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abstract: The moment is our gift. Life is made up of a lot of time packs, 
full of eternity moments. Every moment should be received, lived, filled with 
sense and meaning, and lit by prayer. The Hesychast Orthodox Prayer fills to 
the fullest extent, warms, ignites and flames the golden Cup gem of every 
moment in our earthly and Christian life. Each moment has its infinite value, 
that is why a man, a Christian, a clergyman or a monk is bound to connect, 
bind and hang every moment of his life by faith, hope and love, humility, 
repentance and weeping, of God’s eternity, for eventually God’s eternity will 
call to judgment and judge the moments of our life, separating them as the 
shepherd breaks up the lambs from the goats.
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„Ceea ce a rămas de la lăcustele mici au mâncat lăcustele mari, şi ceea ce 
a rămas de la cele mari au mâncat cele zburătoare, şi ceea ce a rămas de la 
cele zburătoare au prăpădit stolurile de lăcuste.” (Ioil 1,4).

evanghelia lui Hristos – „cartea cu cele şapte peceţi” (Apocalipsă 5, 1; 
6, 1): „Evanghelia cea veşnică” a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu care 
un înger al Domnului zbura şi zboară prin mijlocul cerului Revelaţiei 
dumnezeieşti, urmând a o binevesti „celor ce locuiesc pe pământ şi la tot 
neamul şi seminţia şi limba şi poporul, zicând cu glas puternic: Temeţi-vă de 
Dumnezeu şi daţi Lui slavă, că a venit ceasul judecăţii Lui, şi vă închinaţi 
Celui ce a făcut cerul şi pământul şi marea şi izvoarele apelor” (Apocalipsă 
14, 6-7), am putea-o asemăna cu cartea cu cele şapte peceţi din aceeaşi 
Apocalipsă, din dreapta Celui ce şade pe tron, „scrisă înăuntru şi pe dinafară, 
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pecetluită cu şapte peceţi” (Apocalipsă 5, 1), peceţi pe care s-a învrednicit să 
le deschidă, rând pe rând, doar Mielul lui Dumnezeu, Cel înjunghiat „şi Care 
are şapte coarne şi şapte ochi, care sunt cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu 
trimise în tot pământul” (Apocalipsă 5, 6-7). 

Cele dintâi şase peceţi ale dumnezeieştii cărţi din Apocalipsă le deschide 
Mielul lui Dumnezeu în capitolul 6 al Apocalipsei (Apocalipsă 6, 1-17), iar 
deschiderea peceţii a şaptea este urmată de tăcerea ce s-a făcut în cer „ca la o 
jumătate de ceas” (Apocalipsă 8, 1). Deschiderea celor dintâi patru peceţi, 
deschide drumul pentru venirea celor patru cai ai Apocalipsei: calul alb, calul 
roşu ca focul, calul negru şi calul galben-vânăt, cu simbolurile lor: pacea, războiul, 
foametea şi moartea (Apocalipsă 6, 1-8). Deschiderea peceţii a cincea ne deschide 
viziunea sufletelor celor înjunghiaţi pentru cuvântul lui Dumnezeu şi pentru 
mărturia pe care au dat-o, aflate sub jertfelnicul cel ceresc; fiecăruia dintre ei 
dându-li-se câte un veşmânt alb (Apocalipsă 6, 9-11). Deschiderea peceţii a 
şasea corespunde cutremurului celui mare, în urma căruia soarele se va face 
negru ca un sac de păr, luna întreagă se va face precum sângele, iar stelele cerului 
vor cădea pe pământ „precum smochinul îşi leapădă smochinele sale verzi când 
este zguduit de vijelie” (Apocalipsă 6, 12-13), iar cerul se va da în lături ca o 
carte de piele pe care o faci sul şi toţi munţii şi toate insulele se vor mişca din 
locurile lor şi toţi stăpânitorii pământului şi căpeteniile, bogaţi şi puternici, robi 
şi slobozi, se vor ascunde în peşteri şi în stâncile munţilor „strigând munţilor şi 
stâncilor: Cădeţi peste noi şi ne ascundeţi pe noi de la faţa Celui ce şade pe tron 
şi de mânia Mielului; că a venit ziua cea mare a mâniei lor şi cine are putere să 
stea pe loc?” (Apocalipsă 6, 14-17). Ruperea, desfacerea sau deschiderea peceţii 
a şaptea a cărţii Mielului, corespunde tăcerii ce s-a făcut şi se va face în cer „ca 
la o jumătate de ceas” (Apocalipsă 8, 1) şi viziunii cu cei şapte îngeri, cărora li 
s-au dat cele şapte trâmbiţe (Apocalipsă 8, 2).

