să vadă frumuseŃea cea de aici ca să se suie cu mintea la frumuseŃea cea de sus, sau să 
audă o cântare de aici ca să se ducă la cântarea cea de sus, sau să miroasă ceva frumos de aici ca să 
gândească la mireasma raiului. Cel care a ajuns cu darul lui Iisus Hristos pe treapta a treia a urcuşului 
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duhovnicesc a devenit un Dumnezeu după dar. El are îndumnezeirea cea după dar sau teologia mistică, adică 
el are comuniune nemijlocită cu Dumnezeu, nu mai are nevoie de treapta zidirii. În el trăieşte Hristos, cum 
grăia Pavel: „Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine” (Romani 5, 16), sau cum spune în altă parte: 
„Aşadar – noi avem mintea lui Hristos” (I Corinteni 3, 15; Galateni 4, 6). Pavel, când a zis că are mintea lui 
Hristos, trăia în Hristos şi Hristos trăia într-însul, şi deci nu mai vorbea mintea sa, ci mintea lui Hristos. Un 
asemenea om este pe treapta cea mai de sus, pe cea de a treia treaptă a urcuşului duhovnicesc – de care foarte 
puŃini şi foarte rar se mai învrednicesc în zilele noastre –, este fiul lui Dumnezeul după dar. Acesta a ajuns 
ziua a opta, cum zice dumnezeiescul Maxim: „Ziua a opta după Scripturi este egală cu treapta a treia a 
urcuşului duhovnicesc”. Ea se numeşte şi sâmbăta sâmbetelor, nu se mai cheamă slobozenia sufletului, sau 
nepătimirea de pe treptele cele mai de jos. Sâmbetele sâmbetelor se numesc: „odihna duhovnicească a 
sufletului raŃional care părăseşte chiar şi lucrarea cea după fire a simŃurilor şi-şi întoarce mintea sa chiar şi de 
la cugetările cele mai duhovniceşti din zidiri. Prin ce? Prin extazul dragostei, care o leagă cu totul numai de 
Dumnezeu în noianul dragostei”. Acela nu mai ştie nimic decât să-L iubească pe Dumnezeu. Unul ca acela 
ajunge la Sfântul Antonie cel Mare, care zicea: „Nu mă mai tem de Dumnezeu”. Şi l-a întrebat unul: Dar de 
ce ? „Pentru că-L iubesc”. SimŃind dragostea lui Iisus în inima lui, nu se mai temea nici de moarte, nici de 
foame, nici de sete, nici de osteneală, nici de ocară, nici de batjocură. De ce? Pentru că trăia în Hristos şi 
Hristos în el, şi astfel era foarte convins că fără voia lui Dumnezeu nu i se va întâmpla nimic. Aşa e omul 
care s-a înălŃat cu sufletul său pe treapta a treia a urcuşului duhovnicesc. 

FraŃii mei, sunt lucruri cam grele pentru dumneavoastră, cei de la Ńară. Călugării le înŃeleg mai bine. Dar ne 
întoarcem la o povestire uşoară, ca să vă folosim pe toŃi. Oare dacă Mântuitorul S-a înălŃat la cer, au fost şi 
sfinŃi care s-au înălŃat? Da. Dumnezeiasca Scriptură ne spune de Enoh, că s-a răpit şi nu s-a mai aflat, dar nu 
se ştie dacă chiar în cer. Ilie nu s-a înălŃat nici el chiar la cer. Dar unde? S-a înălŃat „ca la cer”, deci cam spre 
cer. În hronografe şi alte cărŃi se păstrează o istorie despre unul din sfinŃii care s-au înălŃat la cer. ŞtiŃi cine? 
A fost fiul lui Adam, Set. Istoria sfântă spune că Set a fost foarte iubit de Dumnezeu. Pe acest fiu i l-a dat 
Dumnezeu lui Adam în locul lui Abel care a fost ucis de fratele său, Cain. Şi acest fiu a fost blagoslovit cu 
mari daruri de la Dumnezeu, că a fost plăcut lui Dumnezeu. Şi spune o istorie sfântă că acest Set s-a răpit la 
cer. Dar pentru ce? Ca să înveŃe astronomia de la îngeri. De aceea, bine a zis Marele Vasile că: „mult vestita 
astronomie, pentru cel credincios, e o a doua teologie”. Pentru că precum auzim, astronomia îşi are originea 
de la Dumnezeu; căci chiar îngerii au învăŃat pe om astronomia. 

Se zice că Set a stat la cer 40 de zile şi 40 de nopŃi şi a învăŃat astronomia în cer, mişcarea astrelor cereşti, 
întunecarea soarelui, a lunii şi celelalte semne care se arată pe cer ca să le cunoască oamenii, când Dumnezeu 
e supărat, când vrea să schimbe vremea şi celelalte. Dar Sit, care a fost răpit, zice Scriptura şi istoria, sau 
când a fost dus la Dumnezeu, a uitat şi de foame şi de sete, ca şi Moise pe Muntele Sinai. Acesta a vorbit cu 
Dumnezeu şi a postit de două ori câte 40 de zile, numai în gândire de Dumnezeu stând, fără să mănînce şi să 
bea. Aşa a făcut şi Set. Fiindcă se afla în convorbire cu Dumnezeu şi îngerii îl învăŃau semnele astrelor şi 
mişcările lumii şi celelalte, când s-a coborât la pământ, copiii nu-i mai ziceau tată. Dar cum? Dumnezeu! Aşa 
de tare strălucea faŃa lui (vezi Hronograful lui Gheorghe Chedrenos). 

Iar de Moise zice Scriptura că a primit pe Muntele Sinai atâta lumină de la Dumnezeu, care i-a dat tablele 
legii, încât fiii lui Israil nu puteau privi la el (Ieşirea 24, 17; 34, 29-30). De aceea îşi punea un văl pe faŃă, 
căci îi strălucea faŃa prea tare. Dar de Moise spune Scriptura că a fost numai pe Muntele Sinai, pe când de 
Set spune că a fost la cer. 

Se zice că fiii lui Set de aceea se cheamă, în Scriptură, fiii lui Dumnezeu, iar fiii lui Cain fiii dracilor şi fiii 
oamenilor; pentru că au început să-i zică tatălui lor Dumnezeu. Atâta slavă şi frumuseŃe şi podoabă a adus 
Set, când s-a pogorât de la Dumnezeu. Şi l-au întrebat fiii: „Tată, nu cumva te-ai făcut Dumnezeu?”. Iar el  
le-a răspuns: „Nu dragii mei, nu m-am făcut Dumnezeu. Eu sunt rob al lui Dumnezeu şi om stricăcios 
asemenea vouă, dar eu am fost acolo unde e Dumnezeu”. „Şi ce Ńi-au spus, tată?”. „Iată ce mi-au spus: «Să 
păziŃi legile lui Dumnezeu, învăŃate de la Adam, pe care le-a primit de la Dumnezeu în conştiinŃă, şi să băgaŃi 
de seamă să nu vă căsătoriŃi cu odrasle din neamul lui Cain, că este blestemat»”. Căci Scriptura spune că 
Dumnezeu a blestemat pe Cain. Dar ce mai spune Scriptura? Că s-au rănit fiii lui Set de frumuseŃea fiicelor 
lui Cain şi le-au plăcut şi le-au luat în căsătorie. De aceea mânia lui Dumnezeu a venit asupra lor. Sit le-a 
spus: „Dragii tatii, să nu cumva să vă căsătoriŃi cu urmaşe din neamul cel blestemat al lui Cain. Căci a spus 
Dumnezeu că atunci când vă veŃi amesteca cu neamul acela, se vor naşte uriaşi şi va veni potopul pe faŃa 
pământului şi va pierde pe tot poporul. Căci voi sunteŃi neam sfânt, sunteŃi ramură din rădăcină sfântă; să nu 
vă amestecaŃi cu blestemaŃii aceia de sălbatici!”. 

Şi a trăit Set 812 ani. În timpul cât a trăit Set, fiii săi nu au călcat porunca lui Dumnezeu. Dar dacă a murit 
Set, copiii au zis unul către altul: „Ei! Tata a zis să nu iau cutare fată în căsătorie, dar el a murit, şi dacă mie 
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îmi place, de ce să n-o iau? Că-i din neamul lui Cain?”. Şi au călcat porunca tatălui lor. Şi au început să-şi ia 
femei din neamul lui Cain. 

Dar ce s-a întâmplat? Cum au început să-şi ia neveste din neamul lui Cain, se năşteau uriaşi. Aceştia creşteau 
de-o palmă în fiecare zi, creşteau mari ca chedrii Libanului, de 70-80 de stânjeni înălŃime. Şi erau cei mai 
sluŃi şi mai spurcaŃi oameni de pe faŃa pământului, cum spune Sfântul Dimitrie al Rostovului, încât condeiul 
nu poate să descrie ce făceau aceia. Că mâncau şi pruncii pe care îi lepădau muierile lor, aşa de spurcaŃi erau. 
Şi sute de ani i-a aşteptat Dumnezeu la pocăinŃă, până ce a venit potopul. ÎmpărăŃia uriaşilor a fost înainte de 
potop şi a Ńinut aproape 200 de ani. Şi dacă nu s-au îndreptat ei de fărădelegile lor, Dumnezeu a zis: „Nu va 
locui Duhul Meu întru aceşti oameni”. Şi a hotărât să-i piardă de pe faŃa pământului. 

Dar să ne întoarcem la subiectul nostru. Astăzi nu s-a suit Set la cer. Cine S-a suit astăzi la Cer? Hristos, Cel 
ce a zidit toate cerurile, El S-a suit. Şi ce ne trimite El de acolo? Ce le-a spus El apostolilor? „Voi să staŃi în 
Ierusalim până când vă veŃi îmbrăca cu putere de sus” (Luca 24, 49). Adică: Eu nu vă las sărmani, cum vi se 
pare vouă. Ci voi fi cu voi până la sfârşitul veacului. Căci vă voi trimite vouă pe Mângâietorul, adică vă voi 
trimite altă faŃă a Sfintei Treimi. Are să vină Duhul Sfânt, Mângâietorul. Şi când va veni Acela, are să vă 
deschidă vouă mintea, să înŃelegeŃi toate Scripturile. Şi vă va spune vouă toate, ca să înŃelegeŃi mai limpede 
tainele iconomiei în trup, sau pentru care pricină am venit Eu pe pământ şi am stat până azi, când Mă înalŃ la 
cer. Căci apostolii şi evangheliştii, cât au stat cu Hristos, nu-l cunoşteau desăvârşit pe El. A zis el Petru că 
crede, dar mai târziu s-a lepădat, căci nu era sigur. Odată mergeau într-un sat al Samariei şi acolo nu i-a 
primit pe ei, fiindcă faŃa Lui era îndreptată spre Ierusalim, iar apostolii au zis: „Doamne, voieşti să pogorâm 
foc din cer asupra acestora care n-au voit să ne primească, precum a făcut Ilie?”. Iar Mântuitorul le-a spus cu 
blândeŃe: „Voi nu ştiŃi al cui duh sunteŃi…”. Ei nu ştiau că se află cu Dumnezeu şi vorbesc cu El, şi stau la 
masă cu El, şi umblă cu El. De aceea le zice: „Fiul Omului a venit să mântuiască şi să caute pe cel pierdut”. 
Altă dată, fiilor lui Zevedei li s-a năzărit să zică: „Dă-ne nouă să stăm unul de-a dreapta şi altul de-a stânga 
Ta”. Altă dată, Petru se certa cu ceilalŃi, care ar fi mai mare. Altă dată Filip cerea: „Doamne, arată-ne nouă 
pe Tatăl!”. Iar Iisus îi spune: „De atâta vreme, Filipe, eşti cu Mine şi nu ai cunoscut că Tatăl este cu Mine şi 
Eu sunt cu Tatăl?”. AŃi văzut? Apostolii nu cunoşteau pe Stăpânul lor, nu cunoşteau pe Hristos, pe 
Mântuitorul lumii Care făcea atâtea minuni, şi învia morŃii, şi înmulŃea pâinile, şi gonea pe draci. Ei totuşi 
nu-L cunoşteau că-i Dumnezeu adevărat. 

Cine le-a descoperit taina venirii pe pământ a lui Dumnezeu, a întrupării lui Dumnezeu Cuvântul? Duhul 
Sfânt. Căci a zis Iisus: „Când va veni Acela, vă va spune vouă toate”. 

ŞtiŃi cum a făcut Hristos? Cum ar veni un împărat mare, care-i cel mai vestit în toată lumea, şi şi-ar ascunde 
coroana, şi hlamida, şi toate semnele împărăteşti, şi s-ar duce să stea undeva la un Ńăran, undeva la Ńară. S-ar 
duce ca un om sărac şi acolo, neştiind nimeni cine-i, ar începe să-l batjocorească, să-l ocărască. Nu L-au 
ocărât evreii? Nu I-au spus că e samaritean, nu I-au spus că are drac şi că scoate dracii cu Belzebut? 

După o vreme, însă, împăratul acela şi-ar aduce coroana, sceptrul şi hlamida şi le-ar spune: „Iată cine sunt 
eu; am stat la voi ca o slugă, dar eu sunt împărat peste tot pământul”. Câtă frică şi câtă căinŃă şi câtă părere 
de rău n-ar avea oamenii aceia care l-au bătut pe împăratul, că a fost ca o slugă şi nu l-au cunoscut! 

Aşa au păŃit apostolii astăzi. Plângeau – zice – şi mâhnire mare era peste ei: „Acesta-i Dumnezeu, dar noi am 
umblat cu Dânsul şi I-am răspuns de multe ori obraznic, şi de multe ori n-am crezut în minunile Lui. De 
multe ori am vrut să facem altfel decât îi plăcea Lui”. Şi le părea rău apostolilor, fiindcă acum au cunoscut cu 
adevărat că El este Însuşi Dumnezeu. 

Căci le spusese Mântuitorul: „Nimeni nu s-a suit la cer, fără numai Fiul Omului Care S-a pogorât din cer”. 
Căci numai El S-a suit la cer; ceilalŃi, cum v-am mai spus, nu s-au suit la cer, ci „ca la cer”. Auzi ce spune 
David: „ÎnalŃă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul să fie slava Ta” (Psalmii 107, 5). 

Deci Iisus Hristos S-a suit astăzi mai presus de toate cerurile şi v-am arătat pricinile pentru care: întâi, pentru 
ca să ne trimită pe Duhul Sfânt; a doua, ca să plinească rânduiala cea pentru noi; şi a treia, ca să ne înalŃe pe 
noi din moarte la viaŃă, din iad la rai, din păcat la virtute. Să ne facă din oameni nu îngeri, ci dumnezei după 
dar. Deci omul, fiind după chipul şi asemănarea Lui, se înalŃă cât îi este lui cu putinŃă. Dacă crede şi se înalŃă 
pe treptele urcuşului duhovnicesc, despre care v-am amintit, se face şi el un dumnezeu după dar, dar nu după 
fiinŃă. Că auzi ce spune Sfântul Vasile cel Mare: „Dumnezeu l-a pus pe om împărat peste tot pământul şi l-a 
făcut dumnezeu al celor făcute de Dumnezeu”. 

Auzi? Omul e împărat al pământului şi Dumnezeu peste toate lucrurile lui Dumnezeu! Aşa a voit El să-l facă. 
Dar omul se amestecă cu dobitoacele, se face asemenea cu ele, se deprinde cu viaŃa dobitocească şi se face 
mai rău decât dracul Şi aceasta-i căderea care ne coboară pe noi: păcatul. Iar ceea ce ne suie este darul lui 
Dumnezeu, care înalŃă sufletele. Căci auzi ce spune proorocul Isaia: „Ca să înalŃe pe fiii Lui întru toate zilele 
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veacului”. Nu s-au înălŃat numai Enoh şi Ilie, nu s-au înălŃat numai patriarhii şi proorocii, ci o dată cu 
înălŃarea lui Hristos, s-au înălŃat toŃi sfinŃii şi toŃi pe care i-a scos Hristos din iad. Dar nu în cer, ci în rai, căci 
în cer numai El a intrat. Iar după judecata viitoare, toŃi vor intra în cer. Căci zice în Evanghelie: „FericiŃi cei 
săraci cu duhul, că a acelora este împărăŃia cerurilor!”. N-a zis „a raiului”. Că se zice că unde a prisosit 
păcatul, sau unde s-a înmulŃit păcatul, acolo a prisosit darul lui Iisus. A fost izgonit Adam din rai, dar venirea 
lui Hristos împotriva satanei mai multă fală dă neamului lui Adam. Nu-l mai aduce iar în rai; în rai stau toŃi 
sfinŃii şi drepŃii lui Dumnezeu numai până la judecata viitoare, iar după judecata cea de apoi nu mai duce 
Dumnezeu pe sfinŃi în rai, ci în cer. 

Deci, s-a izgonit omul din rai, dar dacă cu darul lui Hristos sporeşte şi se mântuieşte, locuinŃa lui va fi în cer, 
în împărăŃia cerului. 

Aşa a prisosit darul lui Dumnezeu dat firii omeneşti. Şi se întreabă Sfântul Ioan Damaschin: Pentru ce? Pentru 
trup! De ce nu i-a miluit şi pe draci tot aşa? Că şi dracii au căzut din cer şi s-au făcut draci. Au căzut fără trup 
şi ce este pentru om moartea, aceea este pentru îngeri căderea. Îngerii după cădere nu se mai pot întoarce, iar 
omului din cauza trupului i s-a dat pocăinŃă până la moarte, până la ultima suflare. Dacă se pocăieşte, îl 
primeşte Dumnezeu şi poate să-l facă din om asemenea cu dracii, înger şi dumnezeu după dar, să-l ridice în 
cer. Căci pentru neputinŃa trupului S-a răstignit Dumnezeu şi a venit şi S-a îmbrăcat în trup, ca să ridice firea 
noastră nu până la îngeri, nu până la Heruvimi, ci până la dreapta Tatălui. Pe scaunul Dumnezeirii stă firea 
omenească, acolo unde este Iisus Hristos. Aceasta în ciuda satanei. Căci ce a zis Dumnezeu? L-ai scos pe om 
din rai? Am să îndumnezeiesc firea omenească şi am s-o ridic în cer, şi am să Mă îmbrac în firea lui şi am să 
stau pe scaun cu Tatăl, şi ai să vezi floarea aceasta, pe care ai stricat-o în rai şi ai corupt-o, că stă pe tronul 
Dumnezeirii! Acesta-i lucrul lui Dumnezeu şi răzbunarea Lui pentru pizma satanei. 

