
 
“Iată stau la uşă şi bat. De va auzi cineva glasul 
Meu şi va deschide, voi intra la el, şi voi cina cu 

el şi el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20) 

Numărul 37 (2014), Duminica a 26-a după Rusalii                                            
(Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina) 

Evanghelia: Luca 12, 16-21* 
 

Z is-a Domnul această parabolă: „Unui om bogat i-a rodit din 
belşug ţarina. Şi el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n'am 

unde să-mi adun roadele? Şi a zis: Aceasta voi face: Strica-voi            
hambarele mele şi mai mari le voi zidi şi-mi voi strânge acolo tot 
grâul meu şi bunătăţile mele; şi-i voi zice sufletului meu: Suflete, 
ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, 
mănâncă, bea, veseleşte-te!... Dar Dumnezeu i-a zis: Nebunule!,  
în noaptea aceasta îţi vor cere sufletul. Şi cele ce-ai pregătit ale  
cui vor fi? Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună sieşi comori, şi nu 
întru Dumnezeu se îmbogăţeşte“. 

 

 

“Acum către voi, cei ce ziceţi: Astăzi sau mâine vom merge în                 
cutare cetate, vom sta acolo un an şi vom face negoţ şi vom               
câştiga..., voi, cei ce nu ştiţi ce se va întâmpla mâine! Căci ce                  
este viaţa voastră?: Abur sunteţi, care se arată o clipă şi-apoi               
dispare. În loc ca voi să ziceţi: Dacă Domnul vrea, vom trăi şi                     

vom face aceasta şi aceea... Dar nu!, voi vă lăudaţi acum                                    
întru lăudăroşeniile voastre! Toată lauda de acest                                   

fel este rea”. (Iacob 4, 13-16) 

*)Texte preluate din Biblie (Ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu) 
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Nebunii 
Pr. Arsenie Boca 

La două feluri de oameni le-a zis Dumnezeu “nebuni": la cei ce “zic că nu este 
Dumnezeu" (Psalmul 52, 1), şi bogaţilor, cărora stomacul le este tot 
“dumnezeul" lor (Filipeni 3, 9). 

În aceia este una şi aceeaşi cugetare greşită: tăgăduirea oricărui rost sau destin 
al omului şi al lumii, mai presus de lumea aceasta şi de stomacul ei. A tăgădui 
o conducere supremă a cerului şi a pământului, e totuna cu a propovădui 
domnia întâmplării, a haosului sau a anarhiei universale. 

Dar lumea este în ordine. Aceasta dovedeşte că este o conducere mai presus 
de ea. Iar fără ordine este mintea care o vede fară Stăpân. Mintea care cugetă 
că nu este Dumnezeu, cade în propria sa sentinţă: va trebui să se tăgăduiască 
şi pe sine. Căci a te lupta din toate puterile împotriva a ceva ce nu există 
dovedeşte nebunia acestei lupte, dovedeşte nonsensul şi absurdul ei, şi prin 
urmare şi a minţii care o conduce. 

Al doilea “nebun” este bogatul, care îngustează zarea rosturilor sale pe 
pământ la dimensiunile stomacului, - chiar dacă acest stomac ar înghiţi 
pământul. Mai mult, un atare bogat va căuta să convingă pe toată lumea, că 
numai acesta este singurul scop al vieţii omului pe pământ. Atare concepţie 
despre om şi destinele sale ultime e cu adevărat miezul nopţii minţii. Noaptea 
aceasta va culmina sfârşind prin a se crede pe sine, el, “dumnezeul veacului 
acestuia" (2 Corinteni 4, 4). Deci, dintr-o atare noapte a minţii, când bogatul  

va crede că ţarina sa, lumea, îl va face în sfârşit fericit, îşi va pierde sufletul cu 
sunet, căci va fi răpit cu moarte din vârful bogăţiei sale. Dumnezeu nu îngăduie 
la nesfârşit îngustarea vederii omului numai la stomacul său, de vreme ce 
omul acesta este destinat spre  alte zări, ale împărăţiei lui Dumnezeu, ale 
veşniciei sale şi îndumnezeirii veacului viitor. 

Sfântul Ioan Gură de Aur: “Nu are Dumnezeu lucru mai cinstit şi mai de preţ 
decât pe un sărac, şi pe acesta l-a dat ţie, bogatule, ca să ai grijă de 
el" (Tâlcuire la Epistola către Români, Cuv. 14). 

“Bogatul şi săracul se întâlnesc unul cu altul; dar cine i-a făcut este 
Domnul” (Pildele lui Solomon 22,2). “Fii celor săraci ca un tată! Şi vei fi ca Fiul 
Celui Preaînalt” (Înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah, 4, 10-11). 

“Bogatul nu-i stăpân pe sine, ci cu toate că-i însufleţit, ţine la lucrurile neînsu- 



GLASUL DOMNULUI Pagina 3 

fleţite. N-are vreme să cugete din cauza alergărilor. Banii sunt un nemilos 
stăpân... întreaga putere de a iubi este cotropită de acest lot de pământ, care 
dă porunci, care i-a înlocuit sufletul, care i-a smuls orice rămăşiţă de libertate.  