„Evanghelia lui Hristos” (Romani 1, 16; 15, 19; Filipeni 1, 27) este 
„Evanghelia Împărăţiei” (Matei 4, 23; 9, 35; Marcu 1, 14; Luca 8, 1), 
„Evanghelia păcii” (Faptele Apostolilor 10, 36), „Evanghelia harului lui 
Dumnezeu” (Faptele Apostolilor 20, 24), sau „Evanghelia lui Dumnezeu” 
(Romani 1, 1; Galateni 1, 16) şi „Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu” (I 
Timotei 1, 11), respectiv „Evanghelia slavei lui Hristos” (II Corinteni 4, 4). 
Precum cartea din dreapta Celui ce şade pe tron şi din mâna Mielului lui 
Dumnezeu Iisus Hristos, are şapte peceţi în Apocalipsă, tot aşa credem că şi 
Evanghelia lui Iisus Hristos, de la Matei, Marcu, Luca şi Ioan, are tot şapte 
peceţi, ce se cer contemplate, cunoscute, desfăcute, deschise şi tâlcuite. Cele 
şapte peceţi ale Evanghelie lui Hristos sau ale Revelaţiei şi  Teologiei Noului 
Testament, sunt: 1. Întruparea Cuvântului lui Dumnezeu, respectiv, Bunavestirea, 
Naşterea Domnului, Tăierea-împrejur şi Întâmpinarea Domnului; 2. Botezul 
Domnului în râul Iordan şi Epifania; 3. Schimbarea la Faţă a Domnului de pe 
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Muntele Tabor; 4. Răstignirea pe cruce şi Învierea Domnului, cu Arătările de 
după Înviere; 5. Înălţarea la cer a Domnului şi Şederea cea de-a dreapta Tatălui; 
6. Cincizecimea sau Pogorârea Duhului Sfânt şi 7. A Doua Venire sau Parusia 
Domnului, urmată de Învierea morţilor şi de Înfricoşătoarea Judecată de Apoi. 
Cele dintâi şase peceţi s-au rupt şi s-au desfăcut în trecut; Şederea cea de-a 
dreapta Tatălui şi Pogorârea Duhului Sfânt se desfăşoară şi în prezent şi se 
continuă în  actualitate, iar desfacerea celei de-a şaptea peceţi sau Parusia 
Domnului va urma în viitorul imediat, apropiat sau mai îndepărtat. Toate cele 
şapte peceţi ale Evangheliei lui Hristos sunt legate de Persoana divino-umană 
a Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi de Personalitatea Lui. Toate cuvintele, 
învăţăturile, pildele, minunile sau evenimentele Evangheliei lui Hristos sunt 
în legătură cu cel puţin una, sau cu mai multe, sau cu toate cele şapte peceţi 
ale Evangheliei, Revelaţiei şi Teologiei Noului Testament.

 Întruparea Cuvântului, Naşterea Domnului sau venirea în lume a Fiului lui 
Dumnezeu, trimis de către Dumnezeu Tatăl, pentru ca la rândul Lui să trimită 
pe Duhul Sfânt la Cincizecime, este începutul sau Alfa celor şapte peceţi ale 
Evangheliei lui Hristos, după cum Parusia Domnului este sfârşitul sau Omega 
acestora. Cea dintâi pecete este „singurul lucru nou sub soare”, după Sfântul 
Ioan Damaschin, iar cea de-a şaptea pecete este „lucrul” ce va rămâne veşnic 
după cel din urmă asfinţit de soare. Întruparea Domnului, ca cea dintâi pecete a 
Evangheliei lui Hristos, are ca piatră de temelie cuvintele Sfântului Apostol şi 
Evanghelist Ioan: „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am 
văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr... Şi 
din plinătatea Lui noi toţi am luat, şi har peste har” (Ioan 1, 14 şi 16), iar ca 
piatră de hotar, cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Iar când a venit plinirea 
vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca 
pe cei de sub Lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea. Şi pentru că sunteţi 
fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile noastre, care strigă: Avva, 
Părinte! Astfel, dar, numai eşti rob, ci fiu, iar de eşti fiu, eşti şi moştenitor al lui 
Dumnezeu, prin Iisus Hristos” (Galateni 4, 4-7). 

