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„Și într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a 

născut mai înainte de toți vecii”
 O nouă lumină s-a răsfrânt asupra voastră, o, aleșilor, cei ce purtați 
icoana lui Dumnezeu în voi. Prin perdeaua puțin dată la o parte de mâna Celui 
Preaînalt, o nouă scăpărare de lumina s-a răsfrânt asupra voastră, 
luminându-vă ca fii ai lui Dumnezeu. Aceasta lumină vă dezvăluie misticul, 
eternul, fericitul mister al veșnicei paternități și al filiației eterne, în această 
lumină, o binecuvântare a coborât asupra voastra și balsamul consolării a 
coborât asupra ochilor voștri scăldați în lacrimi.
 Domnul lisus este unic atât ca Hristos, cât și ca Fiu al lui Dumnezeu. 
Ca Hristos, în sensul de Mesia (Alesul), El este unul de la începutul până la 
sfârșitul lumii. Omenirea nici nu poate să gasească și nici să aștepte un alt 
Mesia. „Căci mulți vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt Hristos, și pe 
mulți îi vor amăgi" (Matei 24, 5-24). Aceasta este profeția revelată de Unicul, 
Adevăratul, Clarvăzătorul Hristos. Au fost falși mesia, sunt chiar și acum, și 
vor fi din ce în ce mai mulți pe măsură ce se apropie sfârșitul neamului 
omenesc. Dar numai unul este adevăratul Mesia, veritabilul Hristos, 
nemărginitul Iubitor al omenirii. Acest Unul Adevărat, Veritabil și 
Nemărginit este Mesia tuturor neamurilor și oamenilor lumii din orice 
regiune și timp. El este unul și unicul Mesia, atât al celor morți, cât și al celor 
vii, care au fost, care sunt și care vor urma.
 Voi, aleșilor, sunteți deci chemați să spuneti oamenilor și neamurilor: 
„O, oameni și neamuri, puteți voi să aveți reprezentanți de seamă, mai mari 
decât cei mari; puteți voi să aveți fiice și fii nobili, mai nobili decât nobilii, dar 
nu există decât un Mesia al vostru, al tuturor – unul singur. Așa că nu mai 
așteptati un altul, nu mai cautați un altul. Cu adevărat, oricare altul ar veni 
sub acest nume, în afară de El Insuși, mincinos ar fi și fiu al minciunii. 
Singurul Mesia adevarat a spus cândva: „Atunci, de va va zice cineva: Iată, 
mesia este aici sau dincolo, să nu-l credeți” (Matei 24, 23). Să nu credeți 
precum evreii care așteaptă la nesfârșit propriul lor mesia evreu. Cu adevarat, 
nici un astfel de mesia nu va veni, fie el evreu, rus, indian sau american. 
Pentru ca e în natura lui Mesia să fie Unul pentru toți oamenii, să apară în fața 
tuturor, asupra tuturor și pentru binele tuturor.
 Voi aveti un astfel de Mesia, o, oameni și neamuri, pe adevăratul 
Mesia, după cum aveti un soare pe bolta cerului. Și la fel precum un singur 
soare stralucește asupra voastră, a tuturor -albi, negri, galbeni sau roșii - la fel 
unul Mesia stralucește asupra voastra a tuturor. Domnul este asupra tuturor, 
slugi ale sale. El îi lumineaza pe toți. Cine dintre voi caută un alt soare? 
Nimeni. De ce ar căuta atunci cineva un alt mesia, când lumina lui Mesia-
Iisus este mai strălucitoare decât lumina soarelui - mai strălucitoare, mai 
nelimitată, mai creatoare de viață, mai aducătoare de fericire și mai 
salvatoare ?
 Feriți-vă de alți mesia, o, oameni și neamuri, și feriți-vă de mai multi 
mesia pentru ca ei sunt pierduți, suflete scormonitoare de bani și slugi ale 
celui înșelător. Satan vrea să defăimeze slava Domnului Iisus în lume, 
transformând unicul și nepământescul nume al lui Mesia, Hristosul, într-un 
fel de ordin cu care el decorează tot mai mulți impostori. Dar voi știți că una 
este să fii un general și alta este să te ornezi cu toate decorațiile unui general 
fără a a fi în realitate. Feriți-vă de acei mesia pe care îi vestesc cei nebotezați. 
Mesia vostru poartă un singur semn, o singură decorație: crucea. Crucea, care 
în același timp este și stindardul victoriei. Prin aceasta veți recunoaște pe 
mesia vostru, singurul Mesia adevărat. El este același care, cândva, a ieșit în 
câmp gârbovindu-se pentru a semăna și care va mai ieși o dată drept, pentru a 
aduna recolta prin îngeri.
