
Despre bogăție
Toți oamenii credincioși care știu ceva despre Dumnezeu 

și cred în El cunosc faptul că Dumnezeu ne-a creat, ne poar-
tă de grijă, ne-a mântuit, ne dă harul Său pentru a ne sfinți 
viața, dar El este totodată și Judecătorul, adică Cel care va 
cântări viața oamenilor pentru a le răsplăti acestora faptele, 
cuvintele, până și gândurile cu care ei s-au raportat sau nu 
la Legea pe care Dumnezeu a dat-o. În acest sens, Dum-
nezeu a făcut acestora niște făgăduințe prin care oamenii 
să înțeleagă care este răsplata ce o vor primi ca urmare a 
faptelor pe care le-au făcut și în felul acesta ei singuri să-și 
hotărască soarta și viața pe care vor să o moștenească. 

Sfânta Evanghelie rânduită să se citească în această 
Duminică cu pilda celor doi oameni, care au avut moduri 
diferite de viețuire, ne arată în primul rând că îndată ce 
ieșim din această viață trecătoare urmează o altă viață și ne 
prezintă în modul cel mai simplu și mai ușor de înțeles cu 
putință ce s-a întâmplat după moarte atât cu cel bun cât și 
cu cel rău, ce au primit ca răsplată după lucrarea din această 
viață. De asemenea, vedem că Dumnezeu răsplătește cu 
binele, pentru faptele cele bune și ceartă pentru cele rele și 
cei morți se milostivesc către cei vii și nu ar vrea ca aceștia 
să vadă pe alții cu ei acolo. Prin această pildă Mântuitorul ne 
arată două categorii de oameni, respectiv: bogații nemilostivi 

și săracii răbdători. 
Prima idee pe care ar trebui să o reținem este că nu 

bogăția în sine este un păcat precum nici sărăcia nu este 
o virtute, ci felul în care fiecare dintre noi ne raportăm la 
una din cele două stări. Nu toți cei care au fost bogați vor 
ajunge în chinurile iadului, ci numai cei nemilostivi, pe când 
nu toți săracii vor fi răsplătiți cu fericirea raiului, ci numai cei 
răbdători și mulțumitori, care rabdă sărăcia cu mulțumire și 
se feresc de toate faptele cele rele. Sfântul Clement Alexan-
drinul în omilia „Care bogat se va mântui”, după ce spune 
că Mântuitorul îi primește cu bucurie pe cei ce voiesc, deci 
și pe bogați, dacă și ei se vor a fi socotiți între cei ce voiesc, 
precizează că nădejdea mântuirii nu le este cu neputință, 
dar spune că mântuirea nu li se dă pe gratis, lucru care este 
valabil pentru toți. De altfel, chiar dacă mântuirea este un dar 
al lui Dumnezeu, ea nu este un simplu dar, ci are în sine și 
voința și lucrarea omului de a-și însuși acest mare dar de la 
Dumnezeu care este mântuirea. De aceea, Sfântul Apostol 
Pavel ne îndeamnă „cu frică și cu cutremur lucrați mântuirea 
voastră” (Flp. 2, 12). Spune mai departe Sfântul Clement: „și 
ceea ce se petrece cu atleții – ca să comparăm cele mici și 
trecătoare cu cele mari și nemuritoare – aceea să gândească 
în sine însuși și bogatul din lumea aceasta. Atletul care nu 
are nădejde că va putea birui și că va putea dobândi cununa 
nu se înscrie deloc la concurs; iar ce care are în sufletul său 
această nădejde, dar nu îndură ostenelile, nu face exerciții 
și nici nu ține dieta potrivită, rămâne neîncununat și nu-și 
împlinește nădejdea. Tot așa și cel care este înconjurat de 
aceste averi pământești; să nu se declare de la început 
exclus de la premiile Mântuitorului, odată ce este credincios 
și cunoaște măreția iubirii de oameni a lui Dumnezeu. Dar 
iarăși să nu nădăjduiască să primească cununile nemuririi 
fără să facă exerciții, fără să se ostenească, fără eforturi, 
fără să asude; dimpotrivă, să se supună Cuvântului, ca unui 
maestru de gimnastică, iar lui Hristos ca unui arbitru al între-
cerilor. Noul Testament al Domnului să-i fie hrana și băutura 
rânduită lui, poruncile să-i fie exerciții, slavă și podoabă să-i 
fie frumoasele stări sufletești; dragostea, credința, nădejdea, 
cunoașterea adevărului, bunătatea, mila, buna cuviință, pen-
tru ca atunci când va suna cel din urmă sunet de trâmbiță al 
sfârșitului drumului și al ieșirii de aici, ca din stadionul vieții, 
să se înfățișeze biruitor, cu conștiință bună, înaintea Celui 
ce prezidează întrecerile, fiind mărturisit vrednic de patria 
cea de sus, în care se reîntoarce cu cununi și în proclamații 
îngerești” (Clement Alexandrinul, Scrieri, partea întâia, (PSB. 
4), trad. intr. note și indici Pr. D. Fecioru, EIBMBOR, Buc. 
1982, pp. 36-37). 

Nu faptul că este cineva sărac reprezintă în sine o virtute, 
un bine care îi aduce acestuia în mod automat intrarea în 
Rai. 

(Continuare în pagina 2)
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„Eu sunt Calea, Adevărul 
și  Viața. Nimeni nu vine 

la Tatăl decât prin Mine”.
(Ioan 14, 6)
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În acest sens spune Sfântul Clement: „De altfel, nu-i 
mare lucru și nici de râvnit să fii lipsit de averi, dacă nu 
faci asta pentru viața veșnică – că așa ar fi cei care nu 
au nimic, cei lipsiți și cei care cerșesc hrana cea de toate 
zilele, săracii aruncați pe străzi, «care nu cunosc pe Dum-
nezeu și dreptatea lui Dumnezeu». Da, cei care sunt tare 
lipsiți, cei care nu au cele de trai și cei care duc lipsă de 
cele mai mici lucruri ar trebui să fie foarte fericiți și foarte 
iubiți de Dumnezeu; ar fi singurii care dobândesc viața 
veșnică. Și iarăși, nu-i nici o noutate să renunți la averi, ca 
să le dai săracilor sau patriei, lucru pe care l-au făcut mulți 
înainte de venirea Mântuitorului, așa cum au făcut unii ca 
să aibă timp să se ocupe cu studiile și cu înțelepciunea cea 
moartă, iar alții pentru faimă și slavă deșartă, oameni ca 
Anaxagora, Democrit și Crates. Ce vestește, dar, Hristos 
ca noutate, ca ceva propriu lui Dumnezeu și ca ceva care 
singur dă viață, ceva care n-a mântuit pe cei dinainte?” 
(Ibidem, pp. 41-42). 

Ceea ce cere Fiul lui Dumnezeu de la cei credincioși 
nu se referă la cele materiale, ci are în vedere ceva mai 
desăvârșit și anume: curățirea sufletului și simțirii de 
patimi, tăind și smulgând din rădăcină gândurile străine 
dreptei judecăți. „Da, unii oameni de dinainte de Hristos au 
disprețuit lucrurile materiale; și-au lăsat averile, le-au vân-
dut, dar după părerea mea și-au înmulțit patimile sufletești; 
au ajuns mândri, lăudăroși, plini de slavă deșartă, au 
disprețuit pe ceilalți oameni, gândind că ei au făcut ceva 
supraomenesc. Cum ar putea Mântuitorul porunci celor 
care doresc să trăiască veșnic să facă ceva care le-ar 
vătăma și pângări viața pe care le-o făgăduiește? E cu 
putință iarăși și acestea: cineva poate să se lepede de 
avere, dar totuși să aibă în sufletul său adânc înfipte și 
vii pofta și dorința de avere. A renunțat la folosirea averii, 
dar în lipsa ei și în dorul după averea risipită să simtă o 
îndoită durere: durerea că nu se mai poate sluji de ea 
și odată cu ea părerea de rău de ceea ce a făcut. Că e 
cu neputință și de neconceput, ca cel care simte nevoia 
celor necesare traiului să nu-și sfărâme mintea și să nu 
fie neliniștit din pricina bunătăților care îi lipsesc și să 
nu încerce pe orice cale și oricum să și le procure. N-ar 
fi oare cu mult mai folositor contrariul, ca omul să aibă 
din destul, încât să nu sufere din pricina lipsei de avere, 
dar să și poată ajuta pe cei nevoiași? Că ce înfățișare ar 
mai avea societatea omenească, dacă nimeni n-ar avea 
nimic? Ideea de a părăsi averile și de a nu avea nimic 
nu s-ar găsi oare în contrazicere și în luptă evidentă cu 
multe alte învățături frumoase ale Domnului? Domnul a 
spus: «Faceți-vă prieteni cu bogăția nedreaptă, ca atunci, 
când veți părăsi viața, să vă primească ei în corturile cele 
veșnice» (Lc. 16, 9); și «Adunați-vă comori în cer, unde 
nici molia, nici rugina nu le strică, unde furi nu le sapă și 
nu le fură» (Mt. 6, 20). Cum ar mai putea cineva hrăni pe 
cel flămând, cum ar mai putea da apă celui însetat, cum 
ar mai putea îmbrăca pe cel gol și primi în casă pe cel fără 
de acoperiș (Mt. 25, 35-36) – și Domnul îi amenință pe cei 
care nu fac așa cu focul (Mt. 25, 41) și cu întunericul cel 
mai dinafară (Mt. 8, 12; 22, 13; 25, 30) – dacă fiecare om 
s-ar lipsi de toate aceste lucruri? N-a intrat oare Hristos 
în casa lui Zaheu (Lc. 19, 5-10), a lui Levi (Mc. 2, 14-17; 
Lc. 5, 27-29) și a lui Matei (Mt. 9, 9-13), oameni bogați 
și vameși? Hristos, însă, nu le-a poruncit să se despartă 
de averi, ci să se folosească drept de ele și să curme 
orice nedreptate! Că spune: «Astăzi s-a făcut mântuire 
casei acesteia!» (Lc. 19, 9). Așa că Hristos laudă folosirea 

