†DANIEL
PRIN HARUL LUI DUMNEZEU
ARHIEPISCOP AL BUCURE{TILOR,
MITROPOLIT AL MUNTENIEI {I DOBROGEI,
LOC}IITOR AL TRONULUI CEZAREEI CAPADOCIEI
{I
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
PREACUCERNICULUI CLER,
PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL
{I PREAIUBI}ILOR CREDINCIO{I
DIN ARHIEPISCOPIA BUCURE{TILOR

HAR, PACE {I MILOSTIVIRE DE LA IISUS HRISTOS-DOMNUL NOSTRU,
IAR DE LA NOI P|RINTE{TI BINECUVÂNT|RI

„ Voi cunoa[te]i harul Domnului nostru Iisus
Hristos, c\ El, bogat fiind, pentru noi a s\r\cit,
ca voi cu s\r\cia Lui s\ v\ îmbog\]i]i”
(II Corinteni 8, 9)

Hristos a înviat!

Preacucernici [i Preacuvio[i P\rin]i,
Iubi]i credincio[i [i credincioase,

Î

nvierea Domnului nostru Iisus Hristos pr\znuit\ în
Sfânta [i Marea S\rb\toare a Sfintelor Pa[ti ne arat\
bog\]ia iubirii milostive a lui Dumnezeu [i a slavei cere[ti
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d\ruite nou\, oamenilor, în Iisus Hristos, ca noi s\ fim p\rta[i ai vie]ii [i bucuriei ve[nice a Preasfintei Treimi.
Bog\]ia iubirii [i slavei dumnezeie[ti împ\rt\[it\ oamenilor în Hristos Cel R\stignit [i Înviat se arat\ mai ales în
darul sfin]irii [i al înfierii dumnezeie[ti a omului prin har,
precum [i în darul învierii trupului omenesc din moarte [i
stric\ciune, pentru a participa la via]a, slava [i fericirea ve[nic\ din Împ\r\]ia cerurilor, dup\ ce am primit r\scump\rarea [i iertarea p\catelor, prin jertfa Crucii.
În aceast\ privin]\, Sfântul Apostol Pavel, în Epistola
c\tre Efeseni, ne înva]\ zicând: „Binecuvântat fie Dumnezeu [i Tat\l Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce, întru
Hristos, ne-a binecuvântat pe noi, în ceruri, cu toat\ binecuvântarea duhovniceasc\; precum întru El ne-a [i ales înainte de întemeierea lumii, ca s\ fim sfin]i [i f\r\ de prihan\
înaintea Lui, mai înainte rânduindu-ne, în a Sa iubire, spre
înfierea întru El, prin Iisus Hristos, din buna socotin]\ a voii
Sale, spre lauda slavei harului S\u, cu care ne-a d\ruit pe
noi, prin Fiul S\u Cel iubit; întru El avem r\scump\rarea
prin sângele Lui [i iertarea p\catelor, dup\ bog\]ia harului
S\u” (Efeseni 1, 3-7).
Apoi, Sfântul Apostol Pavel se roag\ pentru cei pe care-i
p\store[te zicând: „ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus
Hristos, Tat\l slavei (… ) s\ v\ lumineze ochii inimii, ca s\
pricepe]i care este n\dejdea la care v-a chemat, care este
bog\]ia slavei mo[tenirii Lui, în cei sfin]i” (Efeseni 1, 17-18).
Mergând mai adânc în tâlcuirea bog\]iei iubirii lui Dumnezeu ar\tat\ oamenilor în Iisus Hristos, Apostolul Neamurilor spune l\murit c\ aceasta s-a f\cut cunoscut\ prin Învierea lui Hristos [i În\l]area Sa la cer: „Pe aceasta Dumnezeu
a lucrat-o în Hristos, sculându-L din mor]i [i a[ezându-L
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de-a dreapta Sa, în ceruri (… ) [i toate le-a supus sub
picioarele Lui [i, mai presus de toate, L-a dat pe El cap
Bisericii, care este trupul Lui, plinirea Celui ce pline[te toate
întru to]i” (Efeseni 1, 20 [i 22-23).
Vedem, a[adar, c\ Hristos Cel ~nviat este capul Bisericii
c\reia El îi împ\rt\[e[te plin\tatea vie]ii Sale divino-umane,
pentru ca în Biseric\ s\ cunoa[tem bog\]ia slavei înfierii [i
învierii noastre în Hristos prin Duhul Sfânt.
