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„Vinde toate câte ai şi le împarte 
săracilor, şi vei avea comoară în 
ceruri; şi vino de urmează Mie. Iar el, 
auzind acestea, s-a întristat, căci era 
foarte bogat.” (Luca 18, 22-23) 
 
A spus „comoară”, ca sa  arate, ata t ca t se 
poate omenes te ara ta, ca t de bogata  
este ra spla tirea; ca  nu se pierde, ca  nu 
poate fi furata . Nu-i de ajuns sa  
dispret uies ti banii s i averile, ci trebuie 
sa  hra nes ti cu ele pe sa raci s i î nainte de 
toate sa  urmezi lui Hristos, adica  sa  faci 
toate cel poruncite de El, sa  fii gata de 
junghiere, de moarte î n fiecare zi. „Dacă 
cineva voieşte să vină după Mine, să se 
lepede de sine, să-şi ia crucea lui şi să-Mi 
urmeze Mie” (Matei 16, 24). Porunca 
aceasta de a¬-t i va rsa sa ngele e cu mult 
mai mare deca t porunca de a te lipsi de 

averi; s i nu put in ajuta  la aceasta 
despa rt irea de averi.  
 
„Auzind, tânărul a plecat întristat” 
(Matei, 19, 22). Evanghelistul, ca s i cum 
ar fi vrut sa  arate ca  a pa timit ceva 
firesc, a zis: „Că avea avuţii multe” 
(Matei, 19, 22). Nu sunt sta pa nit i de 
patima aceasta cei care au put ine averi, 
la fel ca aceia care sunt î nconjurat i de 
multe avut ii! Dragostea de avut ii este 
mai tiranica  la aces tia din urma . Am 
spus mereu s i nu voi î nceta de a o spune 
ca  î nmult irea averilor aprinde mai mult 
flaca ra, î i face mai sa raci pe cei bogat i; 
ca  boga t ia le î nmult es te dorint a s i-i face 
sa  duca  lipsa  de multe. Uita -te s i aici ca t 
de puternica  este dragostea de averi la 
ta na rul acesta! Se apropiase de Domnul 
cu bucurie s i cu dorint a de a ajunge mai 
bun; dar ca nd Hristos i-a poruncit sa  se 
desparta  de averi, dragostea de averi l-a 
apa sat s i l-a î ngreuiat ata ta, ca  nu l-a 
mai la sat sa  mai gra iasca  ceva, ci l-a 
fa cut sa  plece ta cut, trist s i ama ra t.  
 
Ce a spus Hristos? „Cât de greu vor intra 
bogaţii în împărăţia cerurilor!” (Matei, 
19, 23). Hristos nu defaima  averile, ci pe 
cei sta pa nit i de averi. Daca  un bogat 
intra  cu greu î n î mpa ra t ia cerurilor, cu 
mult mai greu lacomul. Daca  es ti 
î mpiedicat sa  intri î n î mpa ra t ia 
cerurilor ca nd nu dai averile tale, 
ga ndes te-te ce foc stra ngi pe capul ta u 
ca nd iei averile altora! [...] 

• 

Cine se chinuie s i sufera : cel care 
dores te ma nca ruri s i ba uturi scumpe s i 
nu-s i poate satisface pofta cum vrea, sau 
cel care nu are aceasta  pofta ? Negres it, 
cel care poftes te, dar nu poate sa  aiba  
parte de ce poftes te. Ata t este de 
dureros sa  nu-t i pot i satisface pofta 



 