Despre bogăție
averilor, iar cu adaosul acestor cuvinte poruncește să faci 
parte și altora din averile tale: să dai apă celui însetat, să 
dai pâine celui flămând, să primești în casa ta pe cel fără 
de acoperiș, să îmbraci pe cel gol. Dacă aceste trebuințe 
nu pot fi împlinite altfel decât cu ajutorul averilor, iar dacă 
Domnul poruncește să ne lipsim de averi, ce altceva ar 
fi putut să facă Domnul decât să poruncească să dăm și 
să nu dăm, să hrănim și să nu hrănim, să primim și să 
nu primim, să facem parte și altora din averile noastre și 
să nu facem parte din ele, lucru cu totul contrar dreptei 
judecăți. Nu trebuie, dar, aruncate averile, pentru că ele 
pot fi de folos semenilor noștri. Averile sunt bunuri pe care 
le agonisești pentru tine, iar banii sunt bunuri ce îți sunt 
de folos; dar și averile și banii sunt dați de Dumnezeu 
spre folosul oamenilor. Și averile și banii stau la dispoziția 
omului, ca un material, ca o unealtă, pentru ca cei care 
știu să le folosească să le folosească bine. Unealta, dacă 
o folosești pentru meseria pentru care e făcută, este o 
unealtă de meseriaș; dar dacă n-o întrebuințezi în mese-
ria ei, atunci are parte de neștiința ta și n-are nici o vină 
dacă nu-i folosită unde trebuie. Tot așa și bogăția; este o 
unealtă. Poți să te folosești de ea în chip drept și atunci 
slujește dreptății; te folosești de ea în chip nedrept, atunci 
slujește nedreptății. Da, bogăția e făcută să slujească, 
nu să conducă. Nu trebuie, dar, să dai vina pe bogăție; 
bogăția e nevinovată; nu e nici bună, nici rea; dar te poți 
folosi de ea și în bine și în rău, după cum vrei, și atunci 
vina cade pe tine. Mintea omului este aceea care are în 
ea liberul arbitru și libertatea de a folosi într-un chip sau 
altul cele date lui de Dumnezeu” (Ibidem, pp. 42-44). 

Părintele Gheorghe Ionașcu

(predică la Duminica a XXII-a după Rusalii, 
Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr, 

Sf. Ev. Luca 16, 19 -31, 5 noiembrie)
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Studiu biblic lunar

Sfânta Evanghelie după Ioan
CAPITOLUL XI

1. Și era bolnav un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei 
și al Martei, sora ei. 

2. Iar Maria era aceea care a uns cu mir pe Domnul și I-a 
șters picioarele cu părul capului ei, al cărei frate Lazăr era 
bolnav. 

3. Deci au trimis surorile la El, zicând: Doamne, iată, cel pe 
care îl iubești este bolnav. 

4. Iar Iisus, auzind, a zis: Această boală nu este spre moarte, 
ci pentru slava lui Dumnezeu, ca, prin ea, Fiul lui Dumnezeu 
să Se slăvească. 

5. Și iubea Iisus pe Marta și pe sora ei și pe Lazăr. 
6. Când a auzit, deci, că este bolnav, atunci a rămas două 

zile în locul în care era. 
7. Apoi, după aceea, a zis ucenicilor: Să mergem iarăși în 

Iudeea. 
8. Ucenicii I-au zis: Învățătorule, acum căutau iudeii să Te 

ucidă cu pietre, și iarăși Te duci acolo? 
9. A răspuns Iisus: Nu sunt oare douăsprezece ceasuri într-o 

zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se împiedică, pentru că el vede 
lumina acestei lumi; 

10. Iar dacă umblă cineva noaptea se împiedică, pentru că 
lumina nu este în el. 

11. A zis acestea, și după aceea le-a spus: Lazăr, prietenul 
nostru, a adormit; Mă duc să-l trezesc. 

12. Deci I-au zis ucenicii: Doamne, dacă a adormit, se va 
face bine. 

13. Iar Iisus vorbise despre moartea lui, iar ei credeau că 
vorbește despre somn ca odihnă. 

14. Deci atunci Iisus le-a spus lor pe față: Lazăr a murit. 
15. Și Mă bucur pentru voi, ca să credeți că n-am fost acolo. 

Dar să mergem la el. 
16. Deci a zis Toma, care se numește Geamănul, celorlalți 

ucenici: Să mergem și noi și să murim cu El. 
17. Deci, venind, Iisus l-a găsit pus de patru zile în mormânt.
18. Iar Betania era aproape de Ierusalim, ca la cincispre-

zece stadii. 
19. Și mulți dintre iudei veniseră la Marta și Maria ca să le 

mângâie pentru fratele lor. 
20. Deci Marta, când a auzit că vine Iisus, a ieșit în întâm-

pinarea Lui, iar Maria ședea în casă. 
21. Și a zis către Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele 

meu n-ar fi murit. 
22. Dar și acum știu că oricâte vei cere de la Dumnezeu, 

Dumnezeu îți va da. 
23. Iisus i-a zis: Fratele tău va învia. 
24. Marta i-a zis: Știu că va învia la înviere, în ziua cea de 

apoi. 
25. Și Iisus i-a zis: Eu sunt învierea și viața; cel ce crede în 

Mine, chiar dacă va muri, va trăi. 
26. Și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri în veac. 

Crezi tu aceasta? 
27. Zis-a Lui: Da, Doamne. Eu am crezut că Tu ești Hristosul, 

Fiul lui Dumnezeu, Care a venit în lume. 
28. Și zicând aceasta, s-a dus și a chemat pe Maria, sora 

ei, zicându-i în taină: Învățătorul este aici și te cheamă. 
29. Când a auzit aceea, s-a sculat degrabă și a venit la 

El. 
30. Și Iisus nu venise încă în sat, ci era în locul unde Îl 

întâmpinase Marta. 
31. Iar iudeii care erau cu ea în casă și o mângâiau, văzând 

pe Maria că s-a sculat degrabă și a ieșit afară, au mers după ea 
socotind că a plecat la mormânt, ca să plângă acolo. 

32. Deci Maria, când a venit unde era Iisus, văzându-L, a 
căzut la picioarele Lui, zicându-I: Doamne, dacă ai fi fost aici, 
fratele meu n-ar fi murit. 

33. Deci Iisus, când a văzut-o plângând și pe iudeii care 
veniseră cu ea plângând și ei, a suspinat cu duhul și S-a tul-
burat întru Sine. 

34. Și a zis: Unde l-ați pus? Zis-au Lui: Doamne, vino și 
vezi. 

35. Și a lăcrimat Iisus. 
36. Deci ziceau iudeii: Iată cât de mult îl iubea. 
37. Iar unii dintre ei ziceau: Nu putea, oare, Acesta care a 

deschis ochii orbului să facă așa ca și acesta să nu moară? 
38. Deci suspinând iarăși Iisus întru Sine, a mers la mor-

mânt. Și era o peșteră și o piatră era așezată pe ea. 
39. Iisus a zis: Ridicați piatra. Marta, sora celui răposat, I-a 

zis: Doamne, deja miroase, că este a patra zi. 
40. Iisus i-a zis: Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea 

slava lui Dumnezeu? 
41. Au ridicat deci piatra, iar Iisus Și-a ridicat ochii în sus și 

a zis: Părinte, Îți mulțumesc că M-ai ascultat. 
42. Eu știam că întotdeauna Mă asculți, dar pentru mulțimea 

care stă împrejur am zis, ca să creadă că Tu M-ai trimis. 
43. Și zicând acestea, a strigat cu glas mare: Lazăre, vino 

afară! 
44. Și a ieșit mortul, fiind legat la picioare și la mâini cu fâșii 

de pânză și fața lui era înfășurată cu mahramă. Iisus le-a zis: 
Dezlegați-l și lăsați-l să meargă. 

