
Manifestarea bucuriei în viața omului 

 
Mântuitorul ne-a arătat  modul în care  un creștin  poate fi fericit, în Predica 

de pe Munte, atunci  când a rostit Fericirile (Matei 5, 3-12): 

1. Fericiți cei săraci cu duhul, că a acelora este împărăția cerurilor. 
Prin ”săraci cu duhul”, Mântuitorul nu îi  fericește pe  cei ignoranți, ci 
pe cei smeriți, modești, umili. 

2. Fericiți cei ce plâng, ca aceia se vor mângâia. 
Această fericire se referă șa cei care plâng propriile păcate, dar și pe ale 
semenilor. 

3. Fericiți cei blânzi, ca aceia vor moșteni pământul. 
Blândețea  biruiește toate capcanele  întinse de cel rău și îl  ajută pe om 
să  fie fericit împreună cu Dumnezeu. 

4. Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, că aceia se vor 
sătura. 
Foamea  și  setea care aduc fericirea omului  sunt cele după  
împărtășirea cu Trupul și  Sângele  Domnului. 

5. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. 
Milostenia  este  dovada iubirii  față de  semeni și prin ei, față de 
Dumnezeu.” Cine pe sărac ajută, pe Dumnezeu împrumută!”, ne  învață 
un vechi proverb. 

6. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. 
Omul sincer, cu  inima curată și  sufletul  curat  se învrednicesc de 
iubirea lui Dumnezeu și pe pământ și în  Împărăția  lui Dumnezeu. 

7. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. 
Dumnezeu iubește pacea. Mântuitorul  după  înviere, le-a spus ucenicilor 
Săi:”Pace vouă!”. Oamenii iubitori de pace devin cu adevărat fiii lui 
Dumnezeu. 

8. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a acelora este împărăția 
cerurilor. 
Cei care  suferă  din cauza credinței în Dumnezeu și Sfânta Biserică  se 
aseamănă  martirilor  din primele  4 veacuri creștine și  vor  dobândi 
cununa neveștejită  a  fericirii veșnice. 



9. Fericiți veți fi când vă vor ocarî și vă vor prigoni și vor zice tot 
cuvântul rău împotriva voastră, mințind, pentru Mine. Bucurați-vă 
și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri.  
 
Răspundeți la următoarele cerințe: 
 
1. Cine este autorul  Evanghelei care prezintă  Fericirile rostite de 

Mântuitorul Iisus Hristos? 
 
 

2. La ce se referă  foamea  și  setea din fericirea a 4-a? 
 

 

3. Notează  o  fericire care  se potrivește cel mai bine calităților  tale 
sufletești. 

 
 
 

 
4. Cum ne  demonstrăm calitatea de fii ai lui Dumnezeu? Prezintă   

minim 3 modalități  cunoscute de tine. 