 Singurul Mesia al lumii este Însuși Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, 
care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii. Aceasta este puterea Sa 
cerească; aceasta este garanția adevăratului Său mesianism. Oricine neagă 
faptul ca Domnul lisus este Mesia va fi prins cu minciuna (dovedit mincinos).
 Apostolul  care  și-a  odihnit  capul  pe  pieptul  lui  lisus  afirmă  și  
mai direct acest fapt. Iată vorbele sale: „Cine este mincinosul, dacă nu cel ce 
tăgăduiește că lisus este Hristosul ?" (I loan 2, 22). Putea oare altcineva în  
afară de Fiul  lui  Dumnezeu  să  fie  Mesia? Și  puteau  oamenii  să recunoască 
pe altcineva drept Mesia?
 El a trebuit să altoiască batrânul și decăzutul arbore al umanității cu 
propriul Său sânge. Nici un sânge de muritor nu ar fi fost destul de pur, destul 
de tânăr, destul de puternic și de dătător de viață pentru a oferi acestui arbore 
vigoarea necesară pentru a întineri și a se înnobila. Cu adevarat, nici un 
sânge, în afara de cel al Fiului lui Dumnezeu cu care El a îmbrăcat propria Sa 
divinitate ca și cu o haină purpurie. O, aleșilor, lăsați acum mințile voastre să 
se ridice către Unul- Născut, Fiul lui Dumnezeu, voi cei ce purtați icoana lui 
Dumnezeu în sine. Il veți recunoaște imediat prin icoana lui Dumnezeu din 
voi și recunoscându-L va veți umple de fericire. Hristos este numit Unul-
Nascut Fiu al lui Dumnezeu deoarece El este unicul Fiu nascut din Dumnezeu 
Tatal. Când Il numiți pe Cel Preaînalt Tată, confirmafi deja existenfa Fiului. 
Un bărbat fără copii nu este numit tată și nici nu este numit părinte cel ce nu a 
lăsat urmași.
 Preaînaltul vorbește prin gura proorocului Sau astfel: „Oare, Eu voi 
deschide pântecele fără să-l las să nască ? Zice Domnul. Sau Eu, Cel ce fac sa 
nască, îl voi închide ?" (Isaia 66, 9). Sa nu se îndoiasca deci nimeni ca 
Dumnezeu este un nascator; și sa nu se îndoiasca nimeni de Unul Nascut, Fiul 
lui Dumnezeu. Exista oare în lume ceva bun ce nu este întru Dumnezeu și prin 
Dumnezeu ? Nașterea este și ea un lucru bun. De aceea, faptul de a se naște 
este în Dumnezeu, nu ca un concept, ci ca o realitate, ca o realitate eterna, 
deoarece Dumnezeu este etern.
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 Dumnezeu este martor. Dumnezeu Tatal Insuși a adus marturie și L-a 
proclamat pe Hristos ca Fiu al Sau. Mai întâi, prin proorocul care spune: „Fiul 
meu ești Tu, Eu astazi Te-am nascut !" (Ps. 2, 7). O, etern „astazi"  al  lui  
Dumnezeu!  Apoi,  a  facut-o  cu  doua  ocazii,  direct,  prin propriul sau glas - 
la râul Iordan si pe Muntele Taborului - „Acesta este Fiul Meu iubit în care îmi 
gasesc toata placerea; ascultati-L". Si în sfârșit, cine îl putea cunoaște pe 
Domnul lisus mai bine decât El Insuși ? lisus Insuși a spus despre Sine: „Fiul 
lui Dumnezeu sunt" (loan 10, 36).
 Dupa cum nici o persoana simtitoare nu s-ar putea numi tata 
renegându-si fiul, tot așa nimeni nu poate numi pe un fiu, fiu si sa nege tatal. 
Cum ar putea exista un tata care nu a avut niciodata un copil sau un fiu care nu 
a avut niciodata un tata? Și cel care și-a odihnit capul pe pieptul Fiului lui 
Dumnezeu nu spune, iarași, în legatura cu aceasta: „Oricine tagaduiește pe 
Fiul nu are nici pe Tatal, cine marturisește pe Fiul are si pe Tatal" (I loan 2, 
23) ?
 Un oarecare om bogat avea un singur fiu. Si acest barbat era foarte 
milostiv; aflând ca în vecinatatea sa erau multi orfani, el s-a întristat. S-a dus 
și a adunat toti orfanii și i-a adus în casa sa. Și a facut din casa sa casa a lor, iar 
din averea sa avere a lor. Apoi s-a adresat lor spunându-le „Fiii mei!", așa cum 
se adresa unicului sau fiu cu cuvintele „Fiul meu !". Ce diferenta este, dar, 
aici?
