COBORÎREA DUHULUI SFÎNT
(PATRU COMENTARII CREŞTINE sau CRUCEA SUI-GENERIS)
de Leonard Oprea
DUHUL SFÎNT
este starea de neclintită Credinţă în meditaţie şi în acţiune oriunde, oricînd şi în orice situaţie.
Este Duhul Adevărului pornind înspre noi din Dumnezeu (şi sfîrşind în Dumnezeu), spre a fi în noi
prin ruga Lui Iisus Christos. Dumnezeu este Iisus Christos. (Ioan 14 / 15-17; 26 şi 15 / 26, dar şi
16 / 7; 13-15) şi (Ioan 10 / 30).
Iar Iisus Christos spune:
“Dacă rămîneţi în Cuvîntul Meu, sînteţi în Adevăr ucenicii Mei, veţi cunoaşte Adevărul şi Adevărul
vă va face liberi.” (Ioan 8 / 31-32)
********
CALEA CELOR 9 (NOUĂ) FERICIRI sau PREDICA DE PE MUNTE
FERICIRILE aşa cum se înfăţişează ele cuvîntate de Domnul Iisus Christos în “Predica de pe
Munte”, din Evanghelia după Matei (5/ 3 -11),
Cele 9 (Nouă) Fericiri sînt (ceea ce eu aş numi):
“Scara lui Iacov pentru toată lumea, dar pentru fiecare dintre noi.”
Pentru cel care caută constant şi neabătut devenirea sa întru Dumnezeu,
Cele 9 (Nouă) Fericiri arată astfel:
1) SIMPLITATE (nu simplism!) ÎN TOATE
Ferice de cei sarăci în duh, căci a lor va fi Împărăţia Cerurilor!
2) POCĂINŢA
Ferice de cei care plîng, căci ei vor fi mîngîiaţi!
3) BLÎNDEŢE
Ferice de cei blînzi, căci ei vor moşteni Pămîntul!
4) ONESTITATE
Ferice de cei care flămînzesc şi însetează după dreptate, căci ei vor fi săturaţi!
5) COMPASIUNE (nu simpla milă!)
Ferice de cei milostivi, căci ei vor găsi mila!
6) PURIFICARE
Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!
7) NON-VIOLENŢA
Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai Lui Dumnezeu!
8) PRACTICAREA ADEVĂRULUI
Ferice de cei prigoniţi din cauza dreptăţii, căci a lor este Împărăţia Cerurilor!
9) SALVAREA
Ferice va fi de voi cînd, din cauza Mea, oamenii vă vor insulta, vă vor prigoni şi vor spune tot felul
de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră!
***
Astfel, te poti “aşeza” pe fiecare dintre aceste trepte (fericiri) şi pe oricare dintre ele. Şi poţi să-L
contempli pe Dumnezeu (stînd aşa, în contemplaţie, pe oricare dintre ele) toată viaţa ta.
Poate că, într-un tîrziu, uneori vei zări/avea şi unele “lumînări” revelatorii de Dumnezeu.
Însă, nu vei avea Revelaţia Lui Dumnezeu pe calea Celor 9 (Nouă Fericiri) decît urcînd treaptă
după treaptă – toate cele nouă trepte.
Căci “fericirea dumnezeiască” este posibilă abia după împlinirea acestor nouă fericiri (omeneşti,
de fapt) astfel: una cîte una şi toate.