FraŃii mei, când era Adam de 700 de ani, cum se spune în hronograf, ca om bătrân, căci a trăit 930 de ani, 
cum spune Scriptura, a adormit lângă un stejar. Şi dormind el acolo, a venit la el Arhanghelul Uriil. Căci 
şapte duhuri mari, şapte Arhangheli au comanda cetelor îngereşti: Mihail, Gavriil, Rafail, Varahil, Salatiil, 
Gudiil şi Uriil. N-am să vă spun tâlcuirea acestor şapte nume, dar vă spun pe a lui Uriil că se tâlcuieşte „foc 
şi lumină dumnezeiască”. Acest al şaptelea Arhanghel a venit deci când dormea Adam lângă un stejar, 
obosit. Şi când s-a trezit, s-a trezit cu îngerul la cap: „Adame! Ce faci?” (Adam nu se mai temea de îngeri, că 
a stat cu ei în rai). Acesta zise: „Doamne, mă odihnesc”. „Adame, ia ascultă, ştii ce are să păŃească neamul 
tău?”. „Nu, Doamne, dar să-mi spui ce are să facă Dumnezeu cu neamul acesta al meu, fiindcă văd că tare  
s-a mai înrăit. Că am atâtea mii de nepoŃi şi strănepoŃi, şi s-au înrăit. Şi pe mine, Doamne, pentru un singur 
păcat m-ai dat afară din rai, dar ei că s-au făcut curvari şi beŃivi şi răi şi s-a umplut lumea de ei, cu aceştia ce 
ai să faci? Căci ştiu că Dumnezeu urăşte păcatul şi niciodată nu poate să fie prieten cu cel păcătos şi spurcat, 
ca să-i ierte păcatele lui fără de pocăinŃă. Căci ştiu că nimic necurat nu va intra întru împărăŃia cerului. Ce are 
să facă Dumnezeu cu neamul meu?”. Şi a zis Arhanghelul Uriil: „Iată, pentru aceea m-a trimis Dumnezeu  
să-Ńi spun. Să ştii, Adame, că oamenii au să se înmulŃească mult, şi din ce se vor înmulŃi, vor fi tot mai răi. Şi 
are să trimită Dumnezeu două potopuri”. Şi a întrebat Adam: „Ce-i aceea, Doamne, potop?”. „Potop, Adame, 
înseamnă apă multă şi foc mult. Are să vie o apă care să acopere lumea şi are să vie un potop de foc care să 
ardă lumea”. „Dar – l-a întrebat Adam – când au să fie acestea?” (Hronograful lui Chedrinos). Şi i-a zis 
îngerul : „Culcă-te şi dormi şi te odihneşte, că voi veni în altă zi”. Şi s-a odihnit Adam, şi altă dată, când era 
odihnit, a venit Arhanghelul Uriil şi îi zise: „Adame, ce vrei să ştii?”. „Doamne, spune-mi când are să fie 
potopul şi care potop are să fie întâi, cel cu apă, sau cel cu foc?.” Şi i-a spus lui Uriil Arhanghelul: „Ia seama, 
Dumnezeu îŃi spune aşa: fă un stâlp de piatră, de 45 de coŃi înălŃime. După ce vei face stâlpul acela de piatră, 
să pui deasupra lui un vas cu apă, iar la rădăcina lui să faci un foc mare. După ce vei termina lucrarea 
aceasta, are să vie somn peste tine. Şi dacă ai să dormi, când te vei trezi, ia seama: dacă focul s-a atins de 
piatră şi va mistui stâlpul de piatră, focul va veni întâi. Iar dacă vasul cu apă se va vărsa şi va stinge focul, să 
ştii că apa vine întâi”. Şi a întrebat Adam pe Uriil: „Doamne, dar alte semne nu mai sunt?”. Uriil mai zise: 
„Mai sunt şi altele. Ia seama că înainte de a veni potopul cel cu apă, oamenii vor bea apă fără saŃ, şi ziua, şi 
noaptea, apoi înainte de cel cu foc vor scoate fum”. 

Şi a zidit Adam stâlpul acela de care a vorbit Arhanghelul Uriil. L-a zidit de 45 coŃi înălŃime. Şi le-a spus 
fiilor şi nepoŃilor lui: „Poruncă a venit de sus să facem stâlp mare şi deasupra lui să punem un vas cu apă, iar 
la rădăcină să punem foc, că ne va arăta nouă care potop vine întâi: cel cu apă sau cel cu foc”. Şi după ce a 
terminat Adam stâlpul cel de piatră şi a pus vasul cu apă deasupra şi a aprins foc la rădăcină, a venit somn 
peste el şi a adormit. Şi când s-a trezit, apa se vărsase peste stâlp în jos şi stinsese focul. Şi a ştiut Adam în 
chip sigur că potopul cu apă va veni întâi. Şi aşa a şi venit. Că după cronologia veche a unor popoare, au 
trecut 2642 de ani de la zidirea lumii până ce a venit potopul. Dar îngerul mai spusese că înainte de potopul 
cu apă mai este un semn. Şi s-a împlinit şi acesta. Că se spune în istoria biblică şi în hronograful cel vechi că 
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oamenii înainte de potop beau apă mereu. Mâncarea era [sau] nu era, dar beau şi ziua, şi noaptea, şi purtau 
apă în burdufuri de capră şi în vase de lut şi în vase de lemn. De câte ori se întâlneau, întrebau: Ai apă? Am. 
Beau apă şi nu se mai săturau. Era un semn că firea omenească va cere de la Dumnezeu pedeapsa prin beŃia 
de apă. Şi astfel, la venirea potopului apa i-a înecat pe toŃi. A rămas numai Noe, cu cele 7 suflete care au fost 
cu el în corabie. Şi din 8 suflete s-a înmulŃit lumea din nou. El a fost astfel al doilea părinte al neamului 
omenesc, al doilea Adam al omenirii, care a fost izbăvit cu celelalte vieŃuitoare în corabie. 

Iar acum oamenii cer foc şi fum. Ai o Ńigară? Ai un foc? În tren, în tramvaie, în troleibuze, în căruŃe şi pe 
drum, se tot întreabă: Ai foc? Dă-mi un foc! Auzi? Foc caută. De aceea cu foc ne va pârjoli Dumnezeu. Să 
luăm aminte! Oamenii nu ştiu ce caută, nu ştiu ce cer cu focul şi cu fumul acesta. Cu focul se culcă şi cu fumul 
se scoală dimineaŃa. Nu zic rugăciunea, ci zic: Adu o Ńigară, măi femeie, dă Ńigara încoace! Măi băiete, adu 
încoace Ńigara! Foc şi fum cer, foc şi fum o să vie. Dar noi să fim cu luare aminte şi cu mare grijă şi să ne 
pocăim de păcatele noastre şi să ne lăsăm de răutăŃile noastre. Să luăm aminte că de ziua aceea şi de ceasul 
acela nimeni nu ştie. Aşa a spus Mântuitorul în Evanghelie, că de ziua aceea nimeni nu ştie, nici îngerii. Iar 
când apostolii l-au întrebat, zicând: „Doamne, au oare întru acest an ai să aşezi împărăŃia lui Israil?”, El le-a 
zis: „Nu-i treaba voastră să ştiŃi anii şi vremile, pe care Tatăl le-a pus sub a Sa stăpânire!”; „Duhul Sfânt va 
veni peste voi” şi „vă veŃi îmbrăca cu putere de sus” şi „veŃi fi martori în Ierusalim şi până la marginile lumii”. 

Dar prin pilde le-a spus de altă împărăŃie, de cea duhovnicească. Căci Apostolii nici după Înviere nu-L 
cunoşteau pe El desăvârşit, că este Dumnezeu şi om. De aceea cu iconomie a trebuit să le vorbească şi să 
mănânce cu ei. Şi le-a zis: „Datu-Mi-s-a toată puterea în cer şi pe pământ”. 

Petru şi Ioan şi Iacov şi ceilalŃi mai de aproape socoteau că Hristos va întemeia o împărăŃie pământească şi 
pe cei 12 apostoli îi va pune pe 12 scaune să fie miniştri, să conducă lumea. Dar nu pentru aceea a venit 
Hristos. El a spus în faŃa lui Pilat: „ÎmpărăŃia Mea nu este din lumea aceasta” (Ioan 18, 36). Împărat sunt Eu; 
adică mai mare peste împărăŃia de sus, şi peste cer, şi peste iad. Deci împărăŃia Mea nu-i de aici. Hristos a 
venit să întemeieze împărăŃia cea duhovnicească despre care a proorocit Arhanghelul Gavriil la Buna Vestire 
a Prea Curatei Fecioare Maria, zicând: „Acesta va fi mare şi Fiul Celui Prea Înalt se va chema şi Domnul 
Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său, şi va împărăŃi peste casa lui Iacov în veci şi împărăŃia 
Lui nu va avea sfârşit”. (Luca 1, 32-33). 

ÎmpărăŃia Mântuitorului – cum se spune în Crez – nu va avea sfârşit, ea nu are sfârşit nici în veacul acesta, 
nici în veacul veacului. Despre această împărăŃie le-a spus: „VeŃi lua putere de sus”, adică vă veŃi îmbrăca cu 
puterea Duhului Sfânt. 

VeŃi vorbi în toate limbile de sub cer, veŃi predica Evanghelia la toată lumea, vă trimit fără de toiege şi toată 
lumea veŃi păstori, vă trimit fără de traistă, dar toate averile veŃi moşteni – cum arată Efrem Sirul. VeŃi lua 
putere de sus, veŃi predica în numele Meu în tot pământul şi veŃi întemeia împărăŃia Mea duhovnicească, ce 
nu va avea sfârşit nici în veacul de acum, nici în cel viitor. Aceasta le-a spus Hristos. Iar altă dată le-a spus: 
„De ziua şi de ceasul acela (când o să vie sfârşitul) nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai 
Tatăl” (Matei 24, 36) 

Dar cum se poate aceasta: să nu ştie Fiul, dacă-i de o fiinŃă cu Tatăl? Se poate? Desigur, Hristos a avut şi suflet 
omenesc, şi sufletul lui Hristos a fost amestecat cu trupul Lui ca focul cu fierul. Dar dacă proorocii au avut 
atâta înŃelepciune duhovnicească în trup şi au ştiut viitorul, cum nu putea Hristos să ştie sfârşitul lumii? Iată ce 
spune Sfântul Andrei şi dumnezeiescul Maxim Mărturisitorul în privinŃa neştiinŃei Fiului despre sfârşitul 
lumii: „Că nici Fiul nu ştie, luat după firea omenească, adică după firea simplă, aşa cum o purtăm noi, fără 
Duhul Sfânt şi fără sufletul Lui cel îndumnezeit”. Cum nu ştim noi ce o să fie mâine, aşa nu ştia Hristos ca om. 

Şi altă pricină pentru care a zis Hristos că nu ştie nici Fiul a fost aceasta: Antihrist, când va veni, se va da pe 
sine că e Fiul lui Dumnezeu, iar oamenii or să zică: „Iată că vine sfârşitul, că nu plouă, că-s necazuri, că-s 
chinuri”. Şi atunci, cei credincioşi să nu se lase înşelaŃi de Antihrist, care va zice că el este Fiul lui 
Dumnezeu şi că el ştie de sfârşitul lumii, ci să zică: „Noi ştim din dumnezeiasca Scriptură că despre sfârşitul 
lumii nici Fiul nu ştie, şi tu de unde ştii?”. Aşa zice Sfântul Andrei. Adică de aceea a zis Fiul că nu ştie, nu 
pentru că nu ştia, că nu se putea să nu ştie, dacă El Însuşi e ÎnŃelepciunea şi Cuvântul lui Dumnezeu. 

Dar, fraŃii mei, gândindu-ne la sfârşitul lumii, să ne gândim la sfârşitul nostru. N-avem treabă când are să fie 
sfârşitul lumii. Poate are să fie peste 100 de ani, poate peste 1000… Când o vrea Dumnezeu. Noi să ne 
gândim la sfârşitul nostru. Sfârşitul meu e sfârşitul lumii. Dacă eu mor peste un ceas, ce-mi pasă mie, sau ce 
mă priveşte că lumea va mai trăi? Dacă eu mă duc la groapă mâine, pentru mine lumea s-a terminat şi eu mă 
duc în lumea veşnică. Cu ce mă duc? Cu ce-am pus în traistă! Când porneşti la drum, Ńi-ai pus merinde de 
acasă, Ńi-ai pus ceapă, Ńi-ai pus cozonac, Ńi-ai pus o sticlă de vin, Ńi-ai pus încălŃări, Ńi-ai pus brâu, Ńi-ai pus 
căciulă, Ńi-ai pus bundiŃă de frig. łi le-ai pus toate în traistă. Când stai la popas, ce scoŃi din traistă? Ce-ai 
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pus, nu? Aceea şi găseşti. Vom găsi un pahar de apă dat în numele Domnului, o vorbă bună, o milostenie 
făcută. Dacă am ajutat pe fratele nostru, dacă ne-am rugat pentru cei ce ne-au necăjit, să le facă Dumnezeu 
bine, nu rău; dacă n-am pomenit numele diavolului, dacă ne-am rugat, dacă am postit, dacă am privegheat, 
dacă am citit dumnezeieştile Scripturi, dacă am ajutat pe cel necăjit, pe cel sărman, dacă am îmbrăcat pe cel 
gol, dacă am primit pe cel străin – toate le vom găsi, dacă le-am pus în traistă, pe drumul cel veşnic. 

De la naştere la mormânt – zice un filozof grec – este o clipă. Cel ce a văzut naşterea vede şi groapa, negreşit. 
Ne-am născut, trebuie să murim în chip sigur. Pornim de la naştere şi numai până la groapă ajungem. De aceea 
suntem siguri. A răsărit soarele, merge la amiază, merge la apus, aceasta este viaŃa noastră. Am răsărit în 
naştere. Înaintăm negreşit şi asfinŃim în moarte. Aceasta să ne fie pururea în minte! „ToŃi murim”, cum zice Isus 
Sirah. ToŃi murim, dar avem un drum la mijloc, nu ştim cât. De aceea Hristos a spus: „LuaŃi aminte, privegheaŃi 
şi vă rugaŃi, că nu ştiŃi când va fi acea vreme” (Marcu 13, 33;24, 42). Eu ştiu că am să mor, dar nu ştiu când. 
Acesta-i marele lucru înfricoşat. Poate acum, poate peste un ceas… şi ce am să iau cu mine? Îngerul păzitor, 
care m-a îndemnat să fac bine, şi faptele mele, bune sau rele, acelea merg cu mine – şi prin vămi, şi la Hristos, şi 
la judecată. Deci, fraŃii mei, sunteŃi un grup de oameni, nu ştiu de unde aŃi apărut. Hotărât, îngerul vostru v-a 
adus aici. AŃi auzit o predică. Am voit să vă spun şi eu ceva, să spuneŃi şi la alŃii. Fericit şi de trei ori fericit este 
creştinul acela care în fiecare ceas şi în fiecare zi pune ceva în traistă pentru veacul viitor! Cele ce le pune sunt 
faptele lui cele bune. Când vom călători, când vom merge la vămi, când vor veni dracii să spuie cuvintele şi 
lucrurile şi gândurile noastre, să putem arăta şi noi: Da, am făcut rău, dar m-am spovedit la duhovnicul. Cine se 
spovedeşte la duhovnic, Duhul Sfânt şterge de la el tot ce a făcut. Să arătăm la judecată: Da, am făcut rău, dar 
am făcut şi milostenie, am făcut şi metanie, am făcut şi post, m-am spovedit, am făcut şi milă cu cel sărac, am 
ajutat, am vorbit de bine, am iertat pe cel ce mi-a greşit. Să le arătăm şi noi acestea, ca să se puie în cumpănă 
cele bune şi cele rele. Astfel, de trei ori fericit va fi sufletul acela care se pregăteşte pentru drumul cerului. Ce 
spune Hristos? „Împacă-te cu pârâşul tău cât eşti pe cale”. Care e pârâşul? ConştiinŃa noastră. Nu vezi? Dacă ai 
făcut un lucru mic, dacă ai greşit cu cuvântul, conştiinŃa te mustră de ce ai zis rău de altul. Dacă ai bătut, dacă ai 
minŃit, dacă ai furat, dacă ai blestemat, dacă ai luat lucrul altuia, în orice te mustră conştiinŃa. ConştiinŃa îŃi 
spune tot ce ai făcut. ConştiinŃa este glasul lui Dumnezeu în om. Acesta este „pârâşul”. El ne pârăşte încă de pe 
acum şi dacă ne împăcăm cu el, e bine. Iar împăcându-ne cu pârâşul acesta, ne împăcăm cu Dumnezeu, că-i 
glasul Lui. Şi cu el ne putem împăca dacă ne spovedim, dacă ne pare rău pentru cele ce am făcut şi ne hotărâm 
să nu mai facem şi dacă ne hotărâm să facem fapte bune şi să le punem în locul celor rele de mai înainte, aşa ne 
împăcăm cu pârâşul. Zice Domnul: „Împacă-te cu pârâşul tău cât eşti pe cale”. O cale este viaŃa de acum. ViaŃa 
de aici se numeşte cale pentru că într-una călătorim pe ea. Milioane de milioane de oameni călătorim pe ea, de la 
naştere la groapă. Ce spune Duhul Sfânt în catisma a şaptesprezecea? „FericiŃi cei fără prihană în cale, care 
umblă în legea Domnului” (Psalmii 117, 1). AuziŃi pe cine-i fericeşte Duhul Sfânt: pe cei ce în această cale, 
adică de la naştere până la groapă, sunt fără prihană, adică fără păcate, pe cei ce călătoresc în calea Domnului. 
„Fericit bărbatul care se teme de Domnul; întru poruncile Lui va voi foarte” (Psalmii 111, 1). Cel ce se teme de 
Dumnezeu în calea vieŃii acesteia, se teme să gândească rău şi să vorbească rău şi să facă rău mai departe. Cel ce 
are frică de Dumnezeu, are toată înŃelepciunea. Căci spune Solomon: „Frica Domnului este înŃelepciune”. David 
o numeşte „începutul înŃelepciunii” (Psalmii 110, 10). 

Iar Isus Sirah zice: „Frica Domnului mai presus de toată înŃelepciunea a covârşit”. Omul care se teme de 
Dumnezeu e mai presus de toŃi înŃelepŃii veacului. Dar zice dumnezeiescul Ioan Gură-de-Aur: „Du-te, omule, 
la mormânt, stai acolo şi cugetă la cel ce a murit! Că mâine să ştii că te vei face ca el”. La mormintele din 
cimitir vei învăŃa mai mult decât în toate şcolile filosofilor din lume. Cel mai înŃelept om din lume este cel 
care cugetă la moarte. Dar de ce? Căci spune Isus Sirah: „Fiule, adu-Ńi aminte de cele mai de pe urmă ale tale 
şi în veac nu vei greşi” (Isus Sirah 41). Dacă cugetăm că vom muri, sigur că ne măsurăm cuvintele, gândurile 
şi faptele noastre, şi n-avem nevoie de frica oamenilor. 

Ştim că Dumnezeu e pretutindeni şi ştie şi gândurile noastre. Şi de frica Lui noi facem fapta bună. De trei ori 
fericiŃi sunt aceia care în viaŃa aceasta scurtă se îngrijesc de suflet şi se împacă cu Dumnezeu. 

