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CAPITOLUL

I DESPRE
FERICIREA
CRESTINUTUI

,,Fericifi toli cei ce se tem de

Domnul, care umbldin cdile

Lui." /Ps. 127, L/

Omul nu e zidit pentru chinuri, ci pentru fericire! Despre
aceasta mdrturisegte vrednicia sufletului omenesc. Dumnezeu
a blagoslovit si il zideasci asemenea Siegi. L-a zidit dupi chipul
Siu /Facerea1.,27/ gi a dorit sd se odihneasci in el ca in casa

Sa. El este locag al harului, bisericd a SfAntului Duh, mireasd
a lui Hristos! SfAntul Macarie Egipteanul spune: ,,Asa precum
cerul gi pbmAntul au fost zidite de Dumnezeu pentru ca omul
sd locuiascd in ele, tot astfel El a zidit trupul gi sufletul omului
ca locag al Siu, ca si se sildgluiascd gi sd se odihneasci in trupul
lui (al omului) ca in casa Sa gi sd aibd mireasd minunati sufletul
iubit zidit dupi al Siu chip... De aceea Apostolul grdiegte: "a
ciruia casd suntem noi.rr,, /EvreiZ,6/

PACATUL, TALHARUT
CARE R,A,PE'TE FERICIREA OMULUI

Sufletele noastre zidite dupd asemdnarea lui
Dumnezeu s-au fdcut de nerecunoscut in ciderea lor
pdchtoasd. Picatul le-a indepdrtat de chipul lor luminos
dintAi. Vina pentru aceasta o purtdm numai noi, care de

bundvoie ne ddm picatului. Pentru cd sufletul este nevdzut,
noi, obignuifi cu pdcatuf linigtili il intindm cu fdrddelegi, fdrd

I arhimandrit
z I sERAFTMALExIEV



sd ne gAndim cd in felul acesta el igi pierde curdtia cu care a

iegit din mAinile Ziditorului. Dacd am putea ?nsd sd vedem cu
duhul gi sd privim sufletul in rusinea sa vrednicd de pl6ns,
in mijlocul tinei patimilor, ne-ar cuprinde groaza. Din ldcag

al Sf6ntului Dulr, el s-a prefdcut in sdlag al diavolilor. Din
casa harului, a ajuns groapd a rdtdcirilor. Din mireasd a lui
Hristot a decizut in cuib de patimi intunecate!

Prin cdderea in pdcat, omul gi-a tridat menirea. El nu
trebuie sd fie ceea ce pdcatul a ficut din el. Se cade ca el sd

se uneascd iardsi cu Dumnezeu. Altminteri, pierzAnd calea

viefii sale, niciodatd nu va ajunge la acea stare fericitd pentru
care a fost zidit. Dacd ne intrebdm oare de ce este omul atAt de
nefericit, chiar ,si atunci c6nd are tot ce ii trebuie pentru viata
de aici: gi sdndtate, 9i averi, gi desfdtdri lumegti, vom vedea cd ii
lipsqte unirea cu Dumnezeu. Iar el a rupt legdtura cu Ziditorul
sdu pentru cd s-a alipit de picat. Despdrlit de Dumnezeu, el
este nelinigtit, cdci numai Dumnezeu poate ddrui sufletului
fericirea dupd care el tAnjegte, pentru care l-a gi zidit.

Dumnezeu a fdcut gi face totul pentru a-l uni pe om cu El.

El ne-a rdscumpdrat din pdcaf dAnd pentru noi ,,pe Fiul Sdu

Cel Unul ndscut..., ca tot cel ce crede intru El sd nu piari, ci si
aibd viald vegnicd." /Ioan3,16/

,,lnchipuie-fi, grdiegte SfAntul Macarie, cd regele a aflat un
om sdrac, tot acoperit cu leprd, gi nu se rusineazd de ef ci pune
leacuri pe rinile lui, sd-i tdmdduiasci cojile rdnilor lui, gi in cele

din urmd l-a 9i agezat la masa impdrdteascd,l-a invegmdntat
in porfird si l-a fdcut impdrat. Aga a fdcut gi Dumnezeu cu
neamul omenesc, a spdlat rdnile oamenilor, le-a tdmdduit, i-a
primitin cdmara cereascd de nuntd. AtAt de mare este vrednicia
cregtinilor; nu se asemuiegte cu nimic!"

