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Splendoarea Bucuriei în ontologia TrinităŃii

PRECUVÂNT

PREZENłA PERSONALĂ A
BUCURIEI
Să-Ńi înalŃi ochii, să vezi, să plângi de Bucurie, să-Ńi împlineşti
sufletul şi trupul: de bucuria Bucuriei!
Să aibi aducerea – aminte a plînsului că nu înŃelegeai:
mângâierea Mângîietorului, darul Dătătorului de viaŃă, plinătatea
Harului Întrupării, singurul Care purcede de la Tatăl şi Care împreună cu
Fiul, se încarcă de Slavă întru: laudă, cîntare si cunoaştere! Cu tăcere
înŃeleaptă, mai presus de minte.
Şi încă, fiind băiat, nu numai că nu înŃelegeai, dar plângeai
pentru „nedreptatea” ce i se făcea Persoanei Celui care – Ńi se părea!
Vai! – era „uitat”, „ignorat” şi „mai puŃin iubit” (şi ştiut) de noi,
decît Persoana Fiului şi decît Persoana Tatălui!
Cît de copil eram, şi neştiutor, în iubirea mea continuă,
permanentă, adesea infidelă, întru Tine, Duhule al Adevărului! Cât
de târziu am ajuns la comprehensiunea, apercepŃia sensului şi
rostului tainic al zicerii celui mai tânăr dintre Apostoli: „Întru` început
era Cuvîntul şi Cuvîntul era la Dumnezeu, şi Cuvîntul Dumnezeu era.
Acesta era dintru`nceput la Dumnezeu, toate printr` Însul s`au făcut şi fără El
nimic nu s`a făcut, din ceea ce s`a făcut. ViaŃă era într` Însul, şi ViaŃa era
Lumina oamenilor, şi Lumina întru întuneric luminează şi întunericul
nu a cuprins-O”1.
Aceasta era sacrosancta scientia, dogma, întregii credinŃe în
Domnul Iisus Hristos, în Sfânta Treime: Dumnezeu Tatăl,
1
BIBLIA IPS Bartolomeu Anania, Evanghelia după IOAN, Editura
IBMBOR, EdiŃia jubiliană a Sf. Sinod, Bucureşti, 2001, p.1556
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Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Sfîntul Duh . FiinŃa – una (homoousios)
viază etern, în chip Tripersonal (trihipostasic). Este o singură
Dumnezeire care viază veşnic, etern, ca: Facere (CreaŃie), Grăire prin
proroci, Întrupare prin Unul – născut, prin Taine,
1. Botez –
2. PocăinŃă (Spovedanie) –
3. Eucharistie –
4. Cununie (Căsătorie) –
5. PreoŃie –
6. Sf. Mir –
7. Sf. Maslu.
Cele Trei Persoane Divine sunt o Unică Dumnezeire
(Trinitate Sfîntă) în veşnică Reciprocitate a Iubirii (perihoreză) întru
Dumnezeu întru om şi a omului întru Dumnezeu. De aceea Învierea
în trup este o singură dată, şi Judecata înfricoşată o singură dată,
întru eternitatea vieŃii personale a Mântuirii întru permanenta
continuitate a îndumnezeirii omului.
La o asemenea convingere – credinŃă se ajunge greu, foarte
greu, dar în frumuseŃea puterii increate a Izvorului vieŃii, a
Biruitorului morŃii şi a Bucuriei vederii celor tainice.
Bucuria Bucuriei cere, presupune organic, trecerea (paşti) de la
necunoaştere (şi plâns naiv, genuin dar sincer, în umilinŃă şi smerenie),
la iubire împlinitoare şi bucurie confuză şi difuză, şi în sfârşit la înŃelegere
tainică (intuire, comprehensiune a sensului de A fi, apercepŃie a
plinătăŃii şi Laudă, Slăvire şi nestricăcioasă frumuseŃe a Cântării din
iubire a Luminii, a Prorociei celei Mântuitoare. „Cuvintele pe care
Eu vi le-am grăit, ele Duh sunt şi ViaŃa sunt”. (Ioan 6, 63).
Cînd, trecînd peste aceste trepte de înălŃare duhovnicească,
spirituală, vei asuma gîndul – trăit al Evanghelistului că: „viaŃa veşnică
aceasta este să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi
pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis” (Ioan 17, 3).
Adânc, frumos şi adevărat, spune I.P.S. Bartolomeu Anania în
simŃita limba noastră românească: „Odată ajuns aici, nu-Ńi mai rămîne
decît Bucuria” (Cuvânt lămuritor asupra Sfintei Scripturi, Biblia, 2001).