A trăit Adam 930 de ani şi la moarte l-a întrebat îngerul: „Adame, cum Ńi s-a părut viaŃa?”. „Doamne, cum ai 
intra pe o uşă şi ai ieşi pe cealaltă”. Şaptezeci de ani ai noştri ca un păianjen s-au socotit. Căci ce e oare mai 
slab ca pânza păianjenului? „Zilele anilor noştri şaptezeci de ani; iar de vor fi în putere, optzeci de ani; şi ce 
este mai mult decât aceştia, osteneală şi durere” (Psalmii 89, 10-11). AŃi auzit aceasta în Psaltire. ViaŃa 
noastră trece în foarte scurtă vreme. Drumul nostru e foarte scurt. Deci, de trei ori sunt fericiŃi care în calea 
aceasta scurtă îşi strâng merinde pentru drumul spre cer. Amin! 
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Predică a Părintelui Boris Răduleanu la ÎnălŃarea Domnului 

 “Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, dupa 40 de zile de la Înviere, am ajuns la ÎnălŃarea Domnului Iisus Hristos. 
După cum Domnul Iisus Hristos înainte de a începe propovăduirea a fost ispitit în pustie 40 de zile, aşa şi 
după Înviere a rămas înca 40 de zile pe pământ şi a povăŃuit pe Apostolii săi despre scopul venirii Sale în 
lume, despre ÎmpărăŃia lui Dumnezeu. Ne vom opri, în primul rând, la felul în care a petrecut Iisus Hristos pe 
pământ până la ÎnălŃare. Vom vedea apoi împrejurările în care a avut loc ÎnălŃarea, pentru a răspunde în al 
treilea rând, la întrebarea: Cine s-a ÎnălŃat la cer în Iisus Hristos? 

1. De la Înviere până la ÎnălŃare, Iisus a rămas pe pământ, dar a rămas în alt mod decât până la Înviere. Timp 
de 40 de zile El s-a arătat de repetate ori Apostolilor, femeilor mironosiŃe, cât şi la un mare număr de ucenici. 
Prin mărturisirile lor, noi cunoaştem că El purta Trupul Său, dar Trupul Său transfigurat, Trupul care 
menŃinea încă o anumită legătura cu lumea materială, deşi nu era supus legilor materiale. Astfel Iisus intra 
prin uşile încuiate la Apostoli; se face nevăzut lui Luca şi Cleopa la Emaus; nu este recunoscut imediat. 
Maria Magdalena Îl crede grădinarul locului; Luca şi Cleopa merg împreună cu El până la Emaus fără să ştie 
cine este. Chiar Apostolii la început au crezut “că văd duh“. 

Pentru a convinge pe Apostoli că este El, că a înviat în Trupul în care a trăit pe pământ şi în care a fost 
răstignit, Iisus le spune: 

PriviŃi mâinile şi picioarele Mele. PipăiŃi-Mă. Duhul nu are carne şi oase, cum Mă vedeŃi că am. 

Tot aşa îi spune lui Toma. De asemenea, a cerut mâncare şi a mâncat în faŃa lor ca să arate că nu este duh. 
Primirea hranei nu a fost o iluzie. El a mâncat în chip real, deşi nu avea nevoie de hrană şi hrana s-a consumat 
altfel decât în timpul vieŃii Sale pământeşti. Totuşi posibilitatea de a mânca, posibilitatea de a fi atins, 
dovedeşte că nu era desprins cu totul de pământ. În răstimpul celor 40 de zile El aparŃinea atât lumii de aici, 
cât şi lumii de dincolo. El Însuşi precizează că se află într-o stare provizorie, de tranziŃie, şi arată şi limita 
acesteia spunând Mariei Magdalena: “Nu te atinge de Mine că încă nu m-am suit la Tatăl Meu“. Această 
“suire” este limita şi are loc la ÎnălŃare. Atunci s-a produs o nouă şi ultimă spiritualizare a Trupului Lui. 

Dar după Înviere Iisus se află nu numai transfigurat în Trupul Lui. El se află şi într-o altă poziŃie – de 
Biruitor. El a biruit pe satana, iadul, moartea. În urma biruinŃei dobândită în umanitatea Lui, Dumnezeu Tatăl 
L-a ridicat deasupra întregii făpturi. “Datu-Mi-s-a toată puterea în cer şi pe pământ“, spune El acum 
Apostolilor. În calitatea Sa de Împărat al lumii, El investeşte, abia acum, pe Apostoli cu o putere deosebită: 

“Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi. Şi a suflat asupra lor şi le-a zis: LuaŃi Duh Sfânt, 
cărora veŃi ierta păcatele vor fi iertate şi cărora le veŃi Ńinea, vor fi Ńinute” (Mt. 28, 18-19; Io.; 21-23). 

Iisus instituie deci PreoŃia specială şi Duhovnicia în această perioadă, între Înviere şi ÎnălŃare. Dacă prin 
PreoŃie El a dat puterea de a învăŃa cuvântul lui Dumnezeu, a săvârşi Sfintele Taine, şi a conduce obştea 
credincioşilor, prin Preotul  Duhovnic a dat omului puterea deosebită de a judeca şi izgoni răul din lume, în 
numele Sfintei Treimi. “Tatăl, toată judecata a dat-o Fiului… pentru că Fiu al omului este“ (Io. 5, 22-27), 
iar Fiul a dat toată judecata Apostolilor şi urmaşilor lor. Ei au primit astfel puterea de a lega pe satana şi 
lucrările lui şi a dezlega pe oameni de satana, de a-i elibera de sub puterea lui. Astfel, satana este izgonit din 
om şi din lume şi se zideşte Biserica, în vederea ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu. Sământa ÎmpărăŃiei a fost 
implantată încă de la Întrupare în fiecare om, chiar fără nici un merit al acestuia (Lc. 17, 19-21). Ea este 
comoara de mare preŃ îngropată în Ńarina trupului nostru, este plămada ascunsă în cele trei măsuri de făină, 
este grăuntele de muştar ce aşteaptă să crească prin puterea harului Duhului Sfânt şi prin străduinŃa omului. 

Având în vedere marea misiune cu care a investit pe Apostoli în perioada celor 40 de zile, Iisus a vorbit în 
special cu ei despre scopul venirii Sale în lume, despre ÎmpărăŃia lui Dumnezeu, despre tainele vieŃii, 
trimiŃându-i să propovăduiască şi sa boteze toate neamurile pământului, în numele Sfintei Treimi. 

2. Prin ÎnălŃare, Iisus se depărtează, iese din lume. Şi El nu dispare, nu se face nevăzut ca înainte în timpul 
celor 40 de zile. De asemenea, El nu se îndepărtează în întindere, în lungime, ci se îndepărtează în înălŃime. 
Iisus Se ÎnalŃă “la cer”. El a voit ca ucenicii să fie martori la ÎnălŃarea Sa, a voit ca plecarea Lui din lume să 
fie văzută de oameni; de ucenici, pentru a cunoaşte noi şi întreaga lume, prin ei, că El S-a ÎnălŃat la cer cu tot 
cu Trupul Lui transfigurat. ÎnălŃarea ne arată că ieşirea Lui din lumea aceasta nu înseamnă desîntrupare. El 
nu Şi-a părăsit Trupul. Depărtându-se de lume, Iisus a rămas Dumnezeu-Om, Dumnezeu întrupat. Dar 
Trupul Lui a devenit prin ÎnălŃare atât de spiritual, încât S-a putut aşeza cu Trupul în Slava Sfintei Treimi, la 
dreapta Tatălui, aşa cum a petrecut până la Întrupare. 

Pe când Se ÎnălŃa, Iisus a binecuvântat. Şi pe când binecuvânta, un nor L-a luat pe El. 
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Ne întrebăm: pe cine a binecuvântat Iisus, numai pe Apostoli? Nu. El a binecuvântat pe toŃi oamenii, ca ei să 
ajungă să înŃeleagă ÎnălŃarea şi ca să poată deveni vrednici de a se ÎnălŃa. Hristos a murit pentru noi, Iisus a 
binecuvântat pământul, a binecuvântat munŃii,  totul a binecuvântat, pentru ca oamenii să le folosească pe 
toate sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu să le exploateze, nu să se bată pentru ele. Nu. Ca să le folosească 
pe toate sub binecuvântarea lui Dumnezeu, fiind toate darurile pe care Dumnezeu ni le-a dăruit. 

Şi pe când binecuvânta Iisus, un nor L-a luat pe El. 

Norul care L-a cuprins este acelaşi nor care s-a arătat şi la Schimbarea la FaŃă. El reprezintă Slava lui 
Dumnezeu în care a fost primit şi în care a ÎnălŃat natura noastră umană. 

3. – Ce reprezintă Trupul lui Hristos? Am mai spus şi trebuie să repet. După cum Adam ne cuprindea în sine 
pe toŃi, ca strămoş unic, şi toŃi ne naştem în păcat, moştenind păcatul lui Adam, tot aşa Iisus Hristos 
Dumnezeu-Om fiind, ne-a cuprins şi ne-a mântuit în Sine pe toŃi, pentru a ne naşte din nou în măsura în care 
primim botezul Crucii Lui. 

Prin Întrupare, Iisus a luat natura umană neprihănită, fără de păcat, din Fecioara Maria, dar la Botez şi-a 
impropriat de bună voie şi natura noastră păcătoasă, ne-a luat pe toŃi în Sine, cu toate păcatele noastre, ca să 
ne cureŃe şi să ne mântuiască. De aceea toate evenimentele săvârşite în Persoana Lui sau cu Persoana Lui se 
răsfrâng asupra noastră, a tuturora. Intrând triumfal în Ierusalim, a anticipat că toată omenirea va ajunge să 
triumfe întâmpinându-L Împarat. Dar Iisus a trecut apoi prin patimi, tot purtându-ne pe toŃi în Sine. De aceea, 
chinul, batjocura, vrăjmăşia, pe care le-a suportat El, reprezintă calea de chin, de batjocură, de suferinŃă, de 
ură şi vrăjmăşie prin care va trebui să treacă omenirea istorică pentru a ajunge la mântuire şi Înviere. 

Când Iisus S-a rugat în Ghetsimani spunând, “de este cu putinŃă” să treacă 
de la El paharul suferinŃei, S-a rugat pentru noi. El ştia că de va fi scuipat, 
bătut, judecat ticăloşeşte, răstignit, şi noi vom fi. El vedea cu ochiul minŃii 
veacurile ce vor urma, în care tot ce est mai sfânt pe pământ va fi 
crucificat; vedea trădările, măcelurile, ereziile, fărâmiŃarea Bisericilor şi 
toate celelalte. Ce au făcut oamenii cu El, aceea vor face unii cu alŃii. În 
cuiele care au străpuns Trupul Lui trebuie să vedem “cuiele” care 
strâpung omenirea; Istoria este plină de sânge, mai ales în secolul nostru 
considerat progresist. Noi ne scuipăm, noi ne batem, noi ne răstignim, noi 
insinuăm judecăŃi. Te împuşc pe tine ca pe un nimic, ca pe un vierme. Şi 
pe un vierme îl ocoleşti. Vai de judecata asta umană. Te gândeşti: ce-i cu 
lumea asta, a cui este ea? A lui Dumnezeu sau a lui satana? Deci, vedeŃi,  
Iisus s-a rugat ca să nu ajungem aici. Totuşi, El nu a putut înlătura 
suferinŃa şi Crucea Sa, ca urmare crucea omenirii. Dar, chiar trecaând prin 
Cruce, Iisus a înviat. Şi noi, deci, vom învia! Istoria nu se încheie cu 
sângele care se varsă şi nici cu muşuroiul de pământ. Vom învia spre o 
viaŃă nouă şi spirituală şi fizică. Într-acolo mergem prin Învierea Lui. 

Dar trebuie să ne întrebăm: la ÎnălŃare ce s-a ÎnălŃat, cine s-a ÎnălŃat? 
Dacă citiŃi capitolul 17 de la Ioan, şi citiŃi-l vă rog, este ultima rugăciune a 
lui Iisus Hristos pentru Sine, pentru omenire, pentru Biserică. În toată 
Biblia nu există o descoperire care să ne apropie atât de mult de viaŃa 
Sfintei Treimi şi de lucrarea Ei în lume, ca această rugăciune. Numai în genunchi să o citeşti, ca să poŃi 
pătrunde conŃinutul ei. Iisus spune: 

Părinte, Eu vin la Tine, primeşte-Mă la Tine şi… dă-Mi slava pe care am avut-o înainte de a fi lumea. 

Iisus cere Slava avută înainte de întemeierea lumii. Dar Iisus nu s-a despărŃit nicicând de Dumnezeu, de 
Dumnezeire, El Însuşi fiind Dumnezeu. El poartă însă de astadată natura umană, poartă în Sine întreaga 
omenire pe care a salvat-o, a curăŃit-o, a îndumnezeit-o. El se roagă pentru a fi primită şi aşezată de-a dreapta 
Tatălui natura noastră umană, pe care El a împropriat-o. El se ÎnalŃă ca Dumnezeu-Om, care ne cuprinde pe 
toŃi. Poate nici noi nu ştim şi nu preŃuim această cinstire deosebită pe care ne-o dăruieşte Dumnezeu. Noi 
suntem atât de păcătoşi şi nevrednici încât, asemenea vameşului din Evanghelie, n-am merita nici să ne 
ridicăm ochii la cer. Şi totuşi Iisus Hristos ne-a ridicat de-a dreapta Sfintei Treimi. 

În ziua de astăzi sărbătorim deci şi ÎnălŃarea noastră după cum în general sărbătorile mobile, mişcătoare, care 
încep cu Postul Mare, reprezintă şi sărbătorile vieŃii noastre. Dar trebuie să ne punem neîncetat întrebarea: 
Ne silim noi ca să merităm ceea ce a anticipat Iisus Hristos? Mă lupt eu cu mine însumi, stărui eu să fiu mai 
bun, am omorât eu mândria din mine, mi-am omorât lăcomia, vrăjmăşia, minciuna, ca sa fie al Lui? Şi 
omenirea în general, a înŃeles ea oare că Dumnezeu a petrecut pe pământ, s-a făcut Om ca să ne ridice la 
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Sine? Omenirea ce face? Se bălăceşte în aceeaşi ticăloşie, în acelaşi sânge, răutate, ură. Este întrebarea care 
trebuie să persiste pentru toŃi şi pentru fiecare. 

În ziua de astăzi, a ÎnălŃării Domnului, a ÎnălŃării noastre în Hristos, sărbătorim şi pe eroii neamului. Este 
ziua cea mai indicată pentru pomenirea lor, a celor care s-au adus jertfă pentru noi. Pomenindu-i, ne arătăm 
recunoştinŃa noastră faŃă de ei, realizăm legătura noastră cu cei ce au murit în tranşee, în închisori, înecaŃi, 
schilodiŃi, ştiuŃi sau neştiuŃi, cum numai Dumnezeu ştie. 

Noi ne rugăm neîncetat: “Sfârşit creştinesc dăruieşte-ne nouă“, dar să ştiŃi că pe câmpul de luptă nu este 
sfârşit creştinesc, doar dacă prin rugăciune eşti în legătură permanestă cu Dumnezeu. 

Îmi amintesc că, odată, când eram pe front, înaintea unui atac, sub pământ, în catacombe, au venit soldaŃii şi 
ofiŃerii să se roage lui Dumnezeu. Dumnezeu era prezent printre noi. În toŃi domina o singură dorinŃă şi cerere: 
Doamne, scapă-mă, pentru copiii mei, pentru casa mea, pentru viaŃa mea. Ce caldă a fost acolo rugăciunea, 
cât de aproape L-am simŃit acolo pe Dumnezeu. ToŃi acei oameni tineri, voinici, stând în genunchi şi toŃi 
rugându-ne şi încredinŃându-ne Celui Prea Înalt. A doua zi după atac, puŃini s-au intors, unii mulŃumind, alŃii 
plângând. S-a împlinit cu fiecare voia lui Dumnezeu? Acolo s-a îmbinat eroismul fizic cu cel spiritual. 

(…) 

La Sfânta Liturghie spunem înainte de a ne împărtăşi: “Sfintele [se dau] SfinŃilor“. ToŃi suntem chemaŃi la 
sfinŃire, la eroismul spiritual de a trăi învăŃătura lui Hristos, pentru ca ÎmpărăŃia lui Dumnezeu să se zidească 
pe pământ. Iisus spune: De voieşti să vii după Mine, împlineşte trei condiŃii: să te lepezi de tine însuŃi, de 
egoismul, de egolatria ta, să-Ńi iei crucea, greutatea de a lupta cu tine însusŃi şi să mă urmezi pe Mine, Hristos. 
Iată eroismul spiritual. Eu am cunoscut pe aceia care au fost pe front. Pot spune că ei erau şi eroi ai credinŃei 
creştine, eroi ai lui Dumnezeu care au luptat cu ei înşişi pentru a fi ai lui Dumnezeu, pentru binele omenirii. 

Să dea Bunul Dumnezeu ca să înŃelegem sărbătorea ÎnălŃarii şi să ne rugăm ca să ne dea putere să ne înălŃăm 
duhovniceşte în Hristos. Harul şi iubirea lui Dumnezeu să vină peste noi toŃi. Amin”. 

Din: Preot Boris Răduleanu, SemnificaŃia marilor sărbători creştine. Predici, vol.1, Ed. Bonifaciu, 
Bucureşti, 2000 

Preotul Boris Răduleanu  

Preotul Boris (Babcenco) Răduleanu s-a născut la 22 iulie 1905, în satul Izbeşti, jud. 
Orhei din Basarabia, fiind al 11-lea copil al preotului Grigore Babcenco şi al soŃiei 
sale Ana, născută Catarau, moldoveni de înaltă Ńinută morală. A făcut şcoala primară 
la mânăstirea Curchi, jud. Orhei, educat astfel încă din fragedă vârstă în spirit 
mânăstiresc. A continuat apoi cu Seminarul inferior, apoi cu cel superior la Chişinău. 
La vârsta de 18 ani a editat deja o revistă a clasei, denumită "Firul alb" (al vieŃii). A 
absolvit Seminarul în anul 1926 şi s-a înscris la Facultatea de Teologie şi cea de Litere 
şi Filosofie de la CernăuŃi, pe care le-a absolvit în anul 1931. În anul IV, a fost ales 
preşedintele SocietăŃii Academice a studenŃilor teologi şi, în aceasta calitate, a luptat 
pentru posibilitatea studenŃilor de a-şi mărturisi preocupările şi frământarile lor, într-un 
dialog şi o colaborare deschisă între profesori şi studenŃi. 

În anul 1931 s-a căsătorit, iar la 7 februarie 1932 a fost hirotonit preot la Mitropolia din Chişinău, 
pentru parohia Răduleni, jud. Soroca. În această primă parohie şi-a încercat puterea lui de preot, reuşind să 
transforme sătucul într-o comunitate vie de credincioşi. De la acest sat, mai târziu, şi-a schimbat şi numele. 

În 1936 este numit la Catedrala veche Sf. Nicolae din BălŃi. Vlădica Tit Simedrea îl preŃuia mult pentru 
calităŃile intelectuale şi râvna duhovnicească şi i-a înlesnit o bursă de studii în FranŃa şi Anglia în anii 
1937-1938. Astfel timp de un an de zile va studia la Paris la Institutul Saint Serge cu unii din teologi  ai 
diasporei ruse, stabiliŃi în acea vreme în Occident. 