Dacd cineva ins4 dupi ce a fost tdmdduit de leprd, iarisi se

dd pe sine picatelor, se va face asemenea oragului care nu are

t-' NADEIDEANOASTRA
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ziduri si in care fdrd opreligte intrd tAlharil" pe unde voiesc, gi

il jefuiesq iau pradd 9i pun foc. Aceasta este starea cregtinu-

lui care nu poartd de grijd sufletului sdu. La el vin duhurile
viclene gi ii pustiesc mintea, imprdgtiindu-i gAndurile dupd
amdgirile pdcdtoase ale lumii acesteia. Un astfel de om poate

pdrea bun din afard, poate sd fie foarte invdjat in gtiinld qi art6,

dar in lduntrul sdu este nefericit din clipa in care s-a predat
pdcatelor, de cum a rupt legdtura sa cu Dumnezeu, pentru cd

nu urmeazd indemnurile cugetului sdu. in inimd i se ascunde

o riddcind amar6., rdddcina patimii, care ii amirdgte viafa. El

hrinegte, de bundvoie, in sufletul sdu, un tAlhar cumplit, care

ii rdpegte fericirea. Dacd nu vrea sd se lupte cu pdcatele sale, sd

smulgd rdddcina amar6, sd izgoneascd pe tAlharul cel cumplit,
patimile lui tot mai mult ii vor otrdvi inima, se vor revdrsa de

acolo gi vor intuneca gi pulinele bucurii rdmase in viala lui,
pAnd ce, in cele din urmd, il duc incd din viala aceasta la chi-
nurile infricogdtoare ale iadului. ,Si atunci el, incd in viafd fiind,
va incerca aceste chinuri ale iadului, ca sd vadd cd ele nu sunt
ndscocire a cugetelor evlavioase, ci realitate neindoielnic5. ,,De
aceea, ostenegte-te, povdfuiegte SfAntul Macarie, s5-fi infrAnezi
pAraiele patimilor, cdci altminteri vei cddea in mii de riutdfi
gi te vei inspdimAnta, surprins asemenea boierului bogat, l6rd
de griljl, dar pe care dintr-odatd il prind slujitorii stdpAnului
si, ducAndu-l la eI, ii spun: <Egti invinuit de fdrddelegi gi te ag-

teaptd osAnda morfii>. infricogat de aceastd veste, el igi pierde
gi mintea, gi graiul gi impietregte de infricogare."

CAILE DE INTOARCERE LA FERICIRE

Ce trebuie sd faci omul pentru a reface legitura sa

cu Dumnezeu gi si afle fericirea pierdutd? Trebuie sd infeleagi
menirea sa inalt6, sd infeleagd cd pdcatul este prietenul sdu



amegitor ;i cel mai cumplit vrdjmag, sd rupd legdtura cu
pdcatul si sd se intovdrdgeascd din nou cu Dumnezeu. Trebuie
sd arate dorinfd sd se mAntuiascd. Unirea cu Dumnezeu este

lucrarea voii celei bune.
Unirea noastrd din nou cu Dumnezeu se infdptuiegte prin

pocdinld. Menjinerea legdturii noastre cu Dumnezeu se face

prin implinirea poruncilor Lui. Cel ce merge pe cdile lui Dum-
nezeu va veni la El ;i la El va afla toatd fericirea sa pierduti.
Numai pocdinfa este pregustare de-acum a bucuriei, cici ea

linistegte cugetul, care este bici, izgonegte pdcatul, care este
bold in trup gi alungd patima, care este chinuitoare gi prici-
nuiegte numai suferintd.