45. Deci mulți dintre iudeii care veniseră la Maria și văzuseră 
ce a făcut Iisus au crezut în El. 

46. Iar unii dintre ei s-au dus la farisei și le-au spus cele ce 
făcuse Iisus. 

47. Deci arhiereii și fariseii au adunat sinedriul și ziceau: Ce 
facem, pentru că Omul Acesta face multe minuni? 

48. Dacă-L lăsăm așa toți vor crede în El, și vor veni romanii 
și ne vor lua țara și neamul. 

49. Iar Caiafa, unul dintre ei, care în anul acela era arhiereu 
le-a zis: Voi nu știți nimic; 

50. Nici nu gândiți că ne este mai de folos să moară un om 
pentru popor, decât să piară tot neamul. 

51. Dar aceasta n-a zis-o de la sine, ci, fiind arhiereu al anu-
lui aceluia, a proorocit că Iisus avea să moară pentru neam, 

52. Și nu numai pentru neam, ci și ca să adune laolaltă pe 
fiii lui Dumnezeu cei împrăștiați. 

53. Deci, din ziua aceea, s-au hotărât ca să-L ucidă. 
54. De aceea Iisus nu mai umbla pe față printre iudei, ci a 

plecat de acolo într-un ținut aproape de pustie, într-o cetate 
numită Efraim, și acolo a rămas cu ucenicii Săi. 

55. Și era aproape Paștile iudeilor și mulți din țară s-au suit 
la Ierusalim, mai înainte de Paști, ca să se curățească.

Sursa: bibliaortodoxa.ro
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Doamne, Tu ai binecuvântat
De la naștere al nostru popor,
Creștinat de „cel Dintâi chemat”,
De Apostol Andrei, al României Ocrotitor.

Cât de privilegiați suntem,
C-am primit de la bun început,
Prin el, credința dreaptă ce-o avem 
Și-o vom avea până la sfârșit.

Lângă Lacul Ghenizaret, la vest,
În cetatea Betsaida s-a născut
Și a dus aici un trai modest,
Că-ntr-o familie săracă a crescut.

Era fiul pescarului Iona, din Galileea,
Iar Simon-Petru îi era frate;
Pescuiau toți trei cu o corăbioară
Și locuiau în Betsaida, în cetate.

Când Sfântul Ioan străbătea Iudeea
Și a început să propovăduiască,
Îi îndemna pe toți la pocăință,
Ca păcatele să părăsească.

Auzind cuvintele lui prorocești,
Despre împărăția lui Dumnezeu,
Andrei, prin curăția sa, a înțeles,
Că Ioan este trimis de Dumnezeu.

Dornic de-o viață duhovnicească
Și vrând să trăiască-n feciorie,
Andrei a plecat după Prorocul Ioan,
Că ucenic al lui voia să fie.

„Iată Mielul lui Dumnezeu”,
(A rostit, convins, Ioan Botezătorul),
„Cel ce ridică păcatele lumii”,
Știind că Iisus este Mântuitorul,

Chiar în a doua zi după Botezul Domnului,
Iar Andrei și Ioan (Ev.) când au auzit,
Cele spuse de proroc, s-au bucurat nespus;
Și mergând după El, L-au urmărit,

Că voiau să vadă unde locuiește
Și Domnul Iisus acasă i-a invitat;
Au rămas în Capernaum în acea zi 
Și multe lucruri despre El au aflat.

După convorbirea aceea,
Sfântul Andrei a fost convins,
Că Iisus este Mesia cel așteptat
Și bucurie mare l-a cuprins.

A alergat la Simon-Petru,
Să-i dea vestea minunată:
„Am găsit pe Mesia!” și s-au dus 
Să vorbească cu Iisus îndată.

Pe când Ioan Botezătorul era închis, 
Andrei și Petru erau la pescuit
În apele Ghenizaretului
Și Domnul Iisus la ei a venit.

Cu dragoste, Domnul le-a spus
Celor doi frați: „- Veniți după Mine
Și vă voi face pescari de oameni”!(Matei 4,9)
Au lăsat mrejele și L-au urmat cu bine.

Înaintea celorlalți apostoli,
Andrei cu tot sufletul a urmat,
Pe Domnul Iisus Hristos
Și-a fost numit „cel Întâi chemat”.

Văzând minunile făcute,
Ca un înțelept și priceput,
Socotea că minunile prorocilor,
Cu ajutorul lui Dumnezeu s-au făcut,

Dar Domnul Iisus le-a făcut cu stăpânire:
„Ție îți zic…”, spunea poruncitor;
Că nu avea nevoie să ceară
De la cineva vreun ajutor.

Văzând Andrei că Iisus Hristos, 
Punându-și mâinile, orbul vedea,
Poruncea dracilor și ca fumul piereau,
Că pe apă El ca pe uscat umbla,

Și preaslăvite minuni făcea
A cunoscut și a afirmat,
Că Domnul Iisus Hristos
Este Dumnezeu adevărat.

Toate acestea cunoscându-le,
Andrei era un ucenic nedespărțit,
Având și osârdie și râvnă înfocată,
Încât să moară pentru Iisus și-a dorit.

El stătea aproape de Hristos,
Spre a se hrăni din izvorul cu apă vie
Al Cuvântului cel veșnic, aflând
Despre Cereasca Împărăție.

Alături de ceilalți Apostoli,
El L-a însoțit pe Mântuitorul
Pe drumurile Țării Sfinte,
Adăpându-se din izvorul 

Nesecat al dumnezeieștilor 
Descoperiri pe care le-a făcut 
Domnul Iisus în prezența lor
Și ca martori oculari le-au cunoscut.

Prezent la „înmulțirea pâinilor”,(Ioan.6)
A mijlocit pe lângă Mântuitorul,
Să dea hrană pământească celor 5000
De bărbați, săturând întreg poporul.

Prieteni din copilărie fiind,
Când elinii pe Filip l-au rugat (Ioan,12, 20)
Să le arate pe Domnul Iisus,
El la Sfântul Andrei a apelat,

Pentru c-avea o mai mare 
Familiaritate față de Învățător,
Iar Andrei și Filip le-au arătat elinilor
Pe adevăratul Mântuitor.

A fost prezent și în Betania,
Când Domnul Iisus pe Lazăr a înviat
Și când, întâmpinat și aclamat de mulțime,
În duminica Floriilor în Ierusalim a intrat.

Martor al tuturor evenimentelor
Care au însoțit Patimile Domnului,
Andrei a participat la toate întâlnirile
Ucenicilor și ale Mântuitorului.

„Și îmi veți fi Mie martori până
La marginile lumii”, le-a spus Fiul cel Ceresc;
Aceasta fiind misiunea creștinilor,
Poruncă și dar dumnezeiesc.

A fost prezent și după Înviere,
Când prin ușile încuiate-a intrat
Domnul Iisus, zicând: „Pace vouă!”
Și pe ucenici i-a binecuvântat.

La Cincizecime (Rusalii) și Apostolul Andrei 
A primit plinătatea harului Duhului Sfânt,
Când fuseseră toți luminați prin Duhul,
Să grăiască-n orice limbă de pe pământ.

Dumnezeu a rânduit ca Sfântul Andrei,
Prin tragere la sorți, să propovăduiască
Mai multor popoare, ajutând 
Și alte neamuri, ca Evanghelia să cunoască.

De pe mai multe teritorii: Bitinia,
Bizantia, Tracia și Macedonia,
Cu ținuturile din jurul Mării Negre 
Până la Dunăre, Sciția (Dobrogea) și Crimeea.

Credincios poruncilor, nu a luat cu el 
Nici pungă, nici traistă, nici toiag (Matei 10,10);
Plecând să ducă Vestea cea Bună
A mântuirii noastre, cu mult drag.

A înfruntat încercări și primejdii,
Boli, pericolul tâlharilor,
Aspre persecuții ale evreilor,
Și multe din partea păgânilor,

Dar nu s-a înfricoșat nicicând,
Că Duhul Sfânt mereu îl însoțea:
Vorbea prin gura lui, făcea vindecări
Și multe minuni prin el săvârșea,

Răbdare și bucurie în încercări,
În sufletul său curat îi aducea
Și darul de a vesti Evanghelia lui Hristos
Pe buzele lui sfinte punea.

Și după ce ilumina mințile păgânilor,
În numele Sfintei Treimi îi boteza,
Iar pe cei mai credincioși și înțelepți,
Preoți și episcopi îi numea.

Mai întâi a creștinat Armenia,
Iviria și Sciția Mare (Ucraina),
Înfigând Sfânta Cruce pe locul Kievului,
Apoi Crimeea, sudul Basarabiei

Și trecând pe la Gurile Dunării,
A zăbovit mai mult timp la Tomis,
Unde a botezat pe mulți din Sciția Mică
(Dobrogea ), după ce i-a și convins.