Ajuns eu însumi aici, la acest Prag existenŃial şi cognitiv, asum
acatistic – în Icos şi Condac – psalmodierea Cîntării Psalmului 50 al
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lui David: „... Nu mă lepăda de la faŃa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L
lua de la mine. Dă-mi mie Bucuria mîntuirii şi, cu duh stăpînitor mă
întăreşte. ÎnvăŃa-voi pe cei fără de lege, căile Tale, şi cei necredincioşi, la Tine
se vor întoarce (...) bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele
mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda ta”. (Psalmul 50)
AdoraŃia şi Cîntarea mai mult decât cunoaşterea – gnoza.
SimŃit-am şi am ştiut, devreme, că: „Venit-am pe lume prunc slab şi
neajutorat, dar Îngerul păzitor a întins aripi luminoase, ocrotind
leagănul copilăriei mele. Dragostea Ta străluceşte de atunci peste toate
cărările mele, în chip minunat călăuzindu-mă către Lumina veşniciei.
Cu slavă S-au arătat, din prima zi şi pînă acum, darurile Proniei Tale
cele îmbelşugate. ÎŃi mulŃumesc şi ÎŃi strig cu toŃi cei care Te cunosc pe
Tine:
Slavă łie, Celui ce m-ai chemat la viaŃă,
Slavă łie, Celui ce mi-ai arătat frumuseŃea lumii,
Slavă łie, Celui ce ai deschis înaintea mea cerul şi pământul, ca
pe o carte a veşniciei înŃelepciuni.
Slavă łie, pentru veşnicia ce se arată în lumea cea vremelnică,
Slavă łie, pentru milele Tale cele arătate şi cele ascunse,
Slavă łie, pentru fiecare suspinare în încercările mele,
Slavă łie, pentru fiecare pas al vieŃii, pentru fiecare clipă de bucurie,
Slavă łie, Dumnezeule în veci!
Să simŃi, în toate căderile vieŃii tale, şi mai ales în toate urcuşurile
tale, Bucuria, „Doamne, ce bine este să fii oaspetele Zidirii Tale!” Căci,
nu odată, ci permanent, continuu, poŃi să trăieşti Adevărul: „M-ai adus
în viaŃa aceasta ca într-un rai preasfînt. Am văzut cerul ca un potir
albastru şi adânc, în azurul căruia cîntă păsările, am ascultat foşnetul
liniştitor al pădurii şi susurul dulce – glăsuitor al apelor, m-am
înfruptat din roadele bine înmiresmate şi dulci, ca şi din mierea cea
parfumată. Ce bine e la tine pe pămînt şi cîtă bucurie este să fii oaspetele
Tău!”
Dar ispita Răului, a relei alegeri m-a dus, nu odată, către bolgiile
pestilenŃiale ale Păcatului celui mincinos, îmbătător şi parşiv al
plăcerilor deochiate. Vai, cîtă nesimŃire, alienanŃă, înnebunitoare şi
putredă, de moarte!
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Cîtă bucurie tainică: Să poŃi scăpa de această ameŃeală, şi reacredinŃă, căci aici se află trista realitate – de a te minŃi, singur, cu lucidă
nesimŃire! Ce taină îmbărbătătoare să afli într-o zi, în chip definitiv: „Prin
puterea Sfîntului Duh, împrăştie mireasma orice floare, tainica adiere
de parfum”, gingaşa alcătuire de culori, frumuseŃea Celui Mare întru cele
smerite. Laudă şi cinste Făcătorului de viaŃă Dumnezeu, Cel Care a încununat
Ńarina cu aurul spicelor şi cu azurul albăstrelelor, iar sufletul cu bucuria
vederii celor tainice. VeseliŃi-vă şi-I cîntaŃi: Lui Aliluia!”
În tainica Unitate fiinŃială cu Tatăl şi cu Fiul „Făcător de viaŃă este
Cuvîntul Tău cel Sfînt!”, simŃi arzătoarea Bucurie de a spune:
„Slavă łie, pentru clipele luminoase ale vieŃii mele,
Slavă łie, pentru bucuriile limpezi ale inimii,
Slavă łie, pentru fericirea de a trăi, şi de a contempla...”
Şi, după cîte mizerii faci altora, şi Ńie însuŃi într-o viaŃă de balans,
către multe rele, şi către altele fără rost, poŃi să spui din răsputeri, ca
existenŃă trucată ce eşti:
„Laudă łie, celui ce ai smerit trufia omenească făcînd să se înalŃe
strigăt de pocăinŃă: Aliluia!”
