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deoarece fdrH viala activd nu se poate
ajunge la cea contemplativd.

CAnd plAngem in rugdciune gi

tot acum amestecdm gi rAsul, atunci
sd gtii cd acest lucru este din vicle-
gug diavolesc. Este greu de priceput
lucrurile cele tainice gi subliri ale
vrdjmagului nostru. Razele Soarelui
dreptdlii, Hristos Dumnezeu, lumi-
neazd. inima celui ce varsd lacrimi de
umilinld.
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Scopul viefii cregtine

in numele lgi Hristos

Sd fii atent cd numai fapta
bund fdcutd fir numele lui Hristos ne
cAgtigd roadele SfAntului Duh. Tot ce

nu e fdcut ln numele Lui, chiar bine-
le, nu ne aduce nici o rdsplatd im via-

!a viitoare, iar ln viata aceasta nu ne
ddruiegte harul dumnezeiesc. Pentru
aceasta spune Domnul Iisus Hristos:
,,Cel ce nu adand cu Mine risipegtd'
(Luca 22,23).

Egti totugi obligat sX numegti
o faptd bund secerig sau recoltd, cdci
este bund chiar dacd n-a fost fdcutd in
numele lui Hristos. Scriptura zice: ,,in
orice neam, cel care se teme de El Ei face
dreptate este primit la EI" (Fapte 10, 35).
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Sutaqul Corneliu, care se te-
mea de Dumnezeu 9i trdia duPd
dreptatea Lui, in timpul rugdciunii a

fost cercetat de un inger care i-a zis:

,,Trimite bdrbali la Iope gi cheamd sd aind

pe unul Simon, care se numegte Petru' El

gdzduiegtela un oarecare Simon, curelar,

a cdrui casd este l6ngd mare. Acestatli oa

spune ce sd faci" (FaPte 10, 5-6).

Se vede cd Domnul Se foloseqte

de mijloacele Sale diyine pentru a per-
mite unui astfel de om sd nu fie privat
in vegnicie de rdsplata ce i se cuvine.
Dar pentru a o obline trebuie sd incea-

pd de aici, de jos, sd creadd fir Domnul
Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care
a coborAt pe pdmdnt pentru lzbdvtea
pdcdtogilor, dobAndind astfel harul
Sfantului Duh care aduce fi:l inimi im-
pltrillia lui Dumne zelu qi deschide dru-
mul fericirii in veacul viitor.
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Deci, acolo se opregte rdsplata
pe care o dd Domnul pentru faptele
bune ce nu sunt fdcute in numele lui
Hristos. El ne dd mijloace de desdvdr-
gire, iar omul se poate sau nu folosi
de ele. De aceea le zice iudeilor: ,,Dacd
ali fi orbi n-afi aaea pdcat. Dar acum zi-
cefi: Noi aedem. De aceea pdcatul rdmdne
flsupra aoastrd" (Ioan 9, 41).

CAnd un om ca gi Corneliu, ale
cdrui fapte n-au fost fdcute in numele
lui Hristos, dar care sunt pldcute lui
Dumnezeu, incepe sd creadd in Fiul
Sdu, aceste fapte i se socotesc ca fdcu-
te in numele lui Hristos, din pricina
credin!^ei lui in El (Evrei 1L,6).

In caz contrar, omul n-are
dreptul sd se plAngd cX binele sdvArgit
de el rdmdne fdrd rdsplatd. Un lucru
bun fdcut ln numele lui Hristos nu
ne va ldsa lipsiti de mAngAiere, ba
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dimpotriv5, nu numai cd in veacul
viitor aduce incununarea cu slavd,
dar chiar din viata aceasta il urnple pe
om de harul SfAntului Duh, precurn
s-a spus: ,,Dumnezeu nu dd Duhul cu

mdsurd. Tatdl iubeqte pe Fiul gi toate le-a

dat tn mhna Lui" (Ioan 3, 34-35).

Primirea SfAntului Duh

Agadar adevdrata tintd a vie-
tii noastre cregtine este dobAndirea
SfAntului Duh, in timp ce rugdciunea,
privegherea, postul, milostenia gi alte
fapte virtuoase fdcute in numele lui
Hristos nu sunt decAt mijloace.

- Cum sd-L dobdndegti? intre-
bai pe Pdrintele Serafim, cdci nu infe-
leg prea bine.