Calea Celor 9 (Nouă) Fericiri este o dublă iniţiere, profană şi sacră în Misterul Domnului
Dumnezeu – Tatăl Dumnezeu, Fiul Iisus Christos şi Sfîntul Duh.
În “Predica de pe Munte“, vorbind despre Fericire (despre cele 9 Fericiri) în faţa mulţimilor, deci
în faţa oricui vrea să-L asculte şi să-L urmeze, prin Cuvîntul Său Domnul Iisus Christos s-a arătat
a fi cine este veşnic: Fiul Lui Dumnezeu şi Fiul Omului.
Unicul Fiu.
********
TATĂL NOSTRU
Voi încerca o interpretare ne-esoterică a rugăciunii “Tatăl Nostru”.
“Tatăl Nostru“, aşa cum ne-a fost dăruită această rugăciune de către Domnul Iisus Christos
Însuşi în Evanghelia după Matei 6/ 9-13, eu o consider chintesenţa învăţăturii Domnului despre
Credinţă.
Astfel, “Tatăl Nostru” este compusă din 7 (şapte) enunţuri:
• RECUNOAŞTEREA EXISTENŢEI LUI DUMNEZEU (Tatăl Nostru care eşti în ceruri!)
• CHEMAREA LUI DUMNEZEU (Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia Ta!)
• RECUNOAŞTEREA VOINŢEI LUI DUMNEZEU (Facă-se voia Ta, precum în cer, aţa şi pe
pămînt!)
• DARUL DE VIAŢĂ AL LUI DUMNEZEU (Pîinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă
astăzi.)
• DARUL DE IUBIRE AL LUI DUMNEZEU (Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi le
iertăm celor greşiti nouă.)
• DARUL DE DUH SFÎNT AL LUI DUMNEZEU (Şi nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăveşte de
Cel Rău.)
• CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU ÎNTRU DUMNEZEU (Căci a Ta este Împărăţia şi Puterea şi
Slava în veacul vecilor. Amin!)
Avem deci, crucea formată din:
- “Recunoaşterea Existenţei Lui Dumnezeu” şi “Recunoaşterea Voinţei Lui Dumnezeu”;
celălalt braţ fiind:
- “Chemarea Lui Dumnezeu” şi “Cunoaşterea Lui Dumnezeu întru Dumnezeu”.
Rotirea crucii este îndreptată întotdeauna înspre şi ţinteşte “Cunoaşterea Lui Dumnezeu întru
Dumnezeu“; avînd mereu sensul invers rotirii acelor ceasornicului.
Rotirea crucii nu este posibilă decît prin existenţa şi mişcarea axei formată din “Darul de viaţă”,
“Darul de iubire“ şi “Darul de Duh Sfînt”, toate de la Dumnezeu şi care nu sînt altceva decît Sfînta
Trinitate: Tatăl, Fiul şi Sfîntul Duh, în unitate şi uniune vie.
Rotirea crucii este infinită, căci Dumnezeu este infinit.
Dar în această spirală ce urcă necontenit, fiecare om îşi are timpul său, timpul împlinirii
mîntuirii sale, fiindcă acesta este rostul rugăciunii “Tatăl Nostru“.
Iată deci – “Geneza”. Iată deci – “ Scara lui Iacov ”.
“Tatăl Nostru“ este – cred eu – cea mai simplă şi concretă şi eficientă, dar şi revelatorie
rugăciune oferită vreodată omenirii.
Pentru acestea de mai sus, eu afirm că în plan laic, Iisus Christos este darul de geniu oferit
lumii de către poporul evreu.
Lumea pe care o ştim astăzi aşa cum o ştim, nu ar fi fost posibilă fără acea crucificare de pe
Golgota.
Şi pentru acestea de mai sus, eu cred că, Iisus este Christosul.
********

RUGĂCIUNEA
Eu mă rog astfel:
Domnul meu Iisus Christos întru Tatăl şi Sfîntul Duh,
te rog ajută-mă ca fiecare clipă a vieţii mele să fie aşa:
să cunosc că,
Tu eşti în Tatăl Tău-Tatăl nostru, noi sîntem în Tine şi Tu eşti în noi.
( Ioan 14 / 20).
Căci astfel voi fi liber.
Mulţumesc Doamne.
********

(Din volumul "Theophil Magus - Confesiuni 2004-2006"/ în curs de publicare în România)