Reintors la BălŃi, îşi reia activitatea de slujitor, dar începe să activeze şi pe tărâm publicistic ca redactor sau 
colaborator la mai multe reviste: "CredinŃa noastră", "Foaie duminicală", "Însemnări creştine". 
Concomitent desfăşoară şi activitatea didactică, fiind profesor la Seminariul teologic şi la liceele din 
localitate. După ocuparea Basarabiei, din 1940, se refugiază, fiind numit la biserica Hagi Enus, din 
Craiova, unde rămâne doar un an, reîntorcându-se la BălŃi, odată cu trupele române. Aici, reface biserica 
Sfântul Nicolae, distrusă de bombardament, clopotniŃa şi casele parohiale. În această perioadă este 
preşedintele clerului din eparhia Hotinului. Deşi nu era preot militar nu este scutit de front, ci este trimis 
ca preot în linia întâi pe Nipru, cu divizia a IV-a Munte, batalionul 14. După invadarea Basarabiei, din 
1944, se refugiază a doua oară, de data aceasta la Lugoj, unde a slujit ca preot la Catedrala Ortodoxă, 
fiind totodată profesor de religie la liceele din localitate.  
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În 1948 s-a mutat la Bucureşti la parohia Chitila. Se retrăsese doar câŃiva kilometri din faŃa hoardelor 
invadatoare. Atunci când comuniştii au aflat că modestul preot din Chitila este cel care cu ani în urmă 
prezenta adevarată faŃă a regimului pe care s-au străduit să-l impuna şi în România, au hotărât să-l 
distrugă, atât pe preot cât şi familia sa. 

Preotul Boris Răduleanu şi-a "pregătit" închisoarea pe două căi: catehizarea 
copiilor, pe care o făcea regulat, deşi era interzisă şi atitudinea dârză şi 
lipsită de fariseism la sedinŃele preoŃeşti, unde vorbea liber, dupa cum îi dicta 
conştiinŃa şi după învăŃătura Mântuitorului. A fost arestat în 14 martie 1960, 
după o anchetă dură de un an şi jumătate în cursul căreia a fost avertizat că nu 
va mai ieşi viu din închisoare. A fost condamnat la 10 ani de temniŃă pentru 
catehizare şi la încă 15 ani pentru articolele scrise împotriva comunismului între 
anii 1932-1944. După o trecere scurtă prin Jilava a ajuns la Aiud, unde 
începea aşa-zisa reeducare, pe care a respins-o cu hotărâre. În consecinŃă a 
avut parte în repetate rânduri de Zarca închisorii şi de izolări, după care, 
slăbind cu trupul dar nu şi cu credinŃa, a căzut în nesimŃire. Dus în faŃa 
colonelului Crăciun, a primit o avalanşă de învinuiri la adresa sa şi a Bisericii. Părintele a răspuns că nu se 
simte vinovat de nimic, a întins braŃele şi a adăugat: "domnule comandant, întrucât aveŃi revolverul pe masă, 
puteŃi trage, nu am nimic împotrivă!". Văzând ca este nereeducabil, Crăciun - în mod surprinzător- a dat 
ordin să fie dus la infirmerie. Urmă eliberarea. GraŃierea era în curs de executare. 

Cum în ochii unui regim criminal, pentru ceea ce făcuse 
preotul Răduleanu nu era suficienŃa pedepsirea făptaşului, 
regimul de teroare a inventat capete de acuzare chiar 
împotriva copiilor preotului (aşa cum s-a întâmplat cu alŃi 
preoŃi şi cu alŃi cetăŃeni oneşti ai acestei Ńări). Astfel, fiica 
părintelui Boris, tânăr medic absolvent al FacultăŃii de 
medicină din Cluj, va fi arestată în acelaşi an, apoi fiul 
părintelui, tânarul Mihai, student în Politehnică. Vor fi 
eliberaŃi cu ocazia amnistiei generale din 1964. Anii de 
detenŃie îi vor marca pentru toată viaŃa.  

După ieşirea din închisoare părintele Boris  va fi reintegrat 
în PreoŃie şi îndepărtat din Bucureşti în satul Roşiori, 
judeŃul IalomiŃa, cu oameni cu suflete curate, în mijlocul 
cărora îşi continuă activitatea până în anul 1975, când a fost 

pensionat. Şi în această perioadă şi-a păstrat neclintită acea fermitate în slujirea lui Dumnezeu, într-un timp 
în care domina justificarea atitudinii "căldicele" şi a "compromisurilor salvatoare". 

A slujit şi a predicat la diferite biserici şi mânăstiri, dar ultima şi cea mai constantă a fost biserica SapienŃei 
din Bucureşti, de unde a plecat pe ultimul drum la 19 decembrie 1990. 
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Cuvânt la ÎnălŃarea Domnului – Ieroteos Vlahos 

– cununa sărbătorilor Împărăteşti - 

(fragmente) 

“Analizând dimensiunea şi valoarea ÎnălŃării, Sfântul Epifanie, Episcopul Ciprului, spune că mulŃi oameni o 
consideră mai prejos decât celelalte sărbători, deoarece nu îi cunosc însemnatatea. Însă, la fel cum capul 
este podoaba trupului, sărbătoarea ÎnălŃării este podoaba tuturor sărbătorilor şi plinirea tuturor 
praznicelor împărăteşti: prima sărbătoare este înfricoşătoarea şi minunata Naştere a lui Hristos dupa trup; a 
doua este sărbătoarea Bobotezei, la care Dumnezeu S-a arătat într-o măsură mai mare decât la prima; a treia 
este sărbătoarea Învierii, care a fost mai slăvită decât celelalte, deoarece, prin ea, moartea a fost biruită, dar 
nici aceasta nu a avut plinătatea desfătării, deoarece Hristos Se afla încă pe pământ. Însă praznicul ÎnălŃării 
le-a umplut pe toate de bucurie, pentru că, după ce a deschis cerurile, Hristos ne-a dat sa vedem 
privelişte străină, adică „propriul nostru trup aşezat pe tronul împărătesc”. Prin urmare, însemnătatea 
ÎnălŃării constă în aceea că, după ce a fost îndumnezeită prin unirea cu firea dumnezeiască în ipostasul 
Cuvântului, firea omenească a fost aşezată pe tronul împărătesc, de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl. 

(…). 

Referindu-se la cele două mari sărbători, adică la Înviere şi la ÎnălŃare, Sfântul Atanasie cel Mare spune că 
sărbătoarea Învierii ne dăruieşte armele biruinŃei asupra morŃii, în vreme ce ÎnălŃarea lui Hristos ne urcă la 
cer. Cu alte cuvinte, după ce este schimbată comportarea omului pe pământ, el este urcat la ceruri. Prin 
urmare, biruinŃa asupra morŃii este o lucrare diferită faŃa de urcarea firii omeneşti la tronul lui Dumnezeu. 
Tocmai de aici înŃelegem superioritatea ÎnălŃării sau, ca sa ne exprimăm mai bine, prin acest eveniment 
putem constata desăvârşirea şi plinirea sfintei iconomii. 

O altă diferenŃă dintre Înviere şi ÎnălŃare este că ucenicii nu au văzut începutul Învierii, ci numai sfârşitul ei – 
pentru că nimeni nu L-a văzut pe Hristos în ceasul în care a ieşit din mormânt, El fiind văzut abia după 
aceea, când El însuşi a voit să fie văzut – în vreme ce, în cazul ÎnălŃării, ucenicii i-au văzut începutul, 
adică L-au văzut pe Hristos cum Se ridică la ceruri, şi căutau cu privirea în sus pentru a-i vedea 
sfârşitul (Macarie al Filadelfiei). 

Din nou trebuie să spunem că evenimentele împărăteşti sunt unite între ele şi nu se poate să acordăm o 
importanŃă mai mare unuia sau altuia dintre ele. Totuşi, în funcŃie de receptarea lor de către om, 
putem să observăm anumite diferenŃe, având în vedere faptul că, de-a lungul vieŃii duhovniceşti şi pe 
parcursul urmării lui Hristos, există un traseu ascendent. Mai întâi, ne naştem în Hristos, după aceea, 
biruim stăpânirea diavolului şi înviem, iar în cele din urmă, putem să traim îndumnezeirea. SfinŃii PărinŃi 
leagă sărbătoarea ÎnălŃării de îndumnezeirea omului. 

În acest context, Sfântul Grigorie Palama spune că Învierea este specifică tuturor oamenilor, în vreme ce 
ÎnălŃarea are loc numai în cazul sfinŃilor. Acest lucru înseamnă că, prin Învierea Sa, Hristos a biruit 
moartea şi a oferit tuturor darul Învierii, pentru că toŃi vor învia la cea de-a Doua Venire a lui Hristos, 
şi cei drepŃi şi cei păcătoşi, dar nu se vor înălŃa cu toŃii. Numai cei drepŃi, adică cei îndumnezeiŃi, se vor 
învrednici de această mare trăire. Sfântul Apostol Pavel mărturiseşte: cei morŃi întru Hristos vor învia întâi, 
după aceea, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiŃi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe 
Domnul în vazduh (I Tesal. 4,16-17). 

Aşadar, cu toŃii vor învia, dar numai drepŃii se vor înălŃa şi vor fi răpiŃi în nori pentru a-L întâmpina 
pe Hristos venind din cer. Aceasta presupune o mai mare unire şi comuniune cu El. Cei care participă la 
ÎnălŃare participă practic la îndumnezeire şi tocmai de aceea, din punct de vedere soteriologic, 
ÎnălŃarea este o sărbătoare mai însemnată. 

Din învăŃătura SfinŃilor PărinŃi pe care am înfăŃişat-o anterior se vădesŃe limpede faptul că înŃelesul sărbătorii 
nu este numai hristologic, ci şi antropologic. Prin ÎnălŃarea Sa la ceruri, Hristos a înălŃat şi firea noastră 
omenească. 

De altfel, scopul lucrării sfintei iconomii a fost  

„ca Hristos să nu ne lase pe pământ, ci să ne înalŃe la ceruri. Pentru că acolo este adevarata mântuire şi 
acolo ne vom desfăta din dulceaŃa vederii preabunului nostru împărat” (Sfântul Nicodim Aghioritul). 

Coborarea Cuvantului de la cer la pamant nu a insemnat o deplasare spatiala a Acestuia, ci o bunavoire 
dumnezeiasca, pentru ca El nu Si-a lasat nici un moment tronul, ci a sezut pe acesta fara incetare, alaturi de 
Dumnezeu Tatal. Iar acum, prin Inaltarea Sa, Hristos nu ridica la ceruri Dumnezeirea, pentru ca El nu 



47 

a fost niciodata despartit de Parintele Sau, ci aseaza pe tronul ceresc firea noastra pe care a luat-o 
asupra Sa. 

Asadar, prin praznicul Inaltarii, sarbatorim intronarea in ceruri a firii noastre. O data cu Invierea si 
cu Inaltarea firii omenesti, sarbatorim si inceputul invierii si inaltarii fiecarui credincios in parte. De 
aceea, atunci cand omul participa la Inaltarea lui Hristos, el nu mai este un om de pe pamant, asa cum 
era primul om, ci este om al cerului, asa cum a fost cel de-al doilea om, adica Hristos (Sfantul Grigorie 
Palama). 

Exprimarea care spune ca, dupa ce S-a inaltat la cer, Hristos a sezut de-a dreapta lui Dumnezeu (Marcu 
16,19) provine din teologia simbolica. Ea arata Dumnezeirea Cuvantului – adica faptul ca Hristos a fost 
mereu de o fiinta cu Parintele Sau, pentru ca El insusi era Dumnezeu – dar si ca, fiind Dumnezeu-Om, 
Hristos a inaltat firea omeneasca la ceruri si a facut-o asemenea lui Dumnezeu. Dupa cum spune Sfantul 
Ioan Damaschin, de-a dreapta lui Dumnezeu inseamna slava si cinstea Dumnezeirii, adica faptul ca Fiul are 
slava Dumnezeirii pe care o are Parintele Sau, iar dupa intruparea Fiului si dupa inaltarea firii omenesti, si 
aceasta (firea omeneasca) participa la slava Dumnezeirii, iar Hristos este slavit de intreaga zidire ca 
Dumnezeu-Om. Astfel, dreapta Tatalui inseamna unimea in fiinta a Fiului si a Tatalui, deoarece Fiul are 
aceeasi fiinta sau fire cu Tatal. 

(…) Intelesul praznicului este foarte inalt si foarte important. Daca prin Inviere a fost biruita 
stapanirea mortii si a diavolului, prin Inaltare firea noastra s-a suit la tronul lui Dumnezeu. In acest 
fel, si noua ni s-a dat posibilitatea sa ajungem si la trairea Inaltarii, adica a indumnezeirii. 

(…) Asadar, invatatura Bisericii potrivit careia Hristos S-a inaltat cu intreaga fire omeneasca si cu trupul 
omenesc este strans legata de indumnezeirea propriei noastre firi si de valoarea trupului omenesc. Nu ne 
lepadam de trup si nu il consideram ceva rau, pentru ca trupul nu este o inchisoare care trebuie 
lepadata si distrusa pentru a ne elibera sufletul. 

Profetul David spune: Suitu-S-a Dumnezeu intru strigare, Domnul in glas de trambita (Ps. 46, 5). Fara 
indoiala, aici este vorba despre o proorocie care s-a implinit o data cu Inaltarea lui Hristos la ceruri. 
Tocmai din acest motiv, versetul de mai sus este rostit la inceputul sfintei Liturghii din ziua Inaltarii 
Domnului. Talcuind acest fragment din Psalmi, Sfantul Ioan Gura de Aur spune ca nu se foloseste forma a 
fost suit, ci suitu-S-a, deoarece Hristos nu S-a suit cu ajutorul cuiva, ci prin propria Sa putere, ca un 
Dumnezeu. Hristos a urcat prin propria Sa putere, in vreme ce Profetul Ilie a fost inaltat de o alta 
putere. Intru strigare si in glas de trambita arata biruinta stralucita asupra mortii. Referindu-se la acest 
fragment, Cuviosul Nichita spune ca intru strigare si in glas de trambita exprima imnul triumfal al 
ostirilor ingeresti, pentru ca acestea vedeau prin puterea Duhului Sfant ca Cel care avea chip de om 
era de fapt Dumnezeu. 

Potrivit talcuirilor Sfintilor Parinti, intru strigare se refera la ingeri, iar in glas de trambita, la Apostolii care 
cantau cu glas de trambita imnele biruintei si ale triumfului. 

Inaltarea lui Hristos s-a petrecut in liniste, pentru ca numai ucenicii erau de fata. Cu toate acestea, ea 
s-a facut cunoscuta pana la marginile pamantului. Nu mai este nimeni care sa nu fi aflat de ea (Macarie 
Hrisochefalul). Acest lucru arata ca toate marile evenimente au loc in liniste si in tacere. Chiar daca 
renasterea omului este nevazuta pentru ochii oamenilor lumesti, ea produce o mare rezonanta in toata 
lumea. Nu exista o dovada mai clara a existentei lui Dumnezeu decat viata sfintilor. Cei mai multi dintre 
acestia au fost necunoscuti pentru lume, dar harul lui Dumnezeu i-a facut cunoscuti in toata lumea si in toate 
veacurile. 

Sfantul Evanghelist Luca ne ofera amanunte reprezentative ale Inaltarii lui Hristos la ceruri. Dupa ce i-a dus 
pe ucenici pana spre Betania, ridicandu-Si mainile, i-a binecuvantat. Si pe cand ii binecuvanta, S-a despartit 
de ei si S-a inaltat la cer (Luca 24,50-51). 

(…) 

Dincolo de aceste talcuiri, faptul ca Hristos ii binecuvanta pe ucenici in timp ce Se ridica la ceruri a 
insemnat ca El va fi mereu alaturi de acestia. El insusi a dat incredintarea: Eu sunt cu voi in toate 
zilele, pana la sfarsitul veacului (Matei 28,20). 

Imaginea Inaltarii lui Hristos este maiestuoasa. Ucenicii ramasesera inmarmuriti de uimire si 
urmareau cu bucurie si cu nedumerire Inaltarea Domnului la ceruri. Sfantul Evanghelist Luca scrie in 
acest sens: Si acestea zicand, pe cand ei priveau, S-a inaltat… si privind ei, pe cand El mergea la cer… 
(Fapte 1,9-10). 
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Dupa spusele Sfantului Atanasie cel Mare, ucenicii nu il vedeau pe Hristos urcand la cer, ci priveau tot 
timpul cu atentie, ceea ce inseamna ca „incontinuu isi atinteau privirea in sus, spre Hristos”. Asadar, a fost 
vorba despre o concentrare continua a privirii. Am putea spune ca stateau tintuiti locului si-L priveau 
pe Hristos, Care Se inalta la cer. 

Dincolo de simtamantul maretiei imaginii lui Hristos Care Se inalta la ceruri, aceasta atintire a privirii are 
si intelesul ca cei care sunt crestini cu adevarat, au in permanenta ochiul sufletului – care este gandul – 
intors spre cer. In acest context trebuie sa analizam indemnul „sus sa avem inimile”, pe care il rosteste 
preotul, sau „sus sa avem gandul si inimile“, din sfanta Liturghie a lui Iacov, ruda Domnului. Cuvintele 
acestea sunt importante deoarece, dupa cum spune Sfantul Apostol Pavel, patria noastra nu se afla pe 
pamant, ci in cer. Cetatea noastra este in ceruri, de unde si asteptam Mantuitor, pe Domnul Iisus Hristos 
(Filip. 3, 20). Cu o alta ocazie, Apostolul Pavel recomanda: Cugetati cele de sus, nu cele de pe pamant (Col. 
3,2). Aceasta atintire a privirii inspre Hristos si inaltarea mintii la El se afla in legatura cu isihia mintii 
(…) care inseamna desprinderea mintii de orice dorinta lumeasca si raportarea lui numai la Hristos. 
Desigur, in acord cu teologia isihasta si neptica, aceasta inseamna intoarcerea mintii in inima, prin Hristos; in 
acest fel, gandul urca la Dumnezeu. Asadar nu este vorba despre o deviere a drumului firesc al mintii, ci 
despre curatirea si iluminarea acestuia.  

In timp ce ucenicii priveau la cer, ingerii, despre a caror participare la Inaltare vom vorbi mai jos, au 
spus ca, asa cum Hristos S-a urcat la ceruri, la fel Se va si cobori:  

Acest Iisus Care S-a inaltat de la voi la cer, asa va si veni, precum L-ati vazut mergand la cer (Fapte 1,11). 

Aceasta inseamna ca, desi nu-L mai vedeau pe Hristos, ucenicii au ramas cu privirea spre cer, in extaz 
si in uimire. 

Analizand mai atent aceste cuvinte ingeresti, Sfantul Atanasie cel Mare spune ca, in realitate, ingerii le 
faceau cunoscut ucenicilor ca Hristos ramane Dumnezeu-Om in veac si ca va veni iarasi cu Trupul 
Sau, deoarece nu a luat trup de la Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu doar pentru a se folosi de el, ci 
pentru a ramane in creatie de-a pururi. Nu S-a intrupat numai pentru o vreme, ci pentru totdeauna. 
Hristos ramane Dumnezeu-Om in veac. 

Cuvantul Arhanghelului se refera la cea de-a Doua Venire intru slava a lui Hristos, pentru ca sa judece viii 
si mortii. Referindu-Se la cea de-a Doua Sa Venire, insusi Hristos a spus: Cand va veni Fiul Omului intru 
slava Sa, si toti sfintii ingeri cu El... (Matei 25, 31). De altfel, invatatura Sfantului Apostol Pavel referitoare 
la faptul ca sfintii vor fi rapiti si inaltati pentru a-L intampina pe Hristos, Care va veni cu slava multa, se 
refera tocmai la aceasta venire. De aceea, in Simbolul Credintei, marturisim: „Si iarasi va sa vina cu slava”. 

