
 
“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 88 (2015), 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“. 

Primul gând pe care aş vrea să vi-l împărtăşesc este acela că viaţa noastră, în gene-
ral, este privită şi este cerută să se ridice la un nivel spiritual. Până şi cei necredin-
cioşi, până şi cei mai mari atei simt nevoia unei vieţi spirituale. Ei o numesc aşa sau 
o numesc viaţă sufletească,  profană însă. Cu toţi, chiar dacă nu recunosc, au nevoie 
de ceva ce să le răspundă “setei” lor sufleteşti.  

În acest sens aş vrea să amintesc o pildă a Mântuitorului - poate la această pildă nu 
v-aţi gândit niciodată la ceea ce vreau să vă amintesc - pilda bogatului căruia i-a 
rodit ţarina, pildă citită în acest post într-una din duminici. Nu ştiu dacă aţi sesizat 
dumneavoastră, acest bogat, acest om care avea multe bunătăţi încă dinainte, care 
avea hambare mari, suficiente pentru viaţa lui, pentru viaţa lui trupească - ca să fiu  

*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu 
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mai clar, atunci când Dumnezeu îi dă roade ţarinii -, el nu se adresează trupului, ci se 
adresează sufletului. Trupeşte era împlinit, era mulţumit. Şi iată ce spune după ce îşi 
lărgeşte hambarele - mai bine zis îşi face planuri: “Şi voi strica hambarele mele şi mai 
mari le voi zidi, şi voi strânge acolo toate roadele mele şi bunătăţile mele; apoi voi 
zice sufletului meu: Suflete, acum ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; 
odihneşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te!” Sigur că suntem de acord cu toţii că 
omul acesta deja înnebunise. 

Dacă are suflet – şi el spune că are, ba chiar nu numai că are, îl şi sâcâie sufletul său: 
în timp ce trupul se sătura, se odihnea, mânca şi bea, sufletul său tânjea, era înfo-
metat şi însetat şi neliniştit. Iată, a venit vremea să dea sufletului său – ce? – să dea 
spiritului materie. E foarte adevărat! Se poate, dar nu în sensul în care a gândit-o el. 
Sufletul nu mănâncă, nu bea cum mănâncă şi bea trupul şi nu se odihneşte cum se 
odihneşte trupul. E adevărat, el se foloseşte de lucruri materiale şi se împlineşte 
uneori nu în lucruri nemateriale, ci prin ele: în acte, în fapte, în gesturi sufleteşti, 
spirituale, dacă vreţi duhovniceşti. Dacă un necredincios, dacă un om ne-bun, dacă 
un om fără minte, dacă un ateu simte nevoia să meargă la un spectacol, la o expo-
ziţie, să aibă în casa sa lucruri de artă, să asculte o muzică bună, să aibă covorbiri pe 
diferite teme care toate au ca scop împlinirea unei “sete” duhovniceşti, împlinirea 
“foamei” şi a “setei” sufletului lor, cu atât mai mult ar trebui să fim noi conştienţi nu 
numai de existenţa sufletelor noastre, ci mai mult, ar trebui să fim conştienţi că tot 
ceea ce observăm noi împlinit în noi nu se datorează - cum credea acel om căruia i-a 
rodit ţarina -, nu se datorează lipsurilor materiale, ci se datorează unui dezechilibru 
spiritual, unei neglijenţe crase faţă de suflet, faţă de viaţa noastră sufletească, 
duhovnicească. În acest sens, eu vă spuneam că: cel mai fericit om este acela ce se 
poate mântui cu ceva mai puţin decât are, adică, cel ce nu pune accent pe viaţa lui 
materială şi se mulţumeşte cu cât are sau cu oricât ar fi, chiar cu mai puţin decât 
are. Iată de ce, într-un fel, aş putea să dau un răspuns de ce lumea de astăzi este 
nemulţumită, este nefericită: pentru că se sprijină pe materie, pentru că, iată, de 
multe ori, ca şi omul din Evanghelie, căutăm şi noi toţi să ne satisfacem nevoile 
sufleteşti prin lucruri materiale.  

Dacă intelectualul, sau nu numai, omul necredincios sau credincios, caută un lucru 
înţelept: să dea sufletului său—chiar dacă nu reuşeşte să-l potolească, să-l 
liniştească, să-l odihnească— lucruri spirituale profane, iată, Biserica ne oferă 
această posibilitate, şi nu o posibilitate, ne oferă sensul, rostul chiar, scopul vieţii 
noastre pe care să-l facem din urmărirea vieţii spirituale, urmărirea relaţiei noastre 
cu Dumnezeu. Scopul vieţii să devină împlinirea acestei “foame” şi “sete” după 
Dumnezeu, după Împărăţia lui Dumnezeu. De aceea Hristos ne sfătuieşte: “Căutaţi 
mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte se vor adăuga 
vouă.”  
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Iată o dimensiune a vieţii sufleteşti, a vieţii duhovniceşti. 

Sursa: Pr Ioan Cojanu, transcrierea unui fragment din conferinţa “Nevoia unui 
povățuitor duhovnicesc pe calea vieții“, 9 decembrie 2010 

Adevărata rugăciune este atenţia la Dumnezeu, nu la ceea ce rosteşte gura 

Cine voieşte să fie ascultat de Dumnezeu trebuie să-şi facă rugăciunea în pace, în 
linişte, cu multă stăpânire, nu cu strigăte puternice, ci cu mintea atentă şi cu inima 
înfrântă. 

La fel, cel ce are o suferinţă s-o rabde bărbăteşte, nevăicărindu-se. Stăpân pe durere, 
stăpân pe minte, stăpân pe orice fel de manifestare în afară, aşa trebuie să fie 
creştinul. Nimeni să nu se plângă niciodată de nimic, căci robul lui Dumnezeu toate 
le îndură în linişte şi cu voie bună, căci de sus îi vin toate. Acolo este Domnul, unde 
este linişte şi pace, nu unde este agitaţie şi tulburare. 

Cine obişnuieşte să se roage cu strigăte şi zgomot, aşa va rămâne şi cu mare greu-
tate se va schimba. Adevărata rugăciune este atenţia, mintea la Dumnezeu, nu la 
ceea ce rosteşte gura. De multe ori oamenii înşiră mii de vorbe către Dumnezeu, dar 
mintea le merge aiurea. Concentrarea este totul, doar spune Domnul: “Când vă ru-
gaţi, închideţi uşa cămării voastre şi rugaţi-vă în Duh şi în Adevăr". A închide uşa 
înseamnă a închide venirea oricărui gând străin în mintea noastră. Toată lupta omu-
lui în minte se dă. El trebuie să suprime mulţimea de gânduri zadarnice, să nu se lase 
în voia lor. Este necesară multă atenţie şi multă sârguinţă pentru a alunga gândurile 
pe care ni le trimite vicleanul pentru a ne fura de la rugăciune. Nu prin voce puter-
nică şi strigăte se alungă gândurile, ci numai prin atenţie la tot ceea ce se petrece în 
mintea noastră. Acolo este războiul nevăzut. Dumnezeu este Domnul păcii şi nu 
primeşte decât rugăciunea ce I se adresează în pace şi în linişte. Tronul Dumnezeirii 
este mintea noastră, dar satana s-a furişat în inima şi în trupul nostru ca pe propriul 
lui tron. De aceea a venit Hristos pe pământ în trup ca al nostru, altfel nu L-am fi 
înţeles, numai cu mintea. Prin trupul Său fără de păcat a vorbit El oamenilor şi le-a 
dat exemplu cum trebuie să se poarte şi ei. Iisus a biruit duhurile rele care au venit 
să-I ispitească trupul şi a alungat gândurile rele, curăţind toată fiinţa omului, în între-
gime. Mintea trebuie să devină în noi tron al lui Dumnezeu. Orice alte gânduri în 
afară de El să le alungăm imediat ce apar. Cununile care ne aşteaptă în Ceruri sunt 
aceste suflete transformate, peste care străluceşte Duhul Sfânt. 

Sursa: Sfântul Macarie Egipteanul, Pocăinţa sau întoarcerea la Dumnezeu, Editura 
Bizantină 
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Vitamine duhovniceşti  
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Mândria— tulburarea sufletului 

Mândria dă o plăcere minţii, dar o întunecă. Dovadă e că mintea găseşte mai bună 
starea dinainte - când te lăudau oamenii pentru nevoinţele pe care ţi le cunoşteau - 
şi alta dovadă că mândria întunecă mintea e faptul că-ţi crezi minţii: că şi singur te 
poţi descotorosi de gândurile rele. Cum că acestea nu-s adevărate, o dovedeşte fap-
tul că tulburarea creşte; a învăţa nu poţi, deşi odată puteai, iar voinţa e înfrântă de 
prima coajă de pâine. 

Nu te teme! Aşa se începe calea cea bună: cunoscându-ţi şi recunoscându-ţi nepu-
tinţele şi mândria. De aceea ia calea, îmbiată de toţi sfinţii Părinţi: a-ţi spune toate la 
timp şi nu le mai lăsa vreme, că se întăresc şi se înmulţesc şi mai multă bătaie de cap 
dau. Când vii şi-ţi spui îndată relele tale, ai ascultare, şi pentru ascultare capeţi 
smerenie. Când nu vii îndată, îţi crezi minţii şi ai mândrie. Iar mândria aduce toată 
tulburarea. De aceea cu smerenia arde-i pe draci şi fă-le deşartă lupta lor cu sufletul. 
Ia de ajutor şi rugăciunea lui Iisus, rugăciunea minţii: “Doamne, Iisuse Hristoase, 
miluieşte-mă pe mine păcătoasa”, fiindcă Iisus ii bate pe draci de la suflet şi prin pu-
terea Sa dumnezeiască, dar şi prin smerenia ta. Deci, pricepe de la început că pentru 
a merge cu spor şi nu cu pagubă în calea aceasta, ai trebuinţă de om şi de 
Dumnezeu. Pe unul îl găseşti în duhovnic şi pe Dumnezeu pretutindeni, dar Îl chemi 
să-ţi ajute prin rugăciunea neîncetată. Aceştia doi se luptă pentru tine, dacă ţii şi tu 
la ajutorul lor şi ţi-l ceri la timp şi fără timp. 

Rugăciunea smereniei străbate cerurile şi primeşte răspuns; rugăciunea mândriei 
primeşte numai osândă. Una-i a lepădării de sine, cealaltă a iubirii de sine. “Căutaţi 
la Mine că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi afla odihnă sufletelor voastre.” (Matei 
11, 29). Deci, smerenia e odihna sufletului. 

Ruşinea [de a te mărturisi] asta e tot o mândrie, tot o meşteşugire a celui mândru 
[diavolul] ca să nu piardă el semănăturile lui din mintea celui pe care îl luptă. Drept 
aceea, de această ruşine mincinoasă să nu mai asculţi…. (…) 

După cuvântul Sfinţilor, toată strădania diavolului aceasta era şi este, ca să desfacă 
dragostea sufletului nostru de Dumnezeu şi s-o lege de orice altceva afară de 
Dumnezeu. Drept aceea vrăjmaşul, ca să-şi ajungă ţinta fărădelegii, îmbie sufletului 
ispita întâi, cea prin plăcere, aducându-i momeli plăcute la vedere şi bune la gustare 
– potrivite cu fiecare putere frântă a sufletului în parte – iar pe trup îl împinge să le 
împlinească cu lucrul şi să le facă tot mereu. 

Sursa: PS Episcop Daniil Stoenescu, Părintele Arsenie - Omul îmbrăcat în haină de in 
şi îngerul cu cădelniţă de aur, Editura Charisma, Sinaia, 2009, ed. a II-a. pag. 234-235 