Bog\]ia iubirii covâr[itoare a lui Dumnezeu Tat\l pentru
oameni, ar\tat\ în Hristos, lucreaz\ în omul credincios mai
întâi taina învierii lui din moartea p\catului [i apoi învierea
din moartea [i stric\ciunea (coruptibilitatea) trupului: „Dumnezeu, bogat fiind în mil\, pentru multa Sa iubire cu care
ne-a iubit pe noi cei ce eram mor]i prin gre[elile noastre,
ne-a f\cut vii împreun\ cu Hristos – prin har suntem mântui]i! – [i împreun\ cu El ne-a a[ezat în ceruri, în Hristos
Iisus, ca s\ arate în veacurile viitoare covâr[itoarea bog\]ie
a harului S\u, prin bun\tatea ce a avut c\tre noi întru
Hristos Iisus (… ), pentru c\ a Lui f\ptur\ suntem, zidi]i în
Hristos Iisus spre fapte bune, pe care Dumnezeu le-a g\tit
mai înainte, ca s\ umbl\m întru ele” (Efeseni 2, 4-7 [i 10).
Din înv\]\tura Sfântului Apostol Pavel despre leg\tura
adânc\ dintre Învierea lui Hristos [i via]a cre[tin\ vedem c\
bog\]ia bun\t\]ii lui Dumnezeu d\ruit\ oamenilor în Iisus
Hristos ne cheam\ la fapte bune, prin care noi s\ ar\t\m în
jurul nostru bog\]ia lucr\rii harului lui Dumnezeu în lume.
Vedem, de asemenea, c\ slava Învierii lui Hristos ne descoper\ o alt\ bog\]ie decât bog\]ia material\, p\mânteasc\ [i
trec\toare, [i anume ne descoper\ o bog\]ie spiritual\ cereasc\, netrec\toare, adic\ bog\]ia vie]ii [i fericirii ve[nice,
care se dobânde[te prin credin]\ vie în Iisus Hristos [i prin
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fapte bune. Astfel, în]elegem mai bine c\ Hristos a coborât
din ceruri, S-a f\cut Om, adic\ a luat chip de rob, ca pe noi
s\ ne înal]e la ceruri, s\ ne fac\ fii ai Tat\lui din ceruri, ca
s\ mo[tenim ~mp\r\]ia cerurilor [i via]a ve[nic\. El, bogat
fiind în slav\, S-a smerit [i a s\r\cit pentru noi, ca pe noi s\
ne îmbog\]easc\ d\ruindu-ne slava înfierii prin har [i a
învierii din p\cat [i moarte (Cf. II Corinteni 8, 9). De aceea,
comoara cea mai de pre] [i bog\]ia cea mai mare a cre[tinului este ~nsu[i Hristos – Domnul (Cf. Galateni 2, 20;
II Corinteni 4, 7), prezent [i lucr\tor în via]a acestuia prin
harul S\u, în care se arat\ dragostea lui Dumnezeu Tat\l [i
împ\rt\[irea Sfântului Duh (Cf. II Corinteni 13, 13). Prin
urmare, Apostolul Pavel se roag\ pentru fiii s\i duhovnice[ti
astfel: „ Hristos s\ Se s\l\[luiasc\, prin credin]\, în inimile
voastre, înr\d\cina]i [i întemeia]i fiind în iubire” (Efeseni 3,
17; vezi [i Coloseni 3, 3; Filipeni 1, 21).

Iubi]i fii [i fiice duhovnice[ti,
Tr\im ast\zi într-o lume în care oamenii caut\ mai mult
bog\]ia material\ trec\toare decât bog\]ia spiritual\ a credin]ei [i a vie]ii ve[nice, iar pe lâng\ s\r\cia material\ tot
mai aspr\, se arat\ [i o s\r\cire spiritual\ a oamenilor, ca
sl\bire a credin]ei, o r\cire a dragostei fr\]e[ti [i o diminuare a faptelor bune. În aceast\ situa]ie, este nevoie ca în
lumina Învierii lui Hristos care lumineaz\ via]a cre[tinului în
Biseric\ [i în societate s\ vedem ce ne înva]\ Sfânta Scrip tur\ [i Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii despre bog\]ie [i s\r\cie.
Mai precis, s\ vedem când [i cum acestea ne împiedic\ sau
ne ajut\ s\ dobândim mântuirea, adic\ iertarea p\catelor [i
unirea cu Hristos, Izvorul vie]ii ve[nice.
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Potrivit înv\]\turii Sfintei Scripturi1, bog\]ia apar]ine lui
Dumnezeu (Cf. Psalm 23, 1; 49, 12-13), îns\ El o d\ruie[te
oamenilor (Cf. Facerea 24, 35), ca oamenii s\ o d\ruiasc\
[i altora, mai ales s\racilor (Cf. Matei 19, 21; Luca 12, 33;
16, 9; I Timotei 6, 18; I Ioan, 3, 17). Dumnezeu ajut\ pe
om s\ adune bog\]ia (Cf. Deuteronom 8, 16-18), când
aceasta este o binecuvântare a lui Dumnezeu pentru om
(Cf. Pilde 10, 22; Filipeni 4, 19).