El este Lumină şi Bucurie. Lui merită să I te adresezi, constant
şi fără resturi, fără pauze:
„Tu luminezi sufletul cu pace în vremuri grele, de pătimiri şi
scîrbe, Tu trimiŃi ajutor neaşteptat, Tu mîngîi, Tu cercetezi cu
dragoste şi mîntui, łie îŃi înălŃăm cîntare: Aliluia!”
„Cînd prunc fiind, Te-am chemat cu înŃelegere pentru prima oară, miai împlinit rugăciunea şi mi-ai adumbrit sufletul cu pacea harului Tău. Atunci
am înŃeles că Tu eşti bun şi fericiŃi sunt cei care aleargă la Tine”. Am început
a Te chema mai des, iar acum strig:
„Slavă łie, Celui ce tămăduieşti neputinŃele şi scîrbele, pentru
trecerea vindecătoare a timpului!”
„Slavă łie, Celui ce singur ştii să îngădui să fim prigoniŃi pe nedrept!”
„Slavă łie, Celui ce ne-ai făgăduit reîntîlnirea cea dorită cu cei de
aproape ai noştri, adormiŃi întru nădejdea Învierii!”
„E adierea harului Tău, e strălucirea Taborului, cerul şi pămîntul cîntă
atunci lauda: Aliluia!”
E bucuria Bucuriei. E Slava Celui ce te învăluie cu Iubirea cea mai
presus de toate!
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„Prin lanŃul de gheaŃă al veacurilor simt suflul fierbinte al
Dumnezeirii tale şi Dragostea Ta de oameni. Tu eşti aproape,
Taborul vremurilor se apropie. Văd Crucea Ta: Tu ai îndurat-o pentru
mine.”
„Ce înseamnă laudele mele înaintea Ta! Am văzut cum se bucură de
Tine, totul. Am auzit cum Te propăvăduiesc toate...
Ce e lauda mea! Firea este ascultătoare, iar eu nu sînt”. Atîta cît
trăiesc şi văd dragostea Ta, rîvnesc să-łi mulŃumesc, să mă rog łie şi
să strig:
„Slavă łie, Celui ce ne-ai arătat Lumina!”
„Slavă łie, Celui ce ne-ai iubit cu dragoste adîncă, nemăsurata
şi dumnezeiască!”
„Slavă łie, Celui ce ne umbreşti cu Lumina, cu cetele SfinŃilor
şi îngerilor Tăi!”
„Slavă łie, Preasfîntule Părinte, care ne-ai chemat să
dobîndim ÎmpărăŃia Ta,
„Slavă łie, Duhule Sfinte, Soare De- ViaŃă- Făcător al veacului ce va
să vină,
„Slavă łie, Fiule al lui Dumnezeu, începătură a mîntuirii noastre,
„Slavă łie, pentru toate, Treime Dumnezeiască şi Prea bună, Slavă
łie, Dumnezeule în veci!
Să recunosc, fără dubii, cu Atonitul Siluan:
„Frică şi cutremur cuprind sufletul meu cînd vreau să scriu
despre iubirea de Dumnezeu. Sufletul meu e sărac şi lipsit de putere pentru
a tîlcui, în cuvinte, iubirea Domnului.
Sufletul e cuprins de frică dar, în acelaşi timp, năzuieşte să scrie
măcar cîteva cuvinte despre iubirea lui Iisus. A le scrie e un lucru ce
striveşte mintea, dar iubirea mă sileşte la aceasta.
Cît de slab sînt! „Am cunoscut iubirea lui Dumnezeu în
desăvîrşirea ei, dar nu ajung să o dobîndesc.”
Duhul Sfînt este Persoana treimică, ce dă sufletului meu
cunoştinŃa, într-un chip neînŃeles. În Duhul Sfînt sufletul îşi află odihna.
Duhul Sfînt bucură sufletul şi-l umple de bucurie pe pămînt. Ce fel de
bucurie şi ce veselie vor fi, deci, în ceruri?!
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Duhul Sfînt e iubire şi dulceaŃă sufletului, minŃii şi trupului. Doar
cînd sufletul pierde harul sau dacă harul se împuŃinează, sufletul caută
iarăşi pe Duhul plîngînd, însetează după Dumnezeu şi zice:
„Sufletul mei tînjeşte după Domnul şi-L caut cu lacrimi. Cum nu te
voi căuta Doamne? Căci, Tu, cel dintîi, m-ai aflat, m-ai umplut de
dulceaŃa Duhului Sfînt şi acum sufletul meu tînjeşte după Tine. Inima mea sa rănit de dragostea Ta, de aceea mă rog łie: dă-mi să rămîn pînă la sfîrşit în
dragostea Ta, dă-mi să îndur toate necazurile şi bolile din dragostea
pentru Tine”.