Botezul Domului în Iordan, se constituie şi se deschide ca pecetea a doua 
a Evangheliei lui Hristos prin deschiderea cerurilor văzute de către Sfântul 
Ioan Botezătorul, culminând cu Epifania de la Iordan sau cu Arătarea Preasfintei 
Treimi: Dumnezeu Fiul primeşte Botezul ca om de la Sfântul Ioan Botezătorul; 
Dumnezeu Duhul Sfânt Se arată zburând şi pogorându-Se sub chip de porumbel 
şi Dumnezeu Tatăl îşi descoperă şi îşi face cunoscută prezenţa, prin cuvintele 
glasului ceresc: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit întru Care am binevoit!” 
(Matei 3, 17; Marcu 1, 11; Luca 3, 22), precizându-se în Evanghelie şi vârsta 
ca om a Mântuitorului, „ca de treizeci de ani” (Luca 3, 23). 

Schimbarea la Faţă a Domnului, ca cea de-a treia pecete a Evangheliei lui 
Hristos, continuă Epifania de la Iordan prin Teofania de pe Tabor: Fiul îşi arată 
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slava dumnezeirii Sale în dumnezeiască lumină necreată, mai strălucitoare 
decât soarele; Duhul Sfânt se arată sub chip de nor luminos care învăluie 
muntele, iar glasul Tatălui de la Iordan se repetă pe Tabor: „Acesta este Fiul 
Meu Cel iubit întru Care bine am voit” cu adaosul „Pe Acesta să-L ascultaţi!” 
(Matei 17, 5; Marcu 9, 7; Luca 9, 35) – voi: Petru, Iacob şi Ioan, prezenţi pe 
Tabor împreună cu Moise şi Ilie; voi, toţi ceilalţi Sfinţi şi dumnezeieşti Apostoli; 
voi, toţi cei şaptezeci şi doi de ucenici; voi, toţi cei o sută douăzeci de fraţi de 
după Înălţarea Domnului (Faptele Apostolilor 1, 15); voi, cei „mai mulţi de 
cinci sute de fraţi” de la una din Arătările Domnului de după Înviere (I Corinteni 
15, 6) şi voi cei „ca la cinci mii” de membrii ai Bisericii apostolice din Ierusalim 
(Faptele Apostolilor 4, 4) şi voi toţi creştinii ortodocşi de peste veacuri, până 
la A Doua Lui Venire întru aceeaşi slavă, precum cea de pe Tabor. 