Totu[i, bog\]ia material\ trec\toare, p\mânteasc\,
adic\ averile [i banii, nu trebuie s\ fie scop în sine, ci mijloc
de a c\uta [i cultiva bog\]ia spiritual\ netrec\toare, cereasc\, ce se dobânde[te prin iubire fa]\ de Dumnezeu [i
fa]\ de oameni, prin milostenie [i alte fapte bune. Autorii
Sfintei Scripturi observ\ cu în]elepciune c\ bog\]ia material\ este vremelnic\ (Cf. Pilde 27, 24), nestatornic\ (Cf.
Psalm 38, 6; I Timotei 6, 17), trec\toare (Cf. Pilde 13, 7;
23, 4-5; Apocalipsa 18, 16), ea poate fi furat\ (Cf. Matei
6, 19; Luca 12, 33), poate fi distrus\ (Cf. Matei 6, 19;
Iacob 5, 2; I Petru 1, 18), poate pieri (Cf. Ieremia 48, 36),
ea este în[el\toare (Cf. Matei 13, 22; Marcu 4, 19), ea nu
îndestuleaz\ pe om (Cf. Ecclesiastul 4, 8; 5, 10), ea este
izvor de ceart\ [i invidie (Cf. Facerea 13, 6-8; 26, 12-16;
31, 1-2; 36, 6-7), ea nu poate fi luat\ de om cu sine dup\
moarte (Cf. Psalm 48, 10; I Timotei 6, 7), iar când devine
pentru om o patim\, bog\]ia împiedic\ adesea intrarea
lui în Împ\r\]ia cerurilor (Cf. Matei 19, 23-24; Marcu 10,
23-25; Luca 18, 24-25); mai mult, grija excesiv\ pentru
bog\]ia material\ în\bu[\ adesea rodirea cuvântului lui
Dumnezeu în via]a omului (Cf. Matei 13, 22; Marcu 4, 19;
1. Vezi articolul Bog\]ia în „Concordan]a biblic\ tematic\”, Editura
Trinitas, Ia[i 2000, pp. 20-23.
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Luca 8, 14); iar patima l\comiei de avere sau iubirea de
înavu]ire cu orice pre] este surs\ a multor nedrept\]i [i
neajunsuri, „c\ iubirea de argint – constat\ Sfântul Apostol
Pavel – este r\d\cina tuturor relelor [i cei ce au poftit-o cu
înfocare s-au r\t\cit de la credin]\ [i s-au str\puns cu multe
dureri” (I Timotei 6, 10).
Relele cele mai mari pe care le poate aduce l\comia de
avere vie]ii spirituale sunt acestea: uitarea de Dumnezeu
(Cf. Deuteronom 6, 10-12; Osea 13, 6), p\r\sirea de
Dumnezeu (Cf. Deuteronom 32, 15), t\g\duirea sau
negarea existen]ei lui Dumnezeu (Cf. Pilde 30, 8-9),
r\zvr\tirea contra lui Dumnezeu (Cf. Neemia 9, 25-26),
lep\darea de Hristos (Cf. Matei 19, 21-22), mândria
nes\buit\ (Cf. Pilde 28, 11), învârto[area inimii sau lipsa
de milostivire (Cf. Pilde 18, 23), asuprirea semenilor, mai
ales a s\racilor (Cf. Iacob 2, 6), în[el\ciune (Cf. Iacob 5, 4).
Cunoscând aceste consecin]e rele ale l\comiei de avere,
Mântuitorul Iisus Hristos îndeamn\ pe cei boga]i s\-[i adune
comori în ceruri, întrucât comorile cere[ti sunt mai presus
de orice bog\]ie p\mânteasc\ (Cf. Matei 6, 19-20; Luca
12, 33; I Timotei 6, 19).
Sfânta Scriptur\ con]ine multe mustr\ri [i amenin]\ri
împotriva celor ce adun\ comori materiale pe nedrept (Cf.
Pilde 13,11) sau le dobândesc pe nedrept (Cf. Pilde 21, 6;
28, 20-23; Ieremia 17, 11), dar [i atitudini împotriva celor
ce acumuleaz\ averi prin constrângerea semenilor (Cf. Iov
20, 18-23; Pilde 22, 16; Iacob 5, 1-5).
