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Abstract: In the article herein, the author shall make a reference to phrases 
presented by our Lord, Jesus Christ, during the Preach on the Mountain, the 
Degrees of Happiness, by taking each of them separately and putting them 
under the light of the Holy Scripture, but also of the exegesis of the Holy 
parents of the Church. Each Degree of Happiness is addressed to the Christian 
as a means of communion with the Almighty and accomplishment towards 
salvation, as a stair to be ascended towards absolution.

Only by following and embracing them in our hearts will we be able to be 
fulfilling and following the teachings of our Savior, Jesus Christ.

Keywords: degrees of happiness, Scripture, Holy Parents, accomplishment, joy. 

Măreţia omului constă în aceea că a fost zidit după chipul şi asemănarea 
lui Dumnezeu şi a fost chemat să sporească întru harul înfierii dumnezeieşti. 
în pofida neascultării şi a căderii omului, Dumnezeu nu a renunţat la gândul 
Său cel dintru început, ci L-a trimis în lume pe Fiul Său, Care a devenit „calea” 1 
lui Dumnezeu către om şi calea omului către Dumnezeu. în Persoana lui Hristos 
ni s-a descoperit Omul cel dintâi, Fiul cel Unul-Născut al Tatălui Ceresc, pe 
Care Dumnezeu L-a zidit din Sfânta Fecioară spre săvârşirea lucrărilor Lui şi 
Care este „din veac întemeiat” 2 în Sfatul Sfintei Treimi. Această cale a Domnului 
a aruncat o punte peste „marea prăpastie” 3 pe care păcatul o făcuse între noi 
şi Dumnezeu.

Proorocii şi drepţii Vechiului Testament au cunoscut în chip proorocesc 
această cale, s-au rugat pentru ea, au aşezat-o ca temelie a vieţii lor şi au 
aşteptat descoperirea ei desăvârşită, care s-a înfăptuit prin Arătarea în trup a 
Domnului nostru Iisus Hristos la „plinirea vremii” 4. Vestind calea Domnului, 
marele Apostol Pavel este cuprins de uimire înaintea măreţiei ei, căci darurile 

1 In 14, 6.
2  Cf. Pild. 8, 22-23.
3 Lc. 16, 26.
4 Vezi Ef. 1,10 şi Gal. 4,4.
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care o însoţesc poartă mărturie împăcării omului cu Dumnezeu şi zidirii 
Trupului lui Hristos - Biserica. El o înfăţişează mai întâi ca pe o pogorâre în 
părţile cele mai de jos ale pământului şi apoi ca pe o înălţare mai presus de 
ceruri. 5 Apostolul este uimit şi zăboveşte mai mult asupra primei părţi a acestei 
căi, şi anume pogorârea de bunăvoie a lui Hristos, prin care Dumnezeu Tatăl 
L-a preaslăvit cu slava pe care o avea la El „mai înainte de a fi lumea” 6.

Pentru a înfăţişa calea Domnului, Părintele Sofronie recurge la o reprezen-
tare grafică, de sorginte artistică, ce este insuflată însă de un puternic duh 
evanghelic care dă mărturie despre împărtăşirea lui din taina deşertării de Sine 
şi a smereniei lui Hristos. El aseamănă lumea cu o „piramidă a fiinţării”, a 
cărei rânduială ierarhică este nedesăvârşită şi nedreaptă şi care împarte oamenii 
în clase superioare şi inferioare. 7 în vârful acestei piramide stau împăraţii şi 
ocârmuitorii neamurilor, care „domnesc peste ele şi le stăpânesc”, numindu-se 
pe sine „binefăcători”. Domnul însă îi îndeamnă pe ucenicii Săi: „Dar între 
voi să nu fie aşa,“ 8 căci această ierarhie a puterii lumeşti este urmarea căderii 
în păcat a protopărinţilor, prin care libertatea omului s-a supus legii stricăciunii 
şi a morţii şi şi-a pierdut adevărata şi fireasca ei înclinare. Totuşi, încă de la 
începutul zidirii sale, omul posedă o idee înnăscută de dreptate şi egalitate şi 
duhul său năzuieşte ca ea să-şi afle înfăptuirea în această viaţă. Soluţiile pro-
puse de filozofie sau de politică s-au dovedit utopice şi zadarnice. Toate încer-
cările de a dezlega problema de nerezolvat a inegalităţii şi nedreptăţii pricinuite 
de libertatea omului şi de nepotrivirea voilor diferiţilor indivizi au eşuat, urmă-
rile lor fiind unele mai tragice decât altele. Istoria de veacuri a omenirii arată 
că din punct de vedere omenesc nu există vindecare pentru această piramidă 
nedreaptă a fiinţării.

Împlinirea năzuinţei omului după dreptate şi egalitate a venit prin Iisus 
Hristos, „Care pentru noi S-a făcut înţelepciune de la Dumnezeu şi dreptate 
şi sfinţire şi răscumpărare” 9.