 Este ușor pentru voi, o, aleșilor, sa vedeți diferența. Ea este evidentă: 
acel om bogat era în esență doar tatăl unicului său fiu, din mila numindu-se și 
tată al tuturor orfanilor din casa sa.
 Diferenta este ca doar fiul barbatului bogat era fiul sau prin naștere, în 
timp ce toti ceilalti erau fii ai sai prin adoptie, înrudirea în substanta și 
înrudirea prin darul adoptiei - aceasta este diferenta.
 Acestea va sunt dezvaluite, o, oameni cu judecata, pentru ca sa aveti o 
arma împotriva acelor oameni irationali care spun cu aroganta: Știm ca 
Hristos este Fiul lui Dumnezeu, tot așa precum suntem și noi fii ai lui 
Dumnezeu! Intrebati-i cu blândete și umilinta: sunteti voi fii din mila sau 
sunteti fii în esenta? Vorbiti și ne raspundeti: cum putea Hristos cel fara de 
pacat sa fie Fiul lui Dumnezeu din mila și cum ati putea voi, care sunteti 
pacatoși, sa fiti fii ai lui Dumnezeu în esenta? Voi știti ca Dumnezeu este fara 
pacat. Numai Cel ce este fara pacat îl poate naște pe Cel Fara de Pacat. Cum 
poate fi un pacatos nascut din Cel ce este fara de pacat? Poate cineva sa dea 
ceva ce el nu are? Și cine dintre fiii femeilor este fara de pacat? Și cine dintre 
voi s-ar putea numi pe sine, cu sinceritate, fiu al lui Dumnezeu în esenta?
 In substanta sau în esenta, Fiu al lui Dumnezeu poate fi numit doar 
Cel ce poarta în sine caracteristicile și puterile divine ale lui Dumnezeu Tatal. 
Cu alte cuvinte, doar Dumnezeu poate fi numit Fiu al lui Dumnezeu. Oare nu 
marturisește, în armonie, întreaga natura vazuta ca tot ceea ce e nascut e de 
aceeași substanta cu nascatorul ? Stejarul naște stejar, porumbelul naște 
porumbel, leul naște leu, șoimul naște șoim, omul naște om si tot așa, în toate 
domeniile naturii vii. Ce Dumnezeu se poate naște din Dumnezeu? Doar 
eternul Fiu al lui Dumnezeu, nascut din Dumnezeu Tatal, întreaga natura vie 
ne marturisește ca așa trebuie sa fie și Insuși Domnul o face prin marturia Sa. 
Și astfel, daca Hristos cel fara de pacat este Fiul lui Dumnezeu în esenta, voi, 
oamenii pacatoși, puteti fi numiti fii ai lui Dumnezeu doar din bunavointa, 
prin milostivire, prin adoptie.
 Dumnezeu Fiul a fost nascut din Dumnezeu Tatal „înaintea tuturor 
veacurilor", Insuși Fiul lui Dumnezeu, Cel mai înainte de toti vecii, 
marturisește aceasta persecutorilor sai, iudeii, când spune: „Eu sunt mai 
înainte de a fi fost Avraam" (loan 8, 58). Si iarași, când L-au întrebat:
„Cine ești tu?", El le raspunde: „Ceea ce v-am spus de la început" (loan 8, 25). 
Prin aceasta Domnul a vrut sa arate ca originea si filiatia Sa eterna sunt 
nesupuse timpului. El, Unul nascut, este începutul întregii creatii, începutul 
cetelor îngerești și al fiintelor trupești. Fiul lui Dumnezeu este începutul. 
Dupa cum Cel Preaînalt este etern, așa este si paternitatea Sa. De aceea, voi nu 
va înșelati când spuneti ca credeti într- un Domn lisus Hristos, Unul-Nascut, 
Fiu al lui Dumnezeu, nascut din Tatal mai înainte de toti vecii.
 Aceasta este credința sufletelor pline de dragoste; sufletelor lipsite de 
dragoste le este greu sa accepte aceasta credință. Parinții cu o dragoste 
invincibila față de copiii lor și copiii cu o dragoste invincibila față de parinții 
lor primesc aceasta credință cu bucurie. Lumina paternitații lui Dumnezeu și 
a filiației lui Dumnezeu lumineaza inexplicabilul și adâncul mister al naturii 
privind atașarea parinților față de copii și a copiilor față de parinți. Numai în 
aceasta lumina pot copiii și parinții lumii să înțeleagă misterul iubirii lor 
reciproce. Ei pot înțelege ca dragostea lor nu e de origine pamânteasca, ci de 
origine cereasca. Ea este aprinsa de la eterna flacara a iubirii parintești si 
filiale, care se gasește în Dumnezeu. De aceea, tofi parinfii care își iubesc 
copiii cu dragoste invincibila și tofi copiii care își iubesc parinfii cu dragoste 
invincibila accepta cu bucurie credința în Tatal veșnic si în veșnicul Sau Fiu 
din ceruri.