Cea de-a patra pecete a Evangheliei lui Hristos stă sub semnul celor patru 
capete ale Crucii Jertfei şi Răstignirii Lui şi sub semnul Învierii Lui „celei de 
a treia zi, după Scripturi” (I Corinteni 15, 4). Moartea, îngroparea şi Învierea 
Domnului sunt împlinirea semnului proorocului Iona, de care vorbeşte 
Mântuitorul Iisus Hristos (Matei 12, 39; 16, 4; Luca 11, 29-30). Crucea lui 
Hristos este „semnul Fiului Omului” (Matei 24, 30) ce se va arăta pe cer la 
sfârşitul veacurilor; Învierea Lui din morţi este minunea minunilor şi „începutul 
învierii noastre”, iar credinţa creştină în Învierea lui Hristos şi nădejdea noastră 
în înviere, ne ajută şi ne vor ajuta să răbdăm „începutul durerilor” (Matei 24, 
8; Marcu 13, 8) morţii şi trecerii noastre prin moarte, precum oarecând prin 
Marea Roşie. Dacă Botezul Domnului şi Schimbarea Lui la Faţă vor fi durat 
mai puţin de un ceas, iar Răstignirea pe Cruce trei ceasuri, Învierea Domnului 
s-a petrecut într-o clipită, iar Arătările de după Înviere, deşi nu au fost continue 
şi neîncetate, au umplut răstimpul celor patruzeci de zile dintre Înviere şi 
Înălţare, „Până în ziua în care S-a înălţat la cer, poruncind prin Duhul Sfânt 
apostolilor pe care i-a ales, cărora S-a şi înfăţişat pe Sine viu, după Patima Sa, 
prin multe semne doveditoare, arătându-li-Se timp de patruzeci de zile şi 
vorbind cele despre Împărăţia lui Dumnezeu” (Faptele Apostolilor 1, 2-3), atât 
pe drumul spre Emaus, cât şi la Arătarea din Seara Învierii şi Sfântului Apostol 
Toma la opt zile după Înviere, iar mai apoi în dimineaţa Arătării de la Marea 
Tiberiadei (Matei 28, 1-20; Marcu 16, 1-20; Luca 24, 1-53; Ioan 20, 1-31; 21, 
1-25). După cum Patimile şi Răstignirea Domnului, Moartea pe Cruce şi 
punerea în mormânt umplu Triodul şi mai ales Săptămâna Patimilor, culminând 
cu Prohodul Domnului, Învierea Domnului umple cele trei zile ale Sfintelor 
Paşti, Săptămâna Luminată, toată perioada Penticostarului, cu revărsări 
îmbelşugate liturgic, imnologic şi doxologic, în perioada Octoihului.

Cea de-a cincea pecete a Evangheliei lui Hristos, a Revelaţiei şi a Teologiei 
Noului Testament, este Înălţarea Domnului la cer şi Şederea cea de-a dreapta 
Tatălui, la patruzeci de zile după Înviere, eveniment petrecut  pe Muntele 
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Măslinilor, cu zece zile mai înainte de Cincizecime sau Rusalii. Înălţarea 
Domnului cu trupul la cer este continuarea, prelungirea şi împlinirea Învierii 
Lui celei de a treia zi, confirmarea biruinţei desăvârşite asupra răului, păcatului, 
morţii şi iadului. „Nu trebuia, oare, ca Hristos să pătimească acestea şi să intre 
în slava Sa?” (Luca 24, 26), zice Mântuitorul pe drumul spre Emaus. Înălţarea 
la cer a Domnului este intrarea propriu-zisă şi desăvârşită „în slava Sa”. „Şi pe 
când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer” (Luca 24, 51). „Deci, 
Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui 
Dumnezeu” (Marcu 16, 19), aşa cum Îl va vedea Sfântul Arhidiacon şi Întâiul 
Mucenic Ştefan în Sinedriu: „Iar Ştefan, fiind plin de Duh Sfânt şi privind la 
cer, a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Şi 
a zis: Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui 
Dumnezeu!” (Faptele Apostolilor 7, 55-56). Înălţarea Domnului la cer ne-o 
descrie ca nimeni altul Sfântul Evanghelist Luca în prologul cărţii sale a doua, 
Faptele Apostolilor: „Şi cu ei petrecând, le-a poruncit să nu se depărteze de 
Ierusalim, ci să aştepte făgăduinţa Tatălui, pe care (a zis El) aţi auzit-o de la 
Mine: Că Ioan a botezat cu apă, iar voi veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt, nu mult 
după aceste zile. Iar ei, adunându-se, Îl întrebau, zicând: Doamne, oare, în acest 
timp vei aşeza Tu, la loc, împărăţia 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 veţi lua putere, 
venind Duhul Sfânt peste voi, şi Îmi veţi 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 înălţat şi un nor L-a luat de la ochii lor. Şi privind ei, pe când El 
mergea la cer, iată doi bărbaţi au stat lângă ei, îmbrăcaţi în haine albe, care au 
şi zis: Bărbaţi galileieni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus care S-a înălţat 
de la voi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi 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.” (Faptele Apostolilor 1, 4-12). 