- DobAndirea este acelagi lu-
cru cu cAgtigarea. $tii ce inseamnd a
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cAgtiga bani? Cam acelagi lucru este
qi cu SfAntul Duh. in general, pentru
oameni, scopul vielii este cAgtigul de
bani. Boierii, pe deasupra, doresc Ai
onoruri, distincfii qi recompense pen-
tru serviciile aduse fdrii. DobAndirea
SfAntului Duh este de asemenea un
cAgtig, dar un cAqtig vegnic, izvordtor
de daruri, foarte asemdndtor cAgtigu-
lui vremelnic, gi se obpine prin ace-
leagi mijloace.

Domnul Iisus Hristos,
Dumnezeu - Omul, compard viala
noastrd cu o cdldtorie gi activitatea p5-
mAnteascd cu un nego!. Ne recoman-
dd tuturor: ,,Negufdtorifi pdnd ce ooi
aeni, rdscumpdrhnd l)remea, cdci zilele
rele sunt" (Luca 19, 13; Efeseni 5,'1,6).
Cu alte cuvinte: grdbifi-vd sd obline1i
bundtdlile ceregti cu ajutorul bu-
nurilor pdmdntegti. Aceste bunuri
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pdmAntegti nu sunt altceva decAt
fapte virtuoase fdcute in numele lui
Hristos qi care ne aduc harul SfAntului
Duh.

Pilda celor zece fecioare

in pilda celor zece fecioare,
dintre care cinci erau inlelepte gi cinci
nebune (Matei 25,'1.-13), se spune ce-
lor din urmd, referindu-se la lipsa
untdelemnului: ,,Ducefi-ud qi rtd cum-
pdrafi" . intorcAndu-se gdsesc inchisd
uga cdmdrii de nuntd gi nu pot intra.
Mulli socotesc cd lipsa untdelemnu-
lui din candelele fecioarelor nebune
simbolizeazd, Iipsa faptelor bune fd-
cute in viafd. Interpretarea aceasta
nu-i corectd intru totul. Dacd le-ar fi
lipsit faptele bune, ar mai fi putut sd

fie numite fecioare, chiar dacd erau
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nebune? Fecioria este o mare virtute,
ca una ce imitd starea ingerilor, pu-
tdnd inlocui toate celelalte virtuli.

Eu, nevrednicul, cred cd le lip-
sea harul Duhului SfAnt. FdcAnd fap-
te bune, fecioarele nebune, din punct
de vedere spiritual, credeau cd viata
cregtineascd constd numai in aceste
fapte. Am trdit frumos, am f5cut mi-
lostenii, gAndeau ele, fdrd a se ingriji
dacd au primit sau nu harul SfAntului
Duh. Acest fel de viald,,bazat numai
pe participarea virtutilor morale, fdrd,
o cercetare rninutioasd dacd ele ne-au
adus, gi in ce cantitate, harul SfAntului
Duh, este astfel caracterizat de cdrlile
patristice: ,,Unele cdi par drepte tn ochii
omului, dar sfdrqitul lor sunt cdile mor-

fii" (PIlde14,12).
SfAntul ,{ntonie cel Mare" in

scrierile lui c5tre monahi, scria despre
t6

astfel de fecioare: ,,Mul1i monahi gi fe-
cioare nu au nici o idee despre deose-
birile voirii care lucreazl,in om gi nu
gtiu ch in el lucreazd trei voiri deoda-
td. Prima este vointa lui DumnezelJ,
perfectd gi izbdvitoare; a doua este

propria noastrd voinfd omeneasc5,
care in sine nu este nici rea, nici bund;
a treia voinld este drdceascd, Pe
de-a-ntregul pierzdtoare. Cea de-a
treia voinfd este vrdjmagd ornului, in-
demnAndu-l fie sd nu facd bine deloc,
fie sd-l facd din mAndrie, pentru bi-
nele in sine gi nu pentru Hristos. Cea

de-a doua, voinla noastrd proprie, ne
sfdtuiegte sd ne satisfacem poftele pd-
cdtoase sau, la fel cu cea drdceascd, sd

facem binele pentru el insugi, fdrd" a

ne ingriji de harul ce-l putem cAgtiga.

Prima voinfd, cea de la DumnezeTLrre
invald sd facem binele cu un singur
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