Aceasta este credinta voastra, o, purtatori de Hristos, și credinta parintilor 
voștri, care v-au iubit. Aceasta sa fie și credinta copiilor voștri pentru care 
nutriti o dragoste invincibila. Aceasta este credinta ortodoxa salvatoare, care 
nu a fost niciodata rușinata. Cu adevarat, aceasta este credinta poporului 
ales, a celor ce poarta icoana lui Dumnezeu în ei. În ziua Judecatii lui Hristos 
ei vor fi miluiti și vor fi numiti binecuvântati.
din cartea „Credinta poporului lui Dumnezeu - o explicare a Crezului” - 
Episcopul Nicolae Velimirovici, Ed. Sofia, București, 2001

Învãțãm împreunã
De ce numește preotul jertfa ”slujbă cuvântătoare”
 Datorită acestui fapt o numește și ”slujbă cuvântătoare”, pentru că 
nu mai introduce nicio faptă, ci aduce această oferire folosindu-se numai de 
cuvintele săvârșitoare.
 Fiindcă prima aducere (de la proscomidie) e o faptă cu putință 
omului; de aceea, întrucât e una făptuită de preot ar putea fi o slujbă 
făptuitoare. Dar pe a doua: mutarea darurilor în dumnezeiescul Trup și 
Sânge, care este jertfa, o lucrează harul, întrucât este mai presus de om, iar 
preotul se roagă numai.
 De aceea, chiar dacă jertfa e cu adevărat o faptă și o realitate, întrucât 
el (preotul) nu lucrează nimic în ea, ci grăiește numai, pe drept cuvânt spune 
că aduce o slujbă nu făptuitoare, ci cuvântătoare.
(Nicolae Cabasila, Explicări la Dumnezeiasca Liturghie, Ed. Deisis, 2014, 
pag. 450)

Sfaturi duhovnicești
 Ce rugăciuni și cărți de rugăciune recomandați 
călugărilor și mirenilor?
 Nu mă gândesc să amintesc aici atât de rugăciunile tipicului zilei, care 
se fac, ci e bine să mă gândesc mai mult la ceva permanent, nu atât la a înșirui 
cuvinte, cât la a te educa și antrena iubirea, într-o stare de simțire, de vibrație 
a sufletului tău. Această tresărire cu finețea unui suspin aș încerca să 
recomand.
 Sfântul Agaton zice: ”Cine se roagă numai când se roagă, 
acela nu se roagă”. Este vorba, deci, de a-L face simțit pe Dumnezeu, pe 
Maica Domnului și pe oricare sfânt, cu inima ta, cât mai continuu. Aceasta ar 
ține luminița sufletului tău aprinsă și va fi mai greu ca acel suflet să fie atacat. 
Trebuie știut că mult se teme diavolul de omul treaz, cât mai treaz!   
Rugăciunea este un mijloc neapărat folositor, dar trevzia este un scop atins.
 Recomand rugăciuni către scumpul nostru Mântuitor, către Maica 
Domnului, mai ales paraclisele, mângâierea neadormită a sufletelor noastre; 
rugăciuni către sfântul înger păzitor și, la nevoie și evlavie, către orice sfânt.  
Cărți de rugăciune, pentru oricine, cele care sunt; că de altfel, este nevoie mai 
mult de inima ta!
Ce cărți sfinte recomandați pentru citit călugărilor și mirenilor?
 Recomand călugărilor, mai întâi, Sfânta Scriptură, după care, 
neapărat, Patericul egiptean și Patericul românesc, pentru că sunt Părinții 
pământului tău și îți dau îndemnuri nebănuite și râvnă să cunoști și să 
împlinești. Apoi: Viețile Sfinților, scrieri ale Sfinților Părinți, Filocalia, 
Urmarea lui Hristos etc.
 Pentru cultură generală recomand scrieri despre arta ortodoxă, 
pentru stil și armonie mai ales. Și pentru oricine, orice carte sau publicație 
religioasă, mai ales cu pregătire la moarte.
(Ne vorbește Părintele Arsenie Papacioc, Editura Mănăstirea Sihăstria 
2010, pag 19-20)