De indati ce se pociiegte gi nu mai iubegte pdcatul, omul
iubegte pe Dumnezeu. Iar in iubirea pentru Dumnezeu este
ascunsd toatd fericirea noastrd. Pentru aceasta Domnul Iisus
Hristosne-a dat, caindatorirea cea dintAi, iubirea de Dumnezeu.

Dar cum s6-L iubim pe Dumnezeu? SfAntul Vasile cel Mare
spune: ,,Dragostea de Dumnezeu nu este ceva care se dobAn-
degte prin gtiinfi. Nu am invdfat de la cineva sd ne minunim
de lumini, sd fim iubitori de via,ti. Nimeni nu ne-a invifat sd

ne iubim pdrinfii gi invdfdtorii. Tot aga, nu este cu putinld si
invifdm iubirea de Dumnezeu din afar6,, ci odatd cu alcitu-
irea omului este pusd in noi, ca o sdmAntd, toatd legea care
singuri cuprinde imboldurile ce ne indeamnd sd-L iubim pe
Dumnezeu." Daci dragosteir de Dumnezeunune-ar fi proprie,
Dumnezeu nu ne-ar fi poruncit-o. Cel ce se infrdneazl de la rdu
nu se intreabd cum s6-L iubeascd pe Dumnezeu. Ura lui fald de
picat este deja in el vddire a iubirii de Dumnezeu. incordarea
voinfei lui in a sdvArgi poruncile lui Dumnezeu este semn al
iubirii de Dumnezeu. Lepddarea lui de desfdtdrile picitoase,
sau sdvArgirea unei nevoinfe plind de osteneali, de asemenea,
grdiegte despre dragostea de Dumnezeu. De aceea Mdntuitorul
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spune: ,,De Md iubigi pe Mine, poruncile mele pdzifi." /Ioan
\4, 15/ Cel ce vrea sd-L iubeascd pe Dumnezeu sd inceapd cu
pdzfuea cugetului curat de pdcate, pocdindu-se pentru fdrdde-
legile sdvdrgite mai inainte gi pdzindu-se de-acum inainte sd

nu mai sdvArseascd altele ca acelea.

FERICIREA ESTE ASCUNSA
iN iruprnrREA voII LUr DUMNEZEU

Din implinirea poruncilor dumnezeiesti izvordste
bucurie in suflet, linigte a cugetului, pacea harului in inimd.
Ea este pregustarea raiului incd de aici de pe pdmAnt. Cel
ce plinegte poruncile dumnezeiesti se unegte in chip tainic
cu Dumnezeu, iar in unirea cu Dumnezeu, ornul incearcd
adevdrata fericire.

Episcopul Elenopolei, Paladie, autorul minunatei chrti
duhovnicegti Lausaicon, mdrturisegte ci in mdndstirea lui
Avva Apollo erau cinci sute de monahi gi cu tofii erau mereu
bucurogi, fdrd sd ia aminte la marile neajunsuri gi lipsuri ale
viefuirii in pustie. Ei aveau o aga bucurie, cum niciun om
pdmAntesc nu poate incerca din desfdtdrile trupegti. Printre
ei, niciunul nu era trist sau mdhnit. Awa Apollo obignuia sd

spund: ,,Nu se cuvine sd se intristezepe calea mAntuirii aceia
care vor mogteni lmpirdlia Cerurilor. Sd ofteze pdgAnii, sd

plAngd iudeii, sd fie mAhnifi pdcdtogii, dar cei ce merg pe calea

cea dreaptd trebuie sd se bucure!"
Aceasti fericire au incercat-o tofi cregtinii credinciogi lui

Dumnezeu, chiar gi in mijlocul necazurilor viefii. Au incer-
cat-o gi sfinfii mucenici, care au indurat chinuri nemaiauzite.
Putem sd o incercdm gi noi, numai sd ne fdgdduim si fim intru
totul credinciogi lui Dumnezeu, pAnd la moarte, cdci aceastd

bucurie duhovniceascd izvordste din unirea cu Dumnezeu,
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Care este izvorul vegnic al bucuriei adevdrate' Dar de se rupe

aceastd unire prin cilcarea vreunei porunci dumnezeieqti,

intunericul pitrunde in inimd, nelinigtea in cuget ingriiotarea,
tulburarea, iadul!