Stătea aici cu ucenicii într-o peșteră,
Unde făceau zilnic Sfânta Liturghie,
Pentru că se fereau de păgâni 
Și voiau în siguranță să fie.

Din această peșteră, folosită 
Ca biserică și mănăstire,
Mergeau prin împrejurimi la păstori
Pentru a Evangheliei mărturisire.

Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat,
Ocrotitorul României (30 noiembrie)POESIS
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Cât de emoționantă va fi fost 
Această întâlnire minunată
Dintre Sfântul Andrei și ciobanii
Blânzi, oameni cu inima curată!

I-a găsit asemenea unor prunci 
Nevinovați ce-și pășteau turmele
Prin văi și munți, în singurătate,
Strigându-și unii altora numele.

Ei au primit cu bucurie
Cuvintele sfintei credințe
Din gura Apostolului Andrei,
Împărtășindu-i ale lor suferințe.

S-au arătat primitori și odihnitori,
Întâmpinându-l sfioși în prag,
Iar mai târziu mulțumitori și roditori,
Că-l ascultaseră cu mult drag.

Au venit cu sufletul deschis la el 
Și cu smerenie au primit
Cuvintele dătătoare de viață,
Pe care cu înțelepciune le-a rostit.

În apa limpede și clară, 
Sfântul Andrei i-a botezat
Și pentru mântuirea sufletului,
Tot ce trebuia i-a învățat.

Îi creștea inima de bucurie 
Văzând credința noului popor
Și dragostea pentru Domnul Hristos,
Pe care Îl chema mereu în ajutor.

Popor de o genială simplitate,
Dar și de o adâncă teologie,
Ce cântă Taina întrupării Celui Veșnic
În colinde de-o aleasă măreție.

Cu grijă părintească a rămas mulți ani 
Alături de tânărul popor român,
Pe care cu o bucurie specială,
L-a botezat și l-a făcut creștin.

Popor ce de-a lungul zbuciumatei 
Sale istorii, credința nu și-a părăsit;
Că-n bucurie și-n nevoi, neîncetat,
Lui Hristos Dumnezeu I-a mulțumit.

Aici s-a făcut o creștinare lentă,
Nu una impusă de vreun conducător;
Încet, în timp ce pe aceste meleaguri
S-a format minunatul nostru popor.

Sfântul Apostol Andrei este părintele
Spiritual al creștinismului românesc,
„Nașul de botez”, mulți purtându-i numele
Și toți românii cu evlavie îl cinstesc. 

Aceasta este o onoare,
Dar mai ales o mare datorie,
De-a continua lucrarea misionară
A Sfântului Andrei pentru vecie.

El a străbătut pe jos 3000 km,
Iar rodul călătoriei sale suntem noi,
Urmașii blânzilor ciobani de-atunci,
Cărora le-a fost alăturea în nevoi.

Peștera în care a locuit (în Dobrogea),
Îi poartă astăzi numele(Sf. Andrei)
Și se află în sud-vestul Constanței,
(Ion Corvin), păstrându-i și astăzi urmele.

Puterea lui mântuitoare, 
Se simte în noua mănăstire 
Ce s-a construit cu credință,
Spre a Sfântului Andrei cinstire.

Mănăstirea a fost zidită
Pe locul peșterii unde el a locuit,
Fiind socotită și prima biserică din țară 
Și-n care Sfântul Andrei a slujit.

După ce a hirotonit episcopi și preoți
La Tomis(Constanța), dintre cei mai râvnitori,
A pus bună rânduială în prima episcopie
De la noi (Tomis), plecând spre alte țări surori.

A trecut prin Tracia (Bulgaria de azi),
Prin Macedonia și prin toată Tesalia
Și peste tot a rânduit episcopi, 
Spre a bine vesti Evanghelia.

A ajuns apoi în vestitul ostrov 
Peloponez (Moreia), mergând pe jos
Și a fost găzduit în casa unui om (Sosie),
Ce era grav bolnav și l-a făcut sănătos.

A vindecat pe un rob al Maximilei,
Soția antipatului Egheat al Patrelor,
Pe care l-a găsit bolnav, fără speranță
Și rob fiind, n-avea niciun ajutor.

S-a îmbolnăvit apoi și Maximila,
Iar medicii, neputincioși s-au dovedit;
Aflând de la robul său despre Sfântul Andrei,
L-a chemat și Sfântul îndată a venit.

Punându-și mâinile lui sfinte,
Pe Maximila, ea s-a făcut sănătoasă
Și mulți bani voiau să-i dea Sfântului
Ca recunoștință, că era ea tare bucuroasă.

Sfântul Andrei a refuzat, spunând 
Că „Dascălul nostru a poruncit:
În dar ați luat, în dar să dați!”,
Dar voia ca Egheat să se fi convertit.

Aici a vindecat Sfântul Andrei:
Un slăbănog, un orb și un lepros,
Pe care doar l-a botezat în numele 
Sfintei Treimi și l-a făcut sănătos.

Văzând acestea, mulțimea creștinilor,
A dărâmat singură capiștile idolești
Și pe toți idolii i-a sfărâmat,
Arzând și toate cărțile cele elinești,

Pe care ei le considerau 
Pierzătoare de suflete omenești 
Prin învățătura lor și-au gândit,
Că toate sunt lucruri drăcești.

L-au mărturisit cu credință 
Aici, pe Domnul Iisus Hristos,
Cel Care S-a răstignit, a murit și a înviat
Pentru al lumii întregi folos.

Egheat a plecat la Roma,
Având probleme de rezolvat,
Iar pe robul fratelui său Stratoclis,
Care avea demon, Andrei l-a vindecat.

Maximila și Stratoclis, 
Văzând atâtea minuni, s-au creștinat
Și când s-a întors Egheat de la Roma,
Pe Sfântul Andrei s-a înfuriat

Și l-a condamnat la moarte pe cruce,
Dar Sfântul văzând-o s-a bucurat;
I-a învățat pe cei ce-l puneau pe cruce
Despre Hristos (și pe Egheat a încercat).

Dar acesta în temniță l-a aruncat;
El a continuat să-i învețe,
Că mult popor s-a adunat,
Ascultând noaptea ale lui povețe.

Egheat a venit dimineața,
Sperând că-l va îndupleca 
Să-i determine pe creștini,
(Gândind că vrea a se salva),

Să jertfească iarăși idolilor:
„Eu sunt rob Crucii lui Hristos
Și mai mult doresc moartea Crucii”,
Știind că-i este de mai mult folos.

Auzind acestea l-au bătut și mai tare 
Și-au pornit să-l răstignească 
Legându-l de mâini și de picioare,
Ca mai mult să se chinuiască

Printr-o moarte lentă, pe-o cruce 
Sub formă de „X”, cu capul în jos,
Iar el cu bucurie îi învăța pe cei prezenți 
Despre Evanghelia lui Hristos.

Înconjurat de 20 000 de oameni,
Sfântul pe toți îi îmbărbăta, 
Pentru răsplata bunătăților 
Cerești pe care le vor câștiga.

Amenințat de popor, Egheat 
S-a hotărât, prin slugi, a-l dezlega,
Ca să-l dea jos de pe cruce,
Dar nu s-au putut apropia.

Că o lumină mare ca un fulger,
O jumătate de oră a strălucit
Deasupra Sfântului Apostol,
Iar poporul a rămas încremenit.

Când lumina a dispărut, 
Andrei, sufletul lui Sfânt și-a dat
În mâinile „Învățătorului” său,
Pe care cu credință L-a urmat.

Creștinii, Maximila și Stratoclis,
Trupul Sfântului Apostol au coborât
Cu mare cinste de pe cruce
Și creștinește l-au pregătit.

De la mormântul lui din Patras (Grecia),
După 2000 de ani a venit în România,
În 1996 la Iași, 2011 la București și Sibiu,
Aducând cu el atâta bucurie.

Întregul sobor al sfinților români:
Ierarhi, preoți, mărturisitori, cuvioși,
Poeți, scriitori, artiști ( prin operele lor)
Și atâția voievozi dreptcredincioși,

Au mărturisit credința adevărată
În Domnul nostru Iisus Hristos,
Prin ajutorul Sfântului Andrei;
Poporul român rămânând credincios.

În iulie 1997, Sfântul Sinod al BOR a hotărât
Ca Sfântul Andrei să ne fie Ocrotitor,
Iar 30 noiembrie să fie zi de sărbătoare 
Bisericească a tuturor românilor. 
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Tu, Omule, să iei aminte
Că tot ce poate fi mai rău
E rațiunea fără minte
Și mintea fără Dumnezeu.

Treimea Sfântă-n bucurie,
Și contemplând ce a creat
În minunată reverie,
Te-a făcut om, un unicat.

Unit ai fost cu Creatorul
La ospeție și la sfat,
Dar zidul vrut de-Amăgitorul,
Tu, prin păcat l-ai ridicat.