Pe de alt\ parte, Sfânta Scriptur\ ne prezint\ [i boga]i
buni la suflet sau milostivi, harnici [i darnici, care au în]eles
c\ bog\]ia lor este dar de la Dumnezeu pentru a fi d\ruit\
celor în nevoi, dobândind astfel marele dar al mântuirii,
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adic\ al iert\rii p\catelor [i al vie]ii ve[nice. Astfel de
oameni sunt Avraam (Cf. Facerea 13, 2; 24, 35), Lot
(Cf. Facerea 13, 5), Isaac (Cf. Facerea 26, 13-14), Iacob
(Cf. Facerea 32, 5), Iosif (Cf. Facerea 45, 8), Booz (Cf.
Rut 2,1), Solomon (Cf. III Regi 3, 13), Iov (Cf. Iov 1, 3; 42,
12), Iosif din Arimateia (Cf. Matei 27, 57), Barnaba sau
Varnava (Cf. Fapte 4, 37), Tavita din Iope (Cf. Fapte 9,
36), Corneliu suta[ul (Cf. Fapte 10, 2, 4, 31) [i al]ii.
În ceea ce prive[te s\r\cia, Sfânta Scriptur\2 ne înva]\
c\ aceasta are un în]eles material, ca lips\ de bunuri materiale, [i un în]eles spiritual, ca lips\ de bunuri duhovnice[ti
sau lips\ de virtu]i [i calit\]i suflete[ti. Dup\ cum bog\]ia în
sine nu este rea, ci poate fi dobândit\ [i întrebuin]at\ într-un
mod bun sau r\u, tot a[a [i s\r\cia poate fi în]eleas\, acceptat\ [i tr\it\ cu folos duhovnicesc sau poate duce la disperare [i la fapte rele.
Cauzele s\r\ciei materiale sunt multiple: lenea [i nep\sarea (Cf. Pilde 6, 9-11; 10, 4; 19, 5), be]ia [i nechibzuin]a
(Cf. Pilde 21, 17; 23, 21), corup]ia sau desfrânarea
(Cf. Pilde 6, 26; Luca 15, 13), calamit\]i sau dezastre
naturale, invazii ale inamicului, oprim\ri din partea vecinilor
puternici, sau cam\ta exagerat\3 [i alte nedrept\]i sociale.
S\racii sunt f\pturi ale lui Dumnezeu (Cf. Iov 34, 19;
Pilde 22, 2). Dumnezeu iube[te atât pe cei s\raci, cât [i pe
cei boga]i (Cf. Iov 34, 19), ascult\ plângerea s\racilor (Cf.
Iov 34, 28; Iacob 5, 4), El nu nesocote[te rug\ciunea lor
(Cf. Psalm 101, 18), ci ocrote[te pe s\raci (Cf. Psalm 11, 5),
2. Vezi articolul S\racii, în „Concordan]a biblic\ tematic\”, ed. cit, Ia[i
2000, pp. 441-445.
3. Vezi articolul S\r\cie, în Dic]ionar Biblic, Editura Cartea Cre[tin\,
Oradea, 1995, p. 1169.
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le face dreptate (Cf. Psalm 139, 12), îi izb\ve[te din necazuri (Cf. Iov 5, 15; 36, 15; Ieremia 20, 13), poart\ grij\
de nevoile lor (Cf. Psalm 67, 11; Luca 1, 53), înal]\ pe cei
s\raci (Cf. Psalm 106, 41; 112, 7-8), este azil sau ap\r\tor
al s\racilor (Cf. Psalm 13, 6; Isaia 25, 4), a ales pe s\racii
acestei lumi, boga]i în credin]\, ca mo[tenitori ai Împ\r\]iei
cerurilor (Cf. Iacob 2, 5). Pe de alt\ parte, s\racii trebuie
s\ alerge la Dumnezeu (Cf. Iov 5, 8), s\ n\d\jduiasc\ în
Dumnezeu (Cf. Psalm 9, 34), s\ laude pe Dumnezeu
(Cf. Psalm 73, 22), s\ se bucure în Dumnezeu (Cf. Isaia 29,
19). Sfânta Scriptur\ ne arat\ c\ exist\ oameni s\raci, dar
m\rinimo[i [i darnici (Cf. Marcu 12, 43-44; Luca 21, 3-4;
II Corinteni 8, 2). S\racii trebuie ajuta]i (Cf. Isaia 58, 7,
Matei 5, 42; 19, 21; Marcu 10, 21; Luca 3, 11; 12, 33;
18, 22), nu cu p\rere de r\u (Cf. II Corinteni 8, 2; 9, 5), ci
cu bucurie [i inim\ bun\ (Cf. II Corinteni 8, 3 [i 12, 9, 7),
f\r\ îngâmfare (Cf. Matei 6, 1). Cine miluie[te pe s\raci
cinste[te pe Dumnezeu (Cf. Pilde 14, 31), împrumut\ pe
Dumnezeu (Cf. Pilde 19, 17). Cine ajut\ pe s\raci va fi
mântuit de Dumnezeu (Cf. Pilde 40, 1-3), va fi fericit [i
binecuvântat de Dumnezeu (Cf. II Corinteni 9, 10; Evrei,
13, 16), va primi r\splat\ ve[nic\ (Cf. II Corinteni 9, 9;
Matei 25, 34-36; Luca 12, 33; 14, 13; 18, 22).