Domnul Iisus îşi tăinuieşte atotputernicia pentru a-1 mântui pe omul care 
călcase porunca lui Dumnezeu. Nevrând să-l înspăimânte şi să-i constrângă 
libertatea, în marea Sa înţelepciune şi milostivire, El a aflat o cale aparte, 
paradoxală, de a-1 mântui pe cel vinovat: Dumnezeu, Care este sfânt şi de 
neajuns, S-a pogorât din înălţimea slavei Sale, S-a făcut om neputincios şi a 
luat asupra Lui toată stricăciunea şi durerea ce se adunaseră în firea omenească 
de-a lungul a veacuri întregi de păcat. Hristos S-a pogorât în adâncul cel mai 
de jos al căderii omului, fără a-Şi cruţa viaţa Sa neprihănită şi fără de păcat. 

5 Vezi Ef. 4,8-12.
6 In 17, 5.
7  Vezi Arhimandritul Sofronie, Cuviosul Siluan Athonitul, trad. Ierom. Rafail Noica, Ed. 

Reîntregirea, Alba-Iulia, 2009, p. 257.
8  Vezi Mat 20,26; Marc. 10,43; Luc. 22, 26.
9 1 Cor. 1, 30.
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El a îngăduit să cadă asupra Lui toată ura şi toată durerea, toate „ocările celor 
ce-L ocărăsc pe Dumnezeu” 10. Domnul a răbdat cea mai mare nedreptate pe 
care o putea născoci ticăloşia şi sălbăticia duhului răutăţii împreună cu strică-
ciunea şi trădarea oamenilor care „toată viaţa erau ţinuţi în robie” 11 de acelaşi 
duh pizmaş al potrivnicului. Prin nestricăcioasa Lui deşertare de Sine, prin 
negrăita Sa smerenie şi călătorie către cele de jos, Hristos a arătat că dragostea 
Lui pentru om este neţărmurită şi că, într-adevăr, „mai mare dragoste decât 
aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi” 12. El a 
răsturnat apăsătoarea şi nedreapta piramidă a lumii şi S-a aşezat pe Sine în 
vârful acestei piramide răsturnate. „Ca un miel nevinovat şi neprihănit” 13, 
Hristos a luat asupră-Şi povara şi „blestemul” 14 păcatelor întregii lumi, căci, 
după cum spune Sf. Evanghelist Ioan, „iubind pe ai Săi cei din lume, până la 
sfârşit i-a iubit” 15. Iar „ai Săi” sunt toţi aceia pentru a căror mântuire El a luat 
chip de rob smerit şi a răbdat moarte de ocară. Hristos S-a pus pe Sine mai 
prejos de toţi, ca pe toţi să-i înalţe în împărăţia Sa cea veşnică, dovedind astfel 
în chip minunat, precum spune Apostolul Său, că „fapta lui Dumnezeu, socotită 
de către oameni nebunie, este mai înţeleaptă decât înţelepciunea lor şi ceea ce 
papare ca slăbiciune a lui Dumnezeu mai puternică decât tăria oamenilor” 16.

Această smerită cale pogorâtoare a Domnului este plină de duhul iubirii 
Sale jertfelnice care domneşte în vârful piramidei răsturnate. Domnul îi 
îndeamnă pe toţi cei ce voiesc să-L urmeze înveţe această cale şi să pătrundă 
în taina vieţii Sale: „Veniţi la Mine... şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând 
şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre.” 17 De bună seamă, 
toate cuvintele lui Hristos purced din Duhul Său smerit şi descoperă omului 
Chipul cel blând şi smerit al Domnului Iisus. De fiecare dată când primeşte 
cuvântul lui Hristos, omul simte iubirea smerită şi dărnicia neasemuită a 
Domnului şi, la rândul său, răspunde cu dragoste, coborând înspre locul unde 
Hristos Se dă pe Sine pentru „ai Săi” şi unde adie suflarea înmiresmată a 
Duhului Sfânt. Acolo se zideşte Biserica lui Dumnezeu cea  sfântă şi desă-
vârşită  în care împărtăşirea harului lucrează în toţi cei ce s-au unit cu Hristos 
şi s-au făcut mădulare ale Trupului Sau. Acolo se descoperă „făptura cea nouă”. 
în lumea aceasta Hristos „pătimeşte” 18 şi este „răstignit” 19 şi nimeni nu-L poate 
cunoaşte cu adevărat şi nu se poate uni cu Duhul Lui dacă nu păşeşte pe calea 

10 Cf. Rom. 15, 3.
11 Cf. Evr. 2,15.
12 In 15,13.
13 1 Pt. 1,19.
14 Gal. 3,13.
15 In 13,1.
16 1 Cor. 1, 25.
17 Mat. 11, 28-29.
18 Fapt. 16, 23.
19 1 Cor. 2, 2; Gal. 3,1.
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Lui pogorâtoare, singura cale ce duce la mântuire şi la belşugul vieţii Sale 
nepieritoare, la odihna cea veşnică a duhurilor drepţilor şi la fericirea moştenirii 
Lui celei nestricăcioase.