Înălţarea la cer a Domnului şi Şederea de-a dreapta Tatălui, pregăteşte 
pogorârea şi desfacerea sau deschiderea peceţii a şasea a Evangheliei lui 
Hristos: Pogorârea Duhului Sfânt, Cincizecimea sau Rusaliile (Faptele 
Apostolilor 2, 1-47). Doar zece zile despart Înălţarea Domnului de Pogorârea 
Duhului Sfânt. Nu sunt alte două peceţi, din cele şapte, ale Evangheliei lui 
Hristos, mai apropiate în timp una de cealaltă, precum Înălţarea Domnului de 
Pogorârea Duhului Sfânt – doar zece zile distanţă de vreme. Pogorârea Duhului 
Sfânt sub chip de limbi de foc peste Sfinţii ucenici şi Apostoli ai Mântuitorului 
nostru Iisus Hristos, peste lumea întreagă şi prin ei, peste Biserica ce lua fiinţă, 
istoric, atunci, la Ierusalim, este cea de a şasea pecete sau cheie de aur a 
Evanghelie lui Hristos. Duhul Sfânt continuă lucrarea şi opera Mântuitorului 
Iisus Hristos în lume şi în timp, prin Biserică. Duhul Sfânt sfinţeşte şi 
transfigurează lumea şi îndumnezeieşte Biserica, pregătind toate pentru „un 
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cer nou şi un pământ nou, în care va locui dreptatea” (Isaia 65, 17; II Petru 3, 
13; Apocalipsă 21, 1). Duhul Sfânt zideşte şi „înnoieşte faţa pământului” 
(Psalmul 103, 31) mărturiseşte despre Fiul (Ioan 15, 26) şi fiind „Duhul 
Adevărului”, ne călăuzeşte „la tot adevărul” (Ioan 16, 13). Dacă Hristos este 
rugul aprins al Revelaţiei, Duhul Sfânt este stâlpul de foc al Bisericii Sale. 
Duhul Sfânt lucrează tainic în aşa fel încât oamenii, lumea şi omenirea întreagă 
să-şi aştearnă hainele pe cale, precum la Intrarea Domnului în Ierusalim în 
Duminica Floriilor, şi la Marea Lui Reîntoarcere, întru slavă, „pe norii cerului” 
(Matei 24, 30), „ca să judece viii şi morţii” (Matei 25, 31). 

Şi cu acestea ajungem, la cea de-a şaptea pecete sau cheie de aur a Evangheliei 
lui Hristos: A Doua Lui Venire sau Parusia Domnului, urmată de învierea 
tuturor morţilor şi transformarea sau prefacerea tuturor celor rămaşi vii „până 
la venirea Domnului” (I Tesaloniceni 4, 15) şi Înficoşătoarea Judecată de Apoi, 
după cum citim în Apostolul de la fiecare Înmormântare şi în Evanghelia 
Duminicii Înfricoşătoarei Judecăţi, precum şi în Daniel 7, 9-14 şi în Apocalipsă 
20, 11-15. „Fraţilor, despre cei ce au adormit, nu voim să fiţi în neştiinţă, ca 
să nu vă întristaţi, ca ceilalţi, care nu au nădejde, pentru că de credem că Iisus 
a murit şi a înviat, tot aşa (credem) că Dumnezeu, pe cei adormiţi întru Iisus, 
îi va aduce împreună cu El. Căci aceasta vă spunem, după cuvântul Domnului, 
că noi cei vii, care vom fi rămas până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea 
celor adormiţi, pentru că Însuşi Domnul, întru poruncă, la glasul arhanghelului 
şi întru trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi cei morţi întru Hristos 
vor învia întâi, după aceea, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi, împreună 
cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, şi aşa pururea vom fi 
cu Domnul.” (I Tesaloniceni 4, 13-17).  

„Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci 
va şedea pe tronul slavei Sale. Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile 
şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre. Şi va 
pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul 
celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia 
cea pregătită vouă de la întemeierea lumii… Atunci va zice şi celor de-a stânga: 
Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului 
şi îngerilor lui… Şi vor merge aceştia la osândă veşnică, iar drepţii la viaţă 
veşnică.” (Matei 25, 31-34. 41 şi 46).  