Exemple de d\rnicie c\tre s\raci: Iov (Cf. Iov 29, 16;
30, 25; 31, 16), Zaheu (Cf. Luca 19, 8), primii cre[tini (Cf.
Fapte 2, 45; 4, 34-35), Petru (Cf. Fapte 3, 6), Tavita (Cf.
Fapte 9, 36-39), Corneliu (Cf. Fapte 10, 2), Pavel (Cf.
Fapte 24, 17; Galateni 2, 10), Biserica din Macedonia [i
Ahaia (Cf. Romani 15, 26). Sfânta Scriptur\ amenin]\ cu
pedepse pe cei ce nu ajut\ pe s\raci (Cf. Iov 22, 7-10;
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Pilde 21, 13; Iezechiel 16, 49) sau pe cei ce le fac nedreptate (Cf. Isaia 10, 1-3), îi constrâng [i îi umilesc pe s\raci
(Cf. Iezechiel 22, 29-31; Amos 2, 6-7; 4, 1-3; 5, 11-12),
îi jefuiesc (Cf. Amos 8, 4-7; Iacob 5, 4). Cine nesocote[te
sau dispre]uie[te pe s\raci dispre]uie[te pe Hristos (Cf.
Matei 25, 42-45) [i nu are dragoste fa]\ de Dumnezeu (Cf.
I Ioan 3, 17). Hristos-Domnul a fost s\rac în cele materiale,
a tr\it în lips\ (Cf. Matei 8, 20; Luca 9, 58; II Corinteni 8,
9), dar a îmbog\]it spiritual, cu harul, înv\]\tura, iubirea [i
sfin]enia Sa, mul]imile care veneau la El. La fel [i apostolii
au fost s\raci din punct de vedere material, dar boga]i în
credin]\, sfin]enie, în]elepciune [i fapte bune. De aceea,
Sfântul Apostol Pavel spunea corintenilor: „înf\]i[ându-ne
pe noi în[ine ca slujitori ai lui Dumnezeu (...), ca ni[te
s\raci, dar pe mul]i îmbog\]ind ” (II Corinteni 6, 4 [i 8).
Urmând Sfintei Scripturi [i mai ales Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos [i înv\]\turii Sfin]ilor Apostoli,
Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii au scos în eviden]\ marea tiranie
spiritual\ [i multele nedrept\]i [i consecin]e sociale negative
pe care le aduce l\comia de averi materiale trec\toare, îndemnând pe cei boga]i s\ fie milostivi [i darnici fa]\ de
s\raci, s\ nu îngroape comorile de aur în p\mânt, ci s\ le
mute, prin milostenie, în ceruri, la loc sigur, iar pe s\raci îi
îndeamn\ s\ nu dezn\d\jduiasc\, ci s\ adune bog\]ie spiritual\ în suflet, prin credin]\ [i rug\ciune, prin cuvânt bun [i
blânde]e.
Astfel, Sfântul Ioan Gur\ de Aur († 407) îl îndeamn\
pe bogat, zicând: „Averile pe care le pui în mâna s\racilor,
le pui într-o vistierie sigur\, în mâna lui Dumnezeu. Mâna lui
Dumnezeu î]i va da averile înapoi, întregi [i bine p\zite;
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iar când te vei duce în patria ta (cereasc\), odat\ cu averile
tale, vei fi l\udat, vei fi încununat [i pe deplin mul]umit [i
fericit” 4. Acela[i Sfânt P\rinte ne spune: „Iov nu-[i lipea
inima de avu]ii când le avea [i nici nu le c\uta când le-a
pierdut! Bunurile materiale pentru aceasta se numesc bunuri, pentru ca s\ facem bine cu ele, nu pentru ca s\ le îngrop\m în p\mânt” 5.
Iar despre s\r\cie, Sfântul Ioan Gur\ de Aur spune:
„Este mult mai bine a fi cineva s\rac [i s\ vie]uiasc\ în virtute, decât a fi împ\rat [i s\ vie]uiasc\ în p\cate” 6. „S\r\cia îl sile[te pe cineva a fi în]elept, pe când bog\]ia de multe
ori îl împinge spre rele mari” 7.