Nu mai ești una-n toate cele,
Cu Tatăl Sfânt și-n armonie;
Ca șarpele să te înșele
Primiși a iadului trufie.

Azi altă slovă ți se-arată
Și-ți este greu să înțelegi,
Că lumea este deformată
Când o privești prin ochi betegi.

De-atunci te vezi numai pe tine,
Păcatul te-a făcut frivol,
Cu sentimentul de rușine
Te tot ascunzi, ești veșnic gol.

Ai tot fugit după plăcere,
Virtutea-n viciu ai schimbat,
Faci tot ce Necuratu-ți cere,
Te rupi de viață prin păcat.

Tu, cel cu zilele puține,
Nu poți vedea pe Dumnezeu,
Dar lutul care te susține
Sfințit a fost prin Fiul Său

Și nu mai ești în întuneric 
Cuvântul jertfă-ți este viu,
Iar ochiul, luminat feeric,
Pe Tatăl va vedea prin Fiu.

Când știi că-a iadului zidire
Cu-a ei osândă tenebroasă
E pentru-a dracilor oștire,
Întoarce-te, te rog, acasă!

Nu doar pământu-i pentru tine,
Nu-i zestrea care poți s-o ai,
Alege azi și alege bine,
Acasă e doar Cerul-Rai!

Radu Cârstoiu Arbore,
(24.02. 2015, Tg.-Jiu)

În activitatea sa publică, Mântuitorul a avut parte de 
toate categoriile de întrebători. De obicei, le-a răspuns 
tuturor. De câteva ori însă, nu a răspuns. Fie a tăcut, pur 
și simplu, ca în fața lui Pilat și a mai-marilor sinagogii (Mc. 
14, 60), fie a răspuns cu altă întrebare (Lc. 10, 26). Atunci 
când întrebătorii Săi erau de rea-credință, S-a eschivat și 
a dus discuția pe un alt teren.

Toți oamenii întreabă. Nimeni nu este atotștiutor. Chiar 
duhovnicii cei mari, care povățuiesc pe alții pe calea 
desăvârșirii, au și ei la rândul lor pe cineva pe care îl în-
treabă. Dar sunt întrebări și întrebări. Sunt oameni care 
întreabă cu interes și sinceritate, pentru că nu știu ceva 
anume și vor să afle. Sunt și „întrebări nebunești” (II Tim. 
2,30) și întrebări care vor să ispitească.

Un sfat din cartea Pilde spune: „Nu răspunde nebunului 
după nebunia lui, ca să nu te asemeni și tu cu el” (Pilde 26, 
4). Iată un întrebător în Evanghelia de astăzi: un învățător 
de Lege. Un personaj sus-pus, o autoritate în interpretarea 
Scripturii. O instanță care pronunță verdicte. Venit cu gând 
de ispitire, Mântuitorul alege pentru el calea cealaltă din 
Pilde: „Răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu 
se creadă înțelept în ochii lui” (Pilde 26, 5).

 Era destul de util pentru misiunea Lui să poarte o 
discuție cu un învățător de Lege, un om care pretindea 
că știe atât de multe. Pe lângă aceasta, mai trebuie adă-
ugat că s-ar fi putut ca cel care întreba să aibă o mare 
notorietate în societate. Cu un astfel de personaj nu era 
de evitat o discuție. Dimpotrivă. Aceasta și pentru faptul 
că la întrebările Mântuitorului învățătorul răspunde dând 
dovadă că merită titlul de învățător de Lege.

Combină frumos textele ca un profesionist, citând din 

trei cărți diferite ale Vechiului Testament (Deuteronom, 
Iosua și Levitic). Cunoștea că trebuia să iubească pe 
Dumnezeu și pe aproapele, dar proba acestei împliniri de 
poruncă se face prin aproapele. Toți știm cum ne iubim pe 
noi, dar suntem în stare să iubim pe aproapele ca pe noi? 
O poruncă ușor de înțeles, dar greu de împlinit.

Pentru că știa că învățătorul avea știință, dar îi lip-
seau faptele, Mântuitorul a rostit pilda samarineanului 
milostiv. Trebuia ca învățătorul să-și aplice cunoștințele. 
La finalul pildei, încheiată cu un îndemn: „Mergi și fă și 
tu asemenea!”, învățătorul n-a mai întrebat nimic. Nici 
nu mai putea. Dar putem să ne întrebăm noi. Aplicăm 
noi față de aproapele o aceeași măsură de dragoste ca 
pentru noi înșine?

Când judecăm fapta cea rea a unui semen pe care 
nu-l cunoaștem, spunem că aplicăm dreptatea. Dar când 
cineva apropiat nouă sau chiar noi înșine facem același 
lucru mai suntem atât de categorici? Găsim întotdeauna 
justificări mai mult pentru noi sau aproapele decât pentru 
„departele” nostru. Întrebarea învățătorului: „Cine este 
aproapele meu?” este foarte bună și binevenită. Fără ea 
n-am fi avut această frumoasă pildă.

Ne înduioșează inima situația celui căzut între tâlhari. 
Ne revoltă atitudinea preotului și a levitului care trec ne-
păsători. Ne umple de bucurie atitudinea samarineanului 
care s-a oprit și „a purtat grijă de el”. Pentru samarinean, 
cel căzut era aproapele, acest om de alt neam căzut, 
aproape mort, jefuit și abandonat. Aveau nevoie unul de 
celălalt, trebuia să se întâlnească.

Mântuitorul nu acceptă noțiunea de departele, marea 
Sa poruncă, cea a dragostei, trebuie să cuprindă pe toți 

Acasă

Aproapele și departele

În iulie 2012, Parlamentul a confirmat
Importanța ei națională, spirituală,
Educativ-culturală și misionară
Pentru români, pe întreaga scară socială.

E ziua în care „nu se lucrează”,
Ca zi a unirii în jurul lui Hristos,
Că am primit intrarea „în țara de sus”,
Un dar atât de prețios.

În fiecare an, pe 30 noiembrie,
Mulțumiri și laude îi înălțăm
Apostolului Andrei „cel Întâi chemat”
Și toți românii cu dragoste îl serbăm.

El ne cheamă să mărturisim pururea,
Credința apostolică adevărată
În Hristos și Biserica Sa și să spunem:
„Am găsit pe Hristos!”, toți, cu inima curată.

Sfântul Apostol Andrei, 
cel Întâi chemat,

Ocrotitorul României 
(30 noiembrie)

– de Dumitra Groza –
(Urmare din pagina 5)
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oamenii, ea ne face pe toți frați, ne face să avem față de 
toți oamenii aceeași bunătate. Toți sunt aproapele, când 
se află în nevoi. Numai când se află în rătăcire sau răzvră-
tire ei nu mai sunt aproapele nostru. Dar și atunci, prima 
măsură trebuie să fie de iubire, apoi să fie spuși Bisericii 
și apoi trecuți în categoria „păgâni și vameși”.

Însă și pentru aceștia Iisus S-a sacrificat. Situația 
omului căzut în boală, în nevoi, în cine știe ce nenorocire 
trebuie să prevaleze față de multe alte griji ale noastre, 
cărora ne dedicăm cu mai multă atenție. Trebuie să ne 
gândim mai mult la aceste teme de viață și să facem mai 
mult pentru aproapele. Judecata noastră trebuie să fie 
îndreptată permanent spre ce este mai important de făcut 
în viața aceasta.

Poate că nu știm întotdeauna să alegem bine, dar asta 
nu ne împiedică să încercăm. Dacă cineva are nevoie de 
noi, să nu ezităm să-l căutăm, să-l ajutăm, să-i aducem o 
rază de lumină. Poate și preotul și levitul se îndreptau cu 
grabă spre oficiul de la templu. Poate se grăbeau să-i slu-
jească lui Dumnezeu. Au făcut-o însă cu prețul indiferenței, 

ignoranței și Dumnezeu i-a condamnat. 
Și asta pentru că slujirea lui Dumnezeu 
cuprinde și slujirea aproapelui.

Și noi de multe ori nu socotim păcat 
faptul că nu ajutăm pe cei în nevoi. Ne jus-
tificăm indiferența prin faptul că nu suntem 
noi responsabili de nenorocirea altora și ne 
vedem de treabă. Trecem nepăsători pe 
lângă cei din jur cu conștiința că n-am făcut 
niciun rău. Dar nici bine n-am făcut. Iubirea 
aproapelui nu este opțională, e poruncă, 
trebuie împlinită. Dacă nu o împlinim, vom 
fi ca bogatul nemilostiv dintr-o altă pildă la 
fel de frumoasă rostită de Mântuitorul. 

Prin pilda samarineanului milostiv, Dom-
nul a lăsat în istorie definiția aproapelui, dar 
și a generozității vizavi de egoism. Pentru 

samarinean, cel căzut a fost aproapele, l-a tratat ca pe 
sine. Pentru cel căzut, samarineanul a fost aproapele. Unul 
cu celălalt nu s-au mai simțit singuri. Iubirea se plătește 
prin ea însăși. Deci, „Mergi și fă și tu asemenea!”. Amin.

Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XXV-a după Rusalii, 

Pilda samarineanului  milostiv, 
Sf. Ev. Luca 10, 25-37, 12 noiembrie)

Sfântul Vasile cel Mare spune că noi suntem ispitiți în 
două feluri; pe de o parte prin necazurile care ne asaltează 
din toate părțile și care arată răbdarea pe care o avem 
în suferințe și tăria inimii; iar pe de alta prin buna stare 
materială, care pe mulți îi încearcă în privința tăriei inimilor 
lor. „Că-i la fel de greu să-ți păstrezi sufletul neînfrânt, când 
ești în necazuri, ca și să nu te mândrești, umilind pe alții, 
când ești bogat și ai de toate” (Sfântul Vasile cel Mare, 
Omilia a VI-a la cuvintele Evangheliei după Luca: «Strica-
voi jitnițele mele și mai mari le voi zidi» și despre lăcomie, 
Scrieri partea întâia, Omilii și Cuvântări, trad., intr., note 
și indici, Pr. D. Fecioru, PSB. 17, EIBMBOR, Buc. 1986, 
p. 399). Pildă pentru prima situație fiind Iov, care a primit 
atacurile și furia ca un torent din partea diavolului fără să 
i se tulbure inima și fără să-i schimbe mintea; iar pentru 
cea de a doua sunt ispitele care au venit asupra bogatului 
din Sfânta Evanghelie de astăzi, în urma vieții înfloritoare 
și pline de belșug pe care o ducea. „Bogatul acesta avea 
bogăție, dar mai nădăjduia alta. Și Dumnezeu cel iubitor 
de oameni nu l-a osândit de la început pentru purtarea lui 
lipsită de recunoștință, ci mereu îi adăuga altă bogăție la 
bogăția de mai înainte, doar-doar îl va sătura odată și-i va 
îndupleca sufletul să fie darnic și milostiv” (Ibidem). 

La întrebarea care s-ar putea pune de ce Dumnezeu a 
rodit țarina unui astfel de om, care nu avea de gând să dea 
din belșugul unei astfel de rodiri, Sfântul Vasile scoate în 
evidență bunătatea și îndelunga răbdare a lui Dumnezeu 
care îi cuprinde și pe astfel de oameni, ca acest bogat, 
căci „El face să răsară soarele peste cei răi și peste cei 

buni și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți” 
(Mt. 5, 45), dar o astfel de bunătate le aduce și mai multă 
osândă pentru astfel de oameni. „Dumnezeu a adus ploaie 
peste pământul lucrat de mâinile lacomilor; a dat soarele, 
ca să încălzească semințele și să înmulțească rodurile prin 
buna rodire a pământului. De la Dumnezeu sunt unele ca 
acestea; pământ roditor, vremi potrivite, belșug de roade, 
ajutorul animalelor de muncă și altele, prin care înflorește 
lucrarea pământului. Dar de la bogat, ce? Purtare aspră, 
ură de oameni, lipsă de dărnicie. Acestea dă bogatul în 
schimb Binefăcătorului său. Nu și-a adus aminte că are 
aceeași fire ca și ceilalți oameni. Nu s-a gândit că trebuie 
să-și împartă prisosul bogăției sale cu cei săraci. N-a 
ținut seamă de poruncile: «Nu zăbovi a face bine celui 
ce are nevoie» (Prov. 3, 27); și: «Mila și adevărul să nu 
te părăsească» (Prov. 3, 3); și: «Împarte pâinea ta cu cel 
flămând» (Is. 58, 7). N-a ascultat nici strigătul profeților, 
nici al învățătorilor. Jitnițele lui plesneau, apăsate de 
mulțimea celor puse în ele, dar inima sa cea lacomă nu 
se mai umplea. Adăugând mereu noi avuții la cele vechi, 
mărindu-și averea cu adaosurile din fiecare an, a căzut 
în această încurcătură, din care nu putea ieși: din pricina 
lăcomiei, inima nu-l lăsa să se lipsească din rodurile din 
anii trecuți, iar din pricina mulțimii noilor roduri, nu mai 
avea unde să le pună. De asta chibzuielile sale erau fără 
de sfârșit, iar grijile lui de netrecut. De asta zicea întru 
sine: «Ce voi face?». Cărui om nu i-ar fi milă de un suflet 
atât de chinuit? 

(continuare în pagina 8)

Ce voi face?
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Cu economie de cuvinte, așa cum ne-au obișnuit 
evangheliștii, dar cu mare bogăție de înțelesuri, pericopa de 
astăzi ne propune spre rememorare și meditație întâlnirea 
dintre Mântuitorul Iisus Hristos și un oarecare tânăr bogat. 
După cum sunt relatate cele întâmplate atunci, Hristos se 
adresează la două categorii de creștini: prima parte, care 
vorbește despre mântuire, se adresează tuturor, iar partea a 
doua, care se referă la desăvârșire, se dedică celor cu viețuire 
creștină înaltă, monahilor, sfinților. 

Când auzim îndemnul: „De voiești să fii desăvârșit, du-te, 
vinde-ți averile și le dă săracilor și vei avea comoară în cer 
(Mt., 19,21)” înțelegem că se referă cu precădere la monahi. 
Să fie oare adevărat? Dacă medităm mai adânc, vedem că 
Mântuitorul nu s-a gândit doar la ei pentru simplul motiv că nici 
nu existau încă. El a avut în vedere desăvârșirea în principiu, 
ca îndatorire și posibilitate.

Mântuitorul răspunde tânărului bogat descoperindu-se pe 
Sine ca fiind Dumnezeu: Dacă M-ai numit bun și dacă știi că 
bun e numai Dumnezeu, trebuie să Mă recunoști ca Dumne-
zeu și să ai grijă să primești răspunsurile Mele ca venind din 
partea lui Dumnezeu. Cel ce întreba cunoștea poruncile și le 
și împlinea din tinerețile sale. Era un tânăr curat, plin de intenții 
bune. Nu era un ispititor, era sincer. Împlinise toate, dar încă 
un lucru îi mai trebuia: „vinde toate câte ai și le dă săracilor și 
vei avea comoară în cer, apoi vino și urmează-Mi Mie”.

Mântuitorul, ca Dumnezeu, l-a cunoscut pe tânăr, știa că 
este bogat, de aceea l-a pus în față cu „păcatul” lui pe care el 
poate îl ignora. Avea această slăbiciune, era dominat de avere, 
îi era sclav. De aceea Iisus l-a lovit în păcatul care-l durea pe 
el anume. Așa cum se întâmplă adeseori, având avere pe 
care o stăpânești, prin ea tinzi să-i stăpânești și pe oameni. 
Nu te mai porți ca un frate, ca un aproape. Asta a vrut Iisus, 

Dregătorul bogat

Ce voi face?
(Urmare din pagina 7)
Nefericit, din pricina belșugurilor țarinilor sale; nefericit, 

din pricina bogățiilor pe care le avea; și mai nefericit, din 
pricina celor așteptate. Pământul nu-i produce roade, ci-i 
odrăslește suspine; nu-i adună belșug de roade, ci griji, 
necazuri și încurcătură groaznică” (Ibidem, p. 400). 

Frământarea sa «Ce voi face» se aseamănă cu frămân-
tarea celor săraci, care din pricina sărăciei și a lipsurilor, 
scot și ei același strigăt «Ce voi face? Că nu am ce mânca? 
Că nu am ce îmbrăca?» Toate bogățiile pe care le avea 
nu puteau să-l bucure, ci îl frământa mintea de bogăția 
care nu mai încăpea în hambare, în loc să privească în 
jurul său, la semenii săi pe care prisosul său le-ar fi adus 
alinare iar lui liniște și mulțumire aici, iar dincolo răsplată 
veșnică. „Mi se pare că boala sufletului lacomului se 
aseamănă cu patima mâncăcioșilor care voiesc mai bine 
să crape de prea multă mâncare decât să dea celor lipsiți 
ce le rămâne. Gândește-te, omule, la Cel Care ți-a dat 
bogăția! Adu-ți aminte de tine însuți, cine ești, ce admi-
nistrezi, de la cine ai luat bogățiile tale și pentru ce ai fost 
preferat multor oameni! Ești slujitorul bunului Dumnezeu, 
iconomul semenilor tăi. Să nu-ți închipui că toate bunurile 

ce le ai au fost pregătite numai pentru pântecele tău! Ai 
față de bogățiile ce le stăpânești aceeași părere pe care 
o ai față de bogățiile străine. Bogățiile te bucură pentru 
puțină vreme, dar apoi dispar fără urmă și ți se va cere de 
ele socoteală exactă. Tu, dimpotrivă! Încui toate avuțiile 
tale cu uși și cu zăvoare; și după ce le-ai sigilat cu peceți, 