ca nd poftes ti ceva s i sa  nu bei ca nd î t i 
este sete ca , Hristos, vra nd sa  ne descrie 
chinul din iad, ni l-a zugra vit sub chipul 
unui om care nu-s i poate satisface 
dorint a; ne-a dat ca pilda  pe bogatul 
care se pa rjolea de sete; dorea o 
pica tura  de apa  s i n-o putea avea; as a se 
chinuia (Luca 16, 24). Deci omul care 
dispret uies te banii s i averile pune capa t 
poftei; iar cel care vrea sa  se 
î mboga t easca  s i umbla  dupa  ca t mai 
multe boga t ii î s i apinde s i mai mult 
pofta s i n-o stinge niciodata ; de-ar 
ca s tiga mii de talant i, poftes te alt ii tot 
pe ata t de mult i; de-i ca s tiga  s i pe 
aces tia, poftes te alt ii de doua  ori pe 
ata t ia; s i, merga nd tot as a î nainte, 
dores te ca totul sa  i se prefaca  î n aur: s i 
munt ii s i pa ma ntul s i marea. Este 
î nnebunit de o nebunie noua  s i 
î nfricos ata , care nu poate fi niciodata  
stinsa . S i ca sa  cunos ti ca  ra ul acesta nu-
l opres te ada uga ndu-i mereu noi averi, 
ci lua ndu-i averile, ia aminte la ce-t i 
spun: daca  t i-ar veni vreodata  pofta 
nebuneasca  sa  zbori s i sa  mergi prin 
va zduh, spune-mi cum t i-ai potoli pofta 
aceasta nebuna ? Ţ i-ai face, oare, aripi, 
t i-ai construi, oare, alte mijloace de 
zburat, sau t i-ai convinge mintea ca  
dores ti lucruri imposibile s i ca  nu 
trebuie sa  î ncerci as a ceva? Negres it ca  
t i-ai convinge mintea. Dar e cu 
neputint a  sa  zbori, mi-ai ra spunde. Dar 
e mai cu neputint a  sa  afli hotar poftei 
acesteia. Este mai us or ca oamenii sa  
ajunga  sa  zboare, deca t sa  puna  capa t 
poftei de averi prin ada ugarea de averi. 
Ca nd cele poftite sunt cu putint a , se 
poate pune capa t poftei prin 
satisfacerea poftei; dar ca nd cele poftite 
sunt cu neputint a , un singur lucru 
trebuie sa  urma rim: sa  î ndepa rta m de la 
noi pofta; altfel, nu-i cu putint a  sa -t i 
linis tes ti sufletul. 

 
Ţrebuie nu numai sa  lucrezi, dar sa  s i 
vorbes ti cu frica lui Dumnezeu, 
chibzuindu-t i fiecare cuva nt î nainte de 
a-l rosti. Aminteşte-ţi, spune Sfântul 
Ierarh Teofan, că tu, vorbind, dai naştere 
unui cuvânt şi acesta nu va muri 
niciodată, ci va trăi până la Înfricoşata 
Judecată. Acest cuvânt va sta înaintea ta 
şi va fi pentru tine sau împotriva ta. Ca ci 
din cuvintele tale te vei osândi (Matei 12, 
37). 

• 

Daca  vrei sa  te izba ves ti de î ntristare, 
nu te lega cu inima de nimeni s i de 
nimic. Î ntristarea provine din legarea s i 
lipirea de lucrurile va zute. 

• 

Mult i sufera  de as a-numita întrebăciune, 
duh de iscodire. Necontenit pun altora 
s i lor î ns is i î ntreba ri: Dar de ce?, Dar 
pentru ce?. Ca ndva sufeream s i eu de 
acest neajuns. Dar ca nd am citit 
articolul Episcopului Îgnatie, „Ca ile 



 

Domnului”, s-a produs î n mine î nsumi o 
schimbare. Am î nt eles ca  nu trebuie sa  
afla m ca ile Domnului. Ca nd Cuviosul 
Antonie cel Mare î ncepuse sa  cugete 
asupra unor probleme asema na toare, a 
auzit un glas: Omule, nu este treaba ta să 
afli căile Domnului, smereşte-te. 

• 

Niciodata  nu a fost s i nu va fi pe pa ma nt 
un loc fa ra  ma hnire. Un astfel de loc 
poate fi doar î n inima , atunci ca nd 
Domnul este aici, î ntr-î nsa. 

• 

Ţotdeauna sa -t i amintes ti legea viet ii 
duhovnices ti: daca  te tulburi de unele 
neajunsuri ale altcuiva s i î l osa ndes ti, 
mai apoi te va atinge s i pe tine aceeas i 
soarta  s i vei suferi de acelas i neajuns.” 
 
 
 
 

 

 Sâmbătă: 15 decembrie 

17:30 – Vecernie s i Litie 

 

 Duminică: 16 decembrie 

09:00 – Utrenia s i Sfa nta Liturghie:  

Sfântul Proroc Agheu 

Duminica a XXVÎÎÎ-a dupa  Rusalii:  

“Pilda celor poftiţi la cină” 
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