În concluzie, acela[i Sfânt P\rinte constat\ c\ „nici bog\]ia [i nici s\r\cia prin sine îns\[i nu este ceva bun, ci
aceasta se întâmpl\ în urma întrebuin]\rii lor” 8. În alt loc
zice: „Bog\]ia este un bine, îns\ nu în sine, ci în mâna celui
drept, pe de alt\ parte, s\r\cia este ceva r\u, îns\ nu dup\
firea ei, ci prin gura celui necucernic, pentru c\ el, sup\rat
4. Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Facere, omilia XX,V, în colec]ia
PSB, vol. 21, Editura Institutului Biblic [i de Misiune Ortodox\, Bucure[ti,
2009, p. 242.
5. Idem, Omilii la Matei, omilia a-XLIX-a, III, PSB, vol. 23, Editura
Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti,
1994, p. 572.
6. Idem, Omilii la Epistola c\tre Romani a Sfântului Apostol Pavel, omilia a-IV-a, Editura Christiana, Bucure[ti, 2005, p. 65.
7. Idem, Comentariile sau Tâlcuirea Epistolei întâi c\tre Corinteni, omilia
a-XXXV-a, Editura Sofia, Bucure[ti, 2005, p. 380.
8. Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Comentariile sau Explicarea Epistolei c\tre Evrei, omilia a-II-a, p. 68, Cf. „Lumina Sfintelor Scripturi”. Antologie tematic\ din opera Sfântului Ioan Gur\ de Aur. Antologie [i studii introductive
de Drd. Liviu Petcu, vol. I, Editura Trinitas, Ia[i 2007, p. 200.
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pe ea, învinov\]e[te [i hule[te pe F\c\torul s\u” 9. Apoi vine
îndemnul: „Nu te teme de cuptorul s\r\ciei, ci de cuptorul
p\catului. Acesta-i flac\r\ [i chin, cel\lalt rou\ [i odihn\.
Lâng\ cuptorul p\catului st\ diavolul, lâng\ cuptorul s\r\ciei stau îngerii, care alung\ flac\ra” 10. „Cre[tinul se arat\
mult mai încercat în s\r\cie, decât în bog\]ie. Cum aceasta? Când el cade în s\r\cie, desigur c\ va fi mai smerit, mai
în]elept, mai serios, mai îng\duitor, mai cinstit, pe când dac\
se g\se[te în bog\]ie, are multe piedici spre aceasta” 11.
„S\ nu ne pierdem curajul dac\ suntem s\raci, ci cealalt\ bog\]ie s\ o c\ut\m, bog\]ia în fapte bune” 12.
Un alt Sfânt P\rinte al Bisericii, Sfântul Vasile cel Mare
(† 379), pe care-l cinstim în mod deosebit anul acesta 2009,
împreun\ cu ceilal]i Sfin]i Capadocieni, este un înfl\c\rat
ap\r\tor al s\racilor [i un aspru judec\tor al boga]ilor lacomi
în vreme de foamete [i criz\ economic\. Iat\ câteva din îndemnurile sale date boga]ilor lacomi de câ[tig cu orice pre]:
„Nu scumpi produsele tale, îngreunând nevoile celor lipsi]i!
Nu a[tepta s\ lipseasc\ grâul de pe pia]\, ca s\-]i deschizi
tu hambarele, c\ci «cel ce scumpe[te grâul este blestemat
9. Idem, Cuvânt la Duminica dinaintea ~n\l]\rii Cinstitei Cruci, în vol.
„Predici la Duminici [i S\rb\tori...”, p. 201, Cf. Lumina Sfintelor Scripturi,
ed. cit., p. 200.
10. Idem, Omilii la Matei, omilia IV, XI, PSB, vol. 23, Ed. cit. 1994,
p. 64.
11. Idem, Comentariile sau Explicarea Epistolei c\tre Evrei, omilia
a-II-a, p. 68, Cf. „Lumina Sfintelor Scripturi”. Antologie tematic\ din opera
Sfântului Ioan Gur\ de Aur. Antologie [i studii introductive de Drd. Liviu
Petcu, vol. I, Editura Trinitas, Ia[i 2007, p. 785.
12. Idem, Omilii la Matei, omilia IX, V, PSB, vol. 23, ed. cit. 1994,
p. 117.
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de popor» (Pilde 11, 26). Nu a[tepta vremuri de foamete,
din dragostea de aur! Nu a[tepta o lips\ general\, ca s\-]i
înmul]e[ti averile! Nu face comer] cu nenorocirile oamenilor! Nu preface mânia lui Dumnezeu în prilej de înmul]ire
a averilor tale! Nu înr\ut\]i cu biciul neomeniei tale, r\nile
celor în suferin]\” 13. Boga]ilor nemilostivi le spune: „N-ai
mil\? Nu vei fi miluit! N-ai deschis casa, vei fi dat afar\ din
Împ\r\]ie (a cerurilor)! N-ai dat pâine? Nu vei primi via]\
ve[nic\” 14. Iar în alt loc din aceea[i Omilie c\tre boga]i,
Sfântul Vasile cel Mare se întreab\: „Pân\ când aurul va
sugruma sufletele, pân\ când va fi undi]a mor]ii, pân\ când
va fi momeala p\catului? Pân\ când bog\]ia va fi pricina
r\zboaielor, pentru care se f\uresc arme [i se ascut s\bii?