Cuvintele prin care ingerii vorbesc despre cea de-a Doua Venire a lui Hristos sunt prezente si in Vechiul 
Testament sub forma de proorocie. Profetul Daniel spune: Am privit in vedenia de noapte, si iata pe norii 
cerului venea cineva ca Fiul Omului si El a inaintat pana la Cel vechi de zile si a fost dus in fata Lui (Daniel 
7, 13). La aceasta venire se refera si cuvintele lui Hristos: si vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii 
cerului, cu putere si cu slava multa (Matei 24,30). 

Din ceasul Inaltarii lui Hristos si pana in cel al Venirii Sale din nou nu este un loc gol, pentru ca, intre 
aceste doua momente, se afla Biserica , prin care ne facem madulare ale Trupului lui Hristos si prin 
care suntem in comuniune cu El. De altfel, cei care sunt parte organica a Bisericii si madulare adevarate 
ale Trupului lui Hristos, vor putea trai, dupa masura la care au ajuns, atat Inaltarea lui Hristos, cat si slava 
venirii Sale. 

 (…) Norul care a aparut in timpul Inaltarii si care L-a ascuns pe Hristos de ochii ucenicilor era in 
realitate prezenta heruvimilor, care s-au aratat in chip de nor, adica asa cum stim noi ca arata un nor. 
Cu adevarat, „heruvimii iau chip de nor pentru cei indumnezeiti” (Macarie Hrisochefalul).  De altfel,  norii 
fizici sunt simbolul cerului, iar Hristos urca pe nori pentru ca sa arate puterea sfanta pe care o are 
(Sfantul Ioan Gura de Aur). Dincolo de aceste talcuiri mai exista si una alegorica, care spune ca heruvim 
inseamna „multimea cunostintei si revarsarea intelepciunii”. Cu alte cuvinte, Hristos sade si se odihneste 
asupra celui care are cunostinta si intelepciune (Sfantul Nicodim Aghioritul). 

In afara de heruvimii care L-au insotit pe Hristos in chip de nor, s-au mai aratat si doi barbati imbracati in 
vesminte albe. Dar de ce au aparut ingerii cu infatisare de om? Desigur, ingerii nu au trup omenesc, 
pentru ca sunt fiinte imateriale, dar s-au aratat in chip de om pentru ca ucenicii sa nu se infricoseze 
(Macarie Hrisochefalul). Faptul ca purtau haine stralucitoare („imbracati in haine albe”) era semnul „firii 
curate… si infasurate in neprihanire”. De asemenea, era si semnul bucuriei acestora, pentru ca vesmintele 
albe simbolizeaza desfatarea ingereasca (Macarie Hrisochefalul). Cu adevarat, ingerii sunt fiinte 
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luminate, care isi iau lumina de la Dumnezeu, iar vesmintele albe sunt chipul harului lui Dumnezeu cu 
care sunt inconjurati. 

(…)  

Intr-o analiza anterioara am amintit Psalmul lui David in care se cere capeteniilor sa deschida portile, iar 
aceasta cerere este repetata-de doua ori. Porunca este urmatoarea: 

Ridicati, capetenii, portile voastre si va ridicati portile cele vesnice si va intra imparatul slavei. Capeteniile 
intreaba: cine este acesta imparatul slavei? Raspunsul este: Domnul cel tare si puternic, Domnul cel tare in 
razboi; iar a doua oara: Domnul puterilor, Acesta este imparatul slavei (Ps. 23,7-10). 

Atunci cand am dezvoltat subiectul legat de Pogorarea lui Hristos la Iad, am analizat talcuirile Sfintilor 
Parinti care spun ca Arhanghelul Gavriil si toti ingerii care il insoteau pe Hristos porunceau 
stapanitorilor intunericului sa deschida portile pentru ca sa intre cu slava biruitorul mortii. In paralel, 
insa, Sfintii Parinti leaga acest Psalm si de Inaltare, spunand ca el este si o proorocie care se refera marele 
praznic imparatesc al Inaltarii lui Hristos. 

Pentru ca aceasta talcuire sa fie inteleasa mai bine trebuie sa spunem ca, asa cum rezulta din Traditia 
bisericeasca impamantenita in primele secole, ingerii, care sunt duhuri rationale, sunt impartiti in trei 
cete de cate trei, dintre care prima ceata se afla langa tronul lui Dumnezeu, a treia ceata se afla pe 
pamant si slujeste oamenilor, iar ceata de mijloc se afla intre cer si pamant. Potrivit acestei talcuiri, cei 
mai de jos ingeri se afla pe pamant, cei care sunt superiori acestora se afla in cel de-al doilea cer, in asa-
zisele tarii, iar ceilalti ingeri, care sunt cei mai inalti, se afla in primul cer, acolo unde este Dumnezeu. 

In timp ce Hristos Se ridica spre cer, cetele ingeresti care ii slujeau Domnului pe pamant au poruncit 
capeteniilor din tarii, adica din cel de-al doilea cer, sa deschida portile pentru ca sa intre imparatul 
slavei. Portile sunt strajile ingeresti, care nu fusesera niciodata deschise. Ele erau inchise chiar si 
atunci cand Hristos S-a pogorat. De aceea, taina iconomiei intruparii lui Hristos nu era cunoscuta nici 
de ingeri (Sfantul Ioan Gura de Aur). Ingerii din tarii au intrebat ca sa afle cine era acel imparat al slavei. 
Intrebarea se referea la trupul si la simbolurile Patimii, adica la ranile de pe Cruce (Sfantul Grigorie 
Teologul). Asadar, ei se mirau de prezenta imparatului slavei in trup si de ranile Sale. Mai apoi, ingerii 
din tarii (din cel de-al doilea cer) au poruncit capeteniilor din primul cer ca si ei sa deschida portile pentru ca 
sa treaca imparatul slavei. La intrebarea corespunzatoare a acestor ingeri, raspunsul a fost ca Hristos este 
Domnul puterilor si imparatul slavei. 

Nu trebuie sa ne mire intrebarea ingerilor: Cine este acesta imparatul slavei? De asemenea, nu trebuie sa 
consideram ca este o intrebare neintemeiata. Ea este reala din doua motive. In primul rand, deoarece ingerii 
sunt fiinte create si prin urmare ei nu stiu de dinainte ce se va intampla si nici nu sunt atotcunoscatori. 
Numai Dumnezeu are aceasta cunostinta, pe care o descopera doar celor carora voieste. La fel ca si sfintii, 
ingerii cunosc numai ceea ce li se spune (Teodoret). In al doilea rand, asa cum am subliniat si anterior, 
mirarea ingerilor se datora unirii firii dumnezeiesti cu cea omeneasca, Patimii lui Hristos si felului in 
care Hristos purta ranile Crucii pe Trupul Sau inviat. Teama se naste in suflet din lucruri peste fire. 
Asa cum omul se teme atunci cand vede un inger si drept urmare, ingenuncheaza etc, si cetele cele fara 
de trup, vazand trup purtat pe nor, au simtit teama si nedumerire (Sfantul Atanasie cel Mare). De 
asemenea, mirarea ingerilor a venit din vederea felului in care Hristos a indumnezeit firea omeneasca, 
a urcat la cer trupul pamantesc si a asezat pe tron de-a dreapta Tatalui firea care cazuse, a facut 
Biserica din ingeri si din oameni si, in general, l-a indumnezeit pe om si l-a readus la slava de mai inainte 
(Macarie Hrisochefalul). 

Intruparea lui Dumnezeu Cuvantul a produs in randul ingerilor o puternica mirare. De aceea, in ziua 
Nasterii, ei au cantat imnuri de slava maretiei lui Dumnezeu. Slava intru cei de sus lui Dumnezeu si pe 
pamant pace, intre oameni bunavoire! (Luca 2,14). Toate acestea au izvorat din faptul ca unirea firii 
dumnezeiesti cu cea omeneasca in Persoana Cuvantului a fost o mare taina, pe care nici mintea 
omeneasca si nici cea ingereasca nu putea sa o incapa. 

Inaltarea cu trupul care purta pe el semnele ranilor de pe Cruce a produs mai multa uimire si 
nedumerire decat insasi Patima lui Hristos. Ingerii s-au minunat vazand toate aceste lucruri mari, dar 
mai ales atunci cand au vazut cum trupul omenesc luat de Hristos a fost asezat de-a dreapta Tatalui. 

Profetul Isaia infatiseaza aceasta mirare a ingerilor in cuvinte impresionante. Ingerii au intrebat nedumeriti: 

Cine este Cel ce vine impurpurat, cu vesmintele Sale mai rosii decat ale celui ce culege la vie, cu podoaba in 
imbracamintea Lui si mandru de belsugul puterii Lui?… Pentru ce ai imbracamintea rosie si vesmantul Tau 
este rosu ca al celui care calca in teasc? (Isaia 63,1-2). 
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Ingerii il vedeau pe Hristos cum urca la ceruri si isi exprimau nedumerirea. Edomu este pamantul, Vosorul 
este trupul, iar vesmintele inrosite inseamna sangele varsat prin jertfa pe Cruce, imbracamintea este 
firea omeneasca si culoarea rosie inseamna sangele care a curs din coasta lui Hristos. Prin Patima, Trupul 
lui Hristos s-a infrumusetat. Astfel, acest Trup este rosu ca hainele celui care striveste strugurii in teasc 
(Cuviosul Nichita). Asadar, nu incape indoiala ca in acest fragment se vorbeste despre Patima lui Hristos. 

Talcuind aceste cuvinte ale Profetului Isaia, intr-o referire la Invierea lui Hristos, Sfantul Grigorie Teologul 
spune: „Trupul pe care l-a luat Hristos s-a infrumusetat, s-a luminat si s-a impodobit prin Patima si prin 
Inviere”. 

In timpul Inaltarii Sale, Hristos a pastrat pe trup ranile de pe Cruce, dupa care S-a asezat cu acestea 
pe tronul Tatalui. Sfantul Nicodim Aghioritul a strans laolalta mai multe fragmente din Sfintii Parinti, din 
care reiese motivul pentru care, dupa Invierea Sa, Hristos a pastrat pe Trup semnele sulitei si ale cuielor, 
avand in vedere faptul ca putea sa le vindece. Sunt prezentate cinci motive. In primul rand, s-a avut in 
vedere impodobirea si infrumusetarea trupului. Asa cum ferestrele caselor sunt impodobite, deoarece aduc 
lumina soarelui, la fel s-a petrecut si cu Trupul lui Hristos. In al doilea rand, El a lasat ranile deschise spre a 
putea fi atinse de Toma, pentru ca si acesta sa teologhiseasca despre Inviere si sa marturiseasca faptul ca 
Hristos este Dumnezeu si om. In al treilea rand, Hristos a vrut sa-Si arate marea Sa iubire pentru om, 
fiindca a patimit, iar acum Se lauda cu semnele primite pe Cruce. In al patrulea rand, El a lasat 
semnele cuielor deschise pentru ca noi sa alergam spre ele la vreme de ispita si sa ne acoperim cu ele, 
asa cum alearga porumbelul la cuibul sau atunci cand este urmarit de soim. In fine, in al cincilea rand, 
El a procedat astfel pentru a fi vazut si recunoscut de iudei in ziua Judecatii, in Apocalipsa este scris: 
Iata, El vine cu norii, si orice ochi Il va vedea si-L vor vedea si cei ce L-au impuns (Apoc. 1,7). 

(…) 

Pe vremea cand traia pe pamant, raspunzandu-le carturarilor si 
fariseilor care carteau pentru ca ii primea pe pacatosi si manca 
impreuna cu ei, Hristos a spus ca acelasi lucru il face si pastorul 
cel bun atunci cand pierde o oaie dintr-o suta: le lasa pe celelalte 
nouazeci si noua in pustie si urca in munti pentru ca sa gaseasca 
oaia ratacita. Iar atunci cand o gaseste, o pune pe umerii sai si se 
bucura. Dupa aceea, ajunge acasa si, chemandu-si toti prietenii, le 
spune sa se bucure cu el, pentru ca oaia pierduta a fost gasita (cf. 
Luca 15,4-6). 

In cuvantul sau din ziua Inaltarii lui Hristos, Sfantul Epifanie al 
Ciprului foloseste aceasta frumoasa imagine soteriologica pentru a 
arata lucrarea pe care Mantuitorul a savarsit-o pe pamant. Mai apoi il 
infatiseaza pe Hristos dupa Inaltare, cand ii vorbeste Tatalui Sau: 

„Am gasit, Parinte, oaia ratacita, pe care sarpele viclean a inselat-
o si a facut-o sa mearga pe drumuri rele si sa se inconjoare de zei 
si sa murdareasca curatia cunostintei”. 

Dupa aceea, Hristos spune Tatalui Sau ca a gasit oaia inecandu-se 
in mocirla vietii si, dupa ce a rapit-o cu dreapta Dumnezeirii Sale, a spalat-o in apele Iordanului, a 
umplut-o de mireasma Duhului Sfant si, inviind, a venit sa-l aduca oaia cea cugetatoare ca dar scump facut 
Dumnezeirii Sale. 

Dupa ce prezinta oferirea de catre Hristos a oii cugetatoare care fusese ratacita, Sfantul Epifanie vorbeste 
despre jalea diavolului pentru ca a fost biruit de Hristos, Care, ca un „soim cu zbor iute” i-a rapit pe toti cei 
ce erau tinuti in robie. Diavolul mai jeleste vazand cum, prin Inaltarea lui Hristos, trupul omenesc se 
urca la ceruri si pacatul se face nevazut precum fumul. Jeleste si se tanguieste marturisind ca Fiul 
Mariei l-a inselat. Prin vorbe mincinoase, prin prigoana si chiar prin Cruce, diavolul a facut tot ce i-a stat in 
putinta pentru ca Hristos sa dispara, dar in cele din urma toate acestea s-au intors impotriva lui. Acum, 
diavolul il vede pe Hristos urcand la cer intru slava, in vreme ce el se umple de rusine. 

Durerea celui rau este mare, dupa cum spune Sfantul Epifanie. Insusi diavolul marturiseste ca, pe vremea 
cand era Luceafar in cer, a pacatuit si a fost aruncat pe pamant ca piatra din prastie. S-a ascuns in ape, 
dar Hristos a venit pe pamant si, dupa ce l-a gasit in matca Iordanului, l-a prins si l-a lovit ca pe un demon. A 
vrut sa puna stapanire pe pamant, dar a auzit vocea: al Domnului este pamantul si plinirea lui; lumea si toti 
cei ce locuiesc in ea. 
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Din aceste cuvinte vedem ca, prin Inaltarea lui Hristos, stapanirea celui rau a fost naruita cu totul, 
pentru ca diavolul a fost pus in fata biruintei finale a lui Hristos. Orice nadejde i-a fost zadarnicita atunci 
cand a vazut cum firea omeneasca luata asupra Sa de Hristos a fost ridicata la ceruri si asezata de-a dreapta 
Tatalui. De aceea, sarbatoarea Inaltarii este incoronarea tuturor celorlalte praznice imparatesti. 

Orice om, atunci cand pleaca de pe lumea aceasta, obisnuieste sa dea sfaturi celor dragi si sa ii 
binecuvanteze. In acelasi fel a procedat si Hristos. El a facut ucenicilor Sai o fagaduinta clara, le-a dat 
o porunca si i-a binecuvantat. Despre binecuvantare am spus cele necesare intr-un capitol anterior. In 
continuare vom analiza porunca pe care ucenicii au pazit-o si in urma careia au primit ceea ce li s-a fagaduit. 

Printre altele, Hristos Ie-a spus: Si iata, Eu trimit peste voi fagaduinta Tatalui Meu; voi insa sedeti in cetate, 
pana ce va veti imbraca cu putere de sus (Luca 24, 49). Din Faptele Apostolilor, aflam aceeasi informatie: ci 
veti lua putere, venind Duhul Sfant peste voi, si imi veti fi Mie martori in Ierusalim si in toata ludeea si in 
Samaria si pana la marginea pamantului (Fapte 1, 8). De asemenea, le-a dat porunca sa nu se departeze de 
Ierusalim, ci sa astepte fagaduinta Tatalui (Fapte 1, 4). Din toate acestea se vede limpede faptul ca 
Hristos le-a cerut ucenicilor ca, dupa Inaltarea Sa, sa se intoarca la Ierusalim si sa nu plece de acolo 
pana ce nu vor primi Duhul Sfant in ziua Cincizecimii. Dupa ce se vor fi umplut de puterea Duhului 
Sfant, vor propovadui intregii zidiri si se vor face mucenici ai lui Hristos. 

Ucenicii s-au supus poruncii lui Hristos si, dupa ce s-au inchinat, s-au intors in Ierusalim cu bucurie mare 
si erau in toata vremea in templu, laudand si binecuvantand pe Dumnezeu (Luca 24, 52-53). Desigur, asa 
cum este scris in Faptele Apostolilor, ei s-au urcat in incaperea de sus [a casei „unde se adunau de obicei"] si 
intr-un cuget, staruiau in rugaciune impreuna cu femeile si cu Maria, Mama lui Iisus, si cu fratii Lui 
(Fapte 1,12-14). 

Talcuind aceste fragmente, care infatiseaza atat porunca lui Hristos, cat si ascultarea ucenicilor, putem sa 
observam cateva aspecte interesante. 

Primul aspect. Ucenicii au plecat de la muntele Maslinilor plini de bucurie. Chiar daca le era dor de 
invatatorul lor, ei se bucurau cu bucurie multa tocmai pentru ca se incredintasera ca vor primi Duh 
Sfant, prin Care se vor face madulare ale Trupului lui Hristos. Cu adevarat, lipsirea de Hristos – dupa 
trup – s-a transformat intr-o mare binecuvantare, pentru ca au dobandit o noua comuniune cu 
Mantuitorul. De altfel, Hristos i-a incredintat: Iar Eu, cand Ma voi inalta de pe pamant, ii voi trage pe toti 
la Mine (Ioan 12, 32). Astfel, bucuria ucenicilor avea doua izvoare. Primul era nadejdea de impartasire 
din Sfantul Duh, iar al doilea era faptul ca s-au invrednicit sa se faca martori care au vazut si au auzit 
toate aceste mari taine. 

Al doilea aspect. Intre Inaltare si Cincizecime a fost o perioada de rugaciune si de liniste, atat 
sufleteasca, cat si trupeasca. Nimeni nu se poate impartasi din Duhul Sfant daca nu se afla in stare de 
rugaciune si de liniste interioara. De altfel, viata practica, adica tinerea poruncilor lui Hristos, 
pregateste terenul pentru venirea asa-numitei rugaciuni curate, iar rugaciunea este principala cerinta 
pentru dobandirea impartasirii din darul Preasfantului Duh. 

Al treilea aspect. Ucenicii erau in permanenta stransi laolalta, in asteptare, avand tot timpul in mijlocul 
lor pe Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu – pe Maica lui Hristos. Acest lucru arata valoarea cultului in 
Biserica, pentru ca in punctul central al acestui cult se afla cea mai iubita persoana a lui Hristos si a 
crestinilor, adica Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu. Maica Domnului nu a avut nicio demnitate in 
Biserica si nici vreo alta slujire. Cu toate acestea, ea era in centrul venerarii ca cea mai de pret 
comoara pe care Biserica a avut-o si o are in continuare. 

Al patrulea aspect. Trebuie sa ne supunem in permanenta poruncilor lui Hristos, pentru ca acestea au rezultat 
bun si sfant. Daca ucenicii nu s-ar fi intors la Ierusalim, ci s-ar fi retras mahniti pe la casele lor, atunci 
nu s-ar mai fi invrednicit de marele dar de a primi Duh Sfant si de a se face madulare ale Trupului lui 
Hristos. Asadar, ei au tinut o porunca si au fost aparati prin tinerea ei. 

