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Hristos-Omul a fost Cel dintâi care L-a numit pe 
Dumnezeu – Tată. Şi învăţându-ne această rugă-
ciune, ne-a înmuiat sufletele şi ne-a umplut de 
nădejdea celei mai frumoase întâlniri de iubire. 
Peste veacuri, Sfântul Nicolae tâlcuieşte, verset 
cu verset, în Duhul lui Hristos, începutul unei 
iubiri ce pogoară peste noi din sânul Sfintei Tre-
imi, cu fiecare rugăciune. Astfel de cuvinte, pli-
ne de duh, i-au adus Sfântului Nicolae Velimiro-
vici numele „Noul Gură-de-Aur.”

Daniel Mazilu

Cuvânt înainte 
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Când norii tună, iar oceanele vuiesc, ele Te chea-
mă: Domnul nostru! 

Când stelele cad şi focul izbucneşte din pământ, 
ele Îţi spun: Ziditorul nostru! 

Când bobocii florilor se deschid primăvara şi cio-
cârliile adună firicele de fân uscat ca să le facă 
puilor cuiburi, ele Îţi cântă: Stăpânul nostru! 

Iar când ridic eu ochii mei spre tronul Tău, Îţi 
şoptesc Ţie: Tatăl nostru!

A fost o vreme, îndelungată, cumplită vreme, 
când şi oamenii Îţi ziceau şi Te numeau Domn 

Tâlcuire la
TATĂL NOSTRU 
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sau Ziditor, sau Stăpân! Aşa a fost, cu adevărat, 
când omul simţea că este numai un lucru între 
lucruri. Dar acum, mulţumită Fiului Tău Unu-
ia-Născut şi Celui mai bun dintre fiii Tăi, am în-
văţat numele Tău cel adevărat. Drept aceea şi eu 
îndrăznesc să Te chem împreună cu Hristos: Tată!

Dacă Te numesc Domn, cu frică mă plec înaintea 
Ta ca un rob în gloata robilor. 

Dacă Te numesc Ziditor, mă despart de Tine la 
fel cum se desparte noaptea de zi sau frunza de 
pomul său. 

Dacă Te privesc şi zic Stăpân, sunt ca o piatră în-
tre pietre şi ca o cămilă între cămile. 

Dar dacă deschid buzele mele şi şoptesc Tată, 
dragostea ia locul fricii, pământul pare mai 
aproape de cer, iar eu merg alături de Tine ca 
alături de un prieten în grădina acestei lumi, îm-
părtăşind slava şi pătimirea şi puterea Ta.
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Tatăl nostru!

Tu eşti Tatăl nostru, al tuturor: Te-aş micşora pe 
Tine şi m-aş micşora şi pe mine dacă Te-aş numi: 
Tatăl meu!

Tatăl nostru! Tu te îngrijeşti atât de mine, care 
sunt unul singur, şi mai vârtos de întreaga lume. 
Scopul Tău este Împărăţia Ta, iar nu un singur 
om. Iubirea de sine Îţi strigă: Tatăl meu!, în timp 
ce dragostea Îţi strigă: Tatăl nostru!

În numele tuturor oamenilor, al fraţilor mei, eu 
mă rog Ţie: Tatăl nostru!

În numele tuturor făpturilor care mă împresoa-
ră şi cu care m-ai întreţesut, eu mă rog Ţie: Ta-
tăl nostru!

Eu mă rog Ţie, Tată al cosmosului, pentru un sin-
gur lucru mă rog Ţie: Să răsară cât mai degrabă 
ziua cea mare când toţi oamenii, vii şi morţi, îm-
preună cu Îngerii şi cu stelele, cu cele însufleţite 
şi cu cele neînsufleţite, Te vor chema cu numele 
Tău cel adevărat: Tatăl nostru!
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Despre înțelesul 
cuvintelor „Eu sunt
în Tatăl și Tatăl este
în Mine”

„De ce ispitim, oare, înaltele taine cereşti pe care 
nici heruvimii nu le înţeleg întru totul? Se cuvine 
să credem că aşa este - Domnul a zis aşa - şi cre-
dinţa ne va aduce răsplata. Fiindcă bogăţia veş-
nică, vieţuirea şi împărăţirea fără moarte nu sunt 
făgăduite cunoaşterii, ci credinţei. Dumnezeu a 
dat omului destoinicie îndeajuns pentru a cre-
de, dar neîndestulătoare pentru a putea cunoaş-
te. Oare nu a recunoscut asta şi Kant, criticul ra-
ţiunii omeneşti?



122

Rostind cuvintele de mai sus, Hristos le-a adresat 
credinţei, nu cunoaşterii. I-a spus apostolului Fi-
lip: „Nu crezi că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl este 
întru Mine?” /Ioan 14, 10/  Vezi cum descoperă 
taina credinţei, nu a cunoaşterii. Nu spune: „Au 
nu ştii că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine?”

La urma urmelor ne putem folosi şi de asemuiri. 
Nu este orice fiu în tatăl său înainte de a se naş-
te, şi orice tată în fiu după ce acesta s-a născut? 
Nu este focul în flacără şi flacăra în foc? Nu este 
dorinţa aleasă în gândul înalt, şi gândul înalt în 
dorinţa aleasă? 

Noi ne împiedicăm mereu de trup când ne gân-
dim la lucrurile duhovniceşti. Cine biruie aceas-
tă piedică se apropie de înţelegerea realităţilor 
duhovniceşti. Oare poate iubi cineva pe pământ 
mai mult decât mama pe fiul ei cel născut şi fiul 
cel născut pe mama sa? 

Cugetaţi la sufletele lor, doar la suflete. Sufletul 
mamei e plin în întregim de fiu, şi sufletul fi-
ului de mamă. Mai cu seamă când sunt depar-
te unul de celălalt. Mama este cu adevărat cu 
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întregul suflet în fiu, şi fiul este cu întregul su-
flet în mamă, şi asta precum în minte, aşa şi în 
inimă. Şi oricine ne iubeşte ne poartă în minte 
şi în inimă, şi cel pe care îl iubim trăieşte în noi.  

Apostolul Pavel, arzând de dragoste dumneze-
iască faţă de Hristos, a zis: „nu eu mai trăiesc, ci 
Hristos trăieşte în mine.” /Galateni 2, 20/

În creştinism dragostea este metodă de cunoaş-
tere. Aşadar, dacă vrei să cunoşti tainele cereşti, 
să-L iubeşti pe Dumnezeu din toată inima ta şi 
din tot sufletul tău şi din tot cugetul tău. /cf. Luca 
10, 27/ Şi Dumnezeu se va sălăşlui întru tine, şi 
astfel vei fi în Dumnezeu şi Dumnezeu în tine. 
Şi vei simţi ca adevărate unele lucruri care stau 
mai presus de toate orizonturile cunoaşterii şi ra-
ţiunii omeneşti. 

Dragostea cerească să ne lumineze! 
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