Atunci când credinciosul primeşte cuvântul Domnului Iisus şi se face părtaş 
duhului iubirii Sale jertfelnice, în inima lui începe să se zugrăvească Chipul 
cel smerit al lui Hristos. Pe de o parte i se descoperă măreţia, desăvârşirea şi 
sfinţenia căii Domnului, aşa cum s-a arătat în deşertarea Lui de Sine şi în 
dragostea Sa „până întru sfârşit”, iar pe de alta i se dă să-şi cunoască sărăcia 
duhovnicească, nedreptatea păcatului şi zădărnicia întregii sale vieţi. Plin de 
uimire, credinciosul este atras de Persoana Mântuitorului celui milostiv, fiind 
gata să-L urmeze cu tot sufletul „oriunde Se va duce” 20, chiar şi în străfundul 
piramidei răsturnate. Este gata să împlinească toată nevoinţa pe care o presu-
pune ucenicia săvârşită în Duhul singurului Învăţător adevărat, după cum îl 
îndeamnă însuşi Hristos: „Care între voi va vrea să fie mai mare să fie slujitorul 
vostru. Şi care între voi va vrea să fie întâiul să vă fie vouă slugă.” 21 Şi iarăşi: 
„Cine-şi va pierde sufletul pentru Mine, acela îl va mântui.” 22

Calea lui Hristos şi mai cu seamă ultimele zile ale vieţii Sale pământeşti au arătat 
că dragostea Lui până lâ sfârşit este cuprinsul Ipostasului Său Dumnezeiesc. Mintea 
fiecărui creştin este răpită la vederea lui Iisus celui blând şi smerit, Care a luat chip 
de rob şi S-a adus „ca un miel nevinovat şi neprihănit” 23 spre junghiere” 24, fără a Se 
„împotrivi celui rău” 25. El „S-a făcut pentru noi blestem” 26, luând asupră-Şi moartea 
care lovise neamul omenesc. Lumina iubirii smerite a lui Hristos arată în chip lămurit 
cumplita denaturare pe care a suferit-o înlăuntrul nostru gândul cel dintâi al lui 
Dumnezeu pentru om. Ea zămisleşte în inima celor aleşi o neasemuită ardoare a 
dragostei şi a recunoştinţei, astfel încât ei doresc să aducă Domnului şi Binefăcătorului 
lor toată mulţumită şi toată slava, toată virtutea şi toată lauda, după cuvântul Sfanţului 
Apostol Pavel. 27 Văzând smerenia cea netâlcuită a lui Hristos şi neavând puterea de 
a se smeri pe sine până la capăt, pentru a-I dărui Izbăvitorului lor iubirea ce I se 
cuvine, ei sunt cu totul stăpâniţi de un puternic simţământ al inimi înfrânte care se 
preschimbă treptat într-o ură crescândă faţă de propria lor nevrednicie. Asemeni 
tâlharului celui bun, ei doresc să dea Dumnezeului celui răstignit toată dreptatea şi 
să ia asupra lor vina pentru păcatele săvârşite. întocmai ca şi Proorocul Daniel, ei 
vestesc plini de însuflare dreptatea milostivului Dumnezeu şi sunt gata să îndure 
ruşinea propriilor fapte nelegiuite. Însuflarea şi puternicul simţământ al urii de sine 
dau naştere adevăratei pocăinţe din dragoste şi recunoştinţă pentru marea lucrare de 

20 Apoc. 14,4.
21 Mat. 20, 26-27.
22 Luc. 9, 24.
23 1 Pt. 1,19.
24 Is. 53, 7.
25 Cf. Mat. 5,39.
26 Cf. Gal. 3,13.
27  Cf. Filip. 4, 8.
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mântuire a lui Hristos, pocăinţă ce nu are sfârşit pe pământ. Fireşte, nu este cu putinţă 
a înfăţişa în cuvinte pocăinţa însuflată de dragostea care merge până la ura de sine. 
Ea îl slobozeşte pe om de toată alipirea pătimaşă faţă de lume şi îl ridică la înălţimea 
celor două mari şi sfinte porunci. Unindu-se astfel cu Hristos, Noul Adam, el primeşte 
starea Lui cea dumnezeiască şi neţărmurirea iubirii Sale, pentru a putea îmbrăţişa 
întreaga zidire în rugăciunea lui şi a mijloci pentru ea înaintea lui Dumnezeu. Pocăinţa 
lui devine tânguire adamică şi strigăt al întregului pământ către Dumnezeu. Părintele 
Sofronie a scris cu multă evlavie despre această mare ştiinţă a Duhului, pe care a 
rezumat-o pe scurt în următoarele cuvinte:

„Urăşte-te din dragoste de Dumnezeu şi vei îmbrăţişa în dragostea ta tot 
ce fiinţează.” 28 

O asemenea dragoste ce ajunge până la ura de sine izvorăşte din vârful 
piramidei răsturnate, care este Hristos cel răstignit, şi este adevăratul cuprins 
al ipostasului uman ce se înalţă neîncetat spre desăvârşirea asemănării cu 
Domnul Iisus, începătorul şi plinitorul credinţei lui.