Ceea ce s-a petrecut in viata lui Hristos trebuie sa aiba loc si in vietile crestinilor. De altfel, urmarea lui 
Hristos nu inseamna o conformare exterioara fata de cateva recomandari sau porunci formale, ci reprezinta 
impartasirea din Hristos. Noi trebuie sa traim Patima, Rastignirea si Invierea lui Hristos in vietile noastre 
personale. 

Acelasi lucru este valabil si in legatura cu Inaltarea Mantuitorului. Sfantul Apostol Pavel vorbeste limpede 
despre impartasirea din harul Inaltarii lui Hristos:  

Pentru ca insusi Domnul, intru porunca, la glasul arhanghelului si intru trambita lui Dumnezeu, Se va 
pogori din cer, si cei morti intru Hristos vor invia intai, dupa aceea, noi cei vii, care vom fi ramas, vom fi 
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rapiti impreuna cu ei in nori ca sa intampinam pe Domnul in vazduh, si asa pururea vom fi cu Domnul (I 
Tes. 4,16-17). 

Desigur, in acest fragment, Sfantul Apostol Pavel vorbeste despre oamenii care vor fi in viata in acea 
vreme cand Hristos va veni cu slava multa, dar asa cum am vazut si din alte analize, talcuirea 
Parintilor Bisericii se refera la sfintii care se vor inalta pentru a-L intampina pe Hristos, deoarece 
acestia se gasesc intr-o stare duhovniceasca inalta. 

Sfantul Diadoh al Foticeei spune ca ceea ce s-a petrecut cu Hristos in timpul Inaltarii, se va petrece si cu 
sfintii. Hristos a luat trup omenesc pe care l-a indumnezeit, astfel incat oamenii sa poata sa se 
indumnezeiasca si ei prin multimea harului lui Dumnezeu. 

„Ceea ce s-a facut cu Dumnezeul intrupat se va face si cu cei indumnezeiti prin bogatia harului 
Preaslavitului Dumnezeu, pentru ca si pe oameni ii poate face dumnezei”. 

Pentru a ne desfata din Inaltare, trebuie ca, prin practica (fapta) si prin teorie (vederea de Dumnezeu), 
sa ne ridicam acolo unde Se afla Hristos. Practica este curatirea inimii prin tinerea poruncilor evanghelice, 
iar teoria este iluminarea mintii si inaltarea sa la vederi duhovnicesti. 

Sfantul Nicodim Aghioritul spune ca, asa cum Profetul Ilie si-a lepadat mantia, dupa care a fost rapit „ca la 
cer”, la fel si noi trebuie sa ne dezbracam, prin practica, de placeri, de ambitii, de iubire de arginti si, in 
general, de orice straduinta a acestei vieti, adica de atasamentul fata de lucrurile din viata aceasta. 

Trairea teoriei inseamna iluminarea mintii si a inimii si vederea de Dumnezeu. Analizand cuvintele 
Apostolului Pavel, Sfantul Grigorie Palama spune ca trebuie sa privim spre Parintele din inaltime, pentru 
ca acum nu ne mai tragem numai din primul om, adica din omul pamantesc, ci si din Cel de-al doilea 
Om , adica din Domnul cerului. Asa cum Dumnezeu este ceresc, si noi trebuie sa ne facem ceresti si, asa 
cum ne-am imbracat in chipul pamantesc, trebuie sa ne imbracam si in chipul ceresc. Iar dupa ce vom 
reteza legaturile cu hainele de piele, va trebui sa ne asezam in pamant sfant, unde, prin virtuti si prin 
indreptarea nezdruncinata a vietii inspre Dumnezeu, fiecare dintre noi va putea sa prinda radacini. 
Inima noastra trebuie sa se inalte spre cer, unde va vedea priveliste minunata, adica firea noastra 
invesnicita de focul Dumnezeirii. 

Asadar, prin practica si prin teorie, omul poate trai Inaltarea lui Hristos in viata sa personala. El se 
poate inalta cu Hristos, dupa cuvantul Sfantului Grigorie Teologul: „Urcand la ceruri, [Hristos] ne-a inaltat 
si pe noi”. 

Teologia Inaltarii nu trebuie sa ramana la nivel teoretic sau intelectual. Ea trebuie sa fie aplicata in 
practica. De altfel, teologia desprinsa de practica este demonica (Sfantul Maxim Marturisitorul). 

Dinspre iconomie trebuie sa inaintam spre teologie. Aceasta inseamna ca, atunci cand traim in viata 
noastra personala Rastignirea, Patima lui Hristos si tot ceea ce a facut si a patimit Domnul prin taina 
sfintei iconomii, putem trai si taina teologiei, adica a indumnezeirii. 

Intre aceste coordonate se incadreaza invatatura Parintilor care spun ca, pentru a trai Inaltarea lui Hristos 
si a intelege atat cat este cu putinta taina ei, trebuie sa pazim poruncile datatoare de viata ale lui 
Dumnezeu si sa dobandim virtutile dumnezeiesti, dar mai ales smerenia si dragostea , astfel incat sa 
putem indura orice tristete sau ispita care vine din faptul ca suntem crestini, avand in acelasi timp si dorinta 
de jertfire pentru slava numelui lui Hristos (Sfantul Nicodim Aghioritul). 

Pentru ca suntem madulare ale Bisericii, in care traieste intreaga lucrare a sfintei iconomii, avem si 
obligatii. Ca impreuna-locuitori cu cei fara de trup, trebuie sa ne departam de orice dorinta trupeasca, 
iar ca membri ai sfintei comunitati si ca temple ale lui Dumnezeu trebuie sa traim in sfintenie. Este 
nevoie sa ne impacam cu Dumnezeu, fiindca in locul iadului, Dumnezeu ne-a facut daruri imparatesti 
(Sfantul Proclu, Patriarhul Constantinopolului). 

Pentru aceasta, este nevoie de curatirea trupului si a sufletului. Omul trebuie sa tina in permanenta 
ochiul sufletului treaz, ca un paznic, pentru ca atunci cand diavolul jefuitor vine ca sa il murdareasca cu 
pacate trupesti sa fie gata sa ii spuna: „Nu ma fac pradator al pamanturilor imparatesti, diavole” (Sfantul 
Epifanie). Adica: nu tradez increderea imparatului Hristos, Care m-a pus sa veghez peste lucrurile Sale. 

Dupa ce au trecut prin toate incercarile, prin curatire si prin trairea Rastignirii, ucenicii lui Hristos s-au 
strans laolalta intr-o casa si, astfel, au primit Duhul Sfant. Pentru ca ne inchinam si noi lui Hristos, 
trebuie sa ne intoarcem la Ierusalim, care simbolizeaza pacea. Trebuie sa facem pace cu noi insine si cu 
ceilalti. Si nu numai ca trebuie sa ne intoarcem la Ierusalim, dar si sa asteptam in casa, care este 
gandul nostru, unde sa ne rugam neincetat si sa ne ingrijim pentru a ne curati de manie si de 
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gandurile josnice. In acest fel, Mangaietorul va veni la noi si ne vom inchina in adevar Tatalui si Fiului si 
Sfantului Duh (Sfantul Grigorie Palama). 

Inaltarea lui Hristos este praznuita cu imnuri si cu cantece duhovnicesti, dar si prin practica si teorie, adica 
prin curatie si prin iluminarea mintii. Lupta duhovniceasca si iluminarea fac ca omul sa ajunga sa guste 
din semnificatia si din continutul profund al acestei sarbatori. Numai astfel omul poate sa se bucure de 
acest praznic imparatesc cu bucurie fara margini. 

Aceasta bucurie, care nu este un sentiment [superficial], ci provine din trairea iconomiei si a teologiei, are 
doua cauze fundamentale. Prima este aceea ca, prin Inaltarea Sa „unde era mai inainte”, Hristos a aratat 
ca nu era un om marunt (simplu), si nici fiul tamplarului losif, ci era Fiul lui Dumnezeu (Sfantul 
Nicodim Aghioritul). A doua cauza este ca firea omeneasca s-a inaltat, adica a fost ridicata la ceruri 
(Sfantul Grigorie Palama). Desigur, acest fapt are stransa legatura cu ridicarea la ceruri a fiecarui om 
care crede si se uneste cu Hristos. Astfel, Capul trupului nostru se afla pe tronul lui Dumnezeu si, prin 
urmare, madularele noastre se pot ridica si ele din somnul pacatului pentru a se indumnezei. 

Inaltarea lui Hristos este incununarea tuturor praznicelor imparatesti si desavarsirea a tot ceea ce a 
facut Hristos pentru noi, prin lucrarea sfintei iconomii. Aceasta sarbatoare desavarsitoare ne cheama si 
pe noi la desavarsire duhovniceasca si la implinire, la impartasirea din Inaltarea lui Hristos si la 
trairea propriei noastre inaltari”. 

(din: Mitrop. Hierothos Vlachos, “Predici la marile Sarbatori”, Editura Egumenita) 
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Icoana ÎnălŃării Domnului - tâlcuire 

ÎnălŃarea lui Hristos este una dintre dogmele Bisericii incluse în Simbolul de CredinŃă niceo-
constantinopolitan. Acesta afirmă: "Şi S-a răstignit pentru noi în timpul lui PonŃiu Pilat, a pătimit şi S-a 
îngropat. Şi a înviat a treia zi după Scripturi. Şi S-a înălŃat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui". 

Ca şi Răstignirea şi Învierea, ÎnălŃarea nu se prăznuieşte la o dată fixă. Ziua ÎnălŃării variază de la an la an. Ea 
depinde de data Paştelui, ÎnălŃarea fiind la a Patruzecea zi dupa Paşte, adică în joia de după Duminica Orbului. 

În iconografia bizantină, ÎnălŃarea este prezentată astfel: La mijloc, în planul frontal, se află Maica 
Domnului, cu faŃa, privind drept înainte, cu mâinile înălŃate în rugăciune. Adeseori o putem vedea stând în 
picioare pe un scăunel. În spatele ei, în dreapta şi în stânga, se află câte un înger îmbrăcat în veşminte albe. 
Îngerii Ńin câte un toiag în mâna dreaptă, iar cu stânga ridicată Îl arată, deasupra lor, pe Domnul înălŃându-se. 
Uneori Ńin câte un filacter desfăşurat, pe care sunt scrise fraze preluate din Faptele Apostolilor. Pe filacterul 
unuia dintre îngeri stă scris: "BărbaŃi galileieni de ce staŃi privind la cer? Acest Iisus care S-a înălŃat de la voi 
la cer astfel va şi veni, precum L-aŃi văzut mergând la cer" (Fapte 1, 11). 

Lângă îngeri se află Apostolii, şase de o parte şi şase de cealaltă. Apostolii din faŃă, Pavel şi Petru, stau lângă 
Maica Domnului, Pavel în dreapta ei şi Petru în stânga. Capetele SfinŃilor Apostoli sunt îndreptate "în sus," 
privind cu uimire la Hristos, Care Se înalŃă. Unii dintre ei fac gesturi vii cu mâna, pe care o ridică, arătându-
L pe Hristos. Sfântul Pavel priveşte ameŃit, cu mâna dreaptă în faŃa ochilor. Acest gest aminteşte de 
experienŃa lui de pe drumul Damascului, când a fost orbit de lumina lui Iisus (Fapte 9, 1-5). 

În spatele Maicii Domnului, al îngerilor şi al Apostolilor, se află un munte cu măslini - reprezentat schematic 
- pentru a aminti privitorului că înălŃarea s-a petrecut pe muntele Măslinilor. 

Deasupra muntelui, la mijlocul laturii de sus a compoziŃiei, este reprezentat Hristos, într-o mandorlă 
circulară. Stă aşezat pe un curcubeu, binecuvântând cu mâna dreaptă şi Ńinând un filacter în stânga. În afara 
mandorlei sunt doi, patru sau mai mulŃi îngeri, care zboară, cu braŃele întinse, atingând cu mâinile lor 
marginea exterioară a mandorlei - un gest de cinstire a lui Hristos. Aureola este utilizată numai în 
reprezentarea lui Iisus, a Maicii Domnului şi a Îngerilor. 

În capătul de sus al icoanei, deasupra mandorlei, se află inscripŃia: "ÎnălŃarea". Nu se face nici o referire la 
ÎnălŃare în Evangheliile dupa Matei şi Ioan. O referire scurtă apare în celelalte doua Evanghelii şi în prima 
Epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Timotei. Mult mai mult se vorbeşte despre ea în Faptele Apostolilor. 

Evanghelistul Marcu spune că înălŃarea s-a petrecut după ce Hristos le-a apărut celor unsprezece ucenici ai Săi 
şi "i-a mustrat pentru necredinŃa şi împietrirea inimii lor, căci n-au crezut pe cei ce-L văzuseră înviat" şi le-a 
poruncit să răspândească peste tot cuvântul Evangheliei, spunând: "MergeŃi în toată lumea şi propovăduiŃi 
Evanghelia la toată făptura" (Mc. 16,15). După ce Domnul a rostit aceste cuvinte şi altele câteva, pe care 
Marcu le redă, "S-a înălŃat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei, plecând, au propovăduit 
pretutindeni şi Domnul lucra cu ei şi întărea cuvântul, prin semnele care urmau" (Mc. 76, 1,9-20). 

Acest pasaj ne oferă informaŃia importantă că ÎnălŃarea a avut loc în prezenŃa ucenicilor, după cum arată şi 
icoana. În icoană sunt prezenŃi doisprezece Apostoli, în loc de unsprezece - numărul dat de Marcu. A fost 
inclus Sfântul Apostol Pavel, împlinind numărul celor doisprezece ucenici, chiar dacă el nu se afla împreună 
cu ceilalti ucenici la ÎnălŃarea Domnului. Sfântul Apostol Pavel apare în compoziŃie pentru că Iuda 
Iscariotenul, unul dintre cei doisprezece ucenici de la început, îl trădase pe Iisus şi nu era acolo. În legătură cu 
aceasta, Kontoglou remarcă: "în multe situaŃii, iconografia ortodoxă nu reprezintă un subiect evanghelic cu 
acurateŃe istorică, ci în chip simbolic". Fapt este că doar cu puŃin înainte de ÎnălŃarea Sa, Hristos îi îndemnase 
pe ucenicii Săi să propovăduiască pretutindeni Evanghelia - aşa cum am arătat deja - iar Sfântul Pavel a fost 
"vas ales, ca să poarte numele Meu înaintea neamurilor şi a regilor şi a fiilor lui Israel" (Fapte 9, 15). Trebuie 
observat că, deşi Pavel nu s-a numărat printre ucenici în timpul vieŃii lui Hristos pe pământ, ci a devenit unul 
dintre cei doisprezece după ÎnălŃare şi după adunarea SfinŃilor Apostoli la Ierusalim în ziua Cincizecimii, el a 
fost prezent la întâlnirile Apostolilor, după aceste evenimente (vezi, de exemplu, Fapte 9, 26-28, 15, 6-25). 

Evanghelia după Luca ne mai oferă nişte informaŃii despre ÎnălŃare. În ultimul capitol se spune că după 
Înviere, Hristos li s-a arătat celor unsprezece ucenici la Ierusalim, le-a vorbit, le-a cerut de mâncare şi a 
mâncat înaintea lor, le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile" şi le-a vorbit despre necesitatea de a 
propovădui în numele Său la toate neamurile", după ce vor fi "îmbrăcaŃi cu putere de sus" (Lc. 24, 45, 47, 
19). Apoi i-a dus pe cei unsprezece ucenici ai Săi "Şi i-a dus afară până spre Betania şi, ridicându-Şi mâinile, 
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i-a binecuvântat. Şi pe când îi binecuvânta, S-a despărŃit de ei şi S-a înălŃat la cer. Iar ei, închinându-se Lui, 
s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare" (Lc. 24, 50-52). 

Ceea ce adaugă acest pasaj la relatarea Evangheliei dupa Marcu este locul înălŃării - lângă Betania - şi faptul că 
Hristos Şi-a binecuvântat atunci ucenicii, aşa cum se vede şi în icoană. În Faptele Apostolilor, Sfântul 
Evanghelist Luca precizează şi mai exact locul unde s-a petrecut ÎnălŃarea: el spune că era Muntele Măslinilor. 
Mai departe, vorbeşte aici despre un "nor" în care S-a ridicat Hristos. "Norul" era Slava dumnezeiască a lui 
Hristos, care, în icoane, apare în formă circulară luminoasă de jur-împrejurul Lui. În plus, mai vorbeşte de cei 
doi îngeri în veşminte albe, care au apărut pe Muntele Măslinilor şi citează cuvintele pe care ei le-au adresat 
Apostolilor. Toate aceste informaŃii se află în primul capitol din Faptele Apostolilor. Aici citim: "(Iisus) S-a şi 
înfăŃişat pe Sine viu după patima Sa prin multe semne doveditoare, arătânduli-Se timp de patruzeci de zile şi 
vorbind cele despre împărăŃia lui Dumnezeu. Şi acestea zicând, pe cand ei priveau, S-a înălŃat şi un nor L-a 
luat de la ochii lor. Şi privind ei, pe când El mergea la cer, iată doi bărbaŃi au stat lângă ei, îmbrăcaŃi în haine 
albe, care au si zis: "BărbaŃi galileieni, de ce staŃi privind la cer? Acest Iisus care S-a înălŃat de la voi la cer, 
astfel va şi veni, precum L-aŃi văzut mergând la cer." Atunci ei s-au întors la Ierusalim de la muntele ce se 
cheamă al Măslinilor, care este aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă" (Fapte 1,3,9-12). În sfârşit, Sfântul 
Apostol Pavel spune în Epistola întâi către Timotei: "Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a 
fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălŃat întru slavă" (I Tim. 3,16). 

Troparul care se cântă în ziua sărbătorii înălŃării, precizându-i semnificaŃia, îşi ia primele cuvinte de la 
încheierea pasajului paulin citat mai sus: " ÎnălŃatu-Te-ai întru slavă, Hristoase Dumnezeule, bucurie făcând 
ucenicilor Tăi prin făgăduinŃa Duhului Sfânt, încredinŃându-se ei prin binecuvântare că Tu eşti Fiul lui 
Dumnezeu, Mântuitorul lumii." 

Elementele icoanei ÎnălŃării care nu se regăsesc în textele Noului Testament sunt - pe lângă includerea Sfântului 
Apostol Pavel, despre care deja am vorbit - prezenŃa Maicii Domnului şi a îngerilor care zboară în jurul 
mandorlei circulare. Cu privire la Maica Domnului, Kontoglou remarcând faptul că ea este reprezentată ca fiind 
prezentă la eveniment, după cum afirmă tradiŃia nescrisă. Cât despre îngerii care zboară, se poate spune că 
includerea lor are o semnificaŃie simbolică, exprimând nespusa evlavie şi iubire pe care le au îngerii pentru 
Hristos. Este, totodată, în acord şi cu afirmaŃia din Evanghelii că îngerii Îi slujesc Lui (Mt. 4,1l; Mc. 1,13). 