Pentru ane izblvi din acest iad, Dumnezerrle-a oprit sd

iubim lumea, adici ceea ce este pdcitos in lume, ceea ce ne

otrivegte viala gi ne pierde sufletele. ,,Oricare va vrea si fie
prieten lumii, vrdjmag lui Dumnezeu se face." /Iacob 4,4/
Adevdratul cregtin nu trebuie sd iubeascd lumea, nici chiar pe

tat6l gi pe mama sa, mai mult decAt pe Dumnezeu. Cu atAt mai
mul! el nu trebuie sd iubeascd picatul in locul lui Dumnezeu

gi pentru iubirea sa de pdcat sd lupte impotriva lui Dumnezeu.

Lupta impotriva lui Dumnezeu este cel mai mare necaz pentru
om gi duce la nenorocire vegnic5.

CAti vreme plinim poruncile dumnezeiegti suntem bucurogi

irtru Domnul. /Filipeni 4, 4/ De cum cdlcdm voia lui Dumnezeu,

mAhnirea ne nipddegte sufletele. Psalmistul, care a incercat toati
bucuria unirii cu Dumnezeu prin plinirea voii lui Dumnezeu,

spune: ,,Bucura-md-voi de cuvintele Tale, ca cel ce a aflat comoa-

rd mare." /Ps. L18,162/ El a incercat in faptd cAti bucurie aduc

poruncile dumnezeiegti sufletului intristat cAnd sunt plinite 9i,

de aceea, a spus: ,,De n-ar fi fost legea Ta gAndirea mea, atunci aq

fi pierit intru necazul meu. ln veac nu voi uita indrepthrile Tale,

cdci intr-insele m-ai viat, Doamne. Al Tdu sunt eu, mdntuiegte-mi

cd indreptirile Tale am cdutat..., ci am iubit legea Ta, Doamne,

iar toatd ziua cugetarea mea este... Mai mult decAt bitrdnii am

inteles, ci poruncile Tale am ciutat. De la toath calea cea rea mi-
am oprit picioarele mele, ca sd pdzesc cuvintele Tale. CAt sunt de

dulci limbii mele cuvintele Tale, mai mult decAt mierea, in gura

mea! Fdclie picioarelor mele este legea Ta gi lumini cdrdrilor mele.

Mogtenit-am mdrturiile Tale in veac, ci bucurie inimii mele sunt

ele." f P s. 118, 92-9 4, 97, 100, 101, L03, 105, 111 /

I
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Vedefi cAtd bucurie pentru sufletul credincios izvorigte din
plinirea poruncii lui Dumnezeu! AtAta bucurig incAt cel credin-

cios, care a gustat din aceastd fericire a raiului, este gata si se

dea pe sine gi pitimirilor, gi chinurilor, gi morfii chiar, numai
gi numai s[ nu calce poruncile dumnezeiegti, care sunt pentru
el viafi, mAngdiere, fericire, Rai! De aceea Psalmistul spune:

,,Fericit tot cel ce se teme de Domnul, care merge pe cdile Lui."