„Am privit până când au fost aşezate scaune, şi S-a aşezat Cel vechi de 
zile; îmbrăcămintea Lui era albă ca zăpada, iar părul capului Său curat ca lâna; 
tronul Său, flăcări de foc; roţile lui, foc arzător. Un râu de foc se vărsa şi ieşea 
din el; mii de mii Îi slujeau şi miriade de miriade stăteau înaintea Lui! 
Judecătorul S-a aşezat şi cărţile au fost deschise. Eu mă uitam mereu, din 
pricina multelor vorbe pe care cornul cel mare le grăia. Am privit până când 
fiara a fost omorâtă şi trupul ei nimicit şi dat focului. Dar şi celorlalte fiare li 
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s-a luat stăpânirea, şi lungimea vieţii lor a fost hotărâtă până la o vreme şi un 
anumit timp. Am privit în vedenia de noapte, şi iată pe norii cerului venea 
cineva ca Fiul Omului şi El a înaintat până la Cel vechi de zile, şi a fost dus 
în faţa Lui. Şi Lui I s-a dat stăpânirea, slava şi împărăţia, şi toate popoarele, 
neamurile şi limbile Îi slujeau Lui. Stăpânirea Lui este veşnică, stăpânire care 
nu va trece, iar împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată.” (Daniel 7, 9-14). 

„Şi am văzut, iar, un tron mare alb şi pe Cel ce şedea pe el, iar dinaintea 
feţei Lui pământul şi cerul au fugit şi loc nu s-a mai găsit pentru ele. Şi am 
văzut pe morţi, pe cei mari şi pe cei mici, stând înaintea tronului şi cărţile au 
fost deschise; şi o altă carte a fost deschisă, care este cartea vieţii; şi morţii au 
fost judecaţi din cele scrise în cărţi, potrivit cu faptele lor. Şi marea a dat pe 
morţii cei din ea şi moartea şi iadul au dat pe morţii lor, şi judecaţi au fost, 
fiecare după faptele sale. Şi moartea şi iadul au fost aruncate în râul de foc. 
Aceasta e moartea cea de a doua: iezerul cel de foc. Iar cine n-a fost aflat scris 
în cartea vieţii, a fost aruncat în iezerul de foc.” (Apocalipsă 20, 11-15). 

Fie ca Parusia Domnului să ne găsească pe noi toţi şi lumea întreagă cu 
candelele aprinse, gata pregătite pentru întâmpinarea Mirelui Hristos (Matei 
25, 1-13) şi cu haina de nuntă pregătită (Matei 22, 1-14). Râul vieţii, cu apa 
vieţii, „limpede cum e cristalul”, care izvorăşte din tronul lui Dumnezeu şi al 
Mielului (Apocalipsă 22, 1) udă şi traversează „mijlocul pieţii din cetatea” 
(Apocalipsă 22, 2) Evangheliei lui Hristos cu cele şapte peceţi, chei de aur, 
trâmbiţe de aur sau potire de aur ale harului Duhului Sfânt. Fiecare din cele 
şapte peceţi este o cheie de aur a Evanghelie lui Hristos. Fiecare din cele şapte 
peceţi este o trâmbiţă de aur a Evanghelie lui Hristos. Fiecare din cele şapte 
peceţi este un potir de aur a Evanghelie lui Hristos. În cădelniţa de aur a 
teologhisirii, n-am pus, prin cele de mai sus, decât un smerit bob de tămâie 
din darurile magilor de la răsărit, ca să o aducem împreună cu rugăciunile 
tutror sfinţilor, pe altarul cel de aur de dinaintea tronului Revelaţiei lui 
Dumnezeu (cf. Apocalipsă 8, 3), cu nădejdea şi cu cutremurarea că fumul de 
tămâie se va sui din mâna îngerului nostru păzitor, înaintea lui Dumnezeu, 
împreună cu rugăciunile tutror sfinţilor şi ale Preacuviosului Părintelui nostru 
Arsenie Boca (cf. Apocalipsă 8, 4). 

Cele şapte peceţi ale Evagheliei lui Hristos pecetluiesc pentru totdeauna 
istoria lumii şi viaţa Bisericii.