ÎnălŃarea apare, de obicei, zugrăvită pe boltă în leagăn, 
spre răsărit (la baza turlei, spre Sfântul Altar). Când se 
foloseşte pentru ÎnălŃare întreaga boltă, jumătate dintre 
Apostoli împreună cu Maica Domnului, încadrată de doi 
îngeri, sunt pictaŃi pe o parte a bolŃii, ceilalŃi şase pe 
cealaltă parte, iar Hristos în slavi şi îngerii care zboară, 
pe partea cea mai înaltă a bolŃii. 

Iconografia ÎnălŃării are o istorie foarte lungă, începând, 
cel târziu, din secolul al VI-lea. În Evangheliarul 
Rabbula apare o miniatură înfăŃişând ÎnălŃarea, care 
datează din anul 586, iar o icoană a ei, datând din a doua 
jumătate a secolului al VI-lea sau începutul secolului al 
VII-lea, se păstrează la Mânastirea Sfânta Ecaterina de 
pe Muntele Sinai. Prototipul icoanelor ÎnălŃării se poate 
desluşi deja, în elementele principale, în aceste icoane 
sau în altele tot atât de vechi: Hristos în slavă, cu îngeri 
zburând în jurul Lui; dedesubt, Maica Domnului 
încadrată de doi îngeri şi doisprezece Apostoli, printre 
care şi Sfântul Pavel. 

Una dintre cele mai remarcabile icoane monumentale 
ale ÎnălŃării este cea din Biserica Sfânta Sofia din 
Trapezund, Pont, din nordul Asiei Mici. Aceasta este o 
biserică monumentală, construită în secolul al XIII - lea 
de împăratul Manuel Comnenul (1238-1263). 

ÎnălŃarea ocupă aici întreaga boltă de deasupra Sfântului Altar. Hristos în slavă este înconjurat de şase îngeri, 
trei de o parte şi trei de cealaltă. 

Constantine Cavarnos 
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Părintele Iachint al Putnei: Panegiric la ÎnălŃarea Domnului 

“ÎnalŃă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul slava Ta” 
(Psalmul 56,7) 

“Iubiti credinciosi, 

Doua lucruri nu puteau intelege ucenicii Domnului nostru Iisus Hristos, si anume: ca El trebuia sa 
patimeasca pentru mantuirea lumii si ca dupa patruzeci de zile de la Inviere Se va inalta la ceruri. 

Si daca totusi Iisus Hristos a fost rastignit de furia iudeilor – impotriva asteptarilor lor -, ucenicii socoteau ca, 
dupa Inviere, bunul lor Dascal si Invatator nu-i va lasa sarmani, ci va petrece iarasi cu dansii o vreme, 
invatand norodul, vindecand si facand minuni. Ei doreau sa se coboare cu totii in Galileesa, sa mai prinda 
peste la marea Tiberiadei, sa mai vada Capernaumul, Taborul, Nazaretul. Sa se odihneasca la fantana lui 
Iacov, in Samaria. Sa strabata din nou caile Iordanului si ulitele Ierihonului. Sa poposeasca in Betania. Sa 
mai faca minuni in Templul lui Solomon. 

Cugetau acestea pentru ca ei nu stiau clar de ce a venit Hristos in lume, de unde a venit si unde trebuia 
sa mearga iarasi. Ei nu stiau nici taina Intruparii Domnului, nici importanta patimilor Lui, nici valoarea 
Invierii Lui din morti, cu toate ca Mantuitorul adesea le spunea taina aceasta. 

“Putin si nu Ma veti mai vedea, si iarasi putin si Ma veti vedea” (Ioan 16, 1) (6). 

Alta data le spunea: 

“Iesit-am de la Tatal si am venit in lume; iarasi las lumea si ma duc la Tatal” (Ioan 16,28). 

Iar in ceasul in care trebuia sa se inalte la ceruri spunea si mai limpede: 

“Ma sui la Tatal Meu si Tatal vostru si la Dumnezeul Meu si Dumnezeul vostru” (Ioan 20, 17). 

Deci, pentru ca nici noi sa nu fim biruiti de indoiala, va voi spune mai intai pentru ce a venit Hristos in lume. 
Mantuitorul nostru a venit in lume, trimis de Tatal, ca sa mantuiasca lumea cea cazuta in tot felul de pacate, 
dupa cum Insusi spunea: “N-am venit ca sa judec, ci ca sa mantuiesc lumea” (Ioan 12,47). 

El a venit in lume sa rascumpere pe om, care ajunsese rob al satanei si al gheenei, prin caderea lui 
Adam. A venit sa impace pe om cu Dumnezeu, cu cerul, cele muritoare cu cele vesnice. Fiul lui 
Dumnezeu S-a facut Om, ca sa faca pe om Dumnezeu. A imprumutat de la om ce nu a avut, ca sa-i dea ce i-a 
lipsit. A luat trup omenesc ca sa dea in schimb omului trup dumnezeiesc. S-a smerit Dumnezeu ca sa 
vindece mandria omului. Pentru acesta S-a intrupat Iisus Hristos si a venit in lume. 

Dar venind Domnul la om, nu l-a gasit acolo unde il lasase, la munca campului, in sanul familiei, in 
preajma Edenului, ci l-a gasit certandu-se cu semenul lui, inchinandu-se la idoli, zacand in cele mai 
grele pacate. Omul ajunsese in stare dobitoceasca, dupa cum insusi David graieste: 

“Iar omul, in cinste fiind, nu a priceput; alaturatu-s-a dobitoacelor celor fara de minte si s-a asemanat lor” 
(Ps. 48, 12). 

Acolo l-a gasit Dumnezeu pe om, de aceea S-a si nascut in iesle de dobitoace. Ajunsese omul rob al 
diavolului, inchis in temnita tuturor pacatelor, cum spune iarasi proorocul: 

“Scoate din temnita sufletul meu, ca sa se marturiseasca Numelui Tau” (Ps. 141, 10). 

Ba ajunsese chiar locuitor al iadului, caci pana la venirea Mantuitorului nici un suflet nu s-a mantuit, ci toti 
erau cuprinsi de negurile iadului, de la Adam pana la Ioan Botezatorul. Si din acest loc nimeni nu-l mai putea 
scoate pe om, decat numai Fiul lui Dumnezeu. Despre aceasta amintea David, zicand: 

“…Din adancurile iadului iarasi m-ai scos” (Ps. 29, 3). 

Iar patriarhul Iacov zicea: 

“Sa nu pogorati caruntetile mele cu intristarea in iad” (Fac. 42, 38). 

Iata unde cazuse omul si de unde trebuia sa-l scoata Iisus Hristos. 
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Insa nu a fost de-ajuns numai smerenia intruparii pentru inaltarea omului dintre cele mai de jos ale 
pamantului. Da, nici minunile, nici invataturile Domnului cele dumnezeiesti nu au fost suficiente pentru 
mantuirea lumii. Era nevoie de suferinta, de cruce, de sange, ca sa spele pacatul lui Adam. 

De aceea, pentru ca Iisus Hristos “pana in sfarsit ne-a iubit pe noi“, a voit sa si patimeasca pentru noi. S-a 
dat in dar omului, ca sa-l “mantuiasca in dar“. S-a vandut cu pret, Cel fara de pret. I s-au dat palme, I s-a 
pus in spate crucea, a fost spanzurat intre talharii pamantului, a patimit, a murit, a inviat. Toate le-a 
rabdat, tot ce a avut mai scump a dat: si viata, si Trupul si Sangele Sau, ba si hainele Sale cele sarace, 
ca sa dobandeasca tot ce este mai scump pe pamant: sufletul omului. A facut toate ca sa dobandeasca 
pe toti si pe toate. Iar cand s-a umplut paharul ispasirii, Hristos a strigat de pe cruce: “Savarsitu-s-a“. 

Asa s-a rascumparat fiul omului de Fiul lui Dumnezeu. Iar dupa slavita Sa Inviere, Iisus Hristos nu S-a 
mai aratat iarasi lumii, ci numai ucenicilor Sai si celor mai de aproape; li S-a aratat de cateva ori, timp 
de patruzeci de zile, cu trupul Sau indumnezeit, mangaindu-i apoi, invatandu-i si deslusindu-le taina 
rascumpararii. Si pe cand ucenicii erau adunati in Ierusalim, li S-a aratat pentru ultima data Domnul, zicandu-
le: “Pace voua“. Dupa ce i-a linistit, caci erau tulburati, si dupa ce a mancat inaintea lor “o bucata de peste 
fript si dintr-un fagure de miere” (Luca 24, 42), i-a scos afara pe muntele Maslinilor, ce este aproape de 
Betania, i-a invatat sa stea in Ierusalim “pana ce se vor imbraca cu putere de sus“, apoi, “ridicandu-Si 
mainile Sale, i-a binecuvantat pe ei” si in clipa aceea S-a inaltat la cer, invaluit de un nor luminos (F.A. 1, 9). 

Pe munte S-a nascut, pe munte S-a schimbat la Fata, pe munte S-a rastignit, de pe munte S-a inaltat la 
cer. De ce oare a iubit asa de mult Hristos muntele? Pentru ca muntele este simbolul cerului, al Bisericii, al 
raiului, iar valea este simbolul lumii, al durerii, al vietii acesteia atat de zbuciumate. De aceea Se si 
ruga Domnul indeosebi pe munte, iar la loc de ses predica. Si norul ce L-a rapit are un sens de taina. 
Norul este hotarul intre spirit si materie, intre pamant si cer, intre marginit si nemarginit, intre om si 
Dumnezeu. El desparte tariile cerului. Norul este hotarul intre vedere si credinta. De aceea este 
prezent in toate tainele cele mari si simbolizeaza adancul tainelor ce nu pot incapea in mintea omului. 

Asa S-a inaltat Domnul la cer. Iar jos pe pamant au ramas privind cu jale catre El unsprezece pescari 
galileieni. Cat sunt de durerosase despartirile! Poate pentru aceea au si fost facute lacrimile, ca 
singure, in tacere, sa exprime intristarea inimilor care se despart! Se putea oare sa nu lacrimeze Petru cel 
ravnitor? Dar Zilotul? Dar Ioan cel iubit de Hristos, cum putea sa-si biruie acum intristarea? In timp ce norul 
ascundea de la ochii lor comoara cea nepretuita, cei unsprezece ucenici priveau ingandurati la cer. Taceau si 
ei, si maslinii seculari, si pietrele muntelui, si intre Ierusalim si batranul templu toate erau cuprinse de 
tacere, de nedumerire si intristare. 

In clipa aceea grea a despartirii au venit doi ingeri luminati sa-i imbarbateze pe ucenicii Domnului, zicand: 
“Barbati galileieni, de ce cautati cu durere spre cer?“ Imbarbatati-va, intariti-va inimile voastre. Voi 
sunteti pescarii lumii. In inimile voastre sunt scrise Evangheliile lui Hristos. Pe umerii vostri atarna 
Crucea Lui. Cu mainile voastre se va zidi Biserica Lui. Cu limbile voastre se va propavadui o lege noua. 
Deci nu mai stati privind asa spre cer. Mergeti in Ierusalim. O putere de sus va va intari, nu dupa multe zile. 
Apoi strabateti cu pasii vostri toate tarile pamantului, vestind tuturor cele pe care cu ochii vostri le-ati vazut 
si cu urechile voastre le-ati auzit. Caci 

“Acest Iisus care S-a inaltat de la voi la cer astfel va si veni, precum L-ati vazut mergand la cer“. (F.A. 1,11). 

Iubiti credinciosi, 

Socot potrivit sa va spun pentru ce S-a inaltat Iisus Hristos la cer. S-a inaltat pentru ca savarsise misiunea 
primita de la Tatal. S-a inaltat pentru a intra iarasi intru slava Sa. S-a inaltat ca sa gateasca acolo loc 
de odihna celor ce vor crede intru El (Ioan 14, 3). S-a inaltat ca sa ne inalte la ceruri si pe noi, dupa cum 
singur zice: 

“Iar Eu, cand Ma voi inalta de pe pamant, pe toti ii voi trage la Mine” (Ioan 12, 32). 

Dar in Sfanta Scriptura se vorbeste uneori de cer, alteori de ceruri iar alteori de “cerurile cerurilor“. Deci 
unde S-a suit Domnul? In care din aceste Ceruri? Psalmistul zice clar: 

“Cerul cerului, Domnului, iar pamantul L-a dat fiilor oamenilor” (Ps. 113, 24). 

Iar Sfintii Parinti ne invata ca sunt trei denumiri deosebite una de alta, si anume: “cerul“ este spatiul 
intregului univers, unde se afla toti astrii ceresti; apoi mai sus se afla “cerurile“, in numar de noua, 
dupa numarul celor noua cete ingeresti care le formeaza, incepand cu cerul ingerilor si terminand cu 
cerul serafimilor; iar deasupra acestor ceruri se afla “cerurile cerurilor“, sanctuarul cel mai sfant, unde se 
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afla Tronul Preasfintei Treimi. Deci nu in cer, nici in ceruri nu S-a oprit Iisus Hristos, ci in cerurile 
cerurilor, unde S-a asezat de-a dreapta Tatalui. 

Tot Sfintii Parinti ne mai invata ca Domnul Nostru Iisus Hristos nu S-a suit la ceruri asa, simplu si fara slava, 
ci inca de la pamant a fost inconjurat de multime de ingeri care Il slaveau cu negraite cantari de biruinta. Si 
dupa ce au strabatut taria cerului, acei ingeri de lumina au ajuns la poarta primului cer din cele noua, si plini 
de mare bucurie strigau impreuna cu David: “Deschideti, o, ingeri, portile voastre cele vesnice si va intra 
Imparatul slavei!” – “Dar cine este acesta Imparatul slavei?” – raspundeau ingerii. “Ingerul sfatului Celui 
Mare, Acesta este Imparatul slavei“. Si deschizand ingerii portile cerurilor, se mirau zicand: “Dar pentru ce 
sunt hainele Lui rosii?” – “Pentru ca vine din Visor – adica de pe pamant -, de aceea ii sunt hainele rosii. 
Pentru ca a patimit moarte pe cruce ca sa mantuiasca lumea.” Atunci toti ingerii, inchinandu-se Lui, I-au 
cantau dumnezeieste cantari de biruinta, vreme de o zi. Apoi, petrecandu-L ingerii toti pana la poarta cerului 
de-al doilea, iarasi strigau catre aceia: “Deschideti, o, incepatori, portile voastre de lumina, si va intra 
Imparatul slavei” – “Cine este Acesta Imparatul slavei?” – strigau aceia. “Domnul Cel tare si puternic, 
Domnul Cel tare in razboi, Cel ce a biruit lumea, Cel ce a legat pe satana, Cel ce a rabdat rane pentru om, 
Acela este Imparatul slavei cerurilor“. Si iarasi portile deschizandu-se, nenumarate cete de incepatori si 
ingeri Il intimpinau cu netacute cantari de preamarire. 

Dupa inca o zi de praznuire ingereasca, Mantuitorul S-a urcat si mai sus, la cerul Arhanghelilor, fiind 
petrecut de toti ingerii de mai jos, care strigau iarasi: “Deschideti, voi arhanghelilor, portile ceresti, sa intre 
Facatorul si Voievodul ingerilor, Fiul Fecioarei din Nazaret, Raza Tatalui“. Si iarasi a petrecut aici o zi. 
Apoi S-a suit mai sus, la cerul Puterilor, al Domniilor, al Scaunelor, al Heruvimilor, al Serafimilor, inaintea 
caruia strigau ingerii cei mai de jos: “Deschideti portile cerurilor, sa intre Domnul Puterilor, Domnul 
luminilor, Domnul cerurilor, Domnul Savaot“. Iar puterile ingeresti il inconjurau cu cantari ca acestea: 
“Osana intru cei de sus…“ 

Si asa, toate cele noua ceruri s-au umplut de negraita slava si bucurie, prin inaltarea Domnului, Care a 
petrecut cate o zi cu fiecare ceata ingereasca, iar in ziua a zecea S-a inchinat Tatalui si S-a asezat de-a 
dreapta Puterii. In locul Fiului, Tatal a trimis pe pamant, in ziua a zecea de la inaltare, puterea 
Duhului Sfant, ca sa lumineze tot pamantul. 

Nimeni din cei purtatori de trup omenesc nu s-a suit mai sus de ceruri, afara de Hristos. S-a rapit Pavel 
pana la al treilea cer -in rai – “si a auzit cuvinte de nespus, pe care nu se cuvine omului sa le graiasca” (II 
Cor. 12, 4). S-a suit si Moise – se spune – pana la al saptelea cer, de unde a primit legea “intru randuieli de 
la ingeri” (F.A. 7, 53). S-au ridicat “ca spre cer” cu tot cu trup si Enoh cu Ilie, dar nici un trup de om viu nu 
a putut vedea slava dumnezeiasca, afara de Trupul lui Hristos, Care S-a inaltat la ceruri cu acelasi trup care a 
patimit, avand pe el semnele cuielor si ale sulitei si ale spinilor. 

Se cuvine deci si noua astazi, fratilor, ca impreuna cu toti ingerii din ceruri sa praznuim, sa ne 
bucuram si sa laudam pe Dumnezeu Cel iubitor de oameni. 

Astazi s-a incheiat actul impacarii intre om si Dumnezeu. Astazi omul s-a indumnezeit, cerul s-a veselit, 
cerurile au dantuit, ingerii de bucurie au saltat, iar demonii, de rusine umplandu-se, cu lanturi s-au 
legat. Astazi tot pamantul este invesmant de sarbatoare, caci cu cerul s-a unit. Astazi trupul lui Adam 
de-a dreapta lui Dumnezeu s-a asezat. O, negraita minune a inaltarii lui Hristos! Cat este de mare 
milostivirea lui Dumnezeu! A pierdut omul raiului si a aflat imparatia cerurilor. A pierdut o gradina 
pazita de heruvimi si in schimb a aflat slava Ierusalimului de sus. Acolo erau pomi roditori, flori si 
izvoare, caci aici este Tronul Preasfintei Treimi, cantari ingeresti si negraita slava. Acolo cantari de pasari, 
aici cantari de heruvimi. Acolo vant racoritor, aici adieri de Duh mangaietor. Acolo loc de munca, aici de 
vesnica odihna. Acolo lumina soarelui, aici slava Preasfintei Treimi. 

O, preaslavita minune a Inaltarii lui Hristos! Trupul omului a fost vazut de ingeri, s-a suit mai sus de 
serafimi, s-a asezat de-a dreapta Tatalui. Ce adancime sub pasii omului si ce inaltime deasupra lui! 
Din iad direct in cer. Din intuneric mai sus de soare. Din temnita grozava in loc de vesnica odihna! 

Astazi dracii se tanguiesc, astazi iadul suspina desert. Astazi pescarii lumii plangand se veselesc. Astazi 
crestinii praznuiesc. Astazi ingerii fara odihna canta. Astazi Domnul in veci a imparatit. A imparatit 
pentru ca pe om l-a rascumparat. A imparatit pentru ca intru podoaba cea mai dinainte S-a imbracat. A 
imparatit pentru ca de-a dreapta Tatalui S-a asezat. A lasat camasa cea de in omului si S-a imbracat in 
vesmant de vapaie. A lasat hlamida cea de batjocura jos si a primit porfira cea de lumina sus. A lasat 
hotarele cele saracacioase ale Galileii si S-a facut imparat peste ceruri. Astazi Hristos la cer S-a inaltat. 
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Acum Pilat a ramas cu hlamida, arhiereii cu argintii in maini, carturarii cu tablele legii, fariseii cu ura, 
iar noroadele cu necredinta. Spune, Pilate, ce este Adevarul? Graiti, arhiereilor, cine a hulit, Hristos sau 
voi? Spuneti voi, noroadelor, unde este Baraba pe care l-ati cerut? Astazi voi v-ati amagit. Astazi “Adevarul 
din pamant a rasarit si dreptatea din cer a privit” (Ps. 84, 12) si impreuna s-au intalnit. Astazi “Mila si 
Adevarul s-au intampinat, dreptatea si pacea s-au sarutat” (Ps. 84, 11). Cerul si pamantul s-au impacat. 