Pogorârea Domnului în străfundurile piramidei fiinţării a fost de bunăvoie şi 
fără de păcat. Ea a fost asumată în ascultare de Sfatul cel mai înainte de veci al lui 
Dumnezeu pentru mântuirea lumii. Părintele Sofronie spune că toţi ucenicii lui 
Hristos care doresc să se unească cu El, „fiind călăuziţi de Duhul Sfânt nu încetează 
niciodată să se osândească pe sine ca nevrednici de Dumnezeu” 29. Urmând calea 
şi pilda lui Hristos, ei caută să se pogoare cât mai jos, pentru a se curăţi cât mai 
desăvârşit de urmările păcatului şi a dobândi tămăduirea deplină şi intrarea în 
împărăţia cea veşnică, „unde măreţia nespusă este strâns legată de o smerenie şi 
blândeţe asemenea” 30. Ura şi osândirea de sine sunt proprii celor ce, luând asupră-şi 
jugul pocăinţei, caută cu smerenie şi din toată inima să se împace cu Dumnezeul 
cel Viu. Atunci când îşi mărturisesc păcătoşenia şi fărădelegile înaintea lui 
Dumnezeu, ei întăresc un adevăr universal, anume acela că „toţi au păcătuit şi sunt 
lipsiţi de slava lui Dumnezeu” 31. Această spovedanie îi face să fie adevăraţi şi astfel 
ei atrag asupra lor Duhul Adevărului, Care îi curăţeşte de tot păcatul şi de toată 
nedreptatea. 32 Părintele Sofronie aseamănă călătoria către cele de jos cu un copac, 
care, cu cât se înalţă mai mult către cer, cu atât mai adânc trebuie să-şi aibă rădă-
cinile înfipte în pământ. 33 Cu cât ne recunoaştem mai mult nimicnicia şi slăbiciunea 
şi ne lepădăm de noi înşine pentru a păşi pe calea pogorâtoare către vârful piramidei 
răsturnate, care este Hristos, cu atât mai adâncă şi mai trainică va fi temelia Bisericii 
lui Dumnezeu ce se zideşte înlăuntrul nostru şi cu atât mai desăvârşită sălăşluirea 
lui Hristos în inima noastră şi întipărirea Chipului Său ceresc într-însa. Cu cât ne 

28 Arhimandritul Sofronie, Vom vedea pe Dumnezeu precu este, p. 305.
29 Cf. Arhimandritul Sofronie, Despre Rugăciune, p. 159.
30 Cf. ibid., p. 21.
31 Rom. 3, 23.
32 Cf. 1 In 1, 8-9.
33 Arhimandritul Sofronie, Vom vedea pe Dumnezeu precu este, p. 107.
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mărturisim mai mult sărăcia şi păcătoşenia, cu atat mai smerit ne vom încredinţa 
harului lui Dumnezeu şi vom nădăjdui în puterea Lui, singura cu adevărat în stare 
să ne asigure mântuirea şi să ne ducă în împărăţia cerurilor, precum ne adevereşte 
Fericirea dumnezeiască: 

Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor. 34

În călătoria Sa către cele de jos pentru a ne reînnoi şi tămădui de marea 
rană a căderii, Domnul S-a întristat de multe ori din pricina împietririi inimii 
oamenilor. El a plâns pentru Ierusalim, care urma să devină nu numai ucigaş 
de prooroci, ci şi ucigaş de Dumnezeu. în grădina Ghetsimani sufletul Său s-a 
întristat „până la moarte” 35, iar sudoarea Lui s-a făcut ca picăturile de sânge 36. 
In zilele vieţii Sale pământeşti, El a adus lui Dumnezeu cereri şi rugăciuni cu 
strigăt mare şi cu lacrimi. 37 Hristos a pătimit şi a răbdat moarte de ocară pentru 
mântuirea lumii şi „prin aducerea unei singure jertfe, El pentru totdeauna i-a 
desăvârşit pe cei ce se sfinţesc. 38 După cuvântul Proorocului Isaia, Domnul 
S-a făcut tot numai o durere, o rană pentru păcatele noastre, pentru ca noi să 
ne tămăduim prin rănile Lui. 39 A fost părăsit pe Cruce, ca noi să primim che-
zăşia Prezenţei Sale şi, în cele din urmă, a fost dat morţii, pentru ca darul vieţii 
Sale veşnice să prisosească întru noi. Toate aceste suferinţe înfricoşate şi de 
neînchipuit El le-a pătimit din marea Lui dragoste pentru lume. 40