Cumplita soartă a bogatului stă în această îndoită absurditate: spre a avea 
putere de a porunci oamenilor a ajuns robul lucrurilor neînsufleţite; spre a 
dobândi o parte mică de tot, a pierdut totul" (Giovanni Papini: “Viaţa lui Iisus", 
p. 263). 

Poate ca si de aceea mai clatină Dumnezeu bogăţia bogaţilor ca totuşi să se 
mai mântuiască unii din ei.(…) 

Mai mult: la sfârşitul istoriei, aceeaşi doi nebuni, bogatul şi ateul, se vor lua la 
bătaie, vrând fiecare să fie singur stăpânitor al ţarinei, unul cu rostul ca să 
exploateze pe toţi oamenii pentru creşterea viţelului său de aur, celălalt să 
exproprieze şi pe Dumnezeu din dreptul de Autor al lumii.  

Planul luciferic al acestuia e mai tare decât al celui dintâi şi “va birui". 

Rămâne a treia categorie de oameni, a celor “ce s-au îmbogăţit în Dumnezeu", 
către care Satana din nebun va rânji cu ultima furie, vrând să stingă cu ei 
pomenirea lui Dumnezeu de pe pământ. Acesta e ultimul război cu sfinţii pe 
care însă Dumnezeu îl va stinge cu foc, şi lumea va arde. 

Noi însă, să ne îmbogăţim în Dumnezeu cugetându-L, iubindu-L, împărtăşin-  
du-ne cu El, silindu-ne a gândi şi a iubi ca El întru toate împrejurările vieţii.  

Iată adevărata bogăţie care nu se va lua de la noi.  

(Sursă: Părintele Arsenie Boca, Cuvinte vii,                                                                                        
Editura Charisma, Deva, 2006, pp. 209-211) 

 

“În vremurile din urmă, sub înrâurirea stăpânitorului acestei lumi, oamenii                
vor fi cuprinşi de nebunia nemaiîntâlnită a alipirii de cele materiale,                               

de cele trupeşti. De aceea se vor lăsa pradă în întregime grijilor pământeşti 
pentru propăşirea lor economică. Se vor îndeletnici în mod exclusiv cu cele 
pământeşti, ca şi cum ar urma să trăiască veşnic pe pământ. Şi, de vreme                      

ce vor deveni materialişti, vor uita cu desăvârşire de veşnicie.                                                   
Vor uita cu desăvârşire şi de adevăratul Dumnezeu, şi vor ajunge 

necredincioşi!” (Sfântul Ignatie Briancianinov) 
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Să uiţi nu înseamnă să ierţi 

Suntem înconjuraţi de oameni cu care uneori întreţinem relaţii    
anevoioase. De câte ori nu se întâmplă să aşteptăm ca celălalt să vină să 
se pocăiască, să ne ceară iertare, să se umilească înaintea noastră. Poate 
că l-am ierta dacă am simţi că s-a coborât atât de mult în faţa noastră 
încât iertarea ar fi ca un joc de copii.  

Dar nu trebuie să iertăm aproapelui nostru pentru faptul că ar merita 
iertarea – putem noi aştepta de la Dumnezeu o iertare meritată? Atunci 
când venim înaintea Domnului şi Îi spunem: “Doamne, mântuieşte! 
Doamne, ai milă! Doamne, iartă-ne!”, putem noi oare adăuga: “pentru că 
merităm”? Niciodată. Avem încredere că Dumnezeu ne iartă pentru 
iubirea Lui neprihănită, jertfelnică, pentru iubirea lui Hristos cel Răstignit 
pe Cruce. O astfel de iubire aşteaptă Dumnezeu de la noi în relaţiile              
noastre cu aproapele; noi nu iertăm acestuia pentru că merită, ci pentru 
că suntem ai lui Hristos, pentru că, în numele Dumnezeului celui Viu şi al 
lui Hristos cel Răstignit, ne este dat să iertăm.  

Ni se pare câteodată că dacă am putea să uităm jignirea, atunci am putea 
ierta; dar a uita este peste puterile noastre – “Doamne, dă-ne nouă să 
putem uita!”.  Dar aceasta nu este iertare; să uiţi nu înseamnă să ierţi. 
Iertarea înseamnă să-l vezi pe om aşa cum e, cu păcătul său şi cu ceea ce 
îl face să fie insuportabil, şi să spui: “Te voi purta ca pe o cruce; te voi  
purta până în Împăraţia lui Dumnezeu, fie că vrei, fie că nu. Bun sau rău, 
eu te voi purta pe umerii mei, te voi aduce la Domnul şi-I voi spune: 
“Doamne, l-am purtat pe acest om în tot timpul vieţii mele, pentru că             
mi-a fost teamă să nu se piardă. Acum iartă-l şi Tu, în numele iertării 
mele!…”  

O, dacă am putea să ne purtăm astfel unii cu alţii! Daca l-am înconjura pe 
cel slab cu o iubire veghetoare şi delicată, câţi oameni nu s-ar regăsi pe ei 
înşişi, câţi nu ar deveni vrednici de o iertare care le-ar fi dată în dar…  

(Sursa: Mitropolitul Antonie de Suroj, Taina iertării. Taina tămăduirii,                                
Editura Reîntregirea, 2010) 

Vitamine duhovniceşti  


