
HARUL

Toate realitlsle Dumnezeiegti intrupate in Dumnezeu-Omul Hristos
revars5. necontenit din sine nenum[rate gi nem5surate puteri Dumnezeiegti,
neap5.rat trebuitoare fiinlei omenegti pentru mintuire, pentru in-dumnezeire,
pentru in-cregtinare, pentru im-bisericire, pentru induhovnicire, pentru in-
treimificare, pentru in-dumnezeu-omenire; ele sint numite printr-un singur
cuvint: har2z. Toate aceste puteri Dumnezeiegti au in toate privinlele insugiri
gi caracter Dumnezeu-omenesc, gi prin aceasta sint cu toatd fiinla in trupul
Dumnezeu-omenesc al Bisericii, din ea gi prin ea. ln Bisericd, totul este
Dumnezeu-omenesc, fiindcd toful este al Dumnezeu-Omului. Nimic nu este
in Bisericd in afara categoriilor ,,Dumnezeu-omenescului" Qi ,,il Dumnezeu-
Omului". lfinfuirea noastrd, adicd in-dumnezeu-omenirea noastr5, nu este
altceva decit necontenita noastrd ,,inharisire""8. in Bisericd gi prin Bisericd
darul este oceanul nesfirgit al Dumnezeiegtilor, Dumnezeu-omenegtilor pu-
teri in-dumnezeu-omenitoare, in-cregtinltoare, in-treimisitoare, care lucrea-
zI gi inriuresc fird incetare in organismul Dumnezeu-omenesc al Bisericii.
Prin Dumnezeu-Omul Hristos, Care este Biserica, ni s-au dat noud toate pu-
terile Dumnezeiegti ce sint trebuincioase oamenilor pentru viatd gi bun5-
cinstire in amindoul lumile (z Petru 1:3-4).

tnaintea Dumnezeu-Omului, gi ca Persoand - gi ca Bisericd - std omul,
cu firea sa cea dup[ chipul lui Dumnezeu. Zidtt dup[ chipul lui Dumnezeu,
omul are gi libertate dupd chipul lui Dumnezeu. Aceastl libertate are dimen-
siuni uriage, nemdsurate. Dupi voia sa liberd, omul poate chiar si se lepede
de Dumnezeu gi sd aleaga pe diavolul. $i inc5: omul poate si ajungS. ,,dumne-
zeu dupd da(' ,insd gi diavol, dupd voia sa liberi. intrebuinlatX cu inlelepciu-
ne Dumnezeiasc5, voia liberd il duce pe om la Dumnezev gi il unegte ctr
Dumnezeu; intrebuinlat[ r[u, il duce pe om la diavol qi-l unegte cu el. Istoria
neamului omenesc este martorul grditor al acestui fapt. Dumnezeu Se face
om tocmai in scopul ca, in calitate de Dumnezeu-Om, in Persoana Sa Dum-

'z Dupi cum s-a observat, noi folosim gi ,,hat'' (,,dar bun", in grecegte) gi ,,da/',
alternindu-le. (n. tr.)

'8 oblagodadenje (n. tr.)
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nezeu-omeasce, s[ ii arate omului gi sX-l invele cum poate folosi in chip de
Dumnezeu inlelep$t libera sa voinld, curn sd zideascd in sine un om haric, un
om dup[ chipul lui Hristos, gi cum sd desidrgeascd pin[ la deplin[tate ase-
mlnarea cu Dumnezeu a fiinlei sale. Iar pentru atingerea acestui scop, Dom-
nul a dat omului puterile Dumnezeiegti trebuincioase, a intemeiat pe Sine,
Dumnezeu-Omul, Biserica cu sfintele ei Taine gi sfintele ei fapte bune.
F[dndu-se ,,de un trup" cu trupul Dumnezeu-omenesc, Biserica (Efeseni
3:6), omul ajunge, cu ajutorul Sfintelor Taine gi sfintelor fapte bune, la sco-
pul rinduit lui de cdtre Dumnezeu: ajunge ,,dumnezeu dupl ha/'. Toatd
mintuitoarea gi de Dumnezeu d5ruita inlelepciune a cregtinului st5 in a-gi
supune de bun[ voie voinla sa liberd voinlei Dumnezeiegti a Domnului
Hristos, dup[ pilda Aceluiaqi Domn Hrtstos, Care de bund voie a supus in
Persoana Sa Dumnezeu-omeneascd voinla Sa omeneascd voinlei Durureze-
iegti. Aceast[ legltur[ Dumnezeu-omeneascd intre voinla Dumnezeiascd qi
cea omeneasc5. este legea cea mai desdvirgit[ gi pravila cea mai trebuitoare in
trupul Dumnezeu-omenesc al lui Hristos-Biserica: a-F supune de bund voie
voinla omeneascd voinlei Dumnezeiegti a Domnului Hristos, gi astfel, cll
ajutorul harului Sfintelor Taine gi sfintelor fapte bune, a-!i dobindi
minfuirea, in-dumnezeirea, in-dumnezeu-omenirea gi viala vegnicd in Impi-
rXSa {ragostei lui Hristos.

In trupul Dumnezeu-omenesc al Bisericii s-a dat tot harul Dumnezeirii
treimice, har care ne mintuiegte de pXcat, de moarte gi de diavol, ce ne re-
naqte, ne schimbd la fa!i, ne sfinlegte, ne in-cregtineazd., ne in-dumnezeiegte,
ne in-treimisegte. Darul acesta s-a dat fiec5ruia dupd m,iswa haniltti lui
HristostEfeseni 4t7).Iar Domnul Hristos m5.soar5. harul fiecdruia dupd oste-
neala lui (t Corinteni g:B): dupd osteneala in credinld, in dragoste, in rnilos-
tenie, in rugdciune, in postire, in priveghere, in blindele, in pocdinld, in
smerenie, in rdbdare, gi in celelalte sfinte fapte bune gi Sfinte Taine evanghe-
lice. Cunoscind dinainte, prin a-tot-gtiinla Sa Dumnezeiascd, curn se va folosi
fiecare dintre noi de harul Sdu, de darurile Sale, Domnul Hristos igi gi iin-
parte darurile, fiecdruia dupd puterea Jzd (Matei z5:r5). Totugi de osteneala
noastr5. penona\l qi de inmul$rea darurilor Dumnezeieqti ale lui Hristos line
locul nostru in tmpul de via!5 ficdtor Dumnezeu-omenesc al lui Hristos-
Biserica, ce, ca o singur[ gi de nedespdr,tit fiinld ceresc-pltninteascd Durnne-
zeu-omeneascS, se intinde de la pdmint pin5 mai presus de toate cerurile ce-
rurilor. Cu cit omul trliegte mai mult plindtatea harului lui Hristos, cu atit
are mai multe daruri in el insugi gi cu atit se revars[ prin el, ca printr-un de-
un-trup cu Hristos, puterile Dumnezeu-omenegti ale Bisericii lui Hristos, ale
trupului lui Hristos, puteri care ne curdlesc de tot p[catul, ne sfinlesc, ne in-
dumnezeiesc, ne in-dumnezeu-inomenesc. Astfel stind lucrurile, fiecare din
noi triiegte in toF gi pentru to!i, fiindcd un singur trup sintem toF. De aceea
se qi bucur5 fiecare de darurile frafilor s[i, mai ales cind ele sint mai mari
decit ale sale.
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