Atunci când dragostea cea smerită a lui Hristos domneşte în inima ucenicului 
Său, ea îi luminează mintea cu o îndoită viziune. Pe de o parte, el contemplă 
iubirea cea nemărginită şi dătătoare de lumină a lui Hristos, Care doreşte mân-
tuirea tuturor, chiar şi a vrăjmaşilor Săi. Pe de altă parte, vede că nevrednicia şi 
stricăciunea pe care le poartă înlăuntrul său nu îi îngăduie să se facă părtaş 
plinătăţii energiei înnoitoare a iubirii dumnezeieşti. Totuşi, el se împărtăşeşte de 
ea îndeajuns pentru a ajunge la cunoaşterea limpede a păcătoşeniei şi a nedreptăţii 
sale. Atunci, aşa cum mărturiseşte Părintele Sofronie, omul este stăpânit de un 
singur gând: „Dacă Dumnezeu este aşa cum ni L-a descoperit Hristos cel răs-
tignit, atunci noi toţi, şi numai noi, suntem vinovaţi de tot răul de-a lungul întregii 
istorii a omenirii.” 41 Acest gând naşte străpungerea inimii şi umple sufletul omului 
de frica despărţirii de Dumnezeu. El nu doreşte cu nici un preţ să se lipsească 
de Duhul cel bun al lui Hristos şi este gata să ia asupră-şi o pocăinţă deplină 
pentru a se împăca cu Dumnezeu. Ura de sine pentru nevrednicia şi lipsa lui de 

34 Mat. 5,3.
35 Mat. 26, 38.
36 Cf. Luc. 22,44.
37  Cf. Evr. 5, 7-9.
38  Evr. 10,14 în traducerea I.P.S. Bartolomeu Anania.
39 Cf. is. 53, 5.
40 Cf. In 3,16.
41 Cf. Arhimandritul Sofronie, Despre Rugăciune, p. 32.
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recunoştinţă dau naştere străpungerii şi plânsului de pocăinţă, care este expresia 
cea mai nobilă a iubirii lui sărăcăcioase şi rănite pentru Domnul. Lacrimile de 
pocăinţă tămăduiesc treptat sufletul credinciosului de foamea păcatului şi îl 
deschid tot mai mult spre lucrarea harului. Atunci când plânge înaintea lui 
Dumnezeu, omul are un sigur gând în care se adună toată fiinţa lui. Acest gând 
este dat de Dumnezeu fie din Sfintele Scripturi ori din învăţăturile Părinţilor 
noştri, fie din slujbele Bisericii sau chiar în chip nemijlocit de la Duhul Sfânt. 
Mai presus de toate celelalte nevoinţe ascetice, plânsul de pocăinţă întregeşte 
sufletul omului şi atrage asupra lui mângâierea cea nestricăcioasă a Mângâietorului, 
pentru ca, întărit de har, să poată sta în Prezenţa lui Dumnezeu, aşa cum ne 
adevereşte ce de-a doua Fericire a Domnului:

Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. 42

Blândeţea şi smerenia de care a dat dovadă Domnul Iisus în zilele înfrico-
şatei Sale pogorâri de bunăvoie, aşa cum ni le-a înfăţişat Proorocul Isaia cu 
multe veacuri înainte de venirea Sa în lume, ne umplu de uimire şi de 
încântare:

„Ca o oaie spre junghiere s-a adus şi ca un miel fără de glas înaintea celor 
ce-l tund, aşa nu Şi-a deschis gura Sa. întru smerenia Lui judecata Lui s-a 
ridicat şi neamul Lui cine îl va spune? Că s-a luat de pe pământ viaţa Lui!” 43 
De-a lungul întregii Sale călătorii pe pământ Domnul a rămas blând şi liniştit. 
Blând, pentru că ÎI cunoştea pe Tatăl Său Cel fără de început în chip desăvârşit 
şi unic. „Nimeni nu cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L 
cunoaşte nimeni, decât numai Fiul şi cel căruia va voi Fiul să-i descopere.” 44 
Cunoaşterea Tatălui L-a făcut să rămână blând şi neclintit atunci când mulţimile 
îl slăveau ca Mesia şi liniştit în faţa morţii, căci, aşa cum El însuşi i-a mărturisit 
lui Pilat, „nimeni nu ar fi avut nici o putere asupra Lui, dacă nu i-ar fi fost dată 
lui de sus” 45, de la Tatăl Său, cu Care „este una” 46.

În chip asemănător, cei ce păşesc pe calea pogorâtoare a Domnului prin 
pocăinţă, recunoscându-şi sărăcia duhovnicească şi nimicnicia şi plângând 
pentru nevrednicia lor, primesc mângâierea Duhului mângâietor. Ei sunt tămă-
duiţi, devin blânzi precum Domnul, mereu liniştiţi şi neatinşi nici de jigniri, 
nici de laude. Harul care se adună în inima lor le dăruieşte cunoaşterea nepre-
ţuită a lui Hristos, sporind mereu „creşterea lui Dumnezeu” 47, până ce inima 

42  Mat. 5,4.
43 ls. 53, 7-8.
44 Mat. 11, 27.
45 Cf. In 19,11.
46 Cf. In 10,30.
47 Col 2,19.
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lor se lărgeşte ca să îmbrăţişeze şi cerul şi pământul. Astfel ei se fac părtaşi 
celei de-a treia Fericiri a Domnului:

Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul. 48

De-a lungul călătoriei Sale, Domnul S-a arătat plin de râvnă în săvârşirea 
lucrării de mântuire a lumii. Această lucrare era „mâncarea” Lui şi „voia Celui 
Ce L-a trimis pe El 49 . Hristos a primit moartea ca pe un „botez” pentru viaţa 
lumii pe care îl aştepta cu mare nerăbdare 50 şi, în cele din urmă, a fost mistuit 
de râvna casei Tatălui Său 51. Deoarece şi noi suntem biserica lui Dumnezeu, 
pentru a ne putea zidi drept sălaş al Lui, Domnul ne cheamă să dobândim 
aceeaşi râvnă pentru darul Duhului Său, zicând: „Dacă însetează cineva, să 
vină la Mine şi să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de 
apă vie vor curge din pântecele lui.” 52

Atunci când dragostea cea smerită a lui Hristos domneşte în inima omului, 
starea în care petrecea mai înainte din pricina căderii în păcat se preschimbă, 
iar omul însetează după Dumnezeul cel Viu până la ura de sine. Ura de sine 
insuflă o pocăinţă totală care îl face pe credincios părtaş la toate virtuţile 
dumnezeieşti. Inima lui se slobozeşte de toată legătura nedreptăţii şi se zideşte 
ca sălaş al lui Hristos, prin credinţă” 53. în acelaşi timp el lucrează cu aceeaşi 
râvnă la zidirea bisericii lui Dumnezeu în fratele său „pentru care a murit 
Hristos” 54 şi se osteneşte să nu rănească niciodată conştiinţa acestuia. Cu alte 
cuvinte, râvna sa împlineşte cele două mari porunci ale iubirii şi el se face 
părtaş Fericirii dumnezeieşti:

Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor 
sătura. 55

Întreaga Arătare a lui Hristos pe pământ a fost cu adevărat „marea milos-
tivire” a lui Dumnezeu faţă de om. El a venit în lume ca să-l reaşeze pe om în 
slava Tatălui, să-l îmbogăţească cu toate bunătăţile Sale şi să-i dăruiască nea-
semuita cinste a înfierii. „Toate ale Mele ale tale sunt” 56, îi spune Tatăl fiului 
celui mare care cârtea împotriva milostivirii dumnezeieşti. Domnul dă totul 
şi nu cere nimic în schimb, de aceea spune cu mâhnire: „Milă voiesc, iar nu 

48 Mat. 5, 5.
49  Cf. In 4,34.
50 Cf. Luc. 12, 50.
51  Cf. In 2,17.
52 In 7, 37-38.
53 Ef. 3,17.
54  1 Cor. 8,11.
55 Mat. 5, 6.
56 Luc. 15, 31.
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jertfa; că n-am venit să chem pe drepţi, ci pe păcătoşi la pocăinţă.” 57 El doreşte 
să-Şi reverse mila asupra noastră şi Duhul Lui Se mâhneşte atunci când nu 
avem conştiinţa că „fără El nu putem face nimic” 58.

În ardoarea pocăinţei sale, ucenicul lui Hristos care se uneşte cu Vârful 
piramidei răsturnate este curăţit de toată întinăciunea trupului şi a sufletului 
şi se face părtaş stării Domnului Iisus. El dobândeşte aceleaşi milostiviri ale 
îndurării ca Şi Hristos şi îl vede pe Dumnezeu „precum este” 59. Un astfel de 
om doreşte mântuirea tuturor şi consideră că fiecare semen al lui este fratele 
său şi viaţa sa, rugându-se pentru toţi ca pentru sine însuşi. Atunci el devine 
cu adevărat milostiv şi îi îmbrăţişează pe toţi cu dragoste frăţească, iar Domnul 
îi răsplăteşte inima lui cea bună cu Fericirea:

Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui. 60

Hristos Şi-a trăit toată viaţa pe pământ „fără de păcat” 61 şi „nu s-a aflat 
vicleşug în gura Lui” 62 atunci când vorbea cu oamenii. Frica morţii, care ne 
ţine pe toţi în robia păcatului  63, nu avea stăpânire asupra Lui, precum însuşi 
mărturisea cu îndrăznire: „Putere am ca să-mi pun sufletul şi putere am iarăşi 
ca să-l iau.” 64 Ca „Domn al vieţii” şi „lumină a lumii”, El i-a binecuvântat pe 
ucenicii Săi mai presus de orice aşteptare şi închipuire: „Fericiţi sunt ochii 
voştri că văd şi urechile voastre că aud. Căci adevărat grăiesc vouă că mulţi 
prooroci şi drepţi au dorit să vadă cele ce priviţi voi, şi n-au văzut, şi să audă 
cele ce auziţi voi, şi n-au auzit.” 65