Bucura-te astazi, muritorule. Veseleste-te, omule, praznuieste din inima, crestine. Nu te tangui, Adame. 
Veseliti-va, Apostoli. Bucura-te, Maica pururea Fecioara, caci Fiul tau intru podoaba S-a imbracat si, cu 
lumina slavei Lui, goliciunea lui Adam a acoperit! 

Iubiti credinciosi, 

Domnul s-a inaltat la cer, dar nu ne-a lasat sarmani, dupa cum a fagaduit ucenicilor Sai (Ioan 14, 18). El S-a 
inaltat, dar in locul Sau pe Sfintii Apostoli ne-a lasat. A luat trupul nostru, dar ne-a lasat Trupul Lui. A 
luat ranele si pacatele noastre, dar ne-a lasat darurile Lui. A luat pe cele de jos si ne-a dat pe cele de 
Sus. A luat cele de ocara si ne-a dat pe cele de cinste. A luat cele ce nu Ii trebuie si ne-a dat cele de care 
avem nevoie. Deci nu ne-a lasat sarmani. Caci in urma ne-a lasat Crucea Sa, Sfanta Evanghelie, 
Biserica, Preacuratele Taine. 

Si daca totusi ne simtim sarmani si straini pe pamant, sa alergam cat mai des la Sfanta Biserica. Aici 
vom vedea Taborul si Ierihonul, Betleemul si Ierusalimul, Golgota si muntele Maslinilor. Aici ne vom 
intalni iarasi cu Iisus. Aici se uneste cerul cu pamantul. Aici se impaca mereu omul cu Dumnezeu. 
Nimeni din cei ce vin la biserica nu se simt sarmani pe pamant. 

Iar de ne impresoara boli si necazuri, scarbe si dureri, este semn ca am parasit pe Dumnezeu, ne-am 
departat de Ierusalim. Sa ne intoarcem deci iarasi la Ierusalim, dupa cum ne-a poruncit. Sa ne impacam din 
nou cu Domnul, sa venim la Biserica. Nu putem trai fara de El. Ai Domnului suntem si numai El are mila de 
noi. In Biserica ne putem uni cu Hristos pe doua cai: 

- fie sa-L coboram pe Domnul in inimile noastre, prin rugaciune, prin dragoste si milostenie; 

- fie sa ne ridicam noi la Domnul prin adanc de smerenie, caci “cel ce se smereste pe sine se va inalta“. 

Fiecare sa alerge cum poate. Noi sa incercam fie pe una din cai, fie pe cealalta, fie pe amandoua deodata, si 
sa nu ne lenevim pana nu ne vom uni cu Mantuitorul sufletelor noastre. Si de voiti mai desavarsit sa ne 
unim cu El, “sus sa avem inimile“. Sus, acolo unde sunt parintii nostri, eroii nostri, sfintii nostri. Acolo 
unde sunt ingerii, mucenicii, cuviosii, acolo unde este slava lui Hristos, acolo sa fie si inima noastra. De vom 
face asa, vom ajunge cu sufletele acolo unde s-a invrednicit a fi trupul nostru astazi, la odihna cea vesnica. 
Atunci si numai atunci ne vom satura, cand ni se va arata lumina slavei lui Hristos (Ps. 16,15). 

Amin”. 

(din: Parintele Iachint al Putnei, Editura Bizantina, 2000) 
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Părintele Sofian Boghiu: Cuvânt la ÎnălŃarea Domnului 

“(…) [suntem] la inceputul zilei acestui mare [praznic], prin care omenirea prin persoana Mantuitorului 
Hristos este inaltata spre slava cereasca, ziua Inaltarii Domnului, sarbatoare unica in toata istoria neamului 
omenesc. Pentru ca de-a lungul istoriei s-au mai ridicat la ceruri doi oameni de care vorbeste Biblia, 
Enoh si Ilie, insa ei au fost ridicati de Dumnezeu la ceruri si sunt undeva in vazduh. Dumnezeu stie 
locasul lor si de acolo vor veni cu trupul, sa-si lase trupul pe pamant, sa fie ucisi la sfarsitul istoriei neamului 
omenesc, ca dupa aceea sa-si capete fiinta duhovniceasca, precum toti cei inviati si sa se inalte si ei la ceruri, 
impreuna cu sufletele celor care vor fi mantuiti. Deci ei doi, Enoh si Ilie, au fost ridicati de Cineva, de 
Dumnezeu la ceruri. 

Iisus Mantuitorul Se ridica prin puteri proprii, Se inalta la ceruri, pentru ca era Insusi Dumnezeu. 
Trupul Mantuitorului Hristos era un trup cu totul special, un trup indumnezeit. Daca ati luat seama la 
Evanghelia citita in seara aceasta, Iisus Mantuitorul Se arata ucenicilor Sai si ei se uita la El si li se pare 
ca vad duh. Iisus ii indeamna sa priveasca bine si sa vada mainile si picioarele strapunse de cuiele de 
pe Crucea Golgotei, ca nu este duh, ca duhul nu are carne si oase — cum avea El atunci, intre Rastignire, 
Inviere si Inaltare. Si ca sa-i poata convinge, ii indeamna sa-I dea ceva de mancare. Si mananca in fata lor, 
mananca dintr-un fagure de miere si dintr-un peste fript pe jaratic. Nu-I era foame lui Iisus, insa vroia sa 
vada ei, ucenicii, ca El este acelasi care a fost cu ei inainte de Inviere. 

Iisus intr-adevar purta dupa Inviere un trup cu totul indumnezeit. De pilda, merge pe drum catre Emaus 
si apare ca din senin intre cei doi apostoli, Luca si Cleopa. Ii intreaba despre ce vorbesc si merge cu ei pana 
la Emaus, un sat langa Ierusalim. Acolo intra in casa unde se duceau apostolii, sta la masa cu ei si la un 
moment dat binecuvanteaza painea pusa inaintea lor, o frange si le-o da. Si cand a frant painea, L-au 
cunoscut in acest gest ca este Iisus, cel care a fost cu ei inainte de Rastignire. Si in clipa urmatoare Iisus a 
disparut dintre ei, a intrat in planul Sau dumnezeiesc. Unii sfinti Parinti spun ca in clipa cand a frant si a 
dat painea lor, Iisus a intrat in paine, asa cum intra in sfanta Impartasanie. Noi ne impartasim cu 
Trupul si Sangele Domnului: acea bucatica de paine pe care o primiti cu lingurita si acel putin vin sunt 
Trupul si Sangele Mantuitorului Hristos. El ne-a spus ca-i asa, in seara Cinei de taina: „Daca nu veti manca 
[trupul Fiului omului si daca nu veti bea sangele Lui, nu veti avea viata in voi"1 (...). 

[Iisus] apare intre ei asa…, cu usurinta si ei sunt in indoiala: este El sau nu este El? Asa incat Mantuitorul 
Hristos, timp de 40 de zile dupa Rastignire si Inviere, S-a aratat apostolilor Sai ca sa-i convinga ca El Insusi 
este, Cel ce a fost cu ei trei ani si jumatate, cat a fost cu ei pe pamant. 

Si intr-o zi ca astazi, intr-o joi, 40 de zile de la Inviere, Iisus S-a dus la apostoli si i-a chemat pe muntele 
Eleonului. Muntele Eleonului este un munte foarte inalt, intre Ierusalim si Betania; acolo S-a inaltat la 
cer. Este si astazi — cine a fost la Ierusalim [stie] — locul de unde a saltat Iisus. E o piatra acolo si pe 
piatra este urma piciorului. Si toti arata: iata, aici este locul de unde Iisus S-a inaltat la cer. Este o forma, o 
amprenta a piciorului Sau dumnezeiesc. Inca un semn ca era trup, era carne, era os, piciorul care s-a ingropat 
in piatra. Pentru ca era Dumnezeu, Si-a facut loc si in piatra, de aceea este acest loc pe Eleon si astazi. Cei 
care o sa mergeti la Ierusalim, sa cautati sa mergeti si la Eleon, ca se vede Eleonul si din Ierusalim, este un 
munte inalt; acolo este acest semn, aceasta pecete a dumnezeirii Sale. 

Iisus se inalta la cer. Apostolii, si Maica Domnului de asemenea, erau in jurul lui Iisus care Se inalta la cer. 
Si apostolii, cand L-au vazut Inaltandu-Se cu trupul la cer – era o dubla sensibilitate in inima si in mintea lor: 
pe de-o parte se inspaimantau si le parea rau ca se despart de acest dumnezeiesc Pastor al lor, pe de alta 
parte se bucurau ca Iisus, in care ei isi pierdusera nadejdea la un moment dat, in momentul Rastignirii, 
totusi era Dumnezeu si acum Se inalta la cer. Si Iisus Se inalta binecuvantandu-i, pe inaltimea cerului, pana 
cand un nor s-a asezat intre Iisus si apostolii cate priveau. Era si Maica Domnului acolo, de fata. Si in 
momentul cand Iisus a fost acoperit de nor, au aparut doi ingeri si au spus: 

„Barbati galileeni, pentru ce priviti la cer dupa Iisus? Caci iata, acest Iisus, cum L-ati vazut inaltandu-Se, 
asa Se va cobori la Judecata de apoi. Va veni in slava, sa judece viii si mortii“2. 

Si s-au despartit apostolii [de Iisus] si s-au intors la Ierusalim, si erau nedespartiti de Templu. Ziua si noaptea 
se rugau in Templu, asteptand fagaduinta Duhului Sfant. Ca Iisus le-a fagaduit: 

„Iata, Ma duc la Tatal si am sa va trimit de acolo pe Duhul Sfant, care de la Tatal purcede“3. 

Deci Iisus S-a inaltat la ceruri si a fost asezat de-a dreapta Tatalui, in Sfanta Treime, Dumnezeul nostru. 
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Pentru ce S-a inaltat Iisus la cer? Pentru doua sau trei motive. S-a inaltat la cer ca sa roage pe Tatal ceresc 
sa trimit lumii pe Duhul Sfant, Mangaietorul. Trimiterea Duhului Sfant catre apostoli avea sa descopere 
acelora tot ceea ce i-a invatat Iisus. Pana atunci ei erau uituci, cum suntem si noi pacatosii, uitam. Insa 
atunci, cand S-a pogorat Duhul Sfant peste capetele lor, le-a deschis mintea, acest capac umbros care 
apasa adeseori peste mintea noastra a fost ridicat, era o comuniune intre ucenici si dumnezeire, prin 
aceasa lucrare a Duhului Sfant pogorat asupra lor. Deci pentru aceasta, in primul rand, S-a inaltat Iisus la 
cer. Aceste zece zile, de astazi si pana la Pogorarea Duhului Sfant, sunt perioada in care Iisus Se roaga 
Tatalui ceresc sa trimita Duhul Sfant peste lume si peste apostolii Sai. 

Alt motiv pentru care S-a inaltat la cer Iisus, a fost si acela, ca sa ne arate drumul catre cer. Pentru ca 
si noi pamantenii, prin El, Iisus Hristos, mergem pe aceeasi cale catre Imparatia cereasca. 

Sfantul Antonie cel Mare, intr-o seara de veghe, a iesit afara din chilia lui, din pestera lui, si se uita uimit in 
vazduh, intr-o noapte luminoasa. Si a vazut un lucru foarte grav. Tot cerul, tot acest orizont ceresc spre 
care privea el era acoperit de curse, fel de fel de laturi, si un urias — era diavolul — tinea aceste plase, 
le aranja in asa fel incat nici un suflet care se ridica spre cer sa nu poata strabate prin aceste plase, 
prin aceste curse. Atunci sfantul Antonie s-a intrebat, intreband pe Dumnezeu: „Doamne, greu este sa 
ne inaltam la cer… la Tine… Cine se poate ridica la cer“? Si i s-a raspuns: „Smerenia“4. 

Cel care are duhul smerit si traieste in aceasta viata in duhul smerit al lui Iisus Hristos, acela se poate 
inalta la cer. Aceasta este calea de la pamant la cer, pe aceasta verticala, asa cum S-a ridicat si Iisus 
Hristos de pe pamant la cer, pe muntele Eleonului. 

In continuare vreau sa va citesc ceva, de la un predicator vestit al Bisericii Ortodoxe, Ilie Miniat, niste 
imagini5. De pilda, aceasta Inaltare la cer a Mantuitorului Hristos se aseamana cu suisul vulturului 
care isi invata puii sa zboare: merge inaintea lor, iar puisorii dupa el. Asa a fost si Iisus: S-a inaltat El, ca 
sa ne arate ca si noi ne vom inalta la ceruri, in locasurile pregatite de El. 

„Dupa cum vulturul, voind sa arate micilor sai pui, inca nedeprinsi, cum sa zboare in drumul neobisnuit al 
vazduhului, ii conduce mergand inaintea lor, tot asa, pe cararea necalcata a cerului, pe care inca nu s-a 
aratat urma de om, a zburat Domnul inaltat, mergand inainte, conducand ca pe niste pui, sufletele dreptilor 
(…). Si dupa cum caderea primului Adam ne-a deschis noua intrarea in iad, astfel Inaltarea noului 
Adam, Iisus Hristos, ne-a deschis noua intrarea in cer“. 

Spune Apostolul Pavel undeva: 

„Avem incredere, ca avem sa intram in Sfanta Sfintelor pe o cale noua si vie, pe care ne-a innoit-o prin 
catapeteasma, adica prin Trupul Lui“6. 

Vrajmasul diavol nu poate inca sa inteleaga si se cutremura de Inaltarea cu trupul la ceruri a Acestui “vultur 
tainic”, a lui Iisus Hristos. „Si daca Solomon“, inteleptul din Biblie, „spunea ca trei sunt acelea pe care nu le 
intelegem, adica drumul corabiei pe mare, drumul sarpelui pe stanca si drumul vulturului spre cer”7, apoi 
aceasta semeata minte a diavolului cu mai multa dreptate poate sa spuna ca nu intelege deloc trei taine in 
iconomia Intruparii Mantuitorului Hristos. Mai intai, ca dupa cum corabia strabate valurile marii si nu lasa 
nici o urma a trecerii ei, tot asa si trupul sfant al lui Iisus Hristos a trecut prin pantecele neispitit de 
barbat al Fecioarei Maria si nu a lasat semn de stricaciune in nasterea cea fara de samanta. Al doilea, 
nu intelege drumul sarpelui pe piatra, adica acelasi trup care a fost inmormantat, care a fost inchis intr-
un mormant nou taiat in piatra, care a fost acoperit cu o piatra mare asezata pe usa mormantului, cu 
toate acestea a strabatut-o si lasand ca sarpele vechea imbracaminte a stricaciunii, a inviat din morti 
cu o imbracaminte noua, a nestricaciunii, fara sa lase vreun semn. Al treilea, nu intelege drumul 
vulturului spre cer, adica [faptul] ca acest trup se inalta la cele netrupesti, [ca cel pamantesc] strabate 
cerurile, ca firea omeneasca sta pe tronul Slavei dumnezeiesti. 

Dar nici fericitii ingeri nu inteleg inaltarea slavita, cu trupul, a Mantuitorului Hristos. Pentru aceea, 
acum vazandu-L pe Imparatul Slavei inaltandu-Se, [Il intampina sa-I pregateasca intrarea si] zic catre 
capeteniile cetelor superioare: 

„Ridicati, boieri, portile voastre si ridicati portile vesnice, ca sa intre Imparatul Slavei“8. 

Acum iarasi vazandu-L pe El ca Se inalta imbracat cu trup omenesc, si acesta insemnat cu stigmatele ranelor 
si inrosit cu preacuratul Lui sange ce a curs din coasta, stau la indoiala in fata minunii straine si intreaba: 

„Cine este Acesta care vine din Edom? Si pentru ce sunt hainele Lui rosii“9? 
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Dar iconomie este ceea ce se vede: Stapanul iubitor de oameni vrea sa infatiseze si in ceruri simbolurile 
patimii, semne nesterse ale dragostei catre noi si ale biruintei puternice impotriva stapanitorului lumii 
(…). Trebuia negresit sa Se inalte Hristos la ceruri cu acelasi trup pe care l-a luat, mai intai ca sa fie 
mijlocitor intre Dumnezeu si oameni, aratand Tatalui ceresc cel fara de inceput, trupul acela fara de 
pacat, pe care l-a adus pe Cruce jertfa curata si nepangarita, ca sa-L imblanzeasca fata de pacatele noastre 
(…). Al doilea, ca sa avem noi, care am fost botezati in Hristos, care am trait dupa Hristos, nadejde 
sigura si neclatita a invierii in trup si a slavei vesnice in trup. Pentru ca, daca Hristos a inviat in trup, daca a 
fost slavit in trup, El care este capul credinciosilor, trebuia de asemenea sa invie in trup, ca sa fie slaviti in trup 
si credinciosii care sunt madulare ale lui Hristos, ca sa fie madulare asemanatoare capului”, adica lui Hristos. 

„De aceea spune Pavel: «Cum este cel pamantesc, asa sunt si cei pamantesti, si cum este Cel ceresc, asa 
sunt si cei ceresti»10(…). Cat de neinteleasa este maretia binefacerilor lui Dumnezeu, cat sunt de inalte 
maririle firii noastre” omenesti! 

„Dar daca dumnezeiescul nostru Tata si Invatator S-a inaltat de pe pamant la cer, totusi nu ne-a lasat orfani. 
Cand Ilie Tezviteanul a fost inaltat cu caruta de foc la cer, ca sa mangaie pe ucenicul sau Elisei, i-a 
lasat cojocul. La fel, inaltandu-Se Dumnezeu Iisus Hristos, ne-a lasat ca mangaiere imbracamintea 
dumnezeirii Sale pe care a purtat-o pe cand era om, adica trupul Lui cel prea fericit, in infricosatoarea 
haina si taina a sfintei Euharistii“. 

Adica trupul Mantuitorului Hristos, pe care-L consumam si noi in sfanta Impartasanie, asemanator este cu 
acea haina lasata de Ilie prorocul, profetului Elisei care plangea dupa el. „Pentru aceasta ne mangaie, 
zicandu-ne: «Iata, Eu cu voi sunt pana la sfarsitul veacului»11” — spune Mantuitorul Hristos. 

„Nemuritorule Mire [al sufletelor noastre], de acolo, din dreapta lui Dumnezeu, unde azi Te-ai asezat 
Imparat al veacurilor, trimite-ne fagaduinta Tatalui, pe prea Sfantul Duh, care este legatura nedezlegata 
a dragostei, ca sa fim nedespartiti de Tine si sa ne invrednicim, pe pamant impartasindu-ne cu vrednicie 
cu preacuratul Trup si Sange, sa fim totdeauna partasi harului Tau dumnezeiesc, iar in cer impartasindu-
ne cu fericita Ta Fata, sa fim intotdeauna partasi Slavei Tale celei vesnice“. 

Amin”. 
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