/Ps.127,1/ Sfdntul Macarie sPune: ,,intreaga obgte a sfinfilor
proroci, apostoli, mucenici aupdzit cuvdntul lui Dumnezeu in
inimile lor. Ei nu au avut alti grijd, ci au disprefuit cele pdmAn-

tegti 9i au petrecut in porunca SfAntului Dutu aleg6nd mai mult
decAt orice ceea ce este bine gi bineplicut Duhului..., alegAnd

in locul bogiliei - sdricia, in locul slavei - umilinfa, in locul
plicerilor - pdtimirile gi in locul m6niei - iubirea disprefuind
necazurile picdtoase, care le ripeau lor pe acestea, cici vedeau

in ele ajutoare pentru atingerea fintei. fi de cei buni nu s-au

bpedat gipe ceivicleninu auinvinuif deslugindin tofi slujitori

responsabili ai purtdrii de grijd a lui Dumnezeu. De aceea,fald

de tofi aveaubundvoinfi cdci, cdnd auzeau de la Domnul <Iertafi

9i vefi fi iertafi!> /Ltca6,37/, atunci incepeau sd socoteascd pe

cei care ii ocirau ca pe binefdcitori, ca prilejuitori de iertare a

ocdrilor. Este cu neputinli sd se mAntuiascd omul altfel decAt

prin aproapele siu. De aceea, plinifi legea duhovniceasci! De

aceea cei ce plinesc legea duhovniceascd iubesc nu numai pe cei

binefdcitori ai lor, ci gi pe prigonitorii gi hulitorii lor."

Un oarecare monah era atAt de veselin duh cu cAtil umileau

gi in batjocoreau mai mult. El spunea: ,,Aceia care ne umilesc

gi ne batjocoresc ne oferd prilej de propdgire, iar aceia care ne

laudi vatdmi sufletele noastre." Cel ce plinegte poruncile lui
Dumnezeu este fericit! Nu despre asta spune MAntuitorul
nostru Iisus Hristos: ,,Cdnd gtifi acestea fericifi suntefi dacd le

vefi face." /Ioan 13, I7/?
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TREBUIE SA NE OSTENIM
PENTRU DUMNEZEU,
PENTRU A DOBANDI FERICIREA

in zadar cauti lumea fericirea aici, unde ea nu se

afld in mdncare, in bduturd, in petreceri, in intAlniri, discufii,
pl5ceri zgomotoase, dansuri, distracfii, teatru, circuri gi altele.

CAtd vreme egti in mijlocul distracfiilor, uifi de tine gi te simfi
pufin fericit. Dar de cum s-a sfdrgit petrecerea gi te intorci
acasd, pustiul iardgi pune stdpAnire pe tine. Nemulumirea,
plictisul, chinul te intovdrdgesc gi te tin in puterea lor cea rea.

CAt este de neobignuit cd pustnicii care vieluiesc in unire cu
Dumnezeu, care nu au nicio desfdtare si nicio pldcere, care nici
mdcar oameni nu vdd, cAnt6, se bucurd gi nu cunosc ce este

plictiseala! Cum este asta cu putinfi? Ei au aflat izvorul fericirii

- Dumnezeu - gi se adapd din eI cu bucurie duhovniceascd

pAnd se saturd. O astfel de bucurie duhovniceascd putem
sd avem si noi, cei ce viefuim printre degertdciunile lumii
acesteia, dacd suntem in legiturd cu Dumnezeu.

Fire,ste, aceastd bucurie nu se db dintr-odatd. Ea se cdgtigd

cu osteneali. Pustnicii trebuiau si se lupte cu multe ispite gi

pdcate, sd biruie multe pofte gi aplecdri, pAnd ce au ajuns la
fericita unire cu Dumnezeu. Nici pentru noi nu este alti cale

de mAntuire in afard de calea luptei cu pdcatul, care uneori
este foarte grea, dar intotdeauna bogat risplStitoare. Sfinfii
Apostoli ne invald cd ,,prin multe dureri trebuie sd intrdm in
lmpdrdlia lui Dumnez eu." /Fapte \4, 22/

Dacd ne punem intrebarea de ce noi nu suntem fericili, fiind
in chip pdrelnic crestini credinciogi, va trebui si ne rdspundem:
pentru c5, stdruind sd implinim poruncile lui Dumnezeu, nu
incetdm a sivArgi pdcate. La bine addugim 9i rdul,la miere otra-
vd. in felul acesta intunecdm bucuria binelui cu amdrdciunea
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rdului. Cele adunate prin nevoinld le risipim prin patimi. /Iacob
4,3/ De pilda ddm milostenie gi ne mAndrim cu asta; postim
cu trupul, dar ne ldsim tdrA,ti de dorinfe gi fapte pdcdtoase; ne

desfdtdm in har cu rugdciune gi citire de cirfi duhovnicesti,
iar dupd aceea sivdrgim lucruri nebinepldcute lui Dumnezeq
pentru care cugetul incepe sd ne mustre. Ce bucurie duhovni-
ceasci poate sd fie in inima care pdcdtuiegte astfel?

Odata gezAnd in chilia sa, SfAntul Arsenie cel Mare a auzit
un glas care i-a spus: ,,Vino, gi iti voi ardta lucrurile oamenilor.

fli sculAndu-se, a iegit, gi l-a dus pe el intr-un loc 9i i-a aritat
un om tdind lemne gi fdcAnd o sarcini mare, ,si acela se ispitea
sd o ridice, dar nu putea. pi in loc de a mai lua dintr-insa, el
mergAnd mai tdia lemne gi adduga peste sarcind. pi aceasta o

fdcea vreme indelungatS. $i mergAnd pufin mai inainte, iar5gi
i-a aritat lui un om stAnd lAngi un lac ;i scofAnd apd dintr-insul
gi turnAnd-o intr-un jgheab giurit, din care curgea iarigi in
lac. fli i-a zis lui iardgi: Vino sd-fi ardt alta. pi a vdzut o bisericd,

9i doi oameni cdlare pe cai linAnd o prdjind de-a curmezigul,
unul impotriva altuia. fi voiau si intre prin ugi, gi nu puteau,
pentru cd era prdjina de-a curmezigul, si nu s-a smerit niciunul
pe sine inapoia celuilalt, ca si intoarcd prajina de-a dreptuf gi

pentru aceasta au rdmas afard de ugd (bisericd). CAnd SfAntul
Arsenie s-a aritat nedumerit, negtiind ce inseamni toate aces-

tea, ingerul i-a dat urmdtoarea ldmurire: <Acegtia sunt oamenii
care poartd cu mAndrie cumpdna, ca gi cum ar fi a dreptd,tir,
gi nu s-au smerit ca sd se indrepteze pe sine gi sd cildtoreascd
pe calea cea smeritd a lui Hristos. Iar cel ce tiia lemne este

omul cel intru multe pdcate, care, in loc de a se pocdi, adaugi
alte feredelegi, intru picatele sale. $i cel ce scotea apa este

omul cel ce face lucruri bune, dar pentru ci are intru ddnsele
amestecare rea, cu aceasta a prdp6dit si lucrurile cele bune ale

sale. Deci tot omul trebuie sd fie treaz la lucrurile sale, ca sd

I

I Arhimanihit
15 I SERAFIM ALEXIEV



nu se osteneascd in de;ert. Omul care lua apd inseamnd pe

aceia care sdvArgesc fapte bune, dar in zadar se ostenesc, cdci

sufletul lor este gdurit de pdcate de care ei nu vor sd se lepede

pentru a fine harul in suflet si sd se bucure in Duhul SfAnt.

pi cei doi bdrbafi rdmagi in afara bisericii sunt aceia care sd-

vArsesc faptele bune cu mAndrie gi nu vor sd meargd pe calea

duhovniceasce a smereniei. Pentru aceasta gi rdmAn afard de

lmpdrdf ia Cerurilor"."
Omul care, sdvArgind binelg inclind gi spre pdcat, intrd in

unire cu diavolul. Despre astfel de crestini SfAntul Macarie

spune: ,,Multi, degi Ie este dat harul, nu gtiu cd sunt jefuili de

picat. lnchipuifi-vd cd in casa cuiva trdiesc o fatd tAndri gi un
bdrbat tAndr. TAndra, minfitd de bdrbat, in cele din urmd incu-

viinleaz\, preacurvegte gi se face de dispre!. Astfel gi garpele

infricogdtor al pdcatului petrece in suflef il ispitegte gi ii goptegte

sd pdcdtuiascd. Dacd sufletul omului incuviinfeazd, intrd in
unire cu rdutatea netrupeascd a diavolului. Astfel preacurvegte

in inimd acela care primegte in inima sa gAndul celui viclean gi

incuviinfeazd la el. De aceea mdsura nevoinlei tale este aceasta:

sd nu preacurvegti in gAndurile tale, ci cu mintea si te impo-
trivegti ispitelor, sd duci rdzboi lSuntrig sd te luPli cu patima,

sd nu o asculti, sd nu caufi desfdtare cu ea in gdndurile tale. fi
dacd Domnul afld in tine aceastd pregdtire, in ziua cea din urmd

te va primi in tmpdrdfia Sa." infricogdtoare este starea omului
ce se afld de bundvoie in puterea diavolului. El este strdin de

bucuria harului gi in lumea aceasta ;i in cea de dincolo.

PORUNCILE LUI HRISTOS DESPRE FERICIRE

Iisus Hristos vrea sd ne facd pdrtagi la fericirea

celor credinciogq gi de aceea ne-a ldsat minunatele Sale

fericiri, noud la numdr, care, ca nigte pietre de hotar, sunt

t_
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aqezate de-a lungul cdii viefii duhovnicegti, spre a insemna

treptele propdgirii noastre. lncepAnd cu smerenia, aceastd

temelie unici a viefii in har, fericirile ne duc pe calea faptelor

bune pAnd la vArful lor cel mai ?nalt, jertfirea de sine, care,

insuflefitd de dragostea curatd fafd de Dumnezeu, este gata

sd primeascd cu bucurie 9i nevoinla muceniceascd pentru
Hristos.

MAntuitorul nostru nu a dat inaltei Sale invXldturi despre

fericiri chipul unor porunci aspre. El nu a voit sd ii facd pe

oameni buni cu sila. El a ardtat doar cAt de minunate sunt bu-

nele fdptuiri, cAt de fericit se simte omul cAnd este in unire cu

Dumnezeu gi se scaldd in har gi lumind. El vrea sd ii indemne

pe credincioqi sd simtd singuri bucuriaizvordti' din unirea cu

Dumnezeu, si preguste fericirea raiului fdgdduit spre a porni
de bundvoie pe calea desdvArgirii duhovnicegti de sine. Pentru

imbdrbdtarea voii, care de obicei greu se urnegte pe calea cea

grea a nevoinlei, Iisus Hristos a legat de fiecare fericire o f6-

gdduinfd a unei rdspldtiri in veacul viitor, unde fiecdruia i se

va da dupd faptele Iui. /cf'MateiL6-27/
incepAnd din capitolul urmdtor vom urmdri fiecare fericire

in parte. Sd ne rugdm Domnului nostru sd ne dea putere 9i
invdldturd nu numai sd ascultdm cuvAntul lui Dumnezeu,
dar gi si-l plinim in viafd, cici nu ca ascultitori ai legii ne

vom face drepfi inaintea lui Dumnezeu, ci ca plinitori ai legii
vom fiindreptali, /cf. Rom. 2, 13/ dupircuvintele lui Hristos:

,,Fericifi aceia care aud cuvAntul lui Dumnezeu gi il pdzesc

pe el." /Luca17,28/

Stih de aur: ,,Fericitbdrbatul care se teme de Domnu| intru
poruncile Lui va voi foarte." /Ps.1L1',1/

I erhtmandrit
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