Atunci când străbate în chip cuvenit calea pogorâtoare a Domnului şi se 
apropie de Mielul lui Dumnezeu cel nevinovat şi fără de prihană, credinciosul 
se curăţeşte de slava deşartă şi de mândria lumii care-i pângăresc sufletul şi-l 
fac nevrednic de împărăţia iubirii 66. El primeşte har şi, punându-şi toată nădej-
dea în Domnul, „se curăţeşte pe sine, aşa cum Acela curat este” 67. Pe măsură 
ce harul se adună înlăuntrul lui, omul se slobozeşte de patimi şi de frica morţii; 
se roagă curat şi plinătatea stării sale dă simplitate ochilor săi sufleteşti, îngă-
duindu-i să vadă întipărit în inima sa curată Chipul cel plin de slavă al Domnului 
celui iubit şi cunoscut. în lumina Feţei lui Hristos el îşi stăpâneşte fiecare 

57 Mat. 9,13; Mat. 12, 7.
58 Cf. In 15, 5.
59 1 In 3, 2.
60 Mat. 5, 7.
61 Evr. 4,15.
62 1 Petr. 2, 22.
63  Evr. 2,15
64 Cf. In 10,18.
65 Mat. 13,16-17; Luc. 10, 23-24.
66 Cf. Apoc. 2, 27.
67 1 In 3, 3.
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mişcare a minţii şi a inimii şi se ridică astfel la înălţimea celei de-a şasea 
Fericiri, care presupune şi cea mai mare nevoinţă:

Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. 68

În vârful piramidei răsturnate se află Hristos cel pătimitor, Care Şi-a întins 
mâinile pe Cruce ca să desfiinţeze toată vrăjmăşia şi dezbinarea şi să-i unească 
întru Sine „într-un singur om nou” pe cei de aproape şi pe cei de departe şi „să 
întemeieze pacea” 69. Ca Domn al păcii, El i-a împăcat pe oameni cu Tatăl Ceresc.

Precum curăţia inimii deschide ochii omului spre a vedea slava lui 
Dumnezeu, la fel şi pacea sufletului lucrează sfinţenia, care devine vedere 
duhovnicească prin care omul contemplă lumina Feţei Domnului. „Căutaţi 
pacea cu toţi şi sfinţenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul.” 70 
Dobândind în inima sa pacea şi lumina lui Hristos, ucenicul biruieşte tot vrăj-
măşia şi toată dezbinarea lăuntrică moştenite în urma căderii lui Adam. Atunci 
el primeşte puterea înfierii de Sus şi devine făcător de pace şi slujitor al împă-
cării dumnezeieşti. Ca mijlocitor al împăcării omului cu Dumnezeu şi împre-
ună-ostenitor cu Dânsul în lucrarea de mântuire a întregii lumi, el este cinstit 
de Domnul cu Fericirea:

Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. 71

Smerita călătorie a Domnului către cele de jos a fost descoperirea iubirii 
Sale „până întru sfârşit”. Prin jertfa Sa de Sine deşertătoare, El a surpat puterea 
diavolului şi a biruit moartea, pedeapsa pentru păcatul lui Adam celui întâi-
zidit. Fiul cel Unul-Născut al Tatălui, deopotrivă cu Tatăl după fire şi după 
slavă, a sărăcit pentru noi, luând asupră-Şi plăpânda şi neputincioasa fire 
omenească. S-a născut de la Duhul Sfanţ şi din Fecioara Maria, adică slobod 
de trebuinţa de a muri, pentru că naşterea Sa nu a fost precedată de păcat. Cu 
toate acestea, ca Om desăvârşit, El a ales de bunăvoie să sufere moartea pentru 
noi şi în locul nostru. Fiind însă nedreaptă, această moarte nu a putut să-L ţină 
în mormânt, nici Dumnezeu nu a dat „pe cel sfânt al Său să vadă stricăciune” 72, 
ci L-a înviat din morţi a treia zi. Moartea Lui nedreaptă a osândit şi desfiinţat 
moartea noastră care este dreaptă din pricina păcatului care i-a premers.

Întreaga Arătare în trup a Domnului şi Mântuitorului nostru este o Cruce 
mare şi de neînţeles pe care Domnul slavei a fost răstignit pentru mântuirea 
noastră mistuit de dorinţa de a descoperi oamenilor Numele şi cuvântul Tatălui 

68  Mat. 5,8.
69 Ef. 2,15.
70  Evr. 12,14.
71  Mat. 5,9.
72 Fapt. 2, 27.
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Său şi a răbdat ispite şi batjocură ca sa ne înveţe Calea Lui. Hristos ne-a cinstit 
ca pe egalii Săi, încheind cu noi un legământ veşnic pe care l-a pecetluit cu 
sângele Lui. în grădina Ghetsimani, El S-a rugat cu durere sfâşietoare şi cu 
sudoare de sânge pentru a împlini lucrarea de mântuire a întregii lumi pe care 
o primise de la Tatăl. După o cumplită suferinţă, Hristos S-a lăsat răstignit pe 
Cruce, a murit şi Şi-a pogorât sufletul la iad, pentru ca a treia zi să învieze şi 
să ne dăruiască moştenirea Legământului Său şi a Vieţii Sale.