priveghezi, cuprins de griji, te 
sfătuiești cu tine însuți, luându-te 
ca sfetnic pe tine, nebunule, și 
te întrebi: «Ce voi face?». Ușor 
îți era să răspunzi așa: «Voi 
sătura sufletele celor flămânzi, 
voi deschide hambarele și voi 
chema pe toți nevoiașii. Voi imita 
pe Iosif în predica sa despre iu-
birea de oameni (Fc. 47, 16-17). 
Voi rosti acele cuvinte pline de 
mărinimie: Veniți la mine toți cei 
lipsiți de pâine! Fiecare din voi 
să ia cât îi trebuie, ca dintr-un 
izvor obștesc, din bunătățile date 
mie de Dumnezeu». Dar tu, bo-
gatule, nu spui așa! Pentru ce? 
Pentru că, din pricina invidiei, 
nu dorești ca ceilalți oameni să 

se bucure de aceeași desfătare ca și tine; și, făcând în 
adâncul sufletului tău acest sfat viclean, te gândești, nu 
cum să dai fiecărui om nevoiaș cele de care are nevoie, 
ci cum să strângi toate, ca pe toți să-i lipsești de folosul 
lor” (Ibidem, p. 401). El își făcea planuri în sufletul său 
cum să își mănânce avuțiile, iar lângă el stăteau cei care 
îi cereau sufletul; El își închipuia ani mulți de desfătare, 
dar chiar în noaptea aceea urma să părăsească totul. „Să 
dea Dumnezeu să nu pățești și tu ca acest bogat! Pentru 
asta s-a scris în Evanghelie pilda bogatului, ca să fugim 
de asemănarea cu el” (Ibidem). 

Părintele Gheorghe Ionașcu
 

(predică la Duminica a XXVI-a după Rusalii, 
Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina, 
Sf. Ev. Luca 12, 16-21, 19 noiembrie)
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să-l elibereze pe tânăr, să-l ducă între oameni ca frate, nu ca 
stăpân. S-a mai gândit Domnul și la altceva, averea te face 
egoist. Din ea crește de fapt egoismul omului. Prin bogăție 
mulți tind să devină mici stăpâni de sclavi. Egoismul născut 
din avere devine sete tot mai mare de avere. Nu averea în 
sine devine marele obstacol, ci ce se naște din ea.

Sfântul Ioan Gură de Aur scria: „Bogăția sau sărăcia nu 
sunt prin ele însele nici bune nici rele, ele devin așa după 
dispozițiile celui care le folosește” (Omilii asupra bârfirii și bles-
temelor, 2) sau: „Precum vinul nu e lucru rău, ci beția e lucru 
rău, tot așa nu bogăția e un rău, ci lăcomia cea rea și duhul 
hrăpăreț” (Despre statui). Cu alte cuvinte, Mântuitorul spune: 
Leapădă-te de tot ceea ce te îndepărtează de aproapele.

Auzind ce l-a îndemnat Mântuitorul, tânărul s-a întristat 
și a plecat, pentru că avea avere multă. Nu și-a putut duce 
până la capăt efortul de a-și trăi convingerile religioase. Căci 
de avut le avea. Respecta poruncile. S-a oprit pe drum la o 
răscruce. Era legat foarte puternic de bunurile lui, de aceea 

ce i se cerea a fost prea greu pentru el. Greutatea cu care 
bogații intră în împărăția lui Dumnezeu este dată de măsura 
în care te îndepărtezi de oameni, care te depărtează la rân-
dul ei de Dumnezeu. Cuvântul Mântuitorului îi sperie pe cei 
prezenți: „Cine poate să se mântuiască?” gândindu-se că 
fiecare avea o casă, o țarină, un ban pus deoparte. Și Mân-
tuitorul le răspunde: „Cele ce nu sunt cu putință la oameni, 
sunt cu putință la Dumnezeu.” Oamenii nu pot trăi fără bunuri 
și asta ar însemna că nimeni nu se mântuiește? Dumnezeu 
se milostivește, face un pogorământ, îi înțelege, îi iartă pe toți 
cei care n-au căzut de tot în lăcomie și avariție. Dumnezeu ne 
îngăduie să avem bunuri, dar să le dăm o întrebuințare bună. 
Împătimirea după bunuri materiale, unele câștigate ușor sau 
prin munca altora sau fără muncă, îi face pe mulți să-și strice 
viața pentru totdeauna.

E cunoscută povestea cu bogatul care a cerut să fie îngro-

pat cu punga lui cu galbeni. Să fii prost pe pământ mai merge, 
dar să vrei să-ți cari prostia cu tine și dincolo e prea de tot!

Sfântul Apostol Pavel ne spune: „nu avem aici cetate stă-
tătoare, ci o căutăm pe aceea ce va să fie ( Evrei, 13, 14)”. Nu 
s-a întâmplat vreodată ca un milostiv să ducă lipsă de ceva. 
Si-apoi înțelepții – numai înțelepții sunt milostivi – au nevoie 
de atât de puțin pentru a fi fericiți. Fericirea aici pe pământ 
nu vine de la bunuri, ci din inima omului. Tot inima îi deschide 
și porțile Raiului dincolo. Dacă ne-am speriat ca Apostolii 
de condițiile pe care le pune Mântuitorul, să ne mângâiem 
că aceste condiții nu sunt atât de grele încât să nu poată fi 
împlinite. Ele se pot împlini cu ajutorul lui Dumnezeu. Trebuie 
să fim doar buni creștini, să trăim curat, cu intenții bune, cu 
fapte bune, să facem și să gândim binele altora și pentru alții. 
Poruncile nu sunt de netrecut. Un sfânt din Pateric spunea: 
„De va voi omul, de dimineață până seara poate să ajungă la 
măsura dumnezeiască”. Uneori chiar într-o clipă. Tâlharul pe 
cruce, pentru întoarcerea lui a auzit: „Astăzi vei fi cu Mine în 

Rai”. O clipă esențială de remușcare, de pocăință, i-a adus 
Raiul. „Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia” a auzit Zaheu 
după întoarcerea spontană de la păcat la virtute. E ușor, prin 
urmare, sau măcar nu e foarte greu să fii creștin. Pentru cei 
care nu sunt chemați pe căi prea complicate, există calea 
simplă a împlinirii poruncilor. Întoarcerea de la păcat trebuie 
să fie o întoarcere permanentă. Averi ca tânărul din Evanghelie 
nu avem, dar egoism și duh de stăpânire avem ca și cum am 
avea averi.

Dacă ne-am întâlni cu Iisus și i-am spune că împlinim 
poruncile, tot ar mai avea să ne ceară să ne lepădăm de 
ceea ce ne desparte de Rai: egoismul, mândria și duhul de 
stăpânire. Amin.

Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XXX-a după Rusalii, 

Sf. Ev. Luca 18, 18-27, 26 noiembrie)
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Comoara păianjenuluiPăhărelul cu nectar

Odată, un păianjen ce viețuia la vie,
Țesu-ntr-o noapte lină, cu multă măiestrie
Și fără niciun greș,
O plasă uriașă, în chipul unei stele, 
Pe-o creangă de cireș...

A doua zi, din somnu-i când l-a trezit un cuc,
Păianjenul rămase cu ochii mari, năuc:
Privind ca-n aiurare la măiestrita-i plasă,

El, tremurând, din minte aproape fu să-și iasă,
Că, ceea ce avea-n față, i se părea minune
Și nimeni fericirea nu i-ar putea-o spune!...
Ce se întâmplase? Noaptea, pe plasa lui cea nouă,
Cernuse din adâncuri o pulbere de rouă,
Iar soarele-n văzduhuri când a putut irumpe,
Schimbase toată roua în colb de pietre scumpe!

Și, cum în ele cerul frângea potop de raze,
Ardeau în a lui plasă rubine și topaze;
Îți îmbiau privirea, în ele să ți-o scalde:
Safire și-ametiste, opale și smaralde;
Încrucișau vii raze cu focuri tot mai ‘nalte,
O spuză orbitoare de scumpe diamante
Și fiecare piatră, cu-o altfel de scânteie,
Întrețesea o pânză cu mii de curcubeie!...

Păianjenul, dând fuga pe fiecare lature,
Nu mai putea privirea de ele să și-o sature
Și, mândru peste fire, că are-așa comoară,
Trufia-n micu-i suflet pătrunse-ntâia oară,
Când zise cu-ngâmfare, cântându-și tot cuvântul:
- Ca mine nu e nimeni bogat, pe-ntreg pământul!...

Cât despre celelalte sărmane vietăți,
Ce cu frăție bună dusese alte dăți,
El le uitase iute: nici le știa de nume,
Nici c-au trăit vreodată alăturea pe lume,
Și, de-ar fi fost să vină vreuna ca să-i ceară
Măcar o firmitură – de foame să nu piară – 
Nu i-ar fi dat paingul, să-l fi picat cu ceară
Și cu nespusă silă privea, într-un cuvânt,
Spre orice vietate văzută pe pământ!...