Harul uneşte sufletul cu Dumnezeu, în iubire. Pot, aşadar, şi
eu, să spun: „ Tu vezi, Doamne, că dacă-mi dai mai mult, aş muri”.
Neputincioasă făptură, ce eşti, nu poŃi suferi plinătatea harului!
Astfel s-a întîmplat pe Tabor, cînd ucenicii Domnului au căzut
cu faŃa la pămînt, cînd au văzut Slava Domnului din veci, Lumină
neapropiată. Tu, Milostivule, dai sufletului meu puterea să te iubească.
Sufletul meu se teme să piardă smerenia, căci duşmanii încearcă să i-o ia,
fiindcă, atunci, harul părăseşte sufletul.
Neîncetat mă rog la Domnul, să-mi dea nu numai iubirea de
aproapele meu, ci şi iubirea de vrăjmaşi. Zi şi noapte cer Domnului
această iubire, şi Domnul îmi dă lacrimi şi plîng pentru întreaga lume
şi pentru łara mea. Dar, dacă judec pe cineva sau îl privesc de sus,
lacrimile seacă şi sufletul meu cade în întristare, şi iarăşi încep să cer iertare
Domnului, iar Domnul Milostiv mă iartă pe mine, păcătosul.
Personal vă scriu, înaintea FeŃei (Persoanei) Dumnezeului meu:
smeriŃi-vă inimile şi veŃi vedea, încă de pe acum şi de aici, de pe
pămînt milostivirea Domnului. VeŃi cunoaşte, astfel, pe Ziditorul ceresc
şi sufletul vostru nu se va sătura să iubească!
Prin el însuşi, nimeni nu poate cunoaşte ce este iubirea de Dumnezeu,
dacă nu e învăŃat de Duhul Sfînt. Să nu cădem în deznădejde, pentru că
Domnul nu numai că iartă, dar încă Se şi bucură de întoarcerea
păcătosului, a „fiului risipitor”. Pentru că sensul şi rostul tainic nu este
Sein zum Tode („fiinŃă întru moarte”, cum a zis Martin Heidegger),
ci Sein zum Leben („fiinŃă întru viaŃă”, cum ne-a relevat Dumitru
Stăniloae). Chiar şi atunci cînd moartea îŃi bate la uşă, crede cu tărie că,
de îndată ce vei cere iertarea, o şi vei dobîndi!
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Splendoarea Bucuriei în ontologia TrinităŃii
Să cîntăm şi să ne bucurăm lăudînd, precum David în Psalmul 50,
cu verticala lui înlănŃuire de cereri, de rugări: „Miluieşte-mă,
Dumnezeule, după mare mila Ta! Şi, după mulŃimea îndurărilor Tale,
şterge fărădelegea mea! Mai vîrtos, mă spală de fărădelegea mea, şi de
păcatul meu mă curăŃeşte! Că fărădelegea mea, eu o cunosc şi păcatul
meu, înaintea mea este pururi – łie unuia am greşit şi rău, înaintea Ta, am
făcut, aşa încît drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor cînd vei judeca Tu.
Că iată, întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.
Că iată Adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înŃelepciunii
Tale, mi-ai arătat mie!”
Astfel va scrie şi Sfîntul Apostol Pavel în Epistola a 2-a către
Corinteni. La Psalm 50 David trece rugăciunea certă a Bucuriei Duhului
prin cele 3 trepte organic legate: purificare, iluminare, îndumnezeire:
„Stropi-mă - vei cu isop şi mă voi curăŃa; spăla-mă - vei şi mai
vîrtos decît zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie;
bucurase-vor oasele mele cele smerite.
Întoarce faŃa Ta, de către păcatele mele, şi toate fărădelegile
mele şterge-le!”
„Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte
întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faŃa Ta şi Duhul Tău cel
Sfînt, nu-l lua de la mine!”
„Dă-mi mie, Bucuria mîntuirii Tale şi cu duh stăpînitor mă întăreşte.”
„ÎnvăŃa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine
se vor întoarce!”
„Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge, Dumnezeule, Dumnezeul
mîntuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta”.
„Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda
Ta. Că de ai fi voit jertfă, łi-aş fi dat; arderile de tot nu le voi
binevoi”.
„Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită,
Dumnezeu nu o va urgisi.”
„Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului şi să se zidească
zidurile Ierusalimului”.
„Atunci vei binevoi jertfa dreptăŃii, prinosul şi arderile de tot; atunci
vor pune pe altarul tău viŃei”.
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