În chip asemănător, în nevoinţa lui smerită de a-şi reînnoi firea şi a-şi câştiga 
mântuirea, ucenicul lui Hristos păşeşte şi el pe calea pogorâtoare şi rabdă 
durere şi suferinţe ca să-şi dovedească credincioşia şi recunoştinţa faţă de 
Dumnezeu, Binefăcătorul său. Precum este scris, „prin multe suferinţe trebuie 
să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu”. 73 Atunci când vede că omul dă dovadă 
de râvnă dumnezeiască, Domnul, în marea Lui înţelepciune şi pronie, vrând 
să-l cinstească pe robul Său, îngăduie să vină asupra lui mari ispite şi încercări, 
chiar ameninţarea morţii, însă nu pentru a fi nimicit, ci pentru a se face şi el 
părtaş biruinţei lui Hristos asupra stăpânitorului lumii acesteia şi pentru a „avea 
în ceruri o mai bună şi statornică avere” 74. Suferinţa pentru Hristos devine 
slavă şi neasemuită răsplată atunci când este purtată fără de păcat, „pe nedrept” 
şi „cu gândul la Dumnezeu” 75, adică potrivit poruncii iubirii Sale smerite. De 
aceea, călătoria către cele de jos nu este numai ucenicie stăruitoare pe calea 
Crucii, ci şi bucurie negrăită şi pregustare a învierii. Ucenicul Crucii devine 
şi ucenic al binecuvântării singurului învăţător veşnic, Atotputernicul Iisus:

Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor. 
Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocări şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul 
rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, 
că plata voastră multă este în ceruri. 76

Cele spuse mai sus sunt o încercare smerită de a arăta că în viaţa creştină 
adevărata biruinţă se dobândeşte atunci când împlinim cuvântul cel sfânt rostit 
în repetate rânduri de Iisus Hristos, începătorul credinţei noastre: „Oricine se 
înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa.” 77 Dacă 
omul îl urmează pe Hristos în pogorârea Lui smerită, el se va ridica la locul 
unde a fost înălţat Domnul. „Unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu”, ne 
făgăduieşte Hristos. Paradoxul piramidei răsturnate ne arată că drumul către 
cele de jos duce la biruinţa veşnică şi descoperă măreţia Duhului şi a etosului 
care o însoţeşte. Primul pas în a deprinde ştiinţa acestei căi este să dăm 

73 Fapt. 14,22.
74 Cf. Evr. 10, 34.
75 I Petr. 2,19-20.
76 Mat. 5,10-12.
77 Luc. 14,11.
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întâietate aproapelui nostru, iar sfârşitul ei este înfăţişat în chip desăvârşit în 
cuvântul Sfântului Siluan care, mai presus de toate celelalte daruri ale Duhului 
Sfânt, tânjea după smerenia cea netâlcuită a lui Hristos şi după rugăciunea 
pentru toţi oamenii ca pentru sine 78, pentru că în acest fel se descoperă făptura 
cea nouă 79 pe care Hristos a sfinţit-o pe pământ prin Crucea şi învierea Sa. 
Totuşi, în lume Hristos cel blând şi smerit „pătimeşte”, iar în veacul acesta 
împărăţia Lui nu va veni „în chip văzut” 80. De aceea trebuie să ne deprindem 
simţurile 81 ca să poată deosebi semnele Prezenţei Sale tainice. Legile căii 
Domnului sunt Fericirile lui Hristos. El ne învaţă adevărul Său de la un capăt 
la altul. Primul pas pe care trebuie să-l facem este să ne recunoaştem nimicnicia 
şi nevrednicia. Apoi Domnul continuă iniţierea noastră în tainele Sale prin 
pocăinţă, lacrimi, tămăduirea duhovnicească şi curăţia inimii, pentru a ne 
călăuzi în cele din urmă la neîndoielnica desăvârşire a suferinţelor şi a morţii 
pentru Hristos, Care cel dintâi Şi-a jertfit viaţa pentru mântuirea lumii. Fericirile 
sunt minunata scară către desăvârşire pe care Dumnezeu o dăruieşte fiilor 
oamenilor. Temelia ei este smerenia sărăciei duhovniceşti, iar sfârşitul cununa 
muceniciei ca expresie a dragostei care este mai tare decât moartea. Astfel 
credinciosul pătrunde în Prezenţa cea vie a Domnului, iar atunci când se 
întoarce de la această întâlnire plină de har, el poartă înlăuntrul său cuvântul 
vieţii pentru semenii lui şi dă mărturie netăgăduită că Hristos este „Mântuitorul 
tuturor oamenilor, mai ales al credincioşilor” 82.

78  Cf. Arhimandritul Sofronie, Cuviosul Siluan Athonitul, p. 376
79 Cf. II Cor. 5,17
80 Luc. 17, 20.
81 Cf. Evr. 5,14.
82 1 Tim. 4,10.