Dar, când acel păianjen credea mai cu tărie,
În marea lui putere, în marea-i avuție,
O mierlă, nu știu ce fel, în zbor ușor s-abate
Și, ca la ea acasă,
Trecând prin acea plasă,
Îi spulberă comoara de pietre nestemate!...
Păianjenul, văzându-și pierdut al lui hamac
Și-nțelegând că iarăși e cum a fost: sărac,
Și-a dat cu pumnii-n tâmple, nemaicurmându-și plânsul,
Și-apoi căzând grămadă,
Putu din nou să vadă,
Pământul plin de lacrimi și de săraci ca dânsul...
................................................................................
Voi ce clădiți din aur un dumnezeu sub soare
Și-n viață strângeți banii cu mâinile amândouă;
Să știți: comoara voastră e-așa de trecătoare,
Ca pânza de păianjen înveșmântată-n rouă!...

Sursa: 
Vasile Militaru, Fabule, Ed. Lumină din Lumină, 

București, 2007
Sursă foto: 

ro.stockfresh.com
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Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț
(15 noiembrie)

„Apărătorule al dreptei credințe și lauda mo-
nahilor, din pruncie iubind pe Hristos, ca un alt 
Avraam ai părăsit patria ta, în Muntele Athosului 
nevoindu-te; și, adunând ceată de ucenici, te-ai 
așezat în țara Moldovei cea binecuvântată și 
Mănăstirea Neamțului rai pământesc ai făcut-o. 
Pentru aceasta, împreună cu îngerii, nu înceta a 
te ruga lui Dumnezeu pentru sufletele noastre”. 
Așa laudă Biserica pe un Sfânt Cuvios prieten al 
neamului nostru, care a făcut mult bine dreptei 
credințe prin traducerile pe care le-a realizat 
împreună cu ucenicii săi.

Sfântul Paisie Velicicovski s-a născut în orașul 
Poltava din Rusia Mică sau Malorusia (Ucraina 
de astăzi) pe data de 21 decembrie 1722, într-o 
familie de preoți. Era al unsprezecelea copil 
al preotului Ioan, slujitor la catedrala Adormirii 
Maicii Domnului și al preotesei Irina, călugărită 
spre sfârșitul vieții la Mănăstirea Pocrov din oraș, 
sub numele de Iuliana. Deoarece s-a născut în 
aceeași zi cu Sfântul Petru al Kievului și Mos-
covei (+ 1326), a primit la Sfântul Botez numele 
acestuia.

Din mărturia Sfântului Paisie aflăm că tatăl 
său era foarte milostiv. Preoteasa îl mai certa 
că dădea la săraci tot ce aveau. Părintele Ioan 
îi răspundea: „O, femeie, de ce mă oprești de la 
o faptă bună ca aceasta, care este pricinuitoa-
re de însutite răsplătiri în cer, iar aici, în lumea 
aceasta, de bunătăți pământești?... De ce ești 
așa mică la suflet? Copiii mei nu vor fi săraci, 
nu, căci Dumnezeu este bogat.

Rămânând orfan de tată, tânărul Petru a fost 
dat la studii la Academia Sfântului Petru Movilă 
din Kiev. După ce a studiat timp de patru ani de 
zile, la șaptesprezece ani a plecat în căutarea 
unei mănăstiri și a unui duhovnic bun. A rătăcit 
timp de șapte ani în mai multe schituri și mănăs-
tiri, inclusiv Lavra Pecerska. În acest răstimp a 
fost făcut rasofor, primind numele de Platon.

Nemulțumit de monahismul ucrainean, a tre-
cut în Moldova, apoi a ajuns la Athos, unde a trăit 
ca pustnic în preajma Mănăstirii Pantocrator. Cei 
patru ani de pustnicie la Athos au fost destul de 
aspri pentru rasoforul Platon. Se ocupa neîncetat 
cu citirea Sfintei Scripturi și cântarea Psalmilor. 

Mânca o dată la două zile doar pesmeți și apă și 
petrecea într-o sărăcie desăvârșită. Avea o sin-
gură dulamă și rasă vechi. Umbla desculț chiar 
și iarna și fără cămașă. Ușa chiliei nu o încuia 
niciodată, deoarece nu avea ce să încuie.

În 1750, rasoforul Platon a fost călugărit de 
Sfântul Vasile de la Poiana Mărului la Athos, 
primind numele de Paisie. Sfântul Vasile l-a 
sfătuit pe Paisie să aleagă calea împărătească 
de viețuire în monahism, viețuirea alături de doi 
sau trei călugări, spunându-i: „Mai bine este să 
trăiești împreună cu un frate, să-ți cunoști slă-
biciunea și măsura ta, să te căiești, să te rogi 
înaintea Domnului și să te cureți în toată ziua, 
prin harul lui Hristos, decât să porți în tine trufia și 
părerea de sine, să le ascunzi cu viclenie și să le 
hrănești cu traiul singuratic”. Din acest moment, 
monahul Paisie a început să primească ucenici, 
a fost hirotonit preot și i s-a încredințat Schitul 
Sfântul Proroc Ilie.

În 1763, din cauza lipsei chilii lor și a 
neînțelegerilor dintre monahii greci și slavi, Pai-
sie a plecat din Sfântul Munte și a ajuns din nou 
în Moldova, mai întâi la Schitul Vărzărești, între 
Focșani și Râmnicu Sărat, apoi la Mănăstirea 
Dragomirna. Acolo, a alcătuit un așezământ [re-
gulament] în 28 de puncte, cu felurite rânduieli 
referitoare la viața monahală. Printre acestea se 
numărau următoarele:

-  frate să nu aibă avere proprie;
- fiecare frate să se silească a dobândi 

desăvârșita ascultare prin tăierea voii proprii;
- egumenul și toți frații să ia parte zilnic la 

slujbele bisericești în rasă și camilafcă.
Sfântul Paisie a introdus la Dragomirna pravila 

athonită și a continuat traducerea și diortosirea 
textelor din Sfinții Părinți în slavonă și română, 
după originalul grecesc, lucrare începută la 
Muntele Athos. A redactat o lucrare despre ru-
găciunea minții în șase capitole. Zilnic Sfântul 
predica în fața obștii, într-o zi în românește, iar 
în alta în slavonește. În curând, obștea mănăstirii 
a ajuns să numere 350 de călugări.

Anul 1775 l-a prins pe Sfântul Paisie la Mă-
năstirea Secu împreună cu 200 dintre ucenicii 
săi, deoarece Bucovina fusese ocupată de aus-
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trieci. Patru ani mai târziu, s-a mutat la Neamț, 
unde a petrecut ultimii cincisprezece ani ai vieții. 
Aici, Starețul a făcut numeroase traduceri din 
operele Sfinților Părinți și a adunat aproape 700 
de călugări. O grijă deosebită a manifestat și față 

de cei bolnavi, zidind spital și case de oaspeți 
și cerând îngrijitorilor să slujească bolnavilor ca 
lui Dumnezeu.

Spicuim câteva cuvinte de învățătură ale cu-
viosului: „Smerenia este temelia tuturor virtuților 
evanghelice. Ea este atât de trebuincioasă pen-
tru mântuire, cum este respirația pentru viața 
omului. Toți sfinții prin diferite căi s-au mântuit, 
dar fără smerenie nu s-a mântuit nimeni și nici nu 
poate să se mântuiască.[...]Să nu zici că ajung 

una sau două cărți pentru mântuirea sufletului. 
Nici albina nu adună miere dintr-o singură floa-
re, ci din multe. Așa este și cel ce citește cărțile 
Sfinților Părinți. Din multe cărți patristice învață 
omul să trăiască după Evanghelie. [...] Urmând 

blândeții lui Hristos, să vă opuneți 
până la sânge patimii mâniei și să 
aveți pace cu toți. Unde este pacea 
lui Hristos, acolo petrece și Hristos. 
Iar în sufletul în care nu este pacea 
lui Hristos, nu este nici Hristos”.

Sfântul Paisie a adormit întru 
Domnul pe 15 noiembrie 1794. 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române l-a canonizat în ședința din 
20 iunie 1992, stabilindu-i ca zi de 
prăznuire ziua trecerii sale la Dom-
nul. Să ne rugăm și noi Cuviosului 
cu următoarele cuvinte: „Cuvioase 
Părinte Paisie, fiu al Ucrainei și 
părinte duhovnicesc al Moldovei, 
lauda monahismului ortodox, stareț 
sfânt al Mănăstirii Neamț, părinte 
și dascăl al neîncetatei rugăciuni 
și povățuitor blând și smerit al 
cuvioșilor călugări, cu evlavie înge-
nunchem înaintea sfintei tale icoane 
și cu credință cerem să te rogi în-
aintea Preasfintei Treimi pentru noi 
păcătoșii, fiii tăi”. Amin.
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