Din pricina bog\]iei rudele nu mai ]in seama de rude, fra]ii
se uit\ cu ochi uciga[i la fra]i. Din pricina bog\]iei, pustiile
sunt pline de uciga[i, marea de pira]i [i ora[ele de calomniatori. (… ) Bog\]ia v-a fost dat\ ca s\ r\scump\ra]i sufletele, nu ca s\ v\ fie pricin\ de pierzare” 15.
În vreme de foamete, ca urmare a secetei cumplite,
Sfântul Vasile cel Mare spunea: „Pentru aceasta Dumnezeu
nu-{i deschide mâna, pentru c\ noi ne-am închis-o pentru
iubirea de fra]i. Pentru aceasta sunt uscate ogoarele, pentru
c\ s-a r\cit dragostea” 16.
13. Sfântul Vasile cel Mare, Omilia c\tre boga]i, 3, în vol. „Despre l\comie, C\tre boga]i, Omilie rostit\ în timp de foamete [i secet\”, Editura
Institutului Biblic [i de Misiune Ortodox\, Bucure[ti, 2009, p. 11.
14. Ibidem, p. 32.
15. Ibidem, p. 38.
16. Ibidem, Omilie rostit\ în timp de foamete, 2, p. 49.
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Un alt Sfânt P\rinte din Capadocia, Sfântul Grigorie
de Nyssa, ne arat\ importan]a milosteniei fa]\ de s\raci
zicând: „S\racii sunt vistiernicii bunurilor f\g\duite, ei sunt
paznicii Împ\r\]iei (cerurilor n.n.), cei care deschid u[ile
celor buni [i care le închid pentru cei învârto[a]i la inim\ [i
ur\sc pe oameni. Dar în acela[i timp, ei sunt acuzatori de
temut, cât [i buni ap\r\tori. Ei ap\r\ sau învinuiesc, dar nu
prin cuvinte, ci a[a cum sunt ei v\zu]i de Domnul [i Judec\torul lumii. C\ci felul cum ne purt\m cu ei strig\ înaintea
Cunosc\torului de inimi mai puternic decât orice crainic” 17.
Un alt episcop din Capadocia, care a tr\it tot în veacul
al IV-lea, Asterie al Amasiei din Pont, a rostit [i el omilii celebre despre bog\]ie [i s\r\cie, fiind un aspru lupt\tor împotriva l\comiei de averi materiale: „Cine l-a [ters din catalogul apostolilor pe Iuda [i l-a f\cut vânz\tor în loc de apostol? Nu oare faptul c\ purta pung\, c\ a pus mai întâi la
cale vânzarea, iar apoi a dobândit pre]ul faptei sale necinstite? Pentru ce Faptele Apostolilor pomenesc de Anania
[i Safira? Nu pentru c\ s-au furat pe ei în[i[i [i au furat
darurile afierosite Bisericii din propriile averi? (… ). Experien]a
ne arat\ l\comia drept o fiar\, de care cu greu scap\ cei
prin[i de ea; înflore[te mereu [i nu se ve[teje[te; îmb\trâne[te cu cei pe care îi are sub st\pânirea ei [i nu-i p\r\se[te
pân\ la moarte (… ). Nu este u[or de eliberat sufletul unui om
17. Sfântul Grigorie de Nyssa, omilia: Despre iubirea fa]\ de s\raci [i
despre facerea de bine, în volumul „Sfântul Grigorie al Nyssei. Despre în]elesul numelui de cre[tin. Despre des\vâr[ire. Despre iubirea fa]\ de s\raci
[i despre facerea de bine”, Editura Institutului Biblic [i de Misiune Ortodox\,
Bucure[ti, 2009, p. 68.
13

cuprins de l\comie, fie c\ este tân\r cu trupul, fie c\ este
bâtrân, afar\ numai dac\ vine vreun gând curat care s\ taie
boala cu un cu]it”18.
Iubi]i fra]i [i surori în Domnul,
Atât Sfânta Scriptur\, cât [i Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii ne
înva]\ c\ adev\rata [i netrec\toarea bog\]ie este iubirea
covâr[itoare a lui Dumnezeu fa]\ de oameni ar\tat\ în Iisus
Hristos [i împ\rt\[it\ nou\ acum în Biseric\ prin lucrarea
Sfântului Duh .
S\rb\toarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, prin
care se arat\ slava [i bog\]ia nesfâr[it\ a iubirii lui Dumnezeu
c\tre oameni, ne îndeamn\ s\ ne îmbog\]im mai întâi în
credin]\ statornic\, în rug\ciune, în vie]uire curat\ [i sfânt\,
în împ\rt\[irea mai deas\ cu Sfintele Taine, dup\ o preg\tire mai intens\, a[a cum a fost perioada Postului Mare al
Sfintelor Pa[ti, [i totodat\ s\ ne îmbog\]im în fapte bune
care aduc lumin\ [i pace, bucurie [i fericire oamenilor pe
care-i ajut\m.
Criza financiar\ [i economic\ în care se afl\ lumea de azi
este în mare parte rezultatul l\comiei, al câ[tigului nedrept,
al speculei financiare, al evaziunii fiscale la nivel mondial19. Când goana dup\ profitul material ob]inut cu orice
pre], f\r\ m\sur\ [i f\r\ moral\, devine o tiranie a sufletu18. Asterie al Amasiei, Cuvânt împotriva l\comiei, în volumul „Asterie
al Amasiei. Omilii [i predici”, Editura Institutului Biblic [i de Misiune
Ortodox\, 2009, p. 38 [i 39.
19. De pild\, jum\tate din fluxul financiar mondial tranziteaz\ cele 72
„paradisuri fiscale” inventariate de Fondul Monetar Interna]ional. Cf. revista
La vie, nr. 3317, 26 martie 2009, Paris, p. 35.
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lui, atunci capitalismul devine „s\lbatic” [i se manifest\ ca
o patim\ a l\comiei, „[tiin]ific” organizat\. Consecin]ele negative ale acestei crize pentru popula]ia s\rac\ sunt greu de
descris, deoarece s\r\cia impus\ altora creeaz\ mult\ suferin]\ [i nesiguran]\, dezorientare [i disperare. În aceast\
situa]ie de politic\ economic\ f\r\ etic\, când totul devine
nesigur [i imprevizibil, schimb\tor [i în[el\tor, este necesar
s\ sporim rug\ciunea, s\ ne apropiem mai mult de Dumnezeu
Cel statornic [i netrec\tor, drept [i milostiv, dar [i s\ sporim
vigilen]a [i pruden]a. De[i criza financiar\ [i economic\ este
în mare parte o judecat\ aspr\ pentru prea multa l\comie
de lucruri materiale adunate pe nedrept [i prea multa risip\
de bani, ea poate fi totu[i în]eleas\ [i folosit\ ca un nou
început în via]a persoanelor [i a popoarelor. Astfel, criza ne
determin\ s\ fim mai economi [i mai cump\ta]i, s\ nu ne
punem n\dejdea în valorile materiale, bani [i averi, mai mult
decât în valorile spirituale ale credin]ei, drept\]ii, corectitudinii [i solidarit\]ii cu cei în nevoi.
Chiar dac\ suntem mai s\raci din punct de vedere al bunurilor materiale, s\ nu s\r\cim totu[i din punct de vedere
spiritual, ci s\ ne îmbog\]im în bun\tate, prin cuvântul bun
de încurajare, sfatul bun, o mân\ de ajutor dat\ celor mai
s\raci decât noi, dar [i prin redescoperirea virtu]ilor valoroase ale demnit\]ii [i creativit\]ii, ale muncii cinstite [i solidarit\]ii constante.
Mai p\gubitoare decât s\r\cia, ca lips\ de cele materiale,
este acum, în vreme de criz\ financiar\ [i economic\, criza
de omenie, adic\ slaba voin]\ de a fi onest [i drept, harnic
[i generos.
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Cu aceast\ speran]\ de înnoire spiritual\ a vie]ii [i de
îmbog\]ire în fapte bune, în lumina [i pacea s\rb\torii Sfintelor Pa[ti, v\ îndemn\m ca, prin cuvânt [i fapt\, s\ aduce]i
bucurie celor s\raci [i bolnavi, orfani [i b\trâni, nec\ji]i [i
singuri, astfel încât [i ei s\ simt\ c\ Învierea Domnului Iisus
Hristos revars\ peste oameni bog\]ia iubirii lui Dumnezeu
Cel Milostiv.
Cu prilejul Sfintelor Pa[ti, v\ adres\m tuturor p\rinte[ti
doriri de s\n\tate [i mântuire, pace [i bucurie, dimpreun\
cu salutarea pascal\: Hristos a înviat!

„Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui
Dumnezeu Tat\l [i împ\rt\[irea Sfântului Duh s\ fie cu voi
cu to]i!” (II Corinteni 13, 13)
Al vostru c\tre Hristos-Domnul